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Abstract 

This study aims to deepen our knowledge about teaching in preschool. Despite 
the fact that the Swedish school law defines preschool as a school form of its 
own, as well as stating teaching as a purposeful activity, teaching has tradi-
tionally been associated both with compulsory school and more formal edu-
cation. Thus it can be important to contribute to an understanding of teaching 
in the preschool context. 

This study focuses on a group of preschool children between 1 and 3 years 
old and has been conducted through observational methods with a case study 
design. Through the lens of John Dewey´s pragmatism, the main focus has 
been on preschool teachers’ actions and on how those actions contribute to 
different possibilities for learning. 

Key results indicate that teaching in preschool can be realized in different 
ways, giving both possibilities and constraints to children´s learning. When 
the preschool teachers succeed to co/create understandable and common aims 
together with the children involved, it raises opportunities to act in new ways 
and thus to learn. The results confirm findings from previous studies that stress 
the importance of sensitive and dialogical communication, as well as the im-
portance of taking children´s perspective and previous experiences into ac-
count. In addition to that, this study points to collectively shared habits among 
the preschool teachers as an important dimension that impacts on teaching and 
curriculum realization during outdoor activities. 
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1 Inledning 

Med denna licentiatuppsats1 avser jag att bidra till att möjliggöra förståelse för 
begreppet undervisning, framför allt med fokus på de yngsta barnen i förskola. 
Studien har designats som en fallstudie. Aktiviteter på en avdelning för yngre 
barn har observerats, med särskilt fokus på förskollärarnas undervisning. Stu-
dien tillkommer i en tid av förändringar när det gäller förskolans uppdrag, 
vilket markeras bland annat i skollagens skrivningar2. Förskolans förändrade 
uppdrag med avseende på en starkare betoning på en medveten målstyrning 
genom det som benämns som undervisning, utgör därmed studiens kontextu-
ella utgångspunkt. 

Licentiatuppsatsen inskriver sig inom forskningsämnet didaktik. I denna 
studie förstås undervisning med utgångspunkt i pragmatism som teoretisk an-
sats. Undersökande av begreppet undervisning, med ett tydligt förskolefokus 
har initierats i ett flertal studier inspirerade av den pragmatiska ansatsen 
(Klaar, 2013; Hedefalk, 2014). Wickman (2014) beskriver en pragmatisk di-
daktik där sammanhanget och syftet med det vi människor håller på med i en 
pågående aktivitet interagerar med tidigare erfarenheter och kan möjliggöra 
lärande: ”Lärande är en rörelse där det man håller på med i nuet samspelar 
med tidigare erfarenheter för att åstadkomma något nytt i enlighet med något 
syfte eller mål som man är på väg mot tillsammans i klassrummet” (s.18). 
Vidare menar Wickman att för att åstadkomma detta behöver vi människor 
möta ett sammanhang där till och börja med vi kan handla utifrån det vi redan 
kan, som här beskrivs som vanor, där våra kunskaper kan komma till använd-
ning. Samtidigt som en aktivitet fortskrider behöver vi också möta problem, 
något som ställer det vanemässiga handlandet på sin spets och där vi för att ta 
oss vidare behöver utveckla nya sätt att handla. Dessa aspekter ligger till grund 
för den förståelse av undervisning i förskolan som denna licentiatuppsats har 
som avsikt att bidra med.      

       

                                                 
1 Licentiatuppsatsen ingår som en publikation inom forskarskolan FoRFa vars övergripande 
tema är kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande. Den är finansierad 
av Vetenskapsrådet (nr. 729-2013-6848). 
2 Skollagen (som trädde i kraft i juli 2011), gör begreppet undervisning gällande även för för-
skolan, trots att begreppet inte ännu förekommer i förskolans läroplan. Undervisningsbegreppet 
är något som förskolan behöver förhålla sig till. 
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I och med att uppsatsen inte har någon ämnesspecifik utgångspunkt inskriver 
den sig i det allmändidaktiska området. Möten mellan förskollärare och barn 
i vardagliga situationer är i centrum för denna undersökning. I sin studie av 
förskollärares professionella kompetenser beskriver Sheridan, Williams, 
Sandberg och Vuorinen (2011) den didaktiska kompetensen som både relat-
ionell och situerad, då den utvecklas i ett samspel mellan barn, lärare och in-
nehåll. Det är genom en utvecklad didaktisk kompetens som förskollärare kan 
ha möjlighet att skapa förutsättningar för barns lärande (Pramling Samuelsson 
& Pramling, 2008). Samtidigt tyder en sammanfattande rapport kring ett på-
gående forskningsprojekt om undervisning och sambedömning (Vallberg 
Roth, Holmberg, Palla, Stensson & Tallberg Broman, 2018) att didaktiken säl-
lan framhävs explicit. I Jonssons studie (2011) är nuets didaktik kopplat till ett 
här och nu-sammanhang, vilket kan innebära utmaningar för den undervi-
sande förskolläraren.  

De följande utgångspunkterna är tänkta att klarlägga studiens förväntade 
kunskapsbidrag till det didaktiska forskningsfältet och till det generella temat 
inom forskarskolan:   
 

1. Undersöka hur kommunikation mellan förskollärare och yngre barn 
formar undervisning i praktiken. Genom att undersöka den kommu-
nikativa dimensionen avser studien att belysa vilka förutsättningar för 
lärande som ges de yngsta barnen i förskolan. Verksamheter för de 
allra yngsta barnen i förskolan verkar oftast ha ett nedtonat fokus på 
lärande (Skolverket, 2004; 2008; Sheridan & Williams, 2018). Där-
med kan det vara av intresse att studera vilka innebörder undervisning 
kan ha och hur den tar sig uttryck i en verksamhet för yngre barn. 

2. Fördjupa förståelsen av begreppet undervisning i relation till för-
skola. Hur begreppet undervisning kan förstås i relation till förskolans 
historia och traditioner kan vara av intresse och bidra till forsknings-
fältet, eftersom undervisningsbegreppet i förskolan har blivit föremål 
för ett flertal studier (Sheridan & Williams, 2018). 

3. Ett praktiskt bidrag genom en allmändidaktisk ingång. Den didaktiska 
ingången kan bidra med att synliggöra själva processerna och möjliga 
konsekvenser av skilda sätt att iscensätta undervisning.  

 
 
I delstudie 1 står framför allt undersökande av de didaktiska implikationerna 
av förskollärarens undervisning i fokus, där både möjligheter och begräns-
ningar framhålls och diskuteras. Studien har därmed fokus på den kommuni-
kativa dimensionen och ger även ett praktiskt bidrag. 

I delstudie 2 undersöks hur gemensamma vanor, som delas förskollärare 
sinsemellan, bidrar till att forma och gestalta den lokala praktiken och hur 
dessa på sikt kan villkora barnens lärande.  
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Syfte och frågeställningar 
 
Det övergripande syftet med licentiatuppsatsen är att fördjupa kunskapen om 
förskollärarens undervisning med avseende på de yngsta barnen i förskolan.  
 
Specifikt syfte för varje delstudie är: 
 
Delstudie 1 - De yngsta barnens meningsskapande: om undervisningsprakti-
ker i förskolan3  
 
Syfte: Belysa hur förskollärares respons på barns handlingar kan konceptuali-
seras som undervisning och diskutera förskollärares undervisningspraktiker 
utifrån de didaktiska konsekvenser som dessa praktiker ger upphov till. 
 
Delstudie 2 - A case study on the impact of preschool teachers’ habits on chil-
dren´s opportunities for outdoor learning4  
 
Syfte: Belysa hur vardagliga praktiker på den studerade förskolan kan förstås 
genom användning av begreppet ”vana”. 
 
Delstudierna besvarar följande frågeställningar: 
 
Delstudie 1 
 

I. Vad blir de didaktiska konsekvenserna av förskollärares undervis-
ning för barns meningsskapande? 

 
Delstudie 2 

 
I. Vilka gemensamma vanor uttrycks av förskollärarna under sandle-

ken? 
 

II. Hur påverkar förskollärares gemensamma vanor förverkligande av 
läroplanen, både i form av möjligheter och begränsningar?  
 

 

                                                 
3 Studien är publicerad som refereegranskat kapitel i A. Garpelin & A. Sandberg (red:er),  Barn 
och unga i skola och samhälle (52-85). Västerås: Mälardalens högskola. 
4 Studien är publicerad i tidskriften International Journal of Learning, Teaching and Educat-
ional Research, Vol. 17 (3), 2018.  
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Kappans disposition 

I inledningen har huvudteman samt syfte och frågeställningar introducerats. 
I kapitel 2 ges en beskrivning av den svenska förskolans framväxt och upp-

drag samt förändringar/förskjutningar i uppdragets omformning och omfatt-
ning. På så sätt ges en bakgrund mot vilket syfte och frågeställningar har sin 
utgångspunkt.  

I kapitel 3 ges en sammanfattande bild av tidigare forskning samt dess im-
plikationer för denna studie. Efter en introduktion av forskningsfältet, med ett 
brett perspektiv på kommunikation och lärande, diskuteras tidigare forskning 
utifrån olika tematiseringar.  

I kapitel 4 introduceras den teoretiska ansatsen som grundar sig i John 
Deweys (1859–1952) pragmatism. Centrala begrepp som har betydelse för 
denna uppsats diskuteras och Deweys transaktionella angreppssätt introduce-
ras. Trots att första delstudien hade ”meningsskapande” som ett centralt be-
grepp, övergick jag i ett senare skede till att använda ”lärande” som centralt 
begrepp, då jag fann det mer användbart. Därför kommer inte begreppet ”me-
ningsskapande” att nämnvärt behandlas.  

I kapitel 5 presenteras metod samt det analytiska ramverket, som härstam-
mar från en pragmatisk ansats. Här diskuteras även styrkor och svagheter som 
användning av videoobservation och fältanteckningar som huvudmetod för 
datakonstruktion medför. Etiska överväganden lyfts också fram.  
    I kapitel 6 ges en sammanfattning av resultaten av delstudie 1 och delstudie 
2. Delresultaten sätts i relation till huvudfrågeställningen.

I kapitel 7 förs resultat- och metoddiskussion. Här belyses studiens impli-
kationer i förhållande till tidigare forskning men även i förhållande till ett 
praktiknära bidrag. Metoddiskussionen belyser svagheter med den valda de-
signen och hur dessa inverkar på delstudiens resultat samt möjlighet till gene-
ralisering. Förslag till fortsatt forskning ges 
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2 Förskolans förändrade uppdrag 

I detta avsnitt ger jag en kortfattad tillbakablick på förskolans förändrade upp-
drag. Tillbakablicken ges som en bakgrund till studiens övergripande syfte, 
det vill säga att fördjupa kunskapen om förskollärarens undervisning med av-
seende på de yngsta barnen Avsikten med denna tillbakablick är därmed att 
kontextualisera det övergripande syftet i ljuset av förändringar i förskolans 
uppdrag samt att diskutera deras betydelse för dagens förskola.  

Den socialpedagogiska tradition som den svenska förskolan ibland relate-
ras till (OECD, 2006) beskrivs i relation till dessa förändringar, framför allt 
genom att belysa spänningsfältet mellan en barncentrerad pedagogik och en 
pedagogik som sätter ämnesinriktade innehåll i centrum. Här ges utrymme för 
diskussion kring begreppet ”skolifiering” och hur en förskjutning mot lärande 
möjligtvis kan uppfattats av pedagoger som arbetar i förskolan. Revideringen 
av läroplanen (Skolverket 1998, rev.2010/2016) sätts i en bredare kontext av 
internationella trender som tycks ha haft betydelse även för den lokala kon-
texten.   

Slutligen framhålls hur undervisningsbegreppet innebär en ny förskjutning, 
med både spänningar och möjligheter i relation till förskolans tradition. 
 

2.1 Från daghem till förskola 
Den svenska förskolan har under de senast decennierna genomgått både för-
ändringar och kraftig expansion. Martin Korpi (2015) beskriver den stora ex-
pansion som påbörjades i slutet av 60-talet och början av 70-talet som en del 
av dåvarande familjepolitik. Barnstugeutredningen tillkom under denna pe-
riod och lade grunden för den pedagogiska utbyggnaden av daghem i Sverige, 
bland annat med ett tydligt avståndstagande från förmedlingspedagogik som 
alltmer ersattes av en pedagogik grundad på respekt och tilltro till barnet, dia-
log och ömsesidiga relationer, också känt som dialogpedagogik (Martin 
Korpi, 2015).  

Under denna period fick Socialstyrelsen rollen att genom råd och riktlinjer 
stödja det pedagogiska arbetet i förskolan. Vallberg Roth (2011) beskriver hur 
det under 80-talet märks en ändring från ett system byggt på aktivitetsstat-
ioner, som barnen kunde välja, till en starkare ämnesindelning (eller ämnes-
block) som hade en ungefärlig motsvarighet i skolan. Det starka inflytande 
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som ett utvecklingspsykologiskt synsätt har märktes tydligt, med bland annat 
anvisningar till utvecklingsstadier. Samtidigt framträdde även en bild av ett 
aktivt och nyfiket barn, vilket bland annat är synligt i de allmänna råd som 
Socialstyrelsen publicerade under tiden (se exempelvis Allmänna råd från So-
cialstyrelsen 1987:3). 

1996 överfördes förskolan från Socialdepartementet till Utbildningsdepar-
tementet och 1998 fick förskolan sin första läroplan (Skolverket, 1998), med 
Skolverket som myndighetsansvarig. Persson (2008) beskriver förändringen 
som att förskolan har gått från att ha varit ett ”omsorgsprojekt”, kopplat till en 
bredare familjepolitik, till att vara ett ”utbildningspolitiskt projekt”. Förskolan 
blev en del av utbildningspolitiken och första steget för barnen i utbildnings-
systemet, med en läroplan som ”bygger på utgångspunkten att barns lärande 
sker i samspel med omgivningen, det vill säga interaktivt och relationellt” 
(Skolinspektionen, 2012, s. 7). Sedan den nya skollagen (SFS 2010:800) 
trädde i kraft i juli 2011 är förskolan en egen skolform inom skolväsendet. 

2.2 Den socialpedagogiska traditionen och en växande 
lärandediskurs  
Den svenska modellen, som kombinerar fostran, omsorg och lärande som en 
helhet (EduCare), lyfts fram i ett internationellt sammanhang som ett fram-
gångsrikt koncept (OECD, 2006,2012,2017). Vidare beskrivs den, i likhet 
med i andra nordiska länder, grunda sig på en socialpedagogisk tradition. 
Denna tradition är baserad på en barncentrerad pedagogik med emfas på lek 
som betydelsefullt för barns lärande och utveckling.  

Broström (2017) pekar på hur den socialpedagogiska traditionen, som han 
menar de nordiska länderna delar med varandra, idag utmanas av ett starkare 
fokus på lärande. Den socialpedagogiska traditionen tycks värdera en bild av 
barn som aktiv agent av sitt eget lärande, där både omsorg och lek får stor 
betydelse tillsammans med barns välmående och utveckling. Ett starkare fo-
kus på lärande uppfattas som motsatsen, framför allt när betoningen ligger på 
ett formellt och ämnes- och kognitivt inriktat lärande. Bennett (2005) beskri-
ver spänningen mellan å ena sidan det socialpedagogiska synsättet, där man 
arbetar utifrån icke predefinierade mål eller strävansmål, som fallet i den 
svenska läroplanen, och å andra sidan ett synsätt där predefinierade mål och 
bedömning av barnen har en starkare ställning, vilket vanligtvis är fallet i den 
anglosaxiska traditionen (Åsen & Vallberg Roth, 2012). Flera nordiska länder 
delar idag samma spänningar i takt med att ländernas förskolläroplaner revi-
deras och lärande som begrepp får alltmer utrymme.  
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2.3 Lärande och undervisning 
Begreppet lärande är starkt förankrat i den svenska läroplanen, både i den 
första versionen (1998) och i den reviderade (i det här fallet är det versionen 
2010 som åsyftas). I den reviderade versionen förekommer dock begreppet 
lärande betydligt oftare. Ökningen kan sättas i relation till globala föränd-
ringar, med allt starkare fokusering på kunskap som konkurrensvara mellan 
länder (Vallberg Roth, 2011). En spänning mellan ett ekonomiskt motiv, där 
utbildningen framför allt ska bidra till den ekonomiska tillväxten, och ett de-
mokratiskt motiv, där utbildningen ska bidra till att forma medborgare, kan 
utläsas (Vallberg Roth, 2011). Revideringen av läroplanen följer därmed en 
internationell trend där områden som matematik, naturvetenskap och språk 
blir centrala (se också Broström, 2017), samtidigt som ett ökat intresse för 
barn i förskoleåldern kan avläsas i flera internationella studier, där vikten av 
en god verksamhet betonas som grund för senare framgång och samhällsvins-
ter (Siraj-Blatchford, 2010; Heckman, Moon, Pinto, Savelyev & Yavitz, 
2008).  

Yrkesverksamma tenderar att ge begreppet lärande delvis olika innebörder: 
att lära som en förberedelse inför skolstarten, eller lärandet som drivkraft, där 
betoningen ligger på barns intressen och initiativ (Skolverket, 2004). Johans-
son och Sandberg (2012) beskriver hur relationen till lärande i förskolan är 
ambivalent, dels utifrån olika innebörder som ges till begreppet och dels hur 
dessa relateras till förskolans uppdrag, i synnerhet till förskollärarens roll och 
uppdrag. I en studie om professionsförändringar (Sheridan, Williams, Sand-
berg & Vuorinen, 2011) kunde två olika attityder särskiljas hos förskollärarna: 
å ena sida en social-pedagogisk attityd och å andra sidan en mer lärandeorien-
terad attityd. I den första uppfattas lärande framför allt som utveckling av 
social kompetens, med stort fokus på lek och lekens betydelse samt en tydlig 
markering mot det innehåll som kan uppfattas som mer ”akademiskt”. I den 
andra finns det i stället en betoning av lärandet inom olika områden, exempel-
vis matematik och naturvetenskap.  

Ett nedslag i den senaste rapporten från Skolinspektionen (2016) visar att 
lärande ofta används som synonym för undervisning:  
 
Personalen som menar att undervisning och lärande är samma sak har dock ingen 
gemensam bild av hur detta lärande sker. Däremot finns en generell uppfattning att 
lärande sker ständigt under dagen och att det inte är förknippat med några särskilda 
situationer. Så snart barnet kommer innanför dörren börjar lärandet och pågår hela 
dagen, uttrycker några. Lärande kan ske i samlingen och leken men även mat- och 
tambursituationer nämns som tillfällen då det kan ske ett lärande. ”Barnens lärande 
sker hela tiden.”  (Skolinspektionen, 2016, s. 15)  
 

I Skolinspektionens rapport (2016) betraktas undervisning som möjligt 
både under planerade och spontana aktiviteter. Att ta vara på dessa tillfällen 



 22 

innebär att använda dem i arbetet mot förskolans mål, det vill säga undervisa: 
”Det som skiljer lärandet i förskolan från att barn lär själva är att lärandet i 
förskolan sker utifrån ett innehåll, som kan vara både planerat eller ha uppstått 
spontant, i riktning mot mål att sträva mot” (s. 10).  

När det gäller de yngsta barnen beskrivs i olika rapporter hur ett omsorgs- 
och trygghetsperspektiv betonas istället för det annars framträdande lärande-
perspektivet (Skolverket, 2004; 2008; Skolinspektion, 2011). Broström 
(2006) beskriver att en vanlig uppfattning hos praktiker, förskollärare och 
barnskötare, verkar vara att se omsorg som ett görande, en fysisk aktivitet som 
inte kräver lika mycket yrkesmässigt kunnande och som relateras till barnens 
fysiska behov. Däremot beskriver Josefson i sin avhandling (2018) hur förs-
kollärarna i hennes studie ger omsorgen en relationell innebörd, både gente-
mot barnens föräldrar och i mötet med barnen. 

I ett försök att teoretiskt överbrygga gränssättningar mellan omsorg, under-
visning och fostran resonerar Broström (2006) kring omsorgen i en pedago-
gisk kontext som ett mångfacetterat uttryck som visar sig i interaktionen med 
barnen och kräver en välutvecklad yrkesskicklighet (som bland annat beskrivs 
som tact-full care). En omsorgsfull utbildning och undervisning beskrivs som 
ett medvetet sätt att handla gentemot barnen och inbegriper alla olika moment 
som ingår i en förskoledag (Eidevald, Engdahl, Frankenberg, Lenz Taguchi & 
Palmer, 2018). Vidare menar författarna att omsorg även kan förstås som ett 
kunskapsinnehåll i sig, som inkluderar lärande kring att både ge och ta omsorg 
i relation till omgivningen.   

År 2011 trädde den nya skollagen i kraft. I skollagens skrivningar omfattas 
förskolan för första gången av begreppet undervisning. I skollagens definition 
betyder undervisning: ”sådana målstyrda processer som under ledning av lä-
rare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande 
och utvecklande av kunskaper och värden” (Skollagen, 2010, kap. 1 par. 3). 
Begreppet undervisning förekommer emellertid inte i läroplanen för förskolan 
och anses ibland vara förknippat med skolans traditioner (Pramling Samuels-
son & Pramling, 2008), där ämnesinriktade aktiviteter traditionellt har en 
större legitimitet.  
 
 

2.4 Sammanfattning 
I detta kapitel har jag kort beskrivit några kritiska förändringar i den svenska 
förskolan. Dessa har identifierats i bland annat införandet av förskolans läro-
plan, med en starkare betoning av det pedagogiska uppdraget. Helhetssynen 
på fostran, omsorg och lärande, det så kallade EduCare, samt den socialpeda-
gogiska tradition som den svenska förskolan vilar på har beskrivits. Hur lä-
randeuppdraget har uppfattas, också i relation till denna tradition, har lyfts 
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fram. Att förskolan är en egen skolform som idag omfattas av begreppet 
undervisning har slutligen diskuterats, bland annat genom att visa på spän-
ningar och motsättningar som tycks finnas när begreppet undervisning har 
förts fram.  
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3 Tidigare forskning 

3.1 Sökprocess och urval  
Den tidigare forskning som presenteras kan inte betraktas som heltäckande, 
men den avser att ge en bred bild av forskningsfältet som är relevant för stu-
diens övergripande syfte, det vill säga fördjupa kunskapen om förskollärarens 
undervisning med avseende på de yngsta barnen i förskolan. Litteraturunder-
sökningen består av både litteratursökning i databaser och av manuell sökning 
i framför allt vetenskapliga artiklar.   

När det gäller vetenskapliga artiklar har endast refereegranskade publikat-
ioner inkluderats. Även tidsmässiga avgränsningar har gjorts och tidsspannet 
2007–2018 har använts. Studier inom specialpedagogik har exkluderats. Även 
studier som inriktas på specifika pedagogiska inriktningar som Montessori, 
Waldorf och Reggio-Emilia har utelämnats.  

Två databaser har använts: Eric och Nb-ecec.org. Den första databasen hit-
tades genom högskolebibliotekets söktjänster, under kategorin ”Undervisning 
och utbildning”. Eric har huvudsakligen valts eftersom den erbjuder möjlighet 
att hitta tidigare forskning i ett internationellt perspektiv. Som tillägg till det 
har jag också använt mig av Nb-ecec.org, vilket är en sökmotor av skandina-
visk förskoleforskning som rekommenderas av Skolverket. I Eric gjordes en 
avancerad sökning genom att använda bärande ord som finns i syftet: Förskol-
lärare (preschool teacher*) undervisning (teach*), yngre barn (toddler*) och 
lärande (learn*). Nb-ecec.org. är organiserad utifrån olika teman. I temaom-
råde ”Pedagogiska aktiviteter och rutiner” valde jag underkategorin ”under-
visning i förskolan” och i temaområde ”Förskollärarenskompetens och yrkes-
uppfattning” valde jag underkategorin ”didaktik” och ”inlärningsprocess”. 
Förutom samma tidsspann som användes i Eric har endast arbeten utgivna på 
engelska och/eller svenska inkluderats. Den manuella sökningen har bestått 
av genomläsning av dels forskningsöversikter, dels referenser i lästa artiklar.  
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Att förskolan förväntas arbeta med lärande kan idag sägas vara allmänt veder-
taget. Däremot är det mindre uttalat vad undervisning innebär eller innefattar. 
Det finns omfattande forskning kring betydelsen av förskollärares strategier i 
möte med barn samt hur dessa strategier påverkar lärande. Forskningsöversik-
ten som härmed presenteras avgränsas till förskolelärans/pedagogernas5 roll 
för barns lärande och relateras till studiens fokus. Avsikten är att relatera det 
föreliggande arbetet till tidigare forskning som har intresserat sig för under-
visnings- och lärandeprocesser i förskolan. 

Kapitlet6 inleds med ett brett perspektiv på kommunikation som grundläg-
gande för undervisning och lärande. Att just kommunikation används som en 
utgångspunkt bottnar i en förståelse av undervisning och lärande som social 
interaktion, vilket framhålls i tidigare forskning (Sheridan & Williams, 2018). 

Därefter presenteras studier som mer explicit har undersökt undervisning i 
förskolan, både som begrepp och som praktik. Här inkluderas även studier 
som har närmat sig undervisning som praktik genom användning av närlig-
gande metaforer, där betydelsefulla dimensioner för undervisnings-/lärande-
situationer har belysts.  

3.2 Ett kommunikativt perspektiv 
I tidigare internationell forskning står de kommunikativa relationer som 
skapas mellan förskollärare och barn i centrum (Persson, 2015,Vallberg Roth, 
Holmberg, Palla, Stensson & Tallberg Broman, 2018).  

I ett flertal studier beskrivs förskollärares kommunikativa förmåga som av-
görande för yrket. Det innefattar bland annat förmågan att lyssna och kunna 
tolka barnens intentioner och deras sätt att kommunicera (Sheridan, Williams, 
Sandberg & Vuorinen, 2011; Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson, 
2017). När det handlar om yngre barn innebär detta också att kunna bejaka de 
yngsta barnens icke-verbala undersökande (Dalli, White, Rockel, Duhn, Bu-
chanan, Davidson, Ganly, Kus & Wang, 2011; se även Franzen, 2014; Hvit, 
2015). I en omfattande metastudie om förskoleverksamhet för de allra yngsta 
barnen, i det här fallet avgränsat till barn under två års ålder, har forskarna 
hittat betydande evidens för vikten av personalens strategier i samspel med 
barnen (Dalli m.fl.,2011).  

Personalens strategier när det gäller bemötande av de yngsta barnens in-
tentioner tycks vara betydelsefulla även utifrån ett lärandeperspektiv. Johans-

5 I några internationella studier är fokus på vuxna med olika utbildningar som arbetar med barn. 
Därför väljer jag att använda ordet pedagog i detta sammanhang. Denna studie har däremot 
fokus på utbildade förskollärare.  
6 I bilaga 1 beskrivs sök- och urvalsprocess. 
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son (2011) beskriver möjligheter för lärande som avhängigt personalens för-
måga att tolka barnens intentioner. De kommunikativa strategier som förskol-
lärare använder sig av har också inverkan på barnens engagemang visar en 
studie av yngre barns intresse för bilderböcker (Gardner-Neblett, Holochwost, 
Cranley Gallagher, Iruka, Odom och Pungello Brunos, 2017). I Hivts studie 
(2014) beskriver pedagogerna arbetet med de yngre barnens begynnande in-
tresse för skriftspråket, som baseras på uppmuntran och undvikande av under-
visningsmodeller baserade på direkt instruerande.  

Interaktiva strategier beskrivs också i termer av ömsesidighet där exempel-
vis förmågan att kunna skapa en ömsesidig dialog, där utrymme ges för bar-
nens bidrag, framträder. Bae (2009) definierar möten där utrymme ges för bar-
nens intentioner som rymliga samspelsmönster (se också Payler, 2007). I en 
studie kring omsorgsrutinerna fann författarna en positiv korrelation mellan 
ett dialogiskt samspel och mängd matematiskt innehåll som kommunicerades 
under blöjbyten (Palmer, Henrikson & Husseins, 2014). Andra studier pekar 
på att förskollärarna som arbetar med de allra yngsta skattar undersökandet 
högt även i relation till ett tänkt matematisk innehåll (Franzen, 2014; Westman 
& Bergmark, 2013). Kultti (2014) visar hur möjligheter till deltagande under 
måltidssituationer påverkas av vilka strategier förskollärarna använder sig av 
i interaktioner med barnen.  

Som motsats till samspelsmönster karakteriserade av ömsesidighet använ-
der Bae (2009) begreppet ”trånga samspelsmönster, som innebär att utrymmet 
för barnen minskar. Johansson (2011) beskriver det som monologiska sam-
spel. Jonsson (2016) har studerat förskollärarens kommunikativa repertoarer i 
möten med de yngsta barnen. Hennes studie visar att när förskollärarna inte 
tar hänsyn till barnens uttryck och intentioner tenderar de att begränsa barnens 
utrymme genom övertagande handlingar.  

Flera faktorer kan bidra till etableringen av mer begränsade samspelsmöns-
ter visar tidigare forskning. Förskollärarna som deltagit i Westman och Berg-
marks studie (2013) nämner 1) en för strikt planering, 2) ensidig fokusering 
på specifika mål, 3) betoning på rutiner och 4) behov av kontroll. Dessa fyra 
faktorer, menar de intervjuade förskollärarna, begränsar deras lyhördhet. I en 
studie om entreprenöriellt lärande beskriver Insulander, Ehrlin och Sandberg 
(2015) hur förskollärarens noggranna planering ibland kan stå i vägen för bar-
nens nyfikenhet och potentiella kreativa lösningar. Därmed efterfrågar förfat-
tarna en diskussion kring den didaktiska designen av de aktiviteter som barnen 
erbjuds att delta i. Emilson och Pramling Samuelssons studie (2012) visar 
också att när lärarens förväntningar och planering blir mest framträdande kan 
det resultera i en högre grad av styrning.  

Även i relation till specifika innehåll har därmed merparten av de presen-
terade studierna belyst betydelsen av det kommunikativa samspelet mellan 
barn och förskolepersonal som avgörande för barnens lärande. I relationen till 
studiens syfte, att fördjupa kunskapen om förskollärarens undervisning med 



 28 

avseende på de yngsta barnen i förskolan, betraktas dessa strategier som bety-
delsefulla för hur undervisning kan komma till uttryck. Härnäst kopplas där-
med det kommunikativa perspektivet till undervisning med ett tydligare fokus 
på förskollärarens betydelse för barns lärande. 

3.3 Att undervisa i förskola  
Undervisning som begrepp förutsätter att förskollärare, med hjälp av sina kun-
skaper, ska kunna använda olika situationer för att kunna främja barnens lä-
rande. I Jonsson, Williams och Pramling Samuelssons studie (2017) slås fast 
att undervisning och lärande är två sammanflätade dimensioner. Utgångs-
punkten för att kunna förstå undervisning i förskola är att finnas i interaktionen 
menar författarna. Vidare argumenterar Jonsson m.fl. (2017) för att undervis-
ning i relation till yngre barn ska kunna förstås som att förskollärare på ett 
målmedvetet sätt främjar och utmanar barnens lärande med utgångspunkt i 
barnens handlingar, som är tecken på lärande.  

Persson (2015) beskriver undervisning som ”alla situationer då förskole-
personal förmår expandera barnens lärande i dialog, vilket inkluderar dialog 
som inte är verbal” (s.136). Som Jonsson (2013) framhåller kan läroplanen för 
de yngsta barnen dock realiseras olika beroende bland annat på vilket perspek-
tiv som blir mer framträdande. Båda den begränsade läroplanen och den be-
kräftande läroplanen framstår till synes som barncentrerade, vilket dock kan 
problematiseras (Jonsson, 2013). I Vallberg-Roths studie (2018) finner man 
också starka spår av barncentrering i förskollärarnas svar på vad undervisning 
kan vara. Öqvist och Cervantes (2018) visar i sin studie hur undervisning som 
begrepp sällan används i de systematiska kvalitetsredovisningar som försko-
lechefer skriver varje år samt att, när den används, sätts det inte heller i relation 
till målstyrda processer. Vidare, menar Öqvist och Cervantes, är förskollärare 
ansvar för undervisning helt osynliggjort.   

Förskolepersonal som deltagit i Jonsson m.fl. studie (2017) ger undervis-
ningsbegreppet en kravfylld innebörd i den meningen att det antas höja kraven 
på didaktisk och pedagogisk medvetenhet. Däremot är det just denna medve-
tenhet som läggs fram som avgörande i tidigare forskning. I förskolor med 
hög kvalitet har man funnit en hög pedagogisk medvetenhet hos personalen 
(Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009). Sheridan m.fl. (2011) 
visar hur förskollärarens kompetens uttrycks av förskollärare själva som en 
kombination av interrelaterade dimensioner vilka inkluderar en kommunikativ 
och relationell dimension tillsammans med en didaktisk dimension, vilket ut-
trycks som att veta både vad, varför och hur.  

Förskollärarens kompetens i användning av olika didaktiska strategier som 
möjliggör undervisningssituationer beskrivs i tidigare forskning genom när-
liggande metaforer. Bland dessa finns begreppet ”orkestrera” (Carlsen, 2013) 
och ”rikta fokus” (Björklund, 2014). Dessa metaforer härstammar från olika 
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teoretiska perspektiv och lägger därmed i förgrunden olika aspekter av under-
visning. Inom sociokulturellt inspirerad forskning beskrivs undervisning som 
en koordination av olika perspektiv, där deltagarnas olika bidrag bejakas i 
syfte att skapa en gemensam aktivitet (Kultti & Pramling, 2015). 

Att ha ett tydligt mål med aktiviteten beskrivs som centralt avseende under-
visning i förskolan (Carlsen, 2013; Björklund, 2014). Att ”orkestrera” kan sä-
gas vara sättet förskollärare koordinerar olika perspektiv mot ett tänkt läran-
deinnehåll. I en sociokulturell inspirerad studie (Melker, Mellgren och Pram-
ling Samuelsson, 2018) beskrivs stöttningsprocessen som avgörande för 
undervisningen. Stöttning beskrivs inom den sociokulturella perspektiv med 
den engelska termen scaffoldning. Det innebär att, genom stöttning (min över-
sättning av den engelska termen scaffoldning) av en mer kompetent person, 
kan man klara av en mer komplicerad uppgift.  

Inom variationsteori talar man om att ”rikta fokus” på ett innehåll (ett lä-
randeobjekt) som på ett tydligt sätt avgränsas (och vars egenskaper är möjliga 
att urskilja). När målet med uppgiften blir otydligt eller om andra dimensioner 
tar över kan det blir problematiskt i en lärandesituation då det som skulle ha 
blivit föremål för lärandet hamnar i bakgrunden (Thulin, 2011; Björklund, 
2014).  

Dalgren (2017) utvecklar begreppet ”inbäddad undervisning” med inspi-
ration från Tate, Thompson och McKerchar (2005) som ställer ”embedded te-
aching” mot ”direct instructions”. Dalgren (2017) menar att inbäddad under-
visning genereras i vardagliga förskoleaktiviteter, beroende på vilket samspel 
som utvecklas. Lärandeinnehåll behöver dock inte av denna anledning betrak-
tas som slumpartad utan som ”relationellt och situationellt förankrade, och 
genererade med hjälp av barns agens och kompetens samt förskolepedagogers 
lyhördhet i ett vardagligt samspel” (s. 208).  

Hatch (2011) argumenterar för att lärande och undervisning behöver få en 
mer framträdande plats i förskolan. I stället för att betrakta kärnan i sin roll 
som förskollärare som att underlätta för barnens utveckling, utifrån ett stadie-
tänkande, borde förskollärarna aktivt arbeta för lärande utifrån ett motsatt an-
tagande: att utveckling möjliggörs genom lärandet och att förskollärarens 
undervisning har en viktig roll i detta. 

Även utifrån ett pragmatiskt perspektiv är möten i vardagen mellan förs-
kollärare och barn centralt. Klaar (2013) och Hedefalk (2014) (se också He-
defalk, Almqvist & Lundqvist, 2013) sätter handlingarna i centrum för att 
kunna konceptualisera en undervisningssituation och analysera vilken roll den 
undervisande förskolläraren har i den. Begreppet undervisning ses i ljuset av 
både barns och förskollärares handlingar samt vilka förändringar dessa hand-
lingar frambringar i de konkreta mötena.  
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3.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis understryker begreppet undervisning och de närliggande 
metaforer som använts betydelsen av förskollärarens roll för barns lärande, i 
stället för att betrakta lärande endast som något som barn ägnar sig åt spontant 
under hela dagen. I viss mån kan begreppet undervisning sägas utmana före-
ställningen om att barnen ska kunna upptäcka olika fenomen bara i kraft av 
sin nyfikenhet och kompetens (Hatch, 2011; Emilson & Pramling Samuels-
son, 2012; Klaar och Öhman, 2014a). Olika studier pekar dock på flera utma-
ningar eftersom begreppet undervisning verkar ha ofta en nertonad position 
(Öqvist & Cervantes, 2018; Vallberg-Roth, 2018), är laddad med delvis mot-
stridiga innebörder (Jonsson, Williams & Pramling Samuelssons, 2017) samt 
att undervisning även är kopplat till hur förskollärare bemöter och bejakar bar-
nens aktörskap (Jonsson, 2013; Jonsson, 2016).   
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4 Teoretiska utgångspunkter  

4.1 Pragmatism  
Pragmatism är en filosofi som uppkom i USA i slutet av 1800-talet. I den 
klassiska pragmatismen räknas bland annat C. S. Pierce (1839-1914), W. Ja-
mes (1842–1910) och J. Dewey (1859–1952) som frontfigurer. Var och en av 
dessa filosofer utvecklade pragmatismen genom olika fördjupningar, varav 
Deweys intresse för utbildningsfilosofiska frågor förblev starkt i hela hans 
produktion. I denna licentiatuppsats utgår de teoretiska utgångspunkterna från 
Deweys pragmatism, även om epistemologiska och ontologiska tankegångar 
delas med de andra pragmatikerna (Biesta & Burbules, 2003; Boman, Ljung-
gren & von Wright, 2007).  

I denna studie introduceras teorin genom en modell som visar hur de olika 
teoretiska begreppen hänger samman. Det görs dock inte något anspråk på att 
på ett fullständigt sätt redogöra för Deweys filosofi, som i sig är ett komplext 
och krävande uppdrag. Ett exempel hämtat från det empiriska materialet finns 
med för att illustrera hur det teoretiska perspektivet införlivas i mötet med 
empirin. Slutligen diskuterar jag hur den valda teoretiska ramen förhåller sig 
till licentiatuppsatsens syfte och frågeställningar.  
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Fig. 1 

 

 
 

Fig.1 visar huvuddrag av Deweys pragmatism där den levande organismen alltid är i 
kontakt med omvärlden genom transaktioner. För människan innebär detta också lä-
rande och etablering av vanor.  

4.2 Människan – en handlande varelse 
I Deweys filosofi står människan som levande organism alltid i relation till 
omvärlden. Genom sitt handlande förändrar människan sin omgivning samti-
digt som responsen från omgivningen förändrar en själv i en kontinuerlig pro-
cess. Kännetecknade för Deweys pragmatism, liksom för andra pragmatiker, 
är därmed upplösningen av ett dualistiskt synsätt som ser människa (subjekt) 
och omvärld (objekt) som två separata entiteter. Den ontologiska utgångs-
punkten liksom den epistemologiska ligger i att förändringar är det centrala 
och att ingen slutpunkt kan antas vara evigt varande. Däremot betyder detta 
inte att allt är ständigt nytt. Därför betraktas inte heller kunskap som en av-
spegling av hur saker egentligen är, utan som en transaktion (ett begrepp som 
kommer att förklaras härnäst) med omvärlden där det är relationer som står i 
centrum: Kunskaper är ett aktivt kunskapande som sker i möten med omvärl-
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den genom transaktioner (se Caiman, 2015). Genom handlande får vi erfaren-
heter som har betydelse för vårt fortsatta handlande, både individuellt och kol-
lektivt.  

I de följande avsnitten kommer handlande, förändring och kontinuitet att 
löpa som en röd tråd och knytas an till andra centrala begrepp i Deweys filo-
sofi.   

4.3 Ett transaktionellt angreppssätt: att sätta handlingar i 
centrum 
Begreppet transaktion utvecklades av Dewey och Bentley (1946) i ett senare 
skede av Deweys filosofiska produktion. I en värld som inte betraktas som en 
fixerad entitet är transaktionsbegreppet tänkt att belysa den icke-dualistiska 
relationen mellan en levande organism och dess omgivning; båda agerar och 
reagerar på varandras handlingar och båda är i en kontinuerlig process av 
transformation som sker genom transaktioner (Brinkman, 2011). Vi är alltid i 
kontakt med världen och att vara en levande organism innebär att vi alltid gör 
något: ”For Dewey the human organism is always ’in touch’ with reality, un-
like dualistic philosophy of consciousness, which separates the immaterial 
mind and the material world” (Biesta & Burbules, 2003, s. 10).  

Genom det transaktionella angreppssättet sätts processen i centrum och 
subjekt respektive objekt betraktas som funktioner i denna process och inte 
som en utgångspunkt. Vårt erfarande betraktas inte av Dewey som något som 
ligger mellan människan och den” sanna” världen, vilket tidigare har beskri-
vits som ett sätt att ta avstånd från dualismen objekt–subjekt. Inte heller be-
traktas den som ett passivt mottagande av externa stimuli. Att erfara är den 
levande organismens transaktion med sin omgivning (Biesta & Burbules, 
2003). Eftersom, som tidigare nämnts, begreppet transaktion kommer relativt 
sent i Deweys produktion, hittar man även begreppet interaktion i hans verk. 
Att erfara kan sägas vara människans sätt att vara i kontakt med världen. 

Transaktion och erfarenhet är två begrepp som är tätt samkopplade. Så 
länge vi människor lever kan vi inte undvika att komma i transaktion med den 
miljö vi är en del av (människan som en handlande varelse). Vi kan alltså inte 
undvika att erfara på olika sätt och att re-aktualisera våra erfarenheter på nytt, 
i skiftande kontexter. En dag på förskolan utgörs av myriader av transaktioner, 
som pågår parallellt och involverar olika delar av den miljö barnen och förs-
kollärare befinner sig i. Genom dessa transaktioner förändras alla involverade 
i en kontinuerlig process.  

Den pragmatiska ansatsen fokuserar på det som sker i det konkreta mötet 
eftersom det är just i dessa skeende som transaktioner äger rum: ”An experi-
ence is always what it is because of a transaction taking place between an 
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individual and what, at the time, constitutes his environment” (Dewey, 
1938/2015, s. 43). 
 
Transaktion  
Empiriskt exempel: 

 
I det stora lekrummet har barnen tillgång till ett stort pappersrör. Det har satts fast 
bakom en låg hylla i en lutande position. Under förmiddagen lägger några barn lek-
saksbilar i den ena sidan (som lutar uppåt) och hämtar sen dessa (vid öppningen som 
lutar neråt). Ett av barnen som befinner sig i rummet, Linus, närmar sig pappersröret 
och försöker sätta sig på den.  
 
Genom sina handlingar blir Linus ett barn som prövar sig fram i förhållande till vad 
som kan göras med röret. Röret är kanske något som man kan sitta på. Möjligtvis 
reaktualiseras Linus tidigare erfarenhet av liknade objekt han har varit i kontakt med 
tidigare.   

 
Handling och konsekvens 
Empiriskt exempel fortsättning: 
 
Linus erfar konsekvensen av sitt handlande då röret inte håller för hans vikt och han 
glider ner. Han erfar även konsekvensen från förskollärarens respons, när hon kom-
mer fram och berättar att man inte får sätta sig på röret för annars ramlar man ner. 

4.4 Lärande: undersökande och vanor  
I ett transaktionellt perspektiv betraktas lärande som ett alltmer komplicerat 
och förfinat handlande, som sker i takt med att vi skapar mening genom våra 
transaktioner med omgivningen (Biesta & Burbules, 2003; Klaar, 2013; Cai-
man, 2015; Öhman & Öhman, 2013). Vi lär oss, med andra ord, när vi lyckas 
ha en koordinerad transaktion med vår omgivning och på så vis hitta mening 
i själva situationen. 

Erfarenhet och lärande är starkt kopplade till varandra i Deweys filosofi.  
Dewey beskriver det som att erfarenhet omfattar två element, ett aktivt och ett 
passivt: 
 
”On the active hand experience is trying – a meaning which is made explicit 
in the connected term experiment. On the passive is undergoing. When we 
experience something we act upon it, we do something with it; then we suffer 
or undergo the consequences” (Dewey, 1916/1944, s. 139). 
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Att lära från vår erfarande betyder att vi skaffar oss erfarenhet som vi kan 
re-aktualisera och ha användning av i andra situationer (Dewey, 1938/2015). 
Dewey beskriver detta genom vad han kallade för ”experiential continuum” 
(Dewey, 1938/2015, s. 28). Med detta syftar han på att kasta ljus på hur varje 
erfarenhet vi gör bidrar till att förändra oss själva och vår omgivning och i 
förlängningen även de framtida erfarenheterna: ”From this point of view, the 
principle of continuity of experience means that every experience both takes 
up something from those which have gone before and modifies in some way 
the qualities of those which come after” (Dewey, 1938/2015, s. 35). Kontinu-
itet och förändring kan därmed sägas vara två ständiga dimensioner av varje 
erfarenhet. Kontinuitet betyder även att vi kan ha användning av tidigare er-
farenheter genom att bearbeta dessa i mötet med det nya sammanhanget (se 
Wickman, 2014). Vi kan alltså ha användning av våra redan etablerade vanor 
för att ta oss vidare.  

Nya sätt att handla kan så småningom bli vanor. Att utveckla en vana är 
därmed, utifrån Deweys synsätt, ett tecken på lärande. Dewey använder be-
greppet habit (vana) för att definiera en predisposition att handla på ett visst 
sätt (Dewey, 1922/2012). Här ska inte begreppet uppfattas på ett negativt sätt. 
I så fall använder Dewey i stället begreppet routine habit: “Habits reduce 
themselves to routine ways of acting, or degenerate into ways of action to 
which we are enslaved just in the degree in which intelligence is disconnected 
from them” (Dewey, 1916/1944 s. 49).   

Vanorna påverkar alltid våra kommande transaktioner:”The basic charac-
teristics of habit is that every experience enacted and undergone modifies the 
one who acts and undergoes, while this modification affects, whether we wish 
it or not, the quality of subsequent experiences” (Dewey, 1938/2015, s. 35). 
Utifrån ett transaktionellt perspektiv är därmed vanorna en predisposition att 
handla på ett visst sätt. Detta betyder dock inte att man alltid handlar på exakt 
samma sätt, eftersom själva handlandet förutsätter transaktioner med miljön 
som i sig är i ständig förändring (Biesta & Burbules, 2003).  

Dewey betraktar bildandet av vanor som en aktiv process, långt ifrån som 
en passiv anpassning till miljön. Genom vanor utvecklar människor en käns-
lighet för vissa situationer och ett konsekvent sätt att handla på ett funktionellt 
sätt. I och med att individer alltid ingår i ett socialt sammanhang påverkas 
deras handlande av den respons de får av omgivningen: ”What he does and 
what he can depend upon the expectations, demands, approvals, and condem-
nations of others” (Dewey, 1916/1944, s. 12). Sedvänjor är kollektiva/gemen-
samma vanor som har utvecklats över tiden. Dessa synliggörs genom exem-
pelvis normer, värden och olika regler (Klaar, 2013; Klaar & Öhman, 2014a). 
Det är genom vanor som vi kan komma i transaktion med omvärlden utan att 
behöva tveka när vi hamnar i liknande situationer. 

Det är i stället i situationer vars mening inte är tydlig för oss människor där 
vi inte vet hur vi ska handla, där tvekan kommer in. Det är i dessa situationer 
där undersökande (inquiry) tar sitt avstamp. Enligt Dewey (1916/1944) sätts 
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undersökande processer igång när vi människor ställs inför nya utmaningar 
som kräver både reflektion och avvägning och som utmynnar i handling. Det 
är dock viktigt att påpeka att en undersökande process inte leder till att pro-
blemet löses på ett fastställt sätt en gång för alla (Biesta & Burbules, 2003). 
Utifrån ett transaktionellt synsätt är handlande ett sätt att skapa mening och 
ett sätt att förändra en situation. Undersökande leder till antingen att vi skapar 
nya vanor eller att vi försätter vårt utforskande.  

Ibland räcker det dock inte, utan vårt handlande behöver ändras på ett dju-
pare plan. Möjliga vägar framåt behöver undersökas. I följande avsnitt besk-
rivs begreppen vana och undersökande mer ingående samt deras koppling till 
lärandet. När tidigare fungerande handlingar inte längre är användbara för att 
kunna komma vidare i en given situation behöver vi människor stanna upp 
och förändra våra handlingar för att kunna gå vidare (Klaar, 2013). Handlande 
är då huvudsakligen av undersökande karaktär (vilket Dewey beskriver genom 
begreppet inquiry). För att handlande ska kunna vara ett intelligent sådant och 
inte enbart utgå från ett blindprövande, behöver vi utforska själva situationen 
för att kunna komma fram till möjliga lösningar. 

Den kunskap som skapas vid slutet av en undersökande process är inte ett 
slutgiltigt svar. Detta är en väldigt central aspekt av Deweys pragmatism, det 
vill säga att det vi vet alltid är provisoriskt. Våra handlingar bygger på konti-
nuitet och förändring. När handlande tar oss vidare i en given situation kan vi 
fortsätta handla utifrån våra tidigare etablerade vanor. Det finns alltså en kon-
tinuitet med det vi redan vet genom våra tidigare erfarenheter och det vi nu 
möter. När vi inte kan ta oss vidare i en given situation genom användning av 
våra vanor behöver vi förändra vårt handlande och hitta en ny väg framåt.   

Erfarenhet som uttrycks språkligt är bara en form av erfarenhet. Men erfa-
renheter är inte bara språkliga och medvetandegjorda. I sin läsning av Deweys 
verk ”Art as Experience” lyfter Hjertström Lappalainen (2014)  hur centralt 
det är i Deweys pragmatiska filosofi att se det tänkande som redan finns i 
handlandet.  
 
Undersökande  
Empiriskt exempel fortsättning:  
Strax efter att Linus har glidit ner och att förskollärare uppmärksammar honom yt-
terligare om konsekvensen av det tidigare handlande (man får inte sätta sig annars 
ramlar man ner) handlar Linus på ett nytt sätt. Han hämtar en tom plastburk och drar 
den på utsidan av röret. Den här gången håller röret för hans försök och han drar 
burken fram och tillbaka en kort stund.  
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4.5 Kommunikation, handling och undervisning 
För Dewey är kommunikation en handling som karakteriseras av ömsesidighet 
och där deltagarnas erfarenhet utvidgas och förändras. Det handlar inte om en 
process av anpassning av den ena partnern till den andra utan om en process 
där den ena partnern tolkar den andras mening och vice versa i en process av 
anpassning till varandra (Biesta & Burbules, 2003), vilket Dewey beskriver 
som en process av samarbete mellan parterna. I detta samarbete strävar 
parterna att förstå varandras handlingar:”the establishment of cooperation in 
an activity in which there are partners, and in which the activity of each is 
modified and regulated by partnership” (Dewey, 1925/2016, s. 179). En ge-
mensam mening skapas i denna process (se Biesta, 2007). Förståelse av kom-
munikation som ett samarbete grundar därmed sig i Deweys betoning på hand-
lingar som meningsbärande i människors kommunikation (Biesta & Burbules, 
2003; Biesta, 2007). 

Deweys syn på kommunikation som kooperativ handling kan jämföras med 
närliggande begrepp som brukas inom forskning som är inspirerad av den di-
alogiska och det sociokulturella perspektivet (Mauritzson & Säljö, 2003). I sin 
översikt av Deweys pragmatism definierar Biesta och Burbules (2003) 
Deweys syn på kommunikation även som practical intersubjektivity. Det finns 
därmed likheter med begreppet intersubjektivitet, som förutsätter att delta-
garna lyckas skapa och upprätthålla en gemensam förståelse av den aktivitet 
som de är ömsesidig involverade i. En betydande del av den tidigare forskning 
som har diskuterats i denna studie anknyter också till denna dimension, som 
framträder som central i mötet med barnen.  

Undervisning betraktas därmed som en aktivitet som syftar till att göra nå-
got till gemensamt och inte som en enkelriktad form av input eller överföring 
(se Biesta, 2007). I en av sina mest inflytelserika utbildningsartiklar ”Barnet 
och läroplanen” (1902/1980), beskriver Dewey lärarens uppgift (och därmed 
sin syn på undervisning) som en fråga om att tolka och leda: tolka potentialitet 
i barnens handlingar och leda dessa mot önskvärda och fördjupade erfaren-
heter. Det är en form av styrning som Dewey beskriver här, dock en styrning 
som knyter an till och tar vara på barnens erfarenheter. Denna tidiga text kan 
läsas också i ljuset av dagens diskussioner med en polarisering mellan barnens 
egna intressen och styrning utifrån. Biesta (2007) beskriver Deweys syn som 
vare sig barncentrerad eller läroplancentrerad utan som en ständig växelver-
kan, där undervisning handlar om att skapa sammanhanget: ”att bestämma 
barnets omgivning” (Dewey, 1902/ 1980, s. 119).  
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Fig. 2 
 

 
Fig. 2 Sammanfattning genom de empiriska exemplen.  

4.6 Bildande och icke-bildande erfarenhet: lärarens 
ansvar 

I Deweys syn på utbildning är att växa som människa ledande: ”Since life 
means growth, a living creature lives as truly and positively at one stage as at 
another, with the same intrinsic fullness and the same absolute claims. Hence 
education means the enterprise of supplying the conditions which insure 
growth, or adequacy of life, irrespective of age” (Dewey, 1916/1944, s. 51). 

Av denna anledning lägger Dewey ansvar på pedagogerna, som i kraft av 
den egna rollen ska kunna bedöma om de erfarenheter som görs i utbildnings-
sammanhang är av sådan karaktär att de verkligen stödjer individens 
växande:”It thus becomes the office of the educator to select those things 
within the range of existing experience that have the promise and potentiality 
of presenting new problems which by stimulating new ways of observation 
and judgment, will expand the area of further experience. […] Connectedness 
in growth must be his constant watchword” (1938/2015, s. 75). Medan 
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bildande erfarenheter är av sådan karaktär att de möjliggör individens utveckl-
ing mot att skapa rikare mening, tenderar icke-bildande erfarenheter i stället 
att blockera individens möjlighet till detta.  

Om vi riktar blicken mot ett utbildningssammanhang som förskolan är det 
betydelsefullt att fundera på vilka erfarenheter som möjliggörs, och då spelar 
förskollärarens undervisning en signifikant roll. Förskollärarens roll för bar-
nens lärande kan därmed förstås också utifrån vilka möjligheter barnen ges till 
att utvidga sin handlingsrepertoar och etablera nya vanor. Förskollärarens 
undervisning konceptualiseras som hur förskolläraren ger möjlighet till rele-
vanta förändringar genom att stödja barnen vidare i sitt handlande.  
 
Fig. 3 
 

 
Fig. 3 Hur undervisning kan förstås utifrån Deweys pragmatiska perspektiv 

4.7 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har i teoridelen de centrala begrepp i Deweys pragmat-
ism som är relevanta för denna licentiatuppsats illustrerats. En bärande tanke 
som genomsyrar detta avsnitt är Deweys syn på människan som en varelse i 
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ständig relation till sin omgivning. Deweys transaktionella angreppsätt har be-
skrivits och hur detta sätter handling i centrum. Erfarenhet och dess koppling 
till lärande har klarlagts. Innebörden av begreppet vana och undersökande i 
Deweys filosofi har förklarats utifrån antagandet att dessa kan belysa även 
handlande i förskola som institutionell praktik. Kommunikation som koordi-
nerad handling har slutligen diskuterats och på så vis har föreliggande licenti-
atuppsats positionerat sig i forskarskolans övergripande tema, där kommuni-
kation betraktas som avgörande för barns lärande och utveckling.  

I den föreliggande studien är handling och vanor två centrala begrepp som 
på olika sätt operationaliseras i analysen. I delstudie 1 analyseras, utifrån 
Deweys syn på möte som en transaktion, vilka konsekvenser som förskollära-
rens handlingar får för barnens handlingar. Detta analyseras med hjälp av ett 
tidigare utvecklat analysverktyg. I delstudie 2 har begreppet vana operation-
aliserats som analysverktyg, framför allt med syftet att studera vilka vanor 
förskollärare ger uttryck för i mötet med sandlek (en återkommande aktivitet 
i förskolan). I nästa kapitel beskrivs de metodologiska valen samt använd-
ningen av analysverktyg.  
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5 Metod  

Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av vad som karakteriserar den 
kvalitativa forskningsansatsen och hur denna studien inskriver sig i denna 
tradition. Därefter motiveras studiens design som en fallstudie. Fallstudier de-
finieras samt styrkor och begränsningar med denna design tas upp. Därpå be-
skrivs vilka metoder som har använts för dataproduktion: observationer och 
videoobservationer. Tillvägagångsättet beskrivs samt vilka överväganden som 
har gjorts, i relation till både dataproduktion och till etiska reflektioner.  

Därefter redogörs för urvalsprocessen samt på vilket sätt inträdet till fältet 
har erhållits. De strategier som har använts för att öka och stärka studiens tro-
värdighet beskrivs, och därefter följer en redogörelse för vilka analyssteg som 
har tillämpats i mötet med empirin.  

Slutligen diskuteras de etiska principer som studien tar hänsyn till. Krav på 
informerat samtycke, konfidentialitet och anonymitet redogörs för. Ytterligare 
konkreta exempel ges för att åskådliggöra olika etiska utmaningar. Den egna 
rollen som forskarstuderande och betydelsen av en reflexiv hållning lyfts 
fram. 
 

5.1 Fallstudie som design  
I en kvalitativ studie ligger intresset i att förstå hur aktörerna skapar mening. 
Patton (2015) beskriver själva kärnan i kvalitativ forskning som en process 
avsedd att belysa hur människor konstruerar mening. Den kvalitativa studiens 
styrka ligger därmed i en strävan att förstå det unika och komplexa i männi-
skors liv. Även om en kvalitativ studie och dess kunskapsanspråk inte går att 
generalisera till andra sammanhang kan resultaten vara väl användbara även i 
andra kontexter (Merriam, 2009).   

Fallstudier är en vanligt förekommande design inom kvalitativ forskning. 
Forskare som designar en studie som en fallstudie bör utgå ifrån en avgörande 
aspekt som karakteriserar fallstudier som sådana, nämligen att en fallstudie 
konstitueras genom sina avgränsningar (Merriam, 2009). Yin (2009) beskriver 
fallet som det avgränsade fenomenet som man vill skaffa sig fördjupade kun-
skaper om och som bör studeras i sitt naturliga sammanhang. I denna studie 
konstitueras fallet av en förskoleavdelning för yngre barn och studien är på så 
sätt avgränsad till en specifik plats och en specifik praktik. Yin poängterar 
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vidare att kontexten inte på ett tydligt sätt kan särskiljas från det fenomen man 
avser att studera. Ett fall är alltid en komplex entitet som står i relation till en 
omgivande kontext (Stake, 2000). Relaterat till denna studie kan man betrakta 
lärarens respons på barnens handlingar som sammanvävd med den omgivande 
kontexten och som bidrar till att konstituera den specifika praktiken.  

Stake (2000) särskiljer olika typer av fallstudier och poängterar att instru-
mentella fallstudier, till skillnad från fallstudier som studerar ett fall för fallets 
eget värde, används för mer generella förklaringar. Fallstudien fungerar i så 
fall som ett stöd för att kunna förstå ett mer generellt fenomen. Den förelig-
gande studien kan sägas falla in i denna typologi. 

Fallstudiens styrka ligger i möjligheten att fånga komplexiteten i det som 
vardagligen utspelas i en miljö och som kan fångas tack vare en holistisk och 
rik beskrivning av fallet (Edwards, 2010; Merriam, 1994, 2009; Stake, 2000). 
Vasconcelos (2010) framhåller att forskaren genom fallstudier kan få djupa 
insikter om det komplexa sammanhang där undervisning och lärande sker.  

Dock finns det även begränsningar och fallgropar i användningen av en 
fallstudie som en övergripande strategi. Merriam (1994) belyser exempelvis 
hur fallstudier kritiseras för att de är omöjliga att generalisera. Stake (2000) 
hävdar att fallstudier bidrar med kunskap som läsaren själv kan sätta i relation 
till tidigare erfarenheter och att dessa kan vidgas med hjälp av de insikter som 
en fallstudie kan erbjuda. Rossman och Rallis (2003) är på samma linje och 
talar om ”att resonera genom analogier” (min översättning), det vill säga att 
den kunskap som genereras genom en fallstudie kan motsvara andra likadana 
fall. De menar emellertid att eftersom fallstudier baseras på studier av speci-
fika fall kan inte resultatet från dessa generaliseras.  

Dessa begränsningar och fallgropar är också en återkommande diskussion 
inom kvalitativ forskning. Yin (2009) diskuterar ingående hur forskarens bias 
kan hota studiens trovärdighet i en fallstudie. Han argumenterar därmed för 
betydelsen av att använda sig av tydliga strategier för att minska den risken. 
Strategier for minska bias beskrivs också lite längre fram i texten 

5.2 Genomförandet 

5.2.1 Pilotstudie 
En kort pilotstudie genomfördes hösten 2014. Syftet var att pröva observat-
ionsmetoder. Pilotstudien genomfördes på en avdelning för yngre barn i en 
förskola jag hade anknytning till, vilket medförde möjlighet att snabbt få in-
träde. Vårdnadshavare informerades om min närvaro på förskolan samt syftet 
med att jag var där Detta skedde både muntligt och skriftligt. De tillfrågades 
också om tillåtelse att videofilma deras barn. I och med att en majoritet av 
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vårdnadshavarna inte lämnade tillbaka förfrågan valdes videofilmning bort. I 
stället valde jag att anteckna. Jag prövade att anteckna i löpande text samt att 
anteckna i tabellformat (med en indelning gör/säger/reflektioner). Observat-
ionsfokus i pilotstudien var också annorlunda än i den föreliggande studien. I 
pilotstudien ville jag framför allt undersöka barnens delaktighet och infly-
tande. Jag fokuserade på interaktionen mellan förskollärare och barn under 
varierande situationer med syftet att få fram hur barnens delaktighet och in-
flytande kunde gestaltas.  

Anteckningar i löpande text gav en del information men jag fann det svårt 
att hinna med i flera situationer. Anteckningar i tabellformat visade sig inte 
vara lika användbara eftersom de dels var mindre fylliga i beskrivningarna, 
dels stördes genomläsningen av de olika kolumnerna. Jag bestämde mig då 
utifrån denna lärdom att i fortsättningen anteckna i löpande text samt att lämna 
ett utrymme för att kunna skriva snabba anteckningar eller reflektioner vid 
sidan, men inte i den löpande texten, så att beskrivningar och egna tankar inte 
skulle blandas ihop. Jag insåg också att möjligheten till att filma händelserna 
hade inneburit en fördel.  

Under pilotstudie framstod förskollärarnas sätt att rikta barnens uppmärk-
samhet på olika saker (exempelvis hur de skulle lösa något eller att de skulle 
titta på något vackert eller viktigt eller fästa sin uppmärksamhet på något som 
hände till följd av något annat) som viktigt och bidrog så småningom till att 
ändra syftet med arbetet.   

 

5.2.2 Urval 
Den första kontakten med potentiella deltagare skedde under hösten 2015. Ef-
ter en första kontakt med kommunens utvecklingsledare, blev jag inbjuden till 
ett forum för förskolechefer, ett så kallat ledarforum. Under detta forum träffas 
regelbundet förskolechefer samt verksamhetschefen och utvecklingsledaren i 
den aktuella kommunen. Jag fick under detta tillfälle möjlighet att presentera 
mig samt berätta om mitt forskningsintresse. Under detta tillfälle fick försko-
lechefer även en kort skriftlig presentation samt kontaktuppgifter till mig och 
min huvudhandledare (bilaga 1). Ett slutdatum sattes för att kunna anmäla in-
tresse för deltagande i studien.  

En förskolechef visade intresse tillsammans med ett arbetslag och tog kon-
takt med mig via mejl. Därefter bestämdes ett datum för ett möte mellan mig, 
det aktuella arbetslaget och dess förskolechef. Syftet med mötet vara att pre-
sentera den egna studiens syfte och frågeställningar, etiska aspekter och krav 
utifrån god forskningssed samt ge arbetslaget möjlighet att ställa frågor.  

Utifrån en etisk synvinkel är det avgörande med både ärlighet och tydlighet 
om syftet med den egna studien (Helgesson, 2015) utan att för det skull vara 
för invecklad när man beskriver studien. Därför valde jag att berätta hur min 
nyfikenhet kring studiens område hade väckts. 
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Arbetslaget bestod under denna tidpunkt av två förskollärare och en 
barnskötare7, alla med flera års yrkeserfarenhet. Barngruppen bestod av 14 
barn mellan 1 och 3 års ålder. Förskolan var placerad i ett område bestående 
av små kedjehus och flerfamiljehus och barnen på avdelningen och deras fa-
miljer hade olika bakgrunder. Jag bedömde att avdelningen uppfyllde mina 
kriterier: att det skulle finnas minst två förskollärare, att det skulle vara en 
renodlat avdelning för yngre barn, det vill säga att den inte skulle innefatta 4–
5-åringar och därmed betraktas som en syskonavdelning. 

Efter att ha erhållit formellt samtycke från de deltagande förskollärarna och 
barnens vårdnadshavare påbörjade jag min datainsamling under våren 2016. 
Under den första tiden fanns det en bild av mig med en kort beskrivning av 
vem jag var vid avdelningens ingång. Jag var också noga med att introducera 
mig själv för föräldrarna de första dagarna jag befann mig där. Dock är det 
fullt möjligt att jag missade någon. Inga frågor ställdes kring min närvaro, inte 
heller till eller genom personalen. Vid utevistelse introducerade jag mig kort-
fattat för annan personal som arbetade i förskolan. 

 
 

5.2.3 Delstudier och dataproduktion 
Studien i sin helhet bygger på två delstudier, med varsina forskningsfrågor. 
Urvalsprocessen är därför mer ingående beskriven i respektive studie. I det 
följande redogörs för de generella urvalskriterier jag har använt mig av och 
vilket tillvägagångssätt som har använts.  

Studiens övergripande syfte har uttryckts i form av ”fördjupa kunskapen 
om förskollärarens undervisning med avseende på de yngsta barnen i försko-
lan”.  Hur undervisning i förskolan kommer till uttryck har därmed varit väg-
ledande för hur delstudierna har utformats och vilka frågor som kommit i fo-
kus.  

I det följande beskrivs de metoder som har använts för dataproduktion samt 
tillvägagångsättet i den föreliggande studien. Val av metoder för dataprodukt-
ion hänger alltid ihop med syfte och frågeställningar; är man intresserad av att 
undersöka vad som händer när människor handlar i specifika praktiker är del-
tagande observation en lämplig metod (Rolfe & Emmet, 2010., Öhman & 
Quennerstedt, 2012). Styrkan ligger i möjligheten att kunna få ”förstahands-
information”. 

Olika slags observationer är en vanligt förekommande insamlingsmetod 
inom den kvalitativa ansatsen (Patton, 2015). Att observera förknippas oftast 

                                                 
7 Vid studiens start (mitten av januari 2016) bestod arbetslaget av två förskollärare och tillfälliga 
vikarier (dessa inkluderas inte i studien). Vid slutet av mars 2016 tillkom en tredje förskollärare 
och arbetslaget blev varaktigt. Den tredje förskolläraren blev tillfrågad att ingå i studien och 
har inkluderats i denna.  
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med ett etnografiskt fältarbete. Givetvis utgör observationer och tillhörande 
fältanteckningar kärnan inom etnografin; dock förekommer observationer 
även i annan typ av forskning som inte enbart karakteriseras som etnografisk. 
Kvalitativa fallstudier tar utgångspunkt i samma insamlingsmetoder som fö-
rekommer inom etnografiska studier, det vill säga observationer, intervjuer 
eller analys av olika dokument. 

Dataproduktionen påbörjades med relativt korta observationer för att sedan 
öka min närvaro. I början var min närvaro mellan en till två timmar per tillfälle 
för att sedan ökas till maximalt sex timmar. Jag höll mig i bakgrunden i relat-
ion till barnen. På grund av barnens låga ålder hade min närvaro inte förklarats 
ingående för barnen. Jag ville dock inte att barnen skulle betrakta mig som en 
ny fröken och därmed höll jag mig ganska neutral, vilket gjorde att barnen för 
det mesta verkade förhålla sig till mig som en ointressant vuxen.  

När man väljer att använda sig av deltagande observation som insamlings-
metod är beslutet om vilket roll man som observatör intar viktigt. Baker 
(2006) lyfter fram hur rollen man väljer att inta ska ses i relation till forsk-
ningsfråga/or och även till vilken kunskap man har sedan tidigare om det fält 
man träder in i. I denna studie valdes en mer betraktande position, det vill säga 
att jag inte deltog aktivt i de olika aktiviteter som försiggick på fältet och strä-
vade efter att behålla en mer tillbakadragen position i bakgrunden (Fröden, 
2012). Därmed begränsades det utrymme jag intog på fältet och jag undvek 
att dra uppmärksamhet till mig. Jag gjorde detta genom att bland annat posit-
ionera mig på avstånd i relation till de olika aktiviteter som observerades och 
genom att undvika att anteckna i närheten av platser där barnen hade tillgång 
till olika material så att de inte skulle behöva uppleva mig som i vägen. Därför 
valdes oftast placering mot en vägg eller dylikt. 

Även om inte initiativ togs för kontakt med barnen valde jag att ta emot 
deras initiativ och i viss mån besvara dem. Jag besvarade barnens leende, häls-
ningar eller nyfikenhet, exempelvis när ett barn vill titta på videoskärmen. 
Aktiviteter initierades emellertid inte med barnen och inte heller involverade 
jag mig själv i specifika situationer, med undantag av en måltid som jag deltog 
i. När ett barn gjorde sig illa och jag befann mig i närheten tog jag beslut att
träda ur min observatörsroll och inta en vuxenroll. Så fort personalen ingrep
trädde jag dock tillbaka till min roll som observatör.

Under den första perioden använde jag mig enbart av fältanteckningar och 
i viss mån även av stillbilder. Även om man använder videoobservationer som 
primärkälla för datainsamling är fältanteckningar ett viktigt komplement till 
dessa. Att inleda en videobaserad studie genom att ta fältanteckningar kan vara 
en användbar strategi, bland annat för att man får möjlighet att lära känna fältet 
och deltagarna får chansen att vänja sig vid forskarens närvaro (Heat, Hind-
marsch & Luff, 2010).  

I vissa situationer var det inte lämpligt eller möjligt att filma. Ett exempel 
på detta är när olika aktiviteter ägde rum på en gemensam förskolegård. Går-
den delas med alla avdelningar på förskolan och under flera tillfällen var det 
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minst ytterligare två barngrupper utomhus, förutom den barngrupp där studien 
genomfördes. Att filma under dessa stunder hade därmed varit problematiskt 
att hantera. Framför allt hade det saknats ett formellt samtycke för att göra det. 
Fältanteckningarna har fungerat som ett komplement och därmed fyllt en vik-
tig funktion i datainsamlingen.  

Fältanteckningar användes för att teckna ner observationerna. Merparten 
av fältanteckningarna skrevs för hand i ett A5 spiralblock. I enstaka fall skrevs 
de genom att använda mobilens tangentbord och sparades i appen ”Evernote” 
(som krävde lösenord). Varje dag genomfördes en genomläsning av anteck-
ningarna. Eventuella luckor fylldes i och nya reflektioner tillkom. Fältanteck-
ningarna skrevs i beskrivande form i löpande text. I de anteckningar som 
skrevs i spiralblock antecknades mina reflektioner i marginalerna, det som 
brukar benämnas som observatörskommentar (Merriam, 2009). Varje ny an-
teckning innehöll datum, tid, rum samt vilka deltagare som deltog. Initialer 
användes för att identifiera för mig själv vilka personer det handlade om. Mil-
jön är inte alltid ingående beskriven i texten; däremot togs stillbilder som vi-
suellt stöd. Eventuella förändringar i miljön har också dokumenterats genom 
stillbilder. Citattecken har använts när uttalande har skrivits ner ordagrant. I 
annat fall har det som har sagts antecknats utan användning av citattecken. I 
fältanteckningarna är det framför allt samspelet mellan förskollärare och barn 
som beskrivs, medan samspelet mellan barnen sinsemellan är mer sparsamt 
förekommande. Detta fokus beror på frågeställningarna. Även artefakter som 
används under samspelet ingår i beskrivningarna. 

I fältanteckningarna har jag strävat efter att fånga både det som sägs och 
det som görs. En genomläsning av fältanteckningarna tyder dock på att tal-
handlingarna har fångats i större utsträckning än kroppshandlingar. Detta kan 
bland annat bero på att det som görs kan vara svårare att fånga i sin komplex-
itet i en beskrivande form.  

Videoinspelningar har använts i flera studier som avsett att studera de 
yngsta barnen i förskolan (några exempel är Lindahl, 1996; Johansson, 1999; 
Månsson, 2000). Man kan sålunda dra slutsatsen att videofilmning kan lämpa 
sig väl för att kunna studera samspel. Enligt Heikkilä (2006) kan det finnas 
flera orsaker till att videoinspelning verkar vara en återkommande metod inom 
pedagogisk forskning om yngre barn. Hon nämner hur videoinspelning lättare 
kan fånga barnens vardag och det barnen ägnar sig åt i institutionella samman-
hang, såsom förskola. En annan aspekt handlar om möjligheten att fånga det 
som i vardagsspråk kallas för kroppsspråk; gester, mimik, tonläge och blickar 
kan registreras på helt annat sätt genom videoinspelning. Heikkilä (2006) häv-
dar att genom videoinspelning ges möjlighet att ”fånga sådana aspekter av 
barnens vardag som inte är verbalt uttryckta” (s. 31). 

Dock finns det även begränsningar och nackdelar som man bör vara med-
veten om. Några är exempelvis att även kameraögat har sina begränsningar. 
Tudge & Hogan (2005) framhåller till exempel hur själva närvaron av en ka-
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mera kan påverka aktörerna på fältet. Genom att välja ett visst fokus produce-
ras en viss sort data som kan återspegla endast en liten del av verksamheten 
(Öhman & Quennerstedt, 2012).  

Det finns ett flertal val som måste göras i relationen till videofilmning, som 
alla har betydelse för vilka data som produceras och vilken analys som möj-
liggörs. Dessa val är i bästa fall förknippade med vad man vill ha svar på ge-
nom sina frågeställningar. Ibland är dessa val även ett resultat av förhandlingar 
som sker på fältet (Heath m.fl.,2010) och vad som är etisk försvarbart.  

Det finns också en problematik som förknippas med tillförligheten, ef-
tersom videokameran kan ge upphov till att deltagarna beter sig och handlar 
på andra sätt än vad de vanligtvis skulle göra, det som kan benämnas som 
”reaktivitet” (Björklund 2010, Öhman & Quennerstedt 2012). Samma 
material kan läsas utifrån andra intressen, frågeställningar eller andra perspek-
tiv (Degerbøl & Svendler Nielsen, 2014). Det egna intresset är därmed med 
från början som en påverkansfaktor.   

Heikkilä och Sahlström (2003) betonar att det är av stor betydelse att dis-
kutera möjligheter och begränsningar vid användningen av videoinspelning 
som insamlingsmetod eftersom användningen formar själva forskningsar-
betet. De anser att även små vardagshandlingar såsom den konkreta använd-
ningen av kamera, mikrofon och stativ har stor betydelse. Detta bidrar till kon-
struktionen av videodata och får därmed stora konsekvenser för analys och 
resultat. Heikkilä och Sahlström efterlyser en mer utförlig redovisning av hur 
det konkreta arbetet med videoinspelningar går till. De menar att det ofta sak-
nas en koppling mellan det teoretiska intresset och inspelningstillvägagångs-
sättet. Därför beskriver jag i följande avsnitt hur jag har gått tillväga.  
 

5.2.4 Tillvägagångssättet vid videoobservationer 
Endast en videokamera har använts i denna studie. Att använda flera kameror 
valdes bort från första början, eftersom jag har varit ensam forskarstudent på 
fältet och att det därmed hade varit tidsmässigt krävande. Genom videofilm-
ning producerades cirka 10 timmar inspelat material. 

En videokamera av modell Panasonic HC-X920 användes. Kameran möj-
liggör inspelning med HD-kvalitet samt ljudupptagning 5:1. Däremot har ljud-
upptagningen valts att begränsas till 2:1 för att minska bakgrundsljudet. Ingen 
annan mikrofon än den interna mikrofonen har använts.  

Kameran ställdes in på en intelligent automatisk inställning (IA) som själv 
förbättrade upptagningen beroende på miljöns omständigheter. Även om det 
hade funnits möjlighet att använda sig av manuella inställningar bedömdes att 
detta var det smidigaste sättet som inte krävde ytterligare moment från min 
sida. 

I enstaka fall användes även en mobil av märket Huawei och modell Honor 
7. Under de senaste åren har smarttelefontekniken och prestanda förbättrats 



48 

avsevärt och möjligheten att spela in filmer i HD-kvalitet erbjudits, vilket var 
fallet med denna mobil. Mobilen användes i några enstaka fall, när kamerans 
sd-kort blev fullt eller när batteriet på videokameran tog slut. 

Både videokamera och mobil var handburna och användning av stativ fö-
rekom endast vid ett tillfälle. Fördelen med att använda en handburen kamera 
är att man lättare kan anpassa sig till händelseförlopp och snabbare kan byta 
vinkel. Närvaron av kameran, vare sig det handlar om en mobil eller en vide-
okamera, blir mindre påtaglig än om den skulle placeras på ett stativ. 

Att filma med handburen kamera kan å andra sidan innebära att man tar en 
mer aktiv roll som forskare och rör sig mer för att följa händelseförlopp. Detta 
kan i slutändan också innebära att man missar andra viktiga aspekter som i 
stället faller bort (Heat m. fl., 2010). Men andra ord är valet mellan stativ och 
handburen inte en trivial detalj men en av många viktiga beslut som måste tas 
i relation till videofilmningen och som i allra högsta grad påverkar datain-
samlingen (ibid.).  

Även om ett stativ kunde möjliggöra en bredare upptagning av händelse-
förlopp resonerade jag att det samtidigt skulle innebära ett störande moment 
för deltagarnas rörelse i de olika rummen. Jämfört med ett klassrum är aktivi-
teterna på en förskoleavdelning för det mesta mer rörliga. 

Däremot valdes, framför allt inomhus, att filma medan jag satt på golvet i 
en mer ”fast” position, oftast en bit bort från själva aktiviteten. För att komma 
närmare detaljer har dessa zoomats in. I de fall jag märkte att min position 
hindrade barn på något sätt, exempelvis från att köra en dockvagn genom rum-
met, flyttade jag mig omedelbart. 

Under aktiviteter som utspelades vid specifika platser och där själva möble-
ringen bidrog till att utforma dessa aktiviteter som mindre rörliga (vid exem-
pelvis ett bord med stolar) valde jag att sätta mig också en bit ifrån vid de 
flesta tillfällen och på så sätt inte inta en plats under själva aktiviteten. Exem-
pel på detta är när barn ritade, pusslade eller degade med playdooh-deg. 

Även om videokameran kan betraktas som mer inkräktande, kan man även 
ha i åtanke att olika strategier som väljs i själva filmandet kan minska denna 
nackdel avsevärt. Ett exempel på detta är hur man väljer placering. I en miljö 
som en småbarnsavdelning hade en stående position förmodligen varit mindre 
lämpad. Därför valdes att oftast sitta på golvet, i likhet med personalen. En 
annan strategi som användes var att låta kameran vila vid höjden av min mage. 
Skärmen vinklades för att kunna se upptagning. I utemiljöer var jag däremot 
oftast stående/böjd vid knäna och vid enstaka tillfällen satt jag vid en 
bänk/stol. När jag var stående positionerade jag ofta kameran vid magens 
höjd.  

De olika besluten innebar också att videofilmningen utformades utifrån en 
rad kompromisser och medvetenheten om detta uppmärksammade jag ibland 
inte förrän efter jag tittat på filmen. Enligt Heath m.fl. (2010) är det betydel-
sefullt att titta på materialet utan att vänta till datainsamlingen är avslutad. 
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Detta möjliggör att man redan tidigt kan rätta till eller ändra till nästa upptag-
ning.  

Ett exempel på detta är när jag upptäckte konsekvenserna av att pausa ka-
meran när en av förskollärarna lämnade en aktivitet hon var involverad i.  
Detta gjorde jag utifrån min idé att fånga samspelet mellan förskollärare och 
barn. Men när jag tittade på filmen insåg jag att detta orsakade en fragmente-
ring som skulle kunna innebära en svårighet att förstå händelsen i sin helhet. 
Därför bestämde jag mig för att ha längre upptagningar i dessa fall. 

Genom att titta på sekvenserna upptäckte jag också att när flera aktiviteter 
pågick samtidigt hade jag en tendens att svepa över dessa. Konsekvensen blev 
att datan blev alltför ytlig och möjligheten försvann att följa ett förlopp av en 
enda händelse på djupet. Därefter koncentrerade jag mig på en händelse i ta-
get, tills den bedömdes som mer eller mindre avslutad. Det kunde exempelvis 
vara när barnet/barnen gick för att påbörja något annat. 
 

5.2.5 Tillvägagångsätt vid transkriptionsarbetet 
Arbetet med transkription av videofilmer är nära sammanbundet med forsk-
ningsfrågorna samt den teoretiska och analytiska ansatsen. Transkriptioner 
kan inte heller betraktas som neutrala reproduktioner av händelser utan som 
en produkt av olika avvägningar som påverkas av forskningsintresset (Heik-
kilä, 2017). Det är transkriptionerna som ger grunden för analyser när det gäl-
ler filmat material och inte videofilmerna i sig. 

Hur detaljerade transkriptionerna görs beror på forskningsfråga, och olika 
typer av analyser kräver olika detaljnivåer (Heikkilä, 2017). I denna studie har 
det övergripande syftet, att fördjupa kunskapen om förskollärarens undervis-
ning med avseende på de yngsta barnen i förskolan, varit vägledande för hur 
transkriptionerna har utformats. Det övergripande syftet är också nära kopplat 
till den teoretiska och analytiska ansatsen. Det är framför allt förskollärarens 
sätt att frambringa förändringar under ett pågående samspel som analyserna 
har fokuserat på i delstudie 1, medan det i delstudie 2 är förskollärarnas ge-
mensamma sätt att bemöta sandlådeaktiviteter utomhus som varit i fokus, med 
större fokus på förskollärarens talhandlingar än i delstudie 1. 

I transkriptionerna har jag strävat efter att inkludera både det som sägs och 
det som görs, i form av exempelvis gester, pekande och olika sorts kroppsrö-
relser när dessa har haft en betydelse för förloppet (Hedefalk, 2014). Tidigare 
forskning, som pekat på betydelsen av kroppen för de yngsta barnen, samt det 
teoretiska perspektivet, med betoning på handlingar, har påverkat transkript-
ionsarbetet. I transkriptionsarbetet har det därmed varit viktigt att beskriva vad 
barnen gör i de olika situationerna samt hur förskollärare använder sig av 
kroppen för att påverka barnens handlingar.  

Transkriptionsarbetet har utformats i tabellformat och kommunikationsfor-
mer har benämnts som tal- och kroppshandlingar. Utifrån analysverktyget 
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som valdes för delstudie 1 har det varit betydelsefullt att i den transkriberade 
sekvensen tydligt kunna följa vilka konsekvenser förskollärarens handlingar 
har för vad barnet/barnen gör strax efter. För att lättare kunna följa det är ru-
torna i tabellen numrerade. Deltagarna i händelseförloppet namnges med fin-
gerade namn.  

5.3 Empiriskt material – urvalsprocess 
Fältanteckningarna har lästs igenom flera gånger. Därefter har de sorterats 
med hjälp av olika färger som markerar platser, förskollärares roll samt vilken 
sorts samspel som skapas utifrån förskollärares sätt att förhålla sig till barnen, 
exempelvis genom förslag, bekräftelse eller uppmuntran. Videofilmer har tit-
tats igenom och korta synopsis har skapats.  
 

Tabell 1: Exempel på synopsys   
 
 

Datum Tid Plats Beskrivning Anteckningar 
12 maj 00:12 

7:54 fm 
Ute lilla går-
den 

Lise är vid sandlå-
dan med några barn 
(Marie, Lennart & 
Leo samt My). 
Hon hjälper Lennart 
och Leo att göra ka-
kor i sandlåda 

Kvalitet i vi-
deoupptag-
ningen är ok. 
Jag ser dock 
sällan 
Lennarts & 
Leos ansikte 
på grund av 
att min posit-
ion i filman-
det är bakom 
dem 

 00:13 
8:04 
fm 

Inne i ateljén 
Lärarinitierad 

Rita är inne i lilla 
ateljén med Lennart. 
Han ska få måla på 
en vimpel (som sen 
ska  hängas ute på 
gården)  

Ok kvalitet 

 00:14 
9:14 

Lärarinitierad Rita & Fiona 
samma uppgift. Rita 
visar hur man gör 
med rullen och 
trycker på den vilket 
Fiona snappar upp. 

Ok kvalitet 
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I första delstudien har framför allt videomaterial använts. Ett första urval av 
videosekvenser har gjorts genom att använda framför allt dessa två kriterier: 
att ljud- och bildkvalitet skulle vara tillfredställande. Förloppet skulle vara 
sammanhängande. Detta innebär ett bortfall av sekvenser med dålig bild/ljud-
kvalitet och/eller fragmentariska sekvenser, där kameran sveper. Resterande 
material har återigen tittas igenom i Quick Time Player.  

I urvalet av sekvenser for transkribering har syfte och forskningsfrågor va-
rit vägledande. Ett grundläggande ställningstagande i urvalet har också varit 
att behålla den variation av händelser som återfinns i datan, med koppling till 
undervisning. I delstudie 1 bedömdes tre sekvenser som representativa för 
materialet i sin helhet i och med att dessa visar på den mångfald av strategier 
som förskollärarna i studien använde sig av och som också kan kopplas till 
didaktiska konsekvenser.  

I delstudie 2, har, utifrån syfte och frågeställningar, likartade sätt som för-
skollärare möter olika situationer grupperats. Här har ytterligare ett kriterium 
varit grund för urval, nämligen att alla tre förskollärare skulle uttrycka det-
samma. Situationer där exempelvis endast en förskollärare gav uttryck för ett 
likartat sätt att möta en situation, men inte de andra två, har valts bort. I delstu-
die 2 har både videomaterial och fältanteckningar använts.     

5.4 Analys 
I första hand har datamaterialet som ingår i de två delstudierna analyserats 
utifrån de specifika forskningsfrågor som har ställts. I den första delstudien8 
har också ett analysverktyg som har utvecklats inom forskningen inspirerad 
av den pragmatiska ansatsen (Lidar, Lundqvist & Östman, 2006) använts för 
analysen. I den andra delstudien9 har en operationalisering av Deweys begrepp 
”vana” använts, inspirerad av Klaar och Öhmans studie (2014a), för att belysa 
hur förskollärarnas gemensamma vanor skapar möjligheter och begränsningar 
för lärande under utevistelse.   

Analysverktyget epistemologiska riktningsgivare (EMA) har i första hand 
utvecklats för att kunna undersöka hur lärarens handlingar i klassrummet 
skapar en riktning för elevernas lärande (Lidar, Lundqvist & Östman, 2006). 
Lidar (2010) förklarar hur handlingar som anses vara mest lämpliga i en situ-
ation utgör epistemologiska ställningstaganden från lärarens sida. När det gäl-

8 ”De yngsta barnens meningsskapande: om undervisningspraktiker i förskolan”. 
9 “A Case study on the impact of preschool teachers´ habits on children´s opportunities for 
outdoor learning”.  
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ler förskolekontexten har den använts och utvecklats i flera studier, bland an-
nat Klaar (2013) och Hedefalk (2014). Användningen av verktyget möjliggör 
därmed ett synliggörande av förskollärarens roll för barnens lärande.  

Innan analysverktyget beskrivs mer noggrant vill jag kort diskutera några 
vanligt förekommande invändningar mot möjligheten att synliggöra och be-
skriva en aktivitet vars syfte formas av de handlingar som uttryckts, utan att 
deltagarna tillfrågats och berättat. Invändningarna utgår från antagandet att 
mening ligger dold och att den ska uttalas för att vara begriplig. I en undervis-
ningssituation innebär detta att man i första hand måste fråga läraren/förskol-
läraren om syfte och intentioner med den undervisningssituation som obser-
veras, om dessa inte har uttalats på annat sätt. Pragmatismen vänder sig mot 
detta synsätt (se exempelvis Östman, 2007) och anser i stället att mening inte 
alls är dold i vårt medvetande utan den är fullt synlig och begriplig genom 
våra handlingar. Utifrån detta antagande kan en undervisningssituation förstås 
utifrån de handlingar som utförs och de konsekvenser som dessa medför (He-
defalk, 2014).  

Det finns också en skillnad mellan en planeringsfas av en undervisningssi-
tuation, där lärare/förskollärare i förväg planerar syftet med det som barnen 
bjuds att delta i och det konkreta mötet. Det är i det sistnämnda, i det konkreta 
mötet, som verktyget har varit användbart för mitt syfte. Det konkreta mötet 
karakteriseras av det som Hamza definierar som kontingent eller ”tillfällighet-
ernas undervisning” (2014, s. 96). Jonsson (2011, 2013) har också beskrivit 
det som ”nuets didaktik”, då didaktiska frågor om exempelvis hur och vad 
hanteras på stående fot, oftast i spontana situationer. Verktyget har därmed 
använts för att synliggöra hur förskollärares undervisning tar sig uttryck i var-
dagen och även för att synliggöra didaktiska konsekvenser av själva undervis-
ningen.   

Analysverktyget innehåller så kallade epistemologiska riktningsgivare och 
i denna studie har jag baserat mig på hur de har utvecklats av Klaar och Öhman 
(2014b), som identifierade ytterligare två riktningsgivare i förskolekontext.  
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Tabell 2: Riktningsgivare  
 
 

 
 
Analysstegen har varit följande: 
 

• Beskrivning av aktiviteten  
• Barnens handlingar innan förskollärararens respons  
• Barnens handlingar efter responsen 

 
I det första steget ligger fokus på att beskriva vilken aktivitet deltagarna är 
involverade i, vad de möts av, exempelvis i form av material och artefakter, 
vilket syfte aktiviteten har, vilket ibland är uttalat och ibland inte uttalat. 

I det andra steget har jag koncentrerat mig på att se vad det är som barnen 
gör eller säger, exempelvis vad det är som barnen uppmärksammar. I det tredje 
steget är det som sker genom förskollärarens medverkan som står i fokus, 
framför allt om vilka förändringar i barnens handlingar detta medför. 
Det är viktigt att också ha i åtanke att inte allt som förskollärare säger eller gör 
kan betraktas som riktningsgivare. Det är funktionen i sammanhanget som av-
gör det.  

Riktningsgivare Bekräftande: Föskollärare bekräftar barnet och att det man gör är relevant i 
situationen.
Rekonstruernade: Förskollärare gör barnet uppmärksamt på något det 
redan har lagt märke på utan att ha forstått dess  relevans.

Instruerande: Förskollärare instruerar barnet på vad det ska göra för 
att kunna gå vidare i situtationen.
Genererande: Förskollärare sammanfattar  viktiga aspekter som 
barnet behöver för att gå vidare

Omorienterande:Förskollärare omorienterar barnets uppmärksammhet så att det 
kan ta sig vidare
Utmande: Föskollärare utmanar barnet att handla på ett nytt sätt.
Förmanande: Förskollärare förmanar barnet att handla på annat, tillåtet sätt 
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I den andra delstudien är det en operationalisering av Deweys begrepp vana 
som har använts i mötet med datamaterialet. Begreppet beskrivs mer ingående 
i teorikapitlet och kopplas där till övriga centrala begrepp i Deweys filosofi. 
Här beskriver jag däremot vilken användning jag har haft av begreppet och 
vilka steg som har följts för att operationalisera det som ett analysverktyg.      

Syftet med delstudie 2 var att ”belysa hur vardagliga praktiker på den stu-
derade förskolan kan förstås genom användning av begreppet vana”10. Delstu-
die 2 fokuserar framför allt på hur praktiken konstitueras genom vanor som 
förskollärare ger uttryck för. ”People acquire their habits from their habitats, 
their social habitat being the most important influence” skriver Garrison 
(2002, s. 13) i sin tolkning av begreppet vana. Därmed uppmärksammas dels 
vilka vanor som framträder i praktiken när förskollärare möter barnen, i 
delstudie 2 med fokus på möten under sandleken, dels hur dessa vanor i sin 
tur bidrar till att forma det som Garrison beskriver som ett habitat eller, med 
andra ord, ett sammanhang.  

Analyssteg i delstudie 2 ser ut på följande sätt: 
 

• Genomläsning av fältanteckningar. Framför allt letar jag efter situat-
ioner där alla tre deltagande förskollärare verkar möta dessa på lik-
nande sätt.  

• Situationer som besvarades olika av de tre förskollärare valdes bort.  
• Videomaterial: genomgår en första visning, med samma syfte som 

ovan. 
• Situationer som verkar besvaras på liknande sätt zoomas in. 
• Både fältanteckningar och video studeras igen, med fokus på det som 

har zoomats in. Denna gång letar jag också efter om förskollärarna 
uttrycker någon sort tvekan. 

• Val av typ av situation som kommer att analyseras. 
 

Sandleken under avdelningens utomhusvistelse identifierades som en situ-
ation där alla tre förskollärare förhöll sig på ett liknande sätt och valdes där-
med för vidare analys. Att det blev en utomhussituation beror också på att 
utomhusvistelsen utgjorde en betydande tid av barnens förskolevistelse. Sand-
lådan var också den plats som var placerad närmast avdelningen och den var 
avgränsad med en grind mot den stora gemensamma gården. Detta medförde 
möjligheten att kunna videofilma i större utsträckning än andra delar av går-
den.  
 

                                                 
10 “to shed light on how daily activities at a studied preschool can be understood in relation to 
shared habits among preschool teachers” 
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5.5 Studiens tillförlighet  
Studiens tillförlighet, det vill säga hur systematisk data har samlats in och hur 
noggrant och kritiskt den har analyserats (Vetenskaprådet, 2017) kan också 
relateras till studiens trovärdighet.  

Begreppet trovärdighet används oftast (Rossman & Rallis, 2003; Merriam, 
2009; Merriam & Tisdell, 2016) inom kvalitativ forskning. Det handlar fram-
för allt om rimligheten i tolkningarna som presenteras. För att läsaren ska 
kunna bedöma rimligheten är det nödvändigt att på ett transparent sätt kunna 
redogöra för hur studien möter kraven på intern validitet. 

Validitet är ett begrepp som ofta kopplas till den kvantitativa ansatsen 
(Merriam & Tisdell, 2016; Maxwell, 2013). I likhet med vad Maxwell (2013) 
förespråkar när han beskriver termen validitet, använder jag begreppet intern 
validitet med syfte att beskriva vilket tillvägagångssätt som har använts för att 
stärka studiens trovärdighet. Även om kvalitativ forskning inte är ute efter att 
fånga en objektiv verklighet ska studiens interna validitet eftersträvas under 
hela processen. ”Intern validitet handlar om hur väl resultaten matchar den 
verklighet man har studerat” (Merriam & Tisdell, 2016, s. 242, min översätt-
ning).  

Detta innebär också att läsaren ska kunna göra en bedömning av vilka re-
sultat man presenterar och vilken kunskapsanspråk man kan göra. Detta behö-
ver dock inte tolkas som att ansvaret för studiens trovärdighet ska vila på lä-
saren (Morse, Barrett, Mayan, Olson & Spiers, 2002). Olika strategier ska 
kunna användas för att stärka den kvalitativa studiens trovärdighet och interna 
validitet och dessa ska läsaren få redovisade (Coker, Ploeg, Kaasalainen, & 
Fisher, 2013). I det följande redogör jag därför för vilka strategier som har 
använts i föreliggande studie. 
 

5.5.1 Strategier för att säkerställa studiens trovärdighet 
Följande strategier har använts i denna studie: Jag har gjort en tydlig redovis-
ning av min roll som observatör samt hur jag har försökt minimera min påver-
kan på fältet. Därtill har jag redogjort för min egen bakgrund samt betydelsen 
av denna i relation till det observerade fältet. Att kunna redogöra för sina val 
är ytterligare en strategi som jag har använt mig av genom att på ett detaljerat 
sätt beskriva tillvägagångsättet i datainsamlingen. 

Jag har också tagit hänsyn till tidsaspekten under datainsamlingen. Korta 
insamlingsperioder kan bland annat innebära att man lättare missar variation 
och gör förhastade generaliseringar (Hammersely, 2006). En längre period av 
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datainsamling kan därmed vara att föredra. Längre insamlingar möjliggör 
även att tillgång till variation stärks. Datatriangulering kan lättare åstadkom-
mas genom att olika dagar, olika tidpunkter och olika aktiviteter inkluderas i 
datainsamlingen (Vasconcelos, 2010; Edwards, 2010). Problematiken som är 
relaterad till deltagarnas reaktivitet, det vill säga att deltagarna uppträder på 
ett visst sätt när forskaren är närvarande, minskar också ju mer tid man spen-
derar på fältet (Bernard, 1994 citerad i Kawulich, 2005). I denna studie har jag 
strävat efter att variera tidpunkter, miljöer och aktiviteter och inkluderade 
både förmiddagar och eftermiddagar, olika veckodagar, olika platser, både in-
nemiljöer och utemiljöer, samt olika aktiviteter: spontana, vuxenledda, barni-
nitierade och återkommande aktiviteter. Insamlingsperioden sträckte sig över 
en termin.  

Studiens resultat har presenterats och diskuterats både vid internationella 
sammanhang och vid doktorandseminarium, vilket innebär att den har grans-
kats kritiskt vid flera tillfällen. Metod, dataproduktion och tolkning av data 
har även diskuterats vid ett flertal tillfällen med mina handledare.  

5.6 Etiska överväganden 
Att bedriva forskning innebär alltid en rad etiska överväganden i relation till 
syftet med det egna projektet och de metoder som anses bäst lämpade att be-
svara frågeställningarna (Vetenskaprådet, 2017) och med hänsyn till de per-
soner som är inblandade. I Vetenskapsrådets rapport ges en god inblick i de 
utmaningar och etiska dilemman som forskaren möter. 

Deltagande observation, med tillhörande tillvägagångssätt, medför speci-
fika utmaningar. Det är exempelvis nödvändigt att ta ställning till sin egen roll 
som observator på fältet. I studier som karakteriseras som observationsstudier 
är kravet på öppenhet och information stark. Dolda observationer bör helst 
inte förekomma. För att hantera kravet på informerat samtycke har personalen 
noga informerats, både muntligt och skriftligt. Jag berättade så tydligt som 
möjligt vad projektets syfte var och vad som skulle observeras. 

Vårdnadshavarna informerades om studiens syfte genom ett samtyckesbrev 
där de blev tillfrågade om deras barns eventuella deltagande. Under två till-
fällen vistades jag på avdelningen, innan själva datainsamlingen påbörjades, 
för att vårdnadshavarna skulle ha möjligheten att personligen ställa frågor. 
Tillgänglighet via mejl/telefon uttrycktes också i samtyckesbrev. Möjligheten 
att avbryta sitt deltagande poängterades också tidligt både för personalen och 
för vårdnadshavarna. 

När det gäller att bedriva forskning med barn, speciellt yngre barn, blir 
detta problematiskt eftersom det i första hand är vårdnadshavare som ger sitt 
samtycke. Flewitt (2005) skriver om en kontinuerlig omförhandling av sam-
tycke. Det innebär att som forskare bör man vara väldigt uppmärksam på bar-
nens signaler som kan indikera en ovilja att bli observerade och inspelade. 



 57 

Harcourt och Conroy (2005) talar om samtycke som en process som även krä-
ver en utveckling av olika strategier för att kunna avgöra om ett barn verkar 
ge sitt samtycke eller ej. Man bör även vara medveten om sammanhanget och 
om att barnen, med stor sannolikhet, känner sig pressade att samtycka (ibid). 
Detta blir mer komplicerat ju yngre barn är. Coady (2010) understryker hur 
informerat samtycke är själva grunden för en god forskningsetik, och även om 
det utifrån en juridisk synvinkel är vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas sam-
tycke som räknas, bör man alltid eftersträva att få barnens samtycke.  

Med barnen har jag varit vaksam på deras blickar och kroppsspråk för att 
kunna märka när kameran kunde uppfattas som inkräktande. Ett exempel på 
detta är när ett barn (med fingerat namn Elias) slutade leka och tittade intensivt 
i kamerans öga. Följande dagar märkte jag även att samma barn verkade be-
kymrad av min/kamerans närvaro. Jag tog därmed beslutet att inte filma ho-
nom och inte heller befinna mig i närheten av hans lekar/aktiviteter. En dag 
när jag kom in i hallen träffade jag Elias. Han hälsade glatt på mig och från 
den dagen verkade han inte längre bry sig om jag filmade eller om jag var i 
närheten. Jag tolkade det som att han hade accepterat mig och min närvaro. 
Med videofilmning kommer man nära individens privata sfär (Vetenskapsrå-
det, 2017) och därmed bör man som forskare alltid sträva efter att genomföra 
filmning på ett respektfullt sätt. Jag praktiserade denna respektfullhet genom 
att bland annat undvika att medvetet filma interaktioner där barnen var ledsna 
eller arga över något. Inga omvårdnadssituationer har heller filmats.  

Med de vuxna deltagarna har strävan varit att ha en dialog om upplevelsen 
av bli videofilmade. Ett exempel på detta är när jag dagen efter jag hade vide-
ofilmat en måltidsituation med hjälp av ett stativ frågade en av förskollärarna 
hur detta hade upplevts. Hon uttryckte en känsla av obehag och jämförde vi-
deofilmning med stativ med videofilmning med handburen kamera: ”det 
känns mycket mjukare när du är med”. Därefter bestämde jag mig att radera 
sekvensen och inte använda mig av stativ i fortsättningen. 

Kravet på anonymitet och konfidentialitet har uppfyllts genom att redigera 
både video och stillbilder samt genom att använda mig av fingerade namn och 
minimera utlämning av personliga detaljer som kan möjliggöra igenkännande. 
Platser beskrivs också på ett generellt sätt så att chansen att identifiera var 
datainsamlingen har skett minimerats.   

Två vårdnadshavare tackade nej till deltagande i forskningsprojektet. Där-
för undvek jag situationer som involverade deras barn. Med tanke på den rör-
lighet som finns i en småbarnsavdelning kunde emellertid dessa barn ändå 
hamna i bakgrunden eller snabbt komma in och ur bilden. Här har jag gjort en 
avvägning, beroende på vilket roll dessa barn spelar i situationen, om vissa 
delar ska klippas bort.   

Det producerade materialet har sparats i datorn, skyddats av lösenord, samt 
i en låst byrå på mitt kontor på högskolan.  
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5.7 Forskarens roll och den reflexiva hållningen  
Som forskare med en kvalitativ ansats, i synnerhet när man genomför en fall-
studie, är man själv ett instrument for insamling (Merriam & Tisdell, 2016). 
Merriam (1994) understryker hur denna roll inbegriper en känslighet för det 
sammanhang man befinner sig i och att en reflexiv hållning bör eftersträvas. 
Ett forskningsprojekt är också värdeladdat genom den egna subjektiviteten, 
forskarens akademiska agenda och den akademiska kultur man är en del av 
(Degerbøl & Svendler Nielsen, 2015).  

Ordet reflexivitet antyder att forskaren, i stället för att göra anspråk på ne-
utralitet, kan medvetandegöra betydelsen av sin närvaro och det egna subjektet 
och på så vis erbjuda en djupare insikt om hur man har kommit fram till en 
viss kunskap. Begreppet reflexivitet innebär också att tillvägagångsättet i da-
taproduktionen samt i analysen behöver göras explicit samt att man kan skapa 
förståelse av och medvetenhet om hur både det kulturella sammanhang man 
är del av och hur den egna livshistorien kan påverka processen (Hammersely 
& Atkinson 2007; Wolcott, 2008). Detta kräver i sin tur att man reflekterar 
över sin position och hur den inverkar på de tolkningar som görs (Alvesson & 
Sköldberg, 2009)   

I denna studie har reflexivitet hanterats genom att kontinuerligt reflektera 
över min roll som forskarstuderande i relation till fältet och dess deltagare. 
Även min förförståelse av förskola som verksamhet har granskats. Under tiden 
för insamlingen arbetade jag som pedagogisk handledare, med uppdrag att 
stötta olika arbetslag i pedagogiska frågor. Att arbeta som pedagogisk hand-
ledare i förskoleverksamhet innebär ofta att olika bedömningar och avväg-
ningar görs i relation till uppställda mål som det arbetas mot. Det finns alltid 
en underliggande strävan att vilja förbättra och förändra praktiken i dialog. 
Denna roll fick jag sätta inom parentes som forskarstuderande, det vill säga 
att jag strävade efter att hålla mig neutral inför de situationer som observera-
des. Detta betyder i korthet att hålla isär det som annars hade fallit naturligt 
for min vanliga roll, det vill säga att leta efter möjligheter till förbättring av 
praktiken.  

Jag strävade efter att vara tydlig med att syftet med mina observationer inte 
var att utvärdera deras verksamhet eller att ta ställning till kvaliteten. Detta 
försökte jag efterleva genom att inta en icke-dömande attityd (se Kawulich, 
2005). Inte heller skulle jag glida i en handledande position genom att bekräfta 
eller vilja förbättra deras praktik. Utifrån designen som fallstudie försökte jag 
hålla ett mer distanserat förhållningssätt och koncentrera mig på vad som fak-
tiskt utspelade sig under tiden jag observerade.  

I det följande redogör jag för resultaten från observationer i förhållande till 
syfte och frågeställningar. Resultat för studie 1 och studie 2 beskrivs var för 
sig.  
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6 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultat från de två delstudier som denna uppsats byg-
ger på. Det övergripande syftet med licentiatuppsatsen var att fördjupa kun-
skapen om förskollärares undervisning med avseende på de yngsta barnen i 
förskolan. 

För att kunna uppfylla detta syfte har specifika frågeställningar undersökts 
i två delstudier.  

I delstudie 1 har frågeställningen varit: vad blir de didaktiska konsekven-
serna av förskollärares undervisning för barns meningsskapande? 

I delstudie 2 har frågeställningarna varit följande: 1) Vilka gemensamma 
vanor uttrycks av förskollärarna under sandleken? 2) Hur påverkar förskollä-
rares gemensamma vanor förverkligande av läroplanen, både i form av möj-
ligheter och begränsningar?  

6.1 Delstudie 1 

De yngsta barnens meningsskapande: om undervisningspraktiker i 
förskolan   

I delstudie 1 är det förskollärarens sätt att ge en riktning till barnens lärande 
som står i fokus. Förskollärarens sätt att respondera på barnens handlingar 
konceptualiseras som undervisning och konsekvenser av responsen analyseras 
som didaktiska implikationer.   

Tre olika situationer valdes ut för att illustrera hur förskollärarens hand-
lingar medför olika didaktiska konsekvenser och skapar villkor för barns möj-
ligheter till lärande. Dessa situationer skilde sig åt dels genom att vara vuxen- 
respektive barninitierade, dels genom olika sätt som förskollärare lyckas skapa 
villkor för förändring eller utvidgning av sin handlingsrepertoar, som här kon-
ceptualiseras som lärande. 

De tre empiriska exempel som valdes ut var: 

1) En vuxeninitierad aktivitet, med syftet att undersöka ljus och skugga
genom att använda en overheadapparat.
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2) En barninitierad aktivitet utomhus, där ett av barnen utforskar vattnets
och sandens olika egenskaper.

3) En barninitierad lek inomhus som utvecklas allt eftersom med hjälp
av förskollärarens medverkande i leken.

Det empiriska materialet i sin helhet och de empiriska exemplen i synnerhet 
pekar på att både möjligheter och begränsningar kan åskådliggöras genom de 
olika strategier förskollärarna använder sig av i mötet med barnen.  

I situationer som exempel 1 uttrycks möjligheter genom att barnen för möta 
nya innehåll. Iscensättningen av själva aktiviteten kan dock utgöra en begräns-
ning. Begränsningar kan exempelvis bottna i att barnens tidigare erfarenheter 
inte kan reaktualiseras i det nya sammanhanget. Även om dessa potentiellt 
skulle kunna vara användbara kan otydlighet i syftet med aktiviteten göra det 
svårt för barnen att hitta kopplingen När barnens tveksamhet hindrar dem i att 
ta sig vidare, intar förskollärarna en mer ledande roll och väljer att stötta bar-
nen genom att konkret hänvisa till vad som ska göras, vilket i dessa situationer 
uttrycktes med riktningsgivare som övervägande var av instruerande karaktär. 

I situationer som exempel 2 kan tillgång till flera artefakter och material 
som barnen har åtskilliga erfarenheter av (i detta exempel: vatten, penslar, 
muggar, sand) under utomhusvistelsen (och även inomhus) ge upphov till ett 
nyfiket utforskande. Det som blir problematiskt är dock att barnens egen akti-
vitet inte blir utnyttjad av förskollärare för att skapa nya riktningar och därmed 
utvidga barnens lärande. Detta kan delvis bottna i hur förskollärare filtrerar 
barnens handlingar genom kollektiva vanor som har etablerats i verksamheten 
(vilket studerats framför allt i delstudie 2). Det kan även tyda på att det kan 
finnas utmaningar för förskollärarna att skapa ett gemensamt syfte tillsam-
mans med barnen, med målet att utvidga lärandet i en önskad riktning, där 
ämnesstoff framträder som ett potentiellt innehåll. I liknande fall har en an-
vändning av bekräftande riktningsgivare varit övervägande, det vill säga att 
förskollärare bekräftar barnet i aktivitet och barnet fortsätter med det det håller 
på med. Det sker dock inte något betydande försök att uppmärksamma barnet 
på andra aspekter som kan ha betydelse för barnets lärande med koppling till 
förskolans strävansmål. Här framträder förskollärare som mer avvaktande och 
ingen utvidgning av syftet sker.   

I situationer som exempel 3 är förskollärarens medverkan i leken betydel-
sefull för att skapa nya riktningar och därmed möjlighet till lärande. Här syns 
också att nya riktningar kan skapas med hänsyn till barnens bidrag och ett 
syfte kan bli gemensamt allt eftersom deltagarna handlar i situationen. Förs-
kollärarens sätt att skapa förutsättningar visar också att innehållet i förskolans 
praktik är mångsidigt. Didaktiska implikationer kan därmed aktualiseras på 
olika sätt i relation till de olika sätt som syftet uttrycks, tydliggörs och ger 
utrymme för varje deltagare. 

Sammanfattningsvis pekar resultaten i delstudie 1 på att det finns en am-
bition hos förskollärarna att möjliggöra för barnen att få nya erfarenheter samt 
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att skapa ett utrymme för aktivt deltagande i undervisningssituationer. Däre-
mot kan det finnas en utmaning i att skapa sammanhang som stöttar denna 
process, vilket stundtals begränsar barnens möjligheter. Ibland uttrycks dessa 
begränsningar genom en mer ensidig användning av bekräftande riktningsgi-
vare, där undervisningsmöjligheter förbises. I andra fall finns det en tydligare 
avsikt med en situation som förskollärare bjuder barnen att delta i, men trots 
den tydliga avsikten kan iscensättningen och kopplingen till barnens tidigare 
erfarenheter vara otydlig. Slutligen kan leksituationer tas tillvara och möjlig-
göra både ett medskapande genom syftet och därtill att flera innehåll kan fram-
träda i undervisningen.  

6.2 Delstudie 2 

A case study on the impact of preschool teachers’ habits on children’s 
opportunities for outdoor learning 
 
I delstudie 2 är förskollärarens sätt att skapa mening i olika situationer i fokus. 
Sättet förskollärare ger uttryck för det konceptualiseras genom användning av 
begreppet ”vana”. Återkommande och gemensamma uttryck har studerats 
som uttryck för gemensamma vanor som förskollärare delar med varandra.  

Delstudie 2 har haft fokus på de aktiviteter som pågår under utevistelse och 
har huvudsakligen koncentrerat sig på återkommande handlingar som de del-
tagande förskollärarna ger uttryck för. Dessa återkommande handlingar har 
konceptualiseras som ett utryck för vanor, i detta fall som ett uttryck för vanor 
som delas mellan förskollärarna. Genom gemensamma vanor skapas och upp-
rätthålls en viss mening i de olika situationer som förskollärare möter. Däref-
ter har begränsningar och möjligheter med utgångspunkt i läroplanen och per-
spektiv på undervisning. 

Gemensamt för alla tre förskollärare är att de närmar sig sanden som något 
att användas för att baka (göra ”kakor” eller annan låtsasmat). Sanden använ-
des sparsamt för att erbjuda andra möjliga användningar. Genom sina gemen-
samma vanor tenderar därmed förskollärarna att skapa och upprätthålla en be-
stämd mening om sanden. I sin tur innebär det att de aktiviteter som erbjuds i 
samband med användning av sanden kretsar runt just den mening som skapas.  

Dock innebär detta inte att undersökandet av sanden omöjliggörs; i resul-
tatet framträder hur förskollärare i vissa fall använder ”bakning” för att också 
fördjupa och utmana barnens erfarenhet av exempelvis matematiska begrepp. 
I andra fall behåller förskollärare istället en bekräftande position eller ger för-
slag om att göra kakor för att till synes sysselsätta barnen men också skapa en 
positiv stund av samvaro.  

Resultaten pekar därmed på att inom samma sätt att inrama sandleken finns 
det variationer när det gäller möjligheter och begränsningar för läroplanens 
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realisering. De enskilda förskollärarna ger uttryck för olika sätt att använda 
sig av sandleken med stöd av läroplanen intentioner. Det innebär att även om 
förskollärarna i den studerade verksamheten delar samma vana i den gemen-
samma praktiken kan de införliva den på olika sätt på individnivå. Däremot 
bidrar delade vanor inom verksamheten till att skapa en gemensam horisont, 
där vissa handlingar blir mer framträdande än andra. Undervisningssituationer 
realiseras däremot på olika sätt.  

En implikation av detta resultat ligger i att praktiken också realiseras ge-
nom de vanor som verksamma förskollärare är bärare av, både individuellt 
och kollektivt. Detta innebär att förändringar skulle kunna möjliggöras också 
genom att medvetet reflektera kring vilka gemensamma vanor som görs gäl-
lande i en verksamhet, samt på vilket sätt en ändring av dessa skulle skapa 
andra handlingsmöjligheter i mötet med barnen och på sikt i realisering av 
läroplanen.  
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7 Diskussion 

Det övergripande syftet med denna licentiatuppsats har varit att fördjupa kun-
skapen om förskollärarens undervisning med avseende på de yngsta barnen i 
förskolan.  

I detta avslutande kapitel diskuterar jag studiens resultat, med fokus på 
undervisning i förskola i relation till tidigare forskning. Därefter belyses be-
gränsningar och svagheter i såväl dataproduktionen som analysgenomföran-
det. Slutligen resonerar jag kring didaktiska och praktiska implikationer av 
studien samt ger förslag på fortsatt forskning. 

7.1 Metoddiskussion 
I detta diskuterar jag vad som talar för och emot videofilmning och fältanteck-
ningar genom deltagande observation. 

Val av metod är givetvis avhängigt de frågeställningar man ställer och det 
syfte man har. I denna studie har det varit vägledande att kunna närma sig 
praktiken och hur undervisning kommer till uttryck i vardagen på en försko-
leavdelning. Det har därmed inte varit av intresse att studera hur förskollärare 
tänker kring undervisning och vilka innebörder de ger till begreppet, däremot 
att kunna skapa kunskap om hur den möjligtvis kan realiseras. Det teoretiska 
perspektivet har också varit vägledande, genom att erbjuda ett sätt att koncep-
tualisera undervisning och lärande och följaktligen genom att sätta handlingar 
i centrum av själva undersökandet. Utifrån dessa premisser har en fallstudie-
design genom deltagande observation bedömts som mest lämpligt.  

Det som talar för användbarheten av denna design och användning av ob-
servationsmetoder (fältanteckningar och videofilmning) är bland annat möj-
ligheten att komma så nära den naturliga miljön och dess deltagare som möj-
ligt. Genom detta upplägg tas inte heller någon tid i anspråk från medver-
kande, som i stället kan göra det de vanligtvis gör, en situation som skiljer sig 
väsentligt från en intervjusituation. Däremot ställs man inför andra utma-
ningar. Några av dessa har redan diskuterats i metodavsnittet, och därför up-
pehåller jag mig här kring andra aspekter som är betydelsefulla för denna stu-
die: materialomfattning, fältanteckningar i relation till videofilmning samt 
analyensstyrkor och svagheter. 
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När det gäller materialomfattning är studiens antal videoinspelade timmar 
låg och motsvarar ungefär 10 timmar. Detta är ett resultat av olika avväg-
ningar, bland annat etiska avvägningar, eftersom det inte alltid varit möjligt 
att videofilma eller jag har gjort bedömningen att det inte hade varit försvar-
bart i relation till deltagarnas rätt till integritet (Vetenskapsrådet, 2017). Stu-
dien är också att betraktas som en mindre studie som har bedrivits inom ramen 
för en licentiatutbildning. Följaktligen hade det inneburit stora utmaningar att 
samla in mer omfattande videomaterial. Videofilmning är i sig en krävande 
metod när det gäller transkribering och analys (Heikkilä, 2017) och därför be-
dömdes de inspelade antalet timmar som tillräckliga. Denna bedömning gjor-
des också i relation till hur väl det insamlade materialet kunde ge svar på det 
övergripande syftet samt de specifika frågeställningar som ställdes. En variat-
ion av situationer både i tid och rum har eftersträvats. När jag inte hittade mer 
variation, det vill säga att de inspelade situationerna verkade återkomma utan 
att nya framkom, gjordes också bedömningen att videomaterialet kunde anses 
vara lagom i omfattning. 

Fältanteckningar användes också, framför allt under studiens inledning, 
som ett sätt att träda in i fältet, och i de flesta utomhussituationer. Därför kom-
pletterar fältanteckningarna det inspelade videomaterialet på ett väsentligt sätt 
och har också använts som empiriskt data, framför allt i delstudie 2. 

Ambitionen när det gäller analysen har varit att utgå från ett transaktionellt 
angreppsätt, där handlingar och respons ingår i en ömsesidig växelverkan. 
Detta gjordes dock framför allt i delstudie 1, medan det centrala i delstudie 2 
blev inramningen av själva aktiviteterna utifrån förskollärarens framträdande 
vanor. Detta innebär att i delstudie 2 synliggjordes inte i själva analysen vilken 
funktion förskollärarens vanor fick för själva förloppet av barnens handlingar. 
Detta beror även på att i delstudie 2 är det framför allt fältanteckningar som 
har använts som empiriskt material. Utifrån fältanteckningarna har det inte 
alltid varit möjligt att utläsa hela förloppet.   

Slutligen valde jag i delstudie 1 att använda mig av ett analysverktyg som 
tidigare har utvecklats i flera studier som är inspirerade av pragmatism: EMA 
(epistemological riktningsvisare). Verktyget har utvecklats för att kunna stu-
dera betydelsen av lärarens handlingar för elevernas möte med ett innehåll (se 
Lidar, Lundqvist & Östman, 2006). Inom klassrumsundervisning är målstyr-
ning samt de didaktiska intentioner som lärare kan antas ha med en lektion 
mer framträdande, inte minst för att skolans målstyrning bygger på uppnå-
endemål inom ämnesundervisning. Förskolan, som istället har en målstyrning 
uppbyggd kring strävandemål, har vare sig lektioner eller ämnesundervisning. 
Däremot kan undervisning uttryckas i möten mellan förskollärare och barn i 
varierande situationer, oftast under oplanerade situationer, vilka utgörs av en 
mängd vardagliga transaktioner som sker i förskolan. Med detta sagt kan slut-
satsen dras att det hade varit en styrka att även använda sig av andra analys-
verktyg förutom EMA för att bättre kunna beskriva förskolans särdrag.  
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7.2 Studiens bidrag i relation till tidigare forskning  
Denna studie avser att komplettera tidigare forskning genom att fördjupa kun-
skap om undervisning i förskola. Detta sker genom att 1) sätta handlingar och 
förändrat handlande i centrum (delstudie 1) 2) genom att koppla undervisning 
till förskollärares gemensamma vanor (delstudie 2).  

Licentiatuppsatsens två delstudier kastar därmed ljus på olika aspekter av 
undervisning så som den uttrycks i förskolans vardag, utifrån sina specifika 
frågeställningar. I tidigare forskning har flera dimensioner framträtt som be-
tydelsefulla för att kunna skapa goda förutsättningar för lärande. I relation till 
de allra yngsta barnen är förmågan att bejaka barnens perspektiv och deras 
initiativ avgörande (Dalli et al., 2011; Nyland, 2007; 2009). Sampelsmöjlig-
heter kan ha olika karaktär, mycket beroende på förskollärarens attityder (Jo-
hansson, 2011; Jonsson, 2013). Tidigare forskning pekar också på att god 
undervisning, om än definierat på olika sätt och med hjälp av olika metaforer, 
bottnar bland annat i förskollärarens medvetenhet. Det är genom denna med-
vetenhet som det blir möjligt att realisera läroplanen på olika områden (Carl-
sen, 2013; Björklund, 2014). Den svenska förskolans läroplan (1998, 
rev.2016) anger en generell riktning för verksamheten, både i form av riktlin-
jer och som mer specificerade strävansmål. Detta ställer höga krav på förskol-
lärarens medvetenhet, vilket exempelvis beskrivs i Jonsson, Williams & 
Pramling (2017). Delstudie 2 har haft som övergripande syfte att belysa hur 
vardagliga praktiker på den studerade förskolan kan förstås genom använd-
ning av begreppet ”vana”. Två specifika frågeställningar har ställts: vilka ge-
mensamma vanor förskollärare ger uttryck för under sandleken samt hur dessa 
skulle kunna påverka läroplanens realisering, både i form av möjligheter och 
begränsningar.  

Betydelsen av ett gemensamt fokus kring ett tänkt lärandeinnehåll fram-
hålls också som centralt i tidigare forskning (Thulin, 2011; Björklund, 2014), 
liksom att skapa en aktivitet som innehåller tydliga mål (Carlsen, 2013; Björ-
klund, 2014). Den föreliggande studien kompletterar dessa tidigare studier ge-
nom att visa att målet med en aktivitet förutom att vara tydligt även bör kunna 
bygga på barnens tidigare erfarenheter samt att syftet också kan skapas alltef-
tersom, genom förskollärarens och barnens ömsesidigt påverkade handlingar. 
Slutligen även att en aktivitet formas även genom de vanor förskollärare ut-
trycker (delstudie 1, delstudie 2).  

Andra studier pekar på att förskollärare tenderar att sätta barnens intresse i 
förgrunden (Jonsson, 2011; 2013). Detta kan å ena sidan tolkas som beaktande 
av barnperspektivet, å andra sidan behöver det problematiseras, även i ljuset 
av förskollärarens förändrade uppdrag (Jonsson, 2011, 2013; Thulins, 2011).  
Flera studier har börjat problematisera en barncentrad pedagogik (Broström, 
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2017; Hatch, 2011; Osberg & Biesta, 2010) som ett hinder för att kunna ut-
vidga barns lärande. Klaar och Öhman (2014a) visar också på begränsningar 
för barns lärande när barnens egna upptäcker inte tas tillvara i den vardagliga 
praktiken. Den föreliggande studien visar att det kan ligga utmaningar för för-
skollärarna i att hantera barnens intresse och att förskollärarens mer tillba-
kadragna roll också kan tolkas utifrån spår av en barncentrerad pedagogik 
(delstudie 1). Undervisningsuppdraget realiseras i så fall som att det centrala 
ligger i att underlätta barnens egen utveckling och frihet (Hatch, 2011). Det 
som uppmärksammas behöver också göras gemensamt. Denna studie pekar på 
att det gemensamma skapas i själva aktiviteten, genom handlingar (se Biesta, 
2007). Förskollärarens handlingar har stor betydelse, då de potentiellt kan 
rikta barnens fortsatta handlande åt olika håll (delstudie 1, delstudie 2). Däre-
mot pekar resultatet av delstudie 1 på att det kan finnas en förväntan att barnen 
ska vara aktiva i sin lärandeprocess men att det inte alltid ges förutsättningar 
för det (se också Hatch, 2011; Klaar & Öhman, 2014a).  

Tate m.fl. (2005) syftar med begreppet ”embedded teaching” på undervis-
ning som sker under spontana aktiviteter och rutiner. För att undervisning ska 
kunna ske poängterar de att i grunden alltid måste finnas en medvetenhet från 
förskollärarens sida om vilka mål man ska arbeta mot och när tillfällen ges att 
undervisa mot dessa. Tate m fl. studie syftar till mål som är uppsatta för indi-
viduella barn. Frågan är om det går att resonera på liknande sätt i relation till 
strävansmål i den svenska läroplanen. Dalgren (2017) översätter begreppet 
med ”inbäddad undervisning” och lyfter begreppet som användbart i svensk 
förskolekontext, där omsorg, lek och lärande är sammanflätade. Genom de 
observerade situationer som ligger till grund för dataproduktionen, framträder 
undervisning i denna studie som en praktik som har stora likheter med inbäd-
dad undervisning, det vill säga att undervisning sker i vardagliga situationer 
som inte nödvändigtvis är planerade i förväg av förskollärarna (även om de 
också kan vara det). 

Delstudie 2 avser att bidra med ytterligare en dimension. Tidigare forsk-
ning har betonat hur den professionella kompetensen uttrycks genom lyhörd-
het gentemot barnens egna uttryck och intentioner (se exempelvis Dalli m.fl., 
2011) samt genom specifika kompetenser inom olika ämnesområden. I delstu-
die 2 vidgas detta perspektiv på förskollärares roll genom en specifik använd-
ning av begreppet vana. Genom en pragmatisk förståelse av begreppet vana 
(så som den har presenterats i den teoretiska delen, utifrån Deweys pragmat-
ism) har förskollärarens vanor undersökts samt det sammanhang som dessa 
skapar. Delstudie 2 avser därmed att pröva detta begrepp i förhållande till för-
skolan som praktik. På så vis bidrar denna studie till en förståelse av under-
visning också i relation till de vanor som skapas och upprätthålls i en praktik. 
Bidraget kan därmed också ses i ljuset av en möjlig förståelse av förskollära-
rens respons, baserat inte enbart på individens skicklighet och professionella 
utveckling utan även på deltagande i en praktik där gemensamma vanor 
skapas och uppehålls.   
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Slutligen följer några avslutande ord kring resultaten. Användningen av ord 
som ”aktiv” och ”avvaktande” som presenterades i resultatredovisningen bör 
hanteras med försiktighet. Dels för att en mer avvaktande position också kan 
tyda på att man försöker skapa förståelse av en situation och därmed inte borde 
få en negativ klang. Dels för att förskollärarens aktiva roll, genom exempelvis 
användning av instruerande riktningsgivare, måste ses som funktionell i den 
aktuella situationen. Dalgren (2017) menar exempelvis att fråge–svar-se-
kvens, som ibland har pekats ut som begränsande för barnens lärande (se Siraj-
Blatchford & Manni, 2008), i själva verket kan fylla också en viktig pedago-
gisk funktion. Ett likartat resonemang används här, det vill säga att det inte är 
en given riktningsgivare som i sig gör att barnens utrymme minskar eller ökar. 
Handlingar (och riktningsgivare) bör studeras utifrån de funktioner de fyller 
och inte som a-priori bra eller dåliga. 

Delstudie 1 har haft som ambition att studera undervisningssituationer uti-
från ett transaktionellt angreppssätt, genom användning av ett analysverktyg 
som fokuserar på handlingar och förändrade handlingar. Det är förskollärarens 
sätt att rikta barnens uppmärksamhet genom handlingar (som här har studerats 
som riktningsgivare) som har varit centralt. De didaktiska konsekvenserna har 
kopplats ihop med vilka handlingsmöjligheter som verkar möjliggöras för de 
involverade barnen. Emellertid har användningen av begreppet ”menings-
skapande” i efterhand bedömts som icke-konsekvent med delstudie 1:s fokus. 
Begreppet ”meningsskapande” hade behövt förankras både teoretiskt och em-
piriskt. Därför valde jag att fortsättningsvis inte använda mig att det begreppet. 
Däremot kan ”lärande” som begrepp knytas ihop till vilka handlingsmöjlig-
heter som möjliggörs i undervisning. Eftersom lärande i ett pragmatiskt per-
spektivses ses som förändrat handlande (se också Klaar, 2013; Hedefalk, 
2014) har det slutligen valts ut som ett mer användbart begrepp för denna stu-
die, både teoretiskt och empiriskt.    
 
      

7.3 Didaktiska implikationer och praktiska dimensioner 
för yrket 
Denna studie avser också att ge ett praktiskt bidrag genom sin allmändidak-
tiska ingång. Studien pekar på förskollärarens undervisning kan innebära både 
möjligheter och begräsningar för vad barnen kan lära sig. Genom att exemp-
lifiera detta med tre utvalda situationer har det i delstudie 1 framkommit att 
det finns möjligheter att utvidga barnens lärande även i stunden, under spon-
tana situationer som exempelvis leksituationer som barnen själva engagerar 
sig i, både med varandra och med förskollärare. Dessa spontana situationer 
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kan dock även innebära en utmaning om förskollärare inte förmår bemöta po-
tentiella lärandemöjligheter där och då. I detta avseende utgör utomhusaktivi-
teter en ännu större utmaning, när större grupper delar samma ytor samtidigt, 
vilket kan försvåra för förskollärare att engagera sig på ett djupare plan med 
enskilda barn. Det innebär att det skulle kunna vara värdefullt för förskollärare 
att i förväg fundera utifrån klassiska didaktiska frågeställningar även när det 
handlar om utomhusaktiviteter. Som delstudie 2 beskriver var i denna studie 
en betydande del av barns vistelse i förskola förlagd utomhus. Detta innebär 
att det finns åtskilda möjligheter att stötta och utvidga barnens lärande i denna 
miljö.  

Delstudie 1 och delstudie 2 belyser båda betydelsen för förskollärarna av 
att skapa ett syfte med en aktivitet tillsammans med barnen, vare sig det görs 
under stunden eller det har planerats i förväg. Det didaktiska bidraget pekar 
på betydelsen av att fundera kring hur det gemensamma ska kunna åstadkom-
mas, det vill säga hur undervisning kan bidra till att det som barnen redan vet 
och kan, deras tidigare erfarenheter, får utrymme för att reaktualiseras samt 
hur den undervisande förskolläraren kan använda det för att så småningom 
utvidga barnens handlingsrepertoarer.  

7.4 Fortsatt forskning  
Under studiens gång är det flera dimensioner som har framstått som potentiellt 
betydelsefulla för förskollärarens undervisning men som inte har studerats vi-
dare i denna studie. Därmed ger jag som förslag till fortsatt forskning inom 
följande områden: 
 

•  Hur uttrycker förskollärare sina didaktiska intentioner när de tillsam-
mans planerar för undervisningstillfällen? 

•  Hur uttrycker förskollärare sin roll som undervisande lärare utom-
hus? 
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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att fördjupa kunskapen kring undervisning i förskolan. 
Trots att skollagen definierar förskolan som en egen skolform och definierar 
undervisning som en målstyrd aktivitet, har undervisning traditionellt varit as-
socierad med skola och med formell utbildning. Därmed kan det vara av be-
tydelse att bidra till en förståelse av undervisning i förskolekontext.  

I denna studie ligger fokus på en barngrupp av barn mellan 1 och 3 års 
ålder. Studien har genomförts genom observationer och designats som en fall-
studie. Med utgångspunkt från John Deweys pragmatism har fokus varit på 
förskollärarens handlingar samt hur dessa bidrar till olika möjligheter för lä-
rande. 

Resultaten pekar på att undervisning kan realiseras på olika sätt i förskolan 
och att det innebär både möjligheter och begränsningar för barns lärande. När 
förskollärarna lyckas med att medskapa tydliga och gemensamma mål tillsam-
mans med de involverade barnen, skapas möjlighet av att kunna handla på nya 
sätt och därmed lära sig. Resultaten bekräftar tidigare forskning som under-
stryker betydelsen av lyhörd och dialogisk kommunikation, samt vikten av att 
bejaka barnens perspektiv och tidigare erfarenheter. Utöver det, pekar denna 
studie på gemensamma vanor som delas av förskollärarna som en viktig di-
mension som påverkar både undervisning och arbete med läroplanen under 
utomhusaktiviteter.   
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Informationsbrev 

DE YNGSTA BARNENS MENIGSSKAPANDE I FÖRSKOLANS VAR-
DAG 

Hur ser vardagen ut på förskolan för de yngsta barnen? 

Vilka är möjligheterna att skapa mening? Vad är det möjligt att lära sig? 

Vad sker i de viktiga mötena mellan barn och de vuxna som jobbar med 
dem? 

Dessa är några aspekter som jag kommer att försöka belysa i forskningsstu-
dien ”De yngsta barnens meningsskapande i förskolans vardag”  

Jag är forskarstudent vid Mälardalens högskola samt förskollärare i Västerås 
stad. I min studie strävar jag efter att belysa meningsskapande processer som 
sker i vardagen. Mitt fokus ligger på hur förskolepersonal responderar till de 
yngsta barnens handlingar och hur detta bidrar till de yngsta barnens me-
ningsskapande.  

Jag kommer inte att värdera enskilda barn eller enskild förskolepersonal i 
min studie. Fokus är på själva forskningsfrågeställningarna, alltså menings-
skapande processer i mötet mellan förskolepersonal och barn och vad som 
blir möjligt i dessa möten. 

Studien kommer att innebära att jag närvarar vid verksamheten samt bedri-
ver olika former av observationer under vt 2016. 

Idag finns det lite forskning kring de yngsta barnens vardag i förskolan. Det 
vi vet är att förskolan har stor betydelse för barnens utveckling och lärande. 
Jag hoppas kunna bidra med ökad kunskap kring detta och hoppas att ni 
vårdnadshavare ställer er positiva till detta. 
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Ett lämpligt datum kommer att bestämmas med personalen på ert barns av-
delning. Under denna dag kommer jag att vara på plats och ni kan personli-
gen ställa frågor. Därefter kommer ni att få ett samtyckesbrev som innehåller 
all information ni behöver för att ta ställning kring eventuellt deltagande av 
ert barn i studien. 

Ni kan även kontakta mig via mail: 

Vänliga hälsningar, 
Ester Catucci 
ester.catucci@mdh.se 
073-657 63 67 
Handledare: Anette Sandberg, anette.sandberg@mdh.se 
Anna Ehrlin, anna.ehrlin@mdh.se 
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Samtyckesbrev 

Till föräldrar/vårdnadshavare på avdelningen xxx 

Mitt namn är Ester Catucci och jag är licentiand i didaktik (med inriktning 
mot förskola) vid Mälardalens högskola. Jag är också anställd som legitime-
rad förskollärare inom Västerås stad, där jag har arbetat sen 2008.  

Under vt 2016 påbörjar jag datainsamling för studien ”De yngsta barnens 
meningsskapande i förskolans vardag”. Detta innebär att jag närvarar vid 
verksamheten samt bedriver olika former av observationer under vt 2016. 

Studien avser att belysa meningsskapande processer, med fokus på förskole-
personalens sätt att respondera till de yngsta barnens handlingar. 

Jag kommer inte att värdera enskilda barn eller enskild förskolepersonal i 
min studie. Fokus är på själva forskningsfrågeställningarna, alltså menings-
skapande processer i mötet mellan förskolepersonal och barn och vad som 
blir möjligt i dessa möten. 

För att kunna besvara mina frågeställningar har jag valt att använda mig av 
videofilmning som metod. Med hjälp av videokamera och anteckningar är 
mitt syfte att observera och samla data kring hur förskolepersonal responde-
rar till barnens handlingar i olika situationer.  

Det jag önskar av dig som föräldrar/vårdnadshavare är att du ger samtycke 
till att ert barn deltar i projektet. Jag kommer att sträva efter att hela tiden 
hålla ett barns perspektiv och vara lyhörd för barnens signaler. Visar barn 
ovilja att bli filmade kommer jag att stänga av kameran, oavsett samtycket. 
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Studien följer Vetenskapsrådets etiska regler. Allt deltagande i studien är fri-
villigt och ni har rätt att när som helst avbryta ert barns medverkan i studien 
utan angivande av skäl för detta. Allt material kommer att kodas på så sätt att 
deltagarnas anonymitet garanteras. Detta innebär att förskolans, avdelnings-
personals och barns namn kommer att vara fingerade och att ingen utomstå-
ende har tillgång till information kring vilka deltagarna är eller var studien 
har bedrivits. 

Resultatet av studien kommer att presenteras i min licentiatuppsats och i 
andra forskningssammanhang. Den information som samlas kommer att an-
vänds i forskningsändamål och/eller utbildning och vid forskningskonferen-
ser. 

Jag svarar gärna personligen på eventuella frågor. 

Vänliga hälsningar, 

Ester Catucci 

ester.catucci@mdh.se 073-657 63 67 

………………………………………………………………………………
…………………………… 

De yngsta barnens meningsskapande i förskolans vardag 

 --------------------------------------------------------------------------------------  
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❑ Jag ger härmed min tillåtelse till att mitt barn blir videofil-
mat. Jag tillåter att filmerna används både i det ovan beskrivna forsknings-
projekt och i utbildningssyfte/forskningskonferens  

❑ Jag ger härmed min tillåtelse till att mitt barn blir videofilmat. Jag tillåter
att filmerna används endast i det ovan beskrivna forskningsprojekt 

❑ Jag tillåter inte att mitt barn blir videofilmat

 ............................................................... 

Barnets namn 

 ............................................................... 

       Datum 



77 

Missiv 

Hej! 

Jag heter Ester Catucci och jag skriver till dig i egenskap av licentiand i di-
daktik vid Mälardalens högskola samt Göteborgs universitet, forskarskolan i 
kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande (ForFa).  
Jag påbörjade mina forskarstudier ht 2014 och kommer att avlägga en licen-
tiatuppsats vt 2018. 

I min studie kommer jag att belysa meningsskapande processer i förskolans 
vardag. Mitt fokus ligger på hur förskolepersonal responderar till de yngsta 
barnens (i åldrarna 1-3) handlingar och hur detta bidrar till de yngsta barnens 
meningsskapande.  

Det jag önskar av er som förskolepersonal, är ett samtycke att delta i obser-
vationer som jag kommer att genomföra samt möjlighet för mig att delta i er 
verksamhet. Observationerna sker både i form av anteckningar och videoob-
servationer. Dessa kommer att ske vid olika tidpunkter och dagar under vt 
2016.  

Mitt syfte är inte att värdera enskilda individer. Fokus är på själva forsk-
ningsfrågeställningarna, alltså meningsskapande processer som sker i mötet 
mellan förskolepersonal och barn i olika situationer.  

Resultatet av studien kommer att presenteras i min licentiatuppsats och i 
andra forskningssammanhang. Den information som samlas kommer att an-
vändas för forskningsändamål och/eller utbildning och vid forskningskonfe-
renser. 

Studien kommer att bedrivas enligt de gällande etiska riktlinjerna vilket inne-
bär att: 
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• Allt deltagande är frivilligt och alla har rätt att när som helst avbryta sin
medverkan utan angivande av skäl för detta.

• Allt deltagande kommer att kodas och avidentifieras, vilket innebär att alla
personuppgifter är skyddade för utomstående. Inga uppgifter kommer att
kunna utläsas i materialet. Detta innebär att det är endast jag som arbetar i
forskningsprojektet, som har tillgång till namn för att kunna brevväxla,
skicka information etc.

• Den information som samlas kommer enbart att används i forskningsända-
mål.

Jag hoppas att ni att ni har möjlighet/vilja att delta i denna studie. 

Vänliga hälsningar 

Ester Catucci 

ester.catucci@mdh.se 

073-657 63 67 

Jag har fått information om projektet ”De yngsta barnen meningsskapande i 
förskolan vardag” samt de etiska regler som projektet innefattar och sam-
tycker att delta i detta. 

Datum 

Underskrift 
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