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Syftet med denna studie var att undersöka hur åtta verksamma förskollärare 

uppfattar och beskriver undervisning i förskolan. Vi har utfört en kvalitativ 

studie och med hjälp av semistrukturerade intervjuer samlat in vårt material. 

Resultatet visar bland annat att undervisning främst definieras som 

kommunikation och samspel med barnen samt att olika ramfaktorer såsom 

gruppstorlek, personalens kompetens och tid för planering anses påverka 

undervisningen. Vidare kan utläsas att undervisning ibland tenderar att 

förväxlas med lärande. I resultatet beskrivs olika situationer i förskolan där 

undervisningen kommer till uttryck. Dock kan slutsatsen dras att undervisning i 

en förskolekontext är komplex och att den bör fortsätta reflekteras och 

diskuteras för att möjligtvis sträva mot en samsyn av främst definitionen av 

undervisning så att den inte förväxlas med lärande. 
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1 Inledning 

Begreppet undervisning kopplat till förskolan har väckt motstridiga känslor. På vilket 

vis hör undervisning hemma i förskolan och hur bedrivs undervisning i en utbildning 

som ska präglas av lek? Skolverket (2018) menar dock att undervisning bedrevs i 

förskolan redan under 1800-talet när de första förskolorna etablerades i Sverige och 

är således egentligen inget nytt fenomen. Doverborg, Pramling och Pramling-

Samuelsson (2013) skriver att revideringen av läroplanen 2010 bidrog till en 

innehållsfokusering och ett tydligare syfte att bidra till utveckling och lärande som 

förskolläraren skulle ha det övergripande ansvaret för. Förskolan skulle dock 

fortsätta sin tradition av lek och temainriktat arbete. Följaktligen medförde denna 

revidering att förskolan både skulle förändas men samtidigt bevaras, vilket 

resulterade i att förskollärare inte visste hur de skulle ta sig an uppgiften. Begreppet 

undervisning står inte framskrivet uttryckligen i rådande läroplan för förskolan (lpfö 

98/16) men enligt skollagen (2010:800) som förskolan kom att omfattas av 2011, 

alltså året efter revideringen, är undervisning ett innehåll som ska förekomma i alla 

skolformer och alltså även i förskolans utbildning. Här kom därför begreppet 

undervisning att bli aktuellt för förskolan och förskollärare blev då tvungna att ta till 

sig det och reflektera över vad det står för. I och med den revidering av läroplan för 

förskolan (lpfö 18) som träder i kraft juli 2019 skrivs nu begreppet undervisning fram 

och det förtydligas att det är förskolläraren som har det övergripande ansvaret för 

undervisningen. Det är alltså än mer angeläget att fortsätta diskussionen angående 

vad undervisning i förskolans står för och hur den undervisningen ska bedrivas i en 

utbildning som ska präglas av lek och barnens intressen. Vi vill med denna studie 

bidra med ytterligare underlag för diskussioner och reflektion i ämnet. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka förskollärares 

uppfattningar om och beskrivningar av undervisning i förskolan.  

Frågeställningar: 

Hur definieras begreppet undervisning av de deltagande förskollärarna? 

Hur beskriver förskollärarna att undervisning kommer till uttryck i förskolans 

utbildning? 
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1.2 Disposition 

Vi kommer disponera vårt arbete på följande vis: 

Inledningsvis ges en bakgrund med databassökningar, litteraturöversikt och tidigare 

forskning på området. Sedan presenteras det teoretiska perspektivet och hur det 

kommer användas i studien. 

Efter det teoretiska perspektivet skrivs metodavsnittet fram där vi redogör för 

metodval, genomförande och analysmetod. 

Metodavsnittet följs upp av resultatgenomgång samt analys och diskussion utifrån 

resultatet. Avslutningsvis skrivs metoddiskussion och slutsatser fram. 

 

1.3 Begreppsdefinition 

Artefakter 

I ett sociokulturellt perspektiv ses artefakter som materiella ting som exempelvis 

leksaker, böcker eller andra av människan producerade saker. Men det kan även vara 

talat språk och gester. Artefakterna är centrala för människans kommunicerande och 

tänkande och är avgörande för utveckling av kunskap och färdigheter (Säljö, 2000). 

Diskurs 

Ett begrepp som syftar till en större samhällelig debatt kopplad till en specifik fråga. 

När vi skriver exempelvis diskursen angående undervisning menar vi diskussionen 

angående detta i ett större perspektiv än bara denna studie. 

 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt återfinns rubrikerna databassökningar, styrdokument, distinktion 

mellan undervisning och lärande samt tidigare forskning. Under databassökningar 

beskrivs hur vi sökt efter relevant forskning och under rubriken styrdokument 

framgår vad läroplan för förskolan och skollagen skriver rörande undervisning. 

Under rubriken distinktion mellan undervisning och lärande redogör vi för litteratur 

som är relevant för vårt syfte och frågeställningar. Fokus kommer vara att ge en bild 

av förskolans framväxt kopplat till undervisning samt reda ut vad begreppen 

undervisning och lärande står för. Under tidigare forskning ger vi en samlad bild av 

de studier vi tagit del av och funnit relevanta för vår studie, fokus där kommer också 

vara på begreppet undervisning men även på hur undervisning kommer till uttryck i 

praktiken. Samtliga delar kommer hjälpa oss att analysera och diskutera vårt resultat.  
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2.1 Databassökningar  

Vi har i studien använt oss av en doktorsavhandling och fem vetenskapliga artiklar 

varav fyra artiklar är svenska och en engelsk för att även få in ett internationellt 

perspektiv.  

Databasen där de svenska artiklarna och doktorsavhandlingen hämtades var SwePub 

och sökord som användes var undervis* och förskola. När refereegranskat kryssades 

i fick vi 29 träffar och våra fyra svenska artiklar återfanns bland de tio första i listan. 

När vi utökade sökorden och la till förskollärare och valde doktorsavhandling i listan 

fick vi en träff. Vi provade att lägga till fler sökord som exempelvis lärande och 

förhållningsätt för att försöka hitta andra alternativ av doktorsavhandlingar som 

kunde vara av intresse för studien, men till sist valde vi den vi först fick träff på då 

den var mest relevant i ämnet.  

Vi använde oss av databasen EriC ProQuest för att söka efter internationell forskning. 

Sökord vi använde oss av var preeschool, teaching methods, childrens learning, 

learning, educational practices, educat* och teach*. Att hitta internationell forskning 

som berör specifikt ämnet undervisning kopplat till förskolan var inte enkelt, vilket 

skulle kunna bero på att just detta ämne inte är lika aktuellt någon annanstans. Vi 

valde tillslut att gå en annan väg och sökte istället fram andra självständiga arbeten 

som behandlar ämnet undervisning. Vi granskade referenser i dessa arbeten för att se 

vad för internationell forskning som använts, vilket resulterade i att vi hittade en 

artikel vi fann användbar. 

 

2.2 Styrdokument 

Förskolan omfattas av skollagen (2010:800) som i kapitel 1 paragraf 3 skriver fram 

att undervisning är de målstyrda processer som leds av förskollärare och som syftar 

till utveckling och lärande. Förskolan har omfattats av skollagen sedan juli 2011 och 

det innebär sedermera att det är förskollärare som ska bedriva undervisning. Dock 

skrivs inte begreppet fram i nuvarande läroplan för förskola (lpfö 98/16). Där 

beskrivs de vuxnas ansvar med begrepp som att stimulera och utmana, men i den 

reviderade läroplanen förtydligas detta: 

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana 

barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling 

och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller 

uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskollärare 

ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade 

arbetet främjar barns utveckling och lärande Förskolläraren har därmed ett särskilt 

ansvar i utbildningen som arbetslaget utför gemensamt (Skolverket, 2018, s. 7). 

Begreppet undervisning skrivs nu fram i läroplanen och förskollärarens ansvar 

förtydligas. Under rubrik 2.7 i den reviderade läroplanen beskrivs förskollärarens 
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ansvar i undervisningen. Förskolläraren ska leda undervisningen och de målstyrda 

processer där omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet. Förskolläraren har 

ansvar för att planering och genomförande förankras i läroplanen och även att 

spontant uppkomna aktiviteter, intressen och rutiner blir en del av undervisningen 

(Skolverket, 2018). 

 

2.3 Distinktion mellan undervisning och lärande 

Sheridan och Williams (2019) och Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson 

(2013) beskriver att begreppet undervisning är starkt förknippat med den 

kunskapssyn som råder inom skolans värld, där omsorg och kunskap är åtskilda. En 

bild av att undervisning präglas av en lärare som förmedlar färdig kunskap till sina 

elever så att ett lärande sker. Dock menar Doverborg, Pramling och Pramling 

Samuelsson (2013) att denna syn på undervisning är otidsenlig och att det bör ses 

tvärtom, att undervisning bör och ska ske med vetskapen om att verktygen behöver 

förändras och anpassas till dem som undervisas.  

Eidevald och Engdahl (2019) beskriver att förskolan varit i förändring under många 

år. Denna förändring har präglats av en kamp om vad den svenska förskolan 

egentligen ska ha för funktion och utvecklingen fram till den förskola vi har idag har 

slitits mellan pedagogik och omsorg. Från att tidigare ha ansetts vara något som 

skulle likna hemmet till att senare få en betydelse för samhället i stort. Vidare 

beskrivs förskolan ha gått i en riktning mot tydligare målstyrning bland annat genom 

att 1998 få en läroplan och också genom att bli en egen skolform. Författarna 

beskriver dock att införandet av undervisning i skollag och läroplan för förskolan har 

mött motstånd då det finns förskollärare som känner villrådighet inför att kalla sig 

själva för undervisare och att man som förskollärare hellre använder sig av begreppet 

lärande. Detta leder fram till det Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson 

(2013) beskriver, nämligen att förskollärare även känner tveksamhet inför att följa 

läroplanen parallellt med att följa barnen. Å ena sidan finns det en oro hos 

förskollärare att strävan efter att följa läroplanen kan leda till ett alltför stort styrande 

medan det å andra sidan kan resultera i en passiv förskollärare som ständigt väntar in 

barnen.  

Eidevald och Engdahl (2019) menar att förskollärare inte verkar göra skillnad på 

begreppen undervisning och lärande, att det skulle stå för ungefär samma sak. 

Författarna menar att begreppen är nära varandra men inte ska blandas ihop då 

lärande har barnet i fokus medan undervisning syftar till det arbete som 

förskolläraren utför för att ett lärande ska ske hos barnen. Eidevald och Engdahl 

(2019) och Vallberg Roth och Tallberg-Broman (2018) menar att undervisning är ett 

relationellt begrepp som kräver en förskollärare som undervisar om något specifikt. 

Det är det som skiljer begreppet undervisning från lärande då lärande kan ske hela 

tiden genom exempelvis samlingar, måltidsituationer och kan ske utan undervisning. 
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Viktigt är också att det finns en medvetenhet hos förskollärare om att undervisning 

inte alltid leder till ett lärande i relation till de planerade målområdena. Det blir inte 

per automatik undervisning för att det sker ett lärande tillsammans med en 

närvarande förskollärare utan det ska ske genom en medveten process och då också i 

relation till läroplanens målområden. Även Sheridan och Williams (2018) och 

Vallberg Roth och Tallberg-Broman (2018) menar att det är nödvändigt att skilja på 

begreppen undervisning och lärande. De menar att undervisning och didaktik är 

starkt förenade med varandra men att lärande kan förstås som utfallet av 

undervisning. I undervisningen ska det finnas en målmedvetenhet och den kan 

utföras på flera olika vis men behöver som tidigare nämnts inte alltid leda till att ett 

lärande sker hos barnen. Vidare beskriver Eidevald och Engdahl (2019) att 

undervisning av hög kvalité är den undervisning som sker i förhållande till de normer 

och värden som läroplanen skriver fram. Det går alltså inte att undervisa om 

exempelvis naturvetenskapliga fenomen och samtidigt möta pojkar och flickor utifrån 

könsstereotypa normer, det ska bildas en helhet utifrån läroplanens värdegrund och 

strävansmål.  

Beskrivningen av vad undervisning egentligen är leder oss vidare till det Eidevald, 

Engdahl, Frankenberg, Lenz-Taguchi och Palmer (2018) beskriver om planerad och 

spontan undervisning. De menar att den planerade undervisningen är den 

undervisning som förskollärare medvetet planerat för i form av exempelvis en 

aktivitet eller arrangerandet av en specifik miljö och som också är förankrad i det 

barnen intresserar sig för. Det önskvärda i detta ligger i att erbjuda barnen nya 

erfarenheter i interaktion med vuxna och andra barn så att det skapas möjlighet till 

utveckling och expanderat tänkande. Den spontana undervisningen däremot är den 

undervisning som bottnar sig i en handling som sker som svar på det barnet tagit 

initiativ till, för att fångas upp och då kunna kopplas i tanke såväl som handling till 

läroplanens strävansmål.  

 

2.4 Tidigare forskning 

För att göra den tidigare forskningen tydlig i förhållande till våra frågeställningar har 

vi valt att utgå från följande rubriker undervisningsbegreppet och undervisning i 

praktiken. 

 

2.4.1 Undervisningsbegreppet 

Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) diskuterar begreppet 

undervisning i en förskolekontext och menar att förskolan är under pågående 

förändring. Genom fokusgruppssamtal har undervisningsbegreppet diskuterats för 

att synliggöra förskollärares resonemang. I resultatet blir argument som tidigare 

använts mot begreppet undervisning istället en markör för att barn har rätt till 
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undervisning, dock finns uppfattningar om att barn kan behöva skyddas mot allt för 

mycket undervisning, att barn behöver få vara ifred och leka och också skapa på egna 

villkor. Jonsson m.fl. (2017) menar att det tidigare funnits ett värde i processen och 

att denna setts som utvecklande, att en tradition av att utveckla kognitiva färdigheter 

tidigare inte funnits. Författarna menar att detta står i motsättning till den utbildning 

som nu förskolan står för där barnen i högre utsträckning förväntas lära sig innehåll 

som kan förknippas med skolämnen, vilket medför ett tydligare sikte på barns 

kognitiva lärande och utveckling. I motsats till detta menar Björklund och Palmér 

(2019) att undervisning inte ska förstås som att ett specifikt kunnande ska uppnås 

hos barnen. Det handlar mer om att barn ska få erfara och uppleva olika innehåll som 

senare kan leda till lärande och fördjupat kunnande. Undervisningen måste ha sin 

utgångspunkt i det barnen redan uppfattar och erbjuda möjlighet att tillsammans 

med en stöttande förskollärare erbjudas att vidga sin erfarenhetsvärld i riktning mot 

att få ett fördjupat kunnande.  

Melker, Mellgren och Pramling Samuelsson (2018) och Nilsson, Lecusay, Lanervik 

och Ferholt (2018) har i sina studier visat på att kommunikation ryms inom 

undervisningen i förskolan. Men medan Melker (2018) menar att kommunikation 

och samspel är de viktigaste aspekterna så beskriver Nilsson m.fl. (2018) att 

undervisningen inte kan begränsas till enbart dialoger mellan förskollärare och barn 

inom en begränsad tid. Istället kan deras definition av undervisningsbegreppet 

förstås som bredare och något som verkar över längre tid där dialoger enbart är en 

del bland mycket annat. Författarna använder sig av begreppet ”iscensättning” med 

vilket de menar att barn och förskollärare tillsammans erfar, upplever, kunskapar och 

lär genom aktiviteter som genomsyras av estetik. Detta med stöttning av en 

närvarande förskollärare som skapar trygghet för att aktiviteterna ska kunna 

utvecklas och bli meningsskapande för barnen.  

 

2.4.2 Undervisning i praktiken 

Tidigare forskning som belyser hur undervisning kommer till uttryck i praktiken visar 

att förskolläraren har en viktig roll. Nilsson m.fl. (2018) beskriver i sin studie ett 

utforskande lekprojekt, projektet har haft fokus på förskollärarens roll i undervisning 

och argumenterar i sin analys för ett målrelationellt arbetssätt. I det målrelationella 

arbetssättet är frågor en viktig del, det är nämligen frågorna som driver arbetet 

framåt. Författarna beskriver att barnens lust, intresse, nyfikenhet och kreativitet då 

har sin utgångspunkt för lärprocesserna och att miljö, barn, förskollärare, material, 

begrepp och läroplanens mål bildar en helhet och verkar relationellt. Förskolläraren 

har som uppgift att lyssna in vad som är men också kan bli meningsfullt för barnen, 

det handlar om att ta tillvara på det barnen intresserar sig för och på ett för barnen 

meningsfullt vis bygga vidare. Det innebär också att greppa tag i stundande 

möjligheter och iscensätta aktiviteter som utmanar för att utvidga och fördjupa 

lärprocesser. Detta arbetssätt kräver en förskollärare som känner tillit till processerna 

och också har ett mod att befinna sig i och anamma det oförutsägbara och 
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okontrollerbara. Det handlar om att våga följa situationer som uppstår spontant och 

som är baserade på barnens initiativ, skapa bryggor mellan aktiviteter, händelser och 

teman. Detta målrelationella arbetssätt kan liknas vid det Melker m.fl. (2018) 

beskriver i sin forskning där kommunikationen och samspelet med barnen är kärnan 

för undervisning i förskolan. Under en observation där förskollärare arrangerat för 

att barnen i par ska bygga en stabil konstruktion av lego och där barnen ska få 

möjlighet att lära av och med varandra genom att förskolläraren ställer frågor, visar 

resultatet på ett lyckat utfall när förskolläraren är närvarande och ställer frågor. 

Vidare beskriver författarna att valet av material är en viktig aspekt för att ge barnen 

ökad förståelse och att valet av material behöver tydliggöras för barnen, detta är dock 

något som uteblir under observationerna. Förskollärarna för heller inga samtal om de 

idéer som barnen får under aktivitetens gång och det görs heller inga kopplingar 

mellan verkligheten kopplat till hållbarhet. Melker m.fl. (2018) menar att en idealisk 

undervisningssituation innehåller kopplingar mellan barnens egna idéer och 

verkligheten för att på så vis skapa ett engagemang och en förståelse. Det beskrivs att 

förskolläraren helt missar att prata om exempelvis när och hur det är viktigt med 

hållbarheten utanför förskolan och det diskuteras heller aldrig varför barnen ska 

bygga parvis. Att barnen skulle arbeta i par syftade till att de skulle få ta del av 

varandras erfarenheter men istället blir konstruerandet åsidosatt när barnen inte 

kommer överens, vilket resulterar i att både samspels- och konstruktionsaspekten 

helt går förlorad då förskolläraren ej heller interagerar med barnen. Författarna 

menar att ömsesidigt fokus är nödvändigt för undervisningen i förskolan.  

Även Bäckman (2015) diskuterar kring aspekten att förskolläraren bör göra 

innehållet synligt för barnen genom att ställa frågor och att använda rätt begrepp. 

Författaren menar att förskollärare behöver ha allmänna kunskaper men också 

specifika kunskaper, specifika kunskaper som att ha kännedom om barngruppen i sig 

men också om barnens kulturella bakgrund för att kunna skapa möjligheter till 

utveckling. Dock finns en problematik som förskollärare behöver vara uppmärksam 

på, nämligen att det finns risk att som förskollärare bli så pass fokuserad på att 

synliggöra innehåll för barnen att de inte uppfattar vad barnen verkligen riktar sin 

uppmärksamhet mot. Även Broström, Sandberg, Johansson, Margetts, Nyland, 

Frøkjær, Kieferle, Seifert, Roth, Ugaste & Vrinioti (2014) menar att dessa aspekter 

skapar komplexitet i undervisningskontexten i förskolan. I deras studie som bestod 

av enkätundersökning och som genomfördes i ett flertal europeiska länder visar 

resultatet på att i ett av de deltagande länderna rankar förskollärare vuxenstyrda 

aktiviteter högre än resterande deltagande länder. De menade att vuxna bör vara 

delaktiga i aktiviteter för att på så vis kunna förklara och visa. Det komplexa ligger då 

i att om aktiviteterna blir alltför styrda av en förskollärare finns risken att barnens 

perspektiv helt går förlorat.  

Jonsson m.fl. (2017) och Broström m.fl. (2014) menar att förskolläraren behöver ha 

vissa specifika kompetenser för att skapa möjligheter till utveckling och lärande hos 

barnen, kompetenser som exempelvis innebär att kunna lyssna in det barnen visar 

intresse för och inspireras av för att kunna följa upp detta med barnens ålder och 
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tidigare erfarenheter. Även Björklund och Palmér (2019) menar att det finns en 

kritisk aspekt för undervisningen i förskolan, nämligen huruvida förskolläraren är 

lyhörd och har förmåga att väva samman sina intentioner med barnens. Förskollärare 

och barn behöver ha ett gemensamt fokus och förskolläraren behöver också vara 

uppmärksam på hur barnen verkar förstå ett innehåll. Vidare beskriver Jonsson m.fl. 

(2017) och Broström m.fl. (2014) att förskolläraren behöver vara lekfull och verka för 

att lärandet blir lustfullt för barnen, det är förskolläraren som har ansvar för att alla 

barn blir utmanade på lämpligt vis. I Broströms m.fl. (2014) studie rankar deltagande 

länder aktiviteter lågt som innebär formella strukturer och instruktioner, exempelvis 

samlingar och aktiviteter som har fokus på läsning eller skrivning. Istället ansågs 

viktiga aktiviteter vara de som möjliggjorde interaktion mellan barnen såsom lek och 

aktiviteter som fångar barnens intresse och fokus som viktiga. Vidare visar resultatet 

att det ansågs vara viktigt med en variation av aktiviteter och att det gavs möjlighet 

att barnen får se och höra vad andra barn samtalar om och gör.   

Björklund och Palmér (2019) har studerat lekens öppenhet kontra undervisningens 

målorientering. I studien har 62 stycken videodokumentationer gjorts under flera 

olika leksituationer som exempelvis rollek, bygglek och regelstyrd lek. De menar att 

undervisning och lek bör ses som två aspekter vilka är beroende av varandra. 

Författarna menar att det finns en riktning både i lek och i undervisning, dock 

beskrivs leken vara fri att byta riktning medan undervisningen har en tydligare 

målorientering som innehåll. Vidare beskriver författarna att förskollärare har som 

skyldighet att läsa av barnens intentioner med sin lek och också skydda dessa. De gör 

också skillnad på lek som är fri att och lek som är fri från. Fri att avser den lek som 

inte utesluter vuxna och är en lek som har en öppenhet att ta olika riktningar medan 

den lek som är fri från avser den lek som vuxna ej deltar i. En utmaning att som 

förskollärare kliva in i barns lek beskrivs var förmågan att föra in målorienterat 

innehåll som både grundar sig i de kunskaper som barnen redan har med sig in i 

leken, vilket skapar ramar för vad som är möjligt att leka och förhandla om, men 

också deltagarnas individuella avsikter med leken. Dokumentationerna som gjordes i 

studien visar att det kan skapas begränsningar för vad som är möjligt i leken när 

förskollärare deltar med didaktiska avsikter men också att innehåll får en ny 

innebörd, att lärande ses utifrån ett nytt perspektiv eller kopplas samman med nya 

erfarenheter om förskolläraren är observant och följsam för barnens initiativ.  

 

3 Teoretiska perspektiv 

Vi har valt att tolka och analysera vårt resultat ur ett sociokulturellt perspektiv och 

även ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv. Nedan redogörs för perspektiven och hur 

de är relevanta för studien. 
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3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Strandberg (2006) beskriver hur Lev Semjonovitj Vygotskijs teorier förändrade det 

pedagogiska synsättet från att tänka om den enskilda individen till att se vad som 

sker mellan individer. När Vygotskij beskriver barns utveckling är det vad barn gör 

som är centralt inte vad barnet ”har i huvudet”, därför blir omgivningen viktig för att 

något slags lärande ska ske. Lärande är inte bundet till specifika stadier utan det 

avgörande är vilka som befinner sig i ett specifikt sammanhang, vilka artefakter som 

finns tillgängliga för att barnet ska kunna överskrida så kallade utvecklingszoner där 

barnet får prova och ompröva sina ej uppnådda kunskaper. Säljö (2000) beskriver 

begreppet utvecklingszon som avståndet mellan vad en individ klarar av på egen 

hand och vad samma individ kan prestera med stöd och hjälp från en annan vuxen 

eller vän. Med handledning kan en individ klara av mer än vad hen skulle klarat av på 

egen hand, vilket gäller både barn och vuxna. Författaren menar att i Vygotskijs 

idévärld befinner sig människor i ständig utveckling och förändring och kan i alla 

samspelssituationer med andra människor ta över och ta till sig kunskaper från andra 

människor. Människor bär inte bara på ett förråd av kunskaper utan är ständigt på 

väg mot att omvandla nya kunskaper och verktyg i sitt medvetande med hjälp av vad 

de tidigare kan och vet. Vilket leder oss till det Strandberg (2006) redogör för 

angående Vygotskijs tanke om barns lek, att barnen agerar ett huvud högre i leken, de 

undersöker, utvecklar och omformar redan förvärvad kunskap men även sådant de 

endast har aningar om. Vygotskij (1995) ser även leken ur ett perspektiv av 

kreativitet, skapande och fantasi. Att få skapa och fantisera är en grundsten i barns 

utveckling och för att de ska kunna göra det måste de vuxna ge dem en rik verklighet 

och vidga deras erfarenhetsvärld. Ju större mångfald och rikare verklighet barnet får 

erfara desto mer material disponerar de över i sin fantasi. 

Att aktivt vara tillsammans är en grundläggande förutsättning för att skapa kontexter 

för barns lärande och utveckling men Strandberg (2006) beskriver även hur 

artefakter, som nämndes tidigare, har en betydande roll för barns utveckling och 

lärande inom den sociokulturella teorin. Vygotskij menade exempelvis att tänkande 

inte uppstår automatiskt utan i samspel mellan individen och den omgivningen hen 

befinner sig i. Ska ett lärande kunna ske blir det alltså en viktig aspekt att en närvaro 

av specifika och olika artefakter omger barnet. Artefakterna bör ha relevans för 

området och även ge utrymme för utforskande och utmaning. Säljö (2000) beskriver 

hur användandet av verktyg och artefakter medierar verkligheten för människor. 

Mediering som är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet beskrivs 

av författaren komma från Tyskans Vermittlung vilket betyder förmedla. Begreppet 

mediering antyder alltså att vi människor tolkar och hanterar omvärlden med hjälp 

av artefakter, både fysiska och intellektuella. Tänkande och föreställningsvärldar är 

där med färgade och framvuxna ur den kultur en individ befinner sig i beroende på 

både dess intellektuella och fysiska redskap. Författaren beskriver även hur språk och 

kommunikation inom perspektivet är det fundamentala för kunskapsbildning. Ord 

och språk är ännu ett sätt för människan att mediera omvärlden och på olika vis 

samspela med varandra i olika situationer. 
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Det bärande inom det sociokulturella perspektivet såsom samspel, mediering och 

miljö kan ses som betydande i en förskolekontext. Det blir därför relevant att i 

analysen av empirin använda teorin för att försöka förstå hur förskollärare beskriver 

sin undervisning. 

 

3.2 Ramfaktorteori 

Lundgren (1999) beskriver att ramfaktorteorin byggs på föreställningen att ramar ger 

ett visst utrymme för en process. Dessa ramar ger eller begränsar möjligheter för 

processer och bör anpassas om ett tydligt mål för processen finns. Vidare beskriver 

författaren att ramfaktorteorin varit en del av utbildningsplanering och även fungerat 

som verktyg i tänkandet för att förstå förändring, skillnader och förutsättningar för 

utbildning och undervisning. Denna teori blir relevant för denna studie i ett försök att 

förstå hur externa faktorer kan påverka undervisningen i förskolan.  

 

4 Metod 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för studiens metodval, urval av respondenter, 

genomförande av studien och hur vi bearbetat vår empiri. Vi kommer även redogöra 

för hur vi förhållit oss till de forskningsetiska principerna samt studiens tillförlitlighet 

och äkthet. 

 

4.1 Metodval 

Vi har genomfört en kvalitativ studie då vårt fokus har varit att synliggöra 

förskollärares uppfattningar och beskrivningar av undervisning i förskolan. Det 

väsentliga för oss har varit att få ta del av deras personliga tankar och erfarenheter 

kopplade till undervisning i förskolan. Bryman (2018) beskriver att kvalitativ 

forskning har sin tonvikt på ord och inte på något mätbart. Deltagarna i kvalitativ 

forskning beskriver sin verklighet som de uppfattar den i den kontext de befinner sig. 

I denna studie har datainsamlingen skett genom kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer av åtta verksamma förskollärare. Bryman (2018) beskriver 

semistrukturerade intervjuer som fördelaktiga när det område som ska utforskas är 

tydligt, en fördel är också att intervjuerna då kan präglas av en flexibilitet vilket också 

anses vara fördelaktigt. Som intervjuare finns det då möjlighet att följa 

respondentens resonemang och utifrån dessa ställa följdfrågor som anses lämpliga. 

Detta medför även att situationen för intervjun mer kan liknas ett samtal vilket kan få 

respondenten att känna sig avslappnad och mer bekväm. En annan fördel är att om 

respondenten visar ansatser till att sväva iväg i sina argument kan man som 

intervjuare återta fokus till det tänkta området. 
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4.2 Urval 

Eftersom syftet med studien är att undersöka hur förskollärare definierar begreppet 

undervisning och hur de beskriver att undervisningen kommer till uttryck i praktiken 

så blev det således relevant för oss i urvalet av respondenter att tillfråga just 

förskollärare. Enligt skollagen är det förskolläraren som ansvarar för undervisningen 

i förskolan och vi ansåg därför att det var just förskollärare som vi ville intervjua. 

Urval av respondenter kan ske på olika vis men Bryman (2018) beskriver att målstyrt 

urval är att föredra i kvalitativa studier. Vi har till viss del gjort ett målstyrt urval då 

våra kriterier först och främst var att respondenterna ska vara utbildade 

förskollärare. Vår intention har varit att få en spridning på deltagande respondenters 

ålder och antal verksamma år som förskollärare. Detta har dock ingen betydelse för 

hur vi kommit att analysera vårt resultat utan tanken var snarare att sträva efter 

variation i respondenternas resonemang. 

Bryman (2018) beskriver även bekvämlighetsurval, vilket är när respondenter väljs 

på grund av lättillgänglighet. Vi har gjort ett bekvämlighetsurval på grund av en snäv 

tidsram för studien. Vi har valt att tillfråga förskollärare som för oss var bekanta och 

därför lättillgängliga. Samtliga deltagande respondenter är hemmahörande i 

kommunala förskolor inom samma län i mellansverige. Vi vill också belysa att utfallet 

av denna studie inte ger någon generell bild av förskollärares uppfattningar och 

resonemang om undervisning då de endast utgör en liten del av verksamma 

förskollärare i Sverige. 

Deltagarna presenteras i tabellen nedan med ålder och verksamma år i yrket. 

Deltagarna är avidentifierade och benämns från F1-F8 och kommer även i resultatet 

benämnas på det viset. 

 

Deltagare: Ålder: Verksamma år: 

F1 29 år 6 månader 

F2 57 år 27 år 

F3 44 år 3 år 

F4 53 år 29 år 

F5 31 år 6 år 

F6 46 år 25 år 

F7 47 år 28 år 

F8 33 år 7 år 
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4.3 Genomförande 

I ett första steg har våra respondenter blivit tillfrågade skriftligt eller muntligt om att 

delta i vår studie och alla tilltänkta tackade ja till medverkan, missivbrevet (se bilaga 

1) mailades till dem med information om tillvägagångssätt, etiska riktlinjer och 

studiens syfte. Tider bokades sedan in för samtliga intervjuer. På grund av 

tidsaspekten valde vi att genomföra fyra intervjuer var. Ett missförstånd ledde till att 

en respondent byttes ut då personen inte fanns på plats när intervjun skulle ske. En 

annan förskollärare kunde spontant medverka och intervjun genomfördes efter att 

personen delgetts information kring vår studie och missivbrevet lästs. Alla intervjuer 

genomfördes på respektive respondents arbetsplats i ett avskilt rum som de själva 

valt, vilket förhoppningsvis bidrog till en mer avslappnad situation i en välbekant och 

trygg miljö. Intervjuerna inleddes med att vi tillsammans gick igenom missivbrevet 

och respondenten fick tillfälle att ställa frågor. Sju intervjuer genomfördes samma 

vecka och den åttonde intervjun veckan efter då den var tvungen att bokas om. 

Tidsåtgången på intervjutillfällena varierade mellan 17–40 minuter. Alla åtta 

respondenter godkände att bli inspelade och intervjuerna genomfördes med hjälp av 

vår intervjuguide (se bilaga 2) som stöd. Intervjuguiden utformades under vår 

metodkurs där vi genomförde en pilotstudie med samma syfte och frågeställningar 

som i denna studie. Vi gjorde inga större justeringar i frågorna då vår upplevelse var 

att den befintliga intervjuguiden fungerade väl och fyllde sitt syfte. En respondent 

bad om att få intervjuguiden tilldelad sig innan intervjun genomfördes vilket vi valde 

att inte göra, då vi hade en tanke om att respondenterna skulle prata fritt utifrån sina 

tankar och erfarenheter. Att tilldelas intervjuguiden skulle kunna resultera i att 

respondenterna läser på inom ämnet och ger en allmän teoretisk bild. 

 

4.4 Analysmetod 

För att analysera vår data har vi använt oss av det Bryman (2018) beskriver som 

tematisk analys vilket kan genomföras på olika vis. Vi började med att lyssna igenom 

våra ljudfiler och transkribera alla intervjuer. Sedan läste vi transkriberingarna högt 

för varandra i flera omgångar och diskuterade olika aspekter av vad som framkom. Vi 

kunde redan här börja urskilja samband och olikheter i respondenternas svar. Vi gick 

vidare med att markera bärande begrepp och meningar i alla transkriptioner för att 

sedan läsa igenom allt ännu en gång för att i ytterligare ett steg kunna urskilja 

samband och olikheter. På så vis gallrades en viss del av materialet bort som inte var 

relevant för syfte och frågeställningar. Efter att ha markerat bärande begrepp och 

delar kunde vi även börja urskilja olika teman. Det som framkom tydligast kunde vi 

sammanfatta som förhållningssätt, ramfaktorer och undervisningsformer. I nästa 

steg utgick vi från dessa tre teman och gick systematisk igenom en transkription i 

taget ytterligare en gång för att plocka ut det bärande inom varje tema. Under varje 

tema kunde vi sedan dela upp i ytterligare underkategorier.  
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4.5 Etiska aspekter 

Vi har i studien förhållit oss till de etiska aspekter som Vetenskapsrådet (2017) 

skriver fram bör beaktas vid forskning och således även i en liten studie som denna. 

De etiska aspekterna är informationskravet som innebär att informera deltagande 

respondenter om syftet med studien samt klargöra hur det insamlade materialet 

kommer att användas. Samtyckeskravet medför att ett deltagande är frivilligt och 

kan avbrytas när som helst. Konfidentialitetskravet innebär att deltagandet är 

konfidentiellt, inga personliga uppgifter ska framkomma och material ska hanteras så 

att obehöriga inte har tillgång till detta. Nyttjandekravet medför att materialet får 

användas till det tilltänkta syftet och inget annat. Nedan beskrivs hur vi förhållit oss 

till de olika kraven: 

Informationskravet - Vi informerade i missivbrevet (se bilaga 1) om syftet med 

studien, vilket var att ta reda på hur förskollärare definierar begreppet undervisning 

och hur undervisning kommer till uttryck i praktiken. Vi informerade även om vad 

empirin, det insamlade materialet, kommer att användas till. Vilket är vårt 

självständiga arbete i form av en uppsats som kommer publiceras på DiVA. 

Information framgår i bifogat missivbrev. 

Samtyckeskravet - Respondenterna informerades om att deras deltagande är helt 

frivilligt och även kan avbrytas när som helst utan några konsekvenser. Även denna 

information framkommer i missivbrevet. 

Konfidentialitetskravet – Respondenterna informerades i missivbrevet om att deras 

deltagande är konfidentiellt, varken namn eller andra personliga uppgifter kommer 

att framgå. Vi spelade med respondenternas godkännande in intervjuerna på ljudfil. 

Vi hanterade ljudfilerna på sådant vis att inga obehöriga hade tillgång till dem och 

efter transkribering raderades dem.  

Nyttjandekravet – Vårt insamlade material har endast använts till det tilltänkta 

syftet, följaktligen denna uppsats och ingenting annat. 

 

4.6 Tillförlitlighet och äkthet 

Bryman (2018) beskriver att begrepp som tidigare använts för att bedöma kvalitén i 

kvalitativa studier är reliabilitet och validitet. Dock finns en osäkerhet hos forskare 

att direkt överföra dessa begrepp till kvalitativa studier då dessa kriterier förutsätter 

att det direkt går att få fram en enda och absolut sanning. Bryman (2018) beskriver 

vidare att tillförlitlighet och äkthet är mer lämpliga kriterier för att bedöma kvalitéten 

i kvalitativa studier. Vi kommer därför använda dessa begrepp när vi vidare beskriver 

kvalitén i denna studie.  

Tillförlitligheten består av fyra delkriterier vilka är trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Även om tillförlitligheten 
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speglas genomgående i denna studie kommer vi nedan redogöra för var och ett av 

kriterierna som står för tillförlitlighet. Trovärdigheten i en kvalitativ studie avgörs 

huruvida forskningen utförts enligt de regler som finns och att resultaten rapporteras 

till de som deltagit i studien. Deltagande respondenter i denna studie kommer därför 

att delges studien, så kallad respondentvalidering. Vidare innebär överförbarhet hur 

studiens resultat är redovisat, hur pass överförbart resultatet är till en annan miljö. 

Bryman (2018) beskriver att kvalitativ forskning handlar om att intensivt studera en 

liten grupp individer som innehar vissa gemensamma egenskaper och som är 

kontextuellt unika, de har en betydelse för den sociala verklighet som studerats. Vi 

har i denna studie redogjort för huruvida den grupp respondenter som deltagit är 

representativa för en större grupp eller ej. Det tredje begreppet är pålitlighet vilket 

innebär att synliggörandet av processen för studien bedöms. Här säkerställs att hela 

forskningsprocessen är tillgänglig och fullständig. I vårt metodavsnitt går att utläsa 

hur hela processen gått tillväga samt om det har skett några förändringar under 

tidens gång. Det fjärde och sista kriteriet är en möjlighet att styrka och konfirmera 

vilket innebär att forskarna har intagit en objektiv roll och inte låtit personliga 

värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförandet av och slutsatserna från 

studien. Objektiviteten i denna studie påvisas i hur vi har hanterat, transkriberat och 

analyserat den insamlade empirin.  

Äkthet är det andra begreppet som Bryman (2018) nämner i samband med kvalitén 

av denna typ av studier. Äktheten i denna studie påvisas genom att vi genomgående 

återgett utsagor av samtliga deltagande respondenter och därmed gett en rättvis bild 

av de olika åsikter och uppfattningar som finns i den grupp av individer vi studerat. 

 

5 Resultat 

I detta avsnitt kommer vårt resultat presenteras utifrån tre olika teman med 

underkategorier i syfte att kunna besvara våra frågeställningar som är ”hur definieras 

begreppet undervisning av de deltagande förskollärarna” och ”hur beskriver 

förskollärarna att undervisning kommer till uttryck i förskolans utbildning”? 

Nedan ses våra teman och underkategorier: 

Förhållningssätt Ramfaktorer Undervisningsformer 

Lärande och undervisning Personal och kompetens Planerad och spontan 

undervisning 

Kommunikation och samspel Tid, trygghet och 

gruppstorlek 

Leken som verktyg 

  Omsorg och 

undervisning 
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5.1 Förhållningssätt 

När begreppet undervisning definieras och beskrivningar av hur undervisningen 

kommer till uttryck framträder olika förhållningsätt. Främst diskuteras lärande 

kontra undervisning men det blir även tydligt hur samspel och kommunikation är ett 

sätt att förhålla sig till och beskriva undervisningen.  

 

5.1.1 Lärande och undervisning 

I resultatet beskrivs undervisning som något som kan ske när som helst under dagen.  

Det ska vara en medveten handling med ett tydligt mål från förskollärarens 

perspektiv och läroplanen för förskolan ska ligga till grund. Målet är att barnen ska 

tillägna sig nya kunskaper och erfarenheter i enlighet med läroplanens strävansmål 

och riktlinjer, att ett lärande ska ske hos barnen.  

F6: …undervisning då ska det vara en vuxen som undervisar och har då målen 

naturligtvis som bakgrund. 

Det framgår vissa tvetydigheter angående när ett lärande egentligen sker hos barnen. 

Det uttrycks att lärande inte alltid behöver vara utfallet av att förskolläraren bedrivit 

undervisning. Vidare framkommer det å ena sidan att lärande och undervisning 

pågår hela tiden, att det är allt som sker i förskolan men å andra sidan att lärande kan 

ske hela tiden men att undervisning inte sker hela tiden utan är en del av den 

utbildning förskolan befinner sig inom.  

F5: Att det sker ett lärande men det behöver inte alltid ske ett lärande i undervisning 

och alla lärandesituationer behöver inte alltid ha vart undervisning. 

Resultatet visar även på att det finns vissa tveksamheter inför att använda sig av 

begreppet undervisning. Å ena sidan benämner respondenter sig för lärare och att det 

som ingår i arbetet är att undervisa men å andra sidan uttrycks att undervisning inte 

är ett begrepp som passar på förskolans ”nivå” och att det finns en önskan att 

använda ett annat begrepp som exempelvis lärande.  

F7: …jag skulle egentligen vilja använda ett annat ord men nu står ju undervisning i 

läroplanen. Kanske att man skulle använda lärande istället. 

Det går att utläsa att begreppen lärande och undervisning ibland tycks blandas 

samman. Det framkommer att istället för undervisning används begreppet lärande då 

det skulle ha samma innebörd som undervisning. Det uttrycks en osäkerhet kring om 

det är begreppet lärande som ska bytas ut till undervisning. 

F1: …undervisning och lärande går ihop ehh… jag känner att… men lärande är ju också 

något som sker hela tiden men lärande är det de som blir begreppet undervisning nu? 



 16 

5.1.2 Kommunikation och samspel 

Resultatet visar att undervisning kan förstås som ett samspel mellan förskollärare 

och barn och att just förskollärarens roll är av betydelse. Det beskrivs att 

förskolläraren behöver vara närvarande och kunna inta barns perspektiv för att 

kunna bygga vidare på barnens intresse då undervisningen ska utgå från det barnen 

har som intentioner, vad de intresserar sig för och väva samman det med läroplanen.  

F8: Min uppgift är ju tycker jag att jag ska ju se och försöka förstå hur barnen ser och 

förstår världen. Och vad det är dom vill lära.  

F3: …Och då är det ju liksom upp till mig att fånga dom här situationerna och 

synliggöra det här för barnen. Jag har en jätteviktig roll i undervisningen. 

F2: Så vi är ju redskapet. 

En del i undervisningen beskrivs som att förskolläraren behöver finnas nära barnen 

och sätta ord på saker och även själv använda ett medvetet och varierat språk. 

F6: Hur är jag som språklig förebild, ger jag liksom barnen kognitiva utmaningar, ger 

jag dem många olika exempel på vad dragkedja heter ena dagen säger jag blixtlås andra 

dagen dragkedja. En tillbringare en vattenkanna. Alltså hur pratar jag, ger jag barnen 

ett rikt språk. 

I motsats till det som beskrivs, att förskolläraren har en viktig roll för undervisningen 

i förskolan framkommer även i resultatet tankar om att barnen kan undervisa 

varandra.  

F3: Kan ju ske mellan barnen när jag inte är där också, eftersom alla barn är ju 

kompetenta och kan olika saker och dom lär ju av varandra också. Så till viss del så kan 

dom ju undervisa varandra också, eller i alla fall så finns det ju ett lärande mellan 

barnen. 

F7: Det kan ju ske undervisning när jag inte är med också ju, mellan barnen för de lär ju 

varandra. 

 

5.2 Undervisningsformer 

I resultatet framgår flera konkreta exempel på när och hur undervisning tar sig 

uttryck i förskolans utbildning. Det som är mest framträdande är spontan 

undervisning och hur lek och omsorg är sammankopplade med undervisning. 

 

5.2.1 Planerad och spontan undervisning 

Något som kan utläsas i resultatet är att undervisning å ena sidan definieras och 

beskrivs utifrån utbildningen i sin helhet, hur förskolläraren arrangerar miljön, 

förhållningssätt till barnen och strukturer och rutiner. Å andra sidan beskrivs 
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undervisning utifrån olika specifika situationer där förskolläraren planerat eller 

spontant undervisar om något specifikt. 

F6: Till exempel en spontan kan ju vara att vi är i skogen och sen så har tussilagon 

börjat blomma och utifrån det kan man ju börja få in både fotosyntesen och vad det är 

för sort och hur barnen tänker. (…) och det kan ju bli en undervisningssituation. 

F8: En morgon hittade ett barn en spindel och då ropade jag på de andra barnen. Kom 

får ni se! Och så hämtade vi lupp också. (…) De tittade på spindeln och vi pratade om 

hur spindeln såg ut. Och det är ju också spontana tillfällen som kan leda till planerad 

undervisning där du går vidare och tittar ute. Vad finns för spindlar utomhus, finns det 

fler spindlar utomhus, vart bor dem. 

Ett sätt att beskriva planerad undervisning på är att utifrån barnens intressen arbeta 

estetiskt och skapande på olika vis. 

F4: De har också ett väldigt behov av att få skapa, jobba estetiskt så nu gör vi ju då våra 

sagolådor. Då tillför ju jag någonting som de förvisso inte tänkt ut själva men jag ser ju ett 

intresse och ett behov och ganska så snart såg vi ju då att det här tyckte de var väldigt roligt att 

producera de här lådorna. Och det var jätte mycket kunskapsinhämtande dels kring hur olika 

material fungerar tillsammans och mycket språkligt samspel. 

 

5.2.2 Leken som verktyg 

I resultatet framgår att leken ses som ett viktigt verktyg för att undervisa barn och att 

den undervisning som präglas av lek är undervisning av god kvalité.  

F4: Så jag skulle säga att en bra undervisning genomsyras av lek under hela dagen. 

F1: …i leken det är ju där det är någonting som händer…(…)…och ett mål med vad det är 

vi vill göra i just den leken som gör att barnen får möjlighet att lära sig och få 

undervisning. 

Det framkommer att förskolläraren i olika leksituationer kan gå in i leken och 

undervisa för att exempelvis synliggöra något specifikt för barnen eller tillföra nya 

begrepp. 

F4: …en doktorslek då kan du tillföra massa nya begrepp för dem. Vad är ett stetoskop, 

vart ska man lyssna (…) och då blir det ju också det här att man lär dem att här brukar 

doktorn lyssna, här inne sitter hjärtat. (…) då är du ju en medkonstruktör i deras lek och 

du lägger till kunskap. (…) så man har hur stora möjligheter som helst via leken för den 

är också så lustfylld så där är barnen så motiverade att ta emot kunskapen. 

Dock framkommer det även i resultatet att förskolläraren behöver ha en känsla för 

när det är motiverat att gå in i barns lek för att undervisa. Annars finns risk att störa 

barns egna intentioner om förskolläraren inte är lyhörd. 
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5.2.3 Omsorg och undervisning 

Det framkommer i resultatet att omsorgsituationer ses som möjlighet till att 

undervisa. Möjligheten till undervisning kopplas främst ihop med att sätta ord på 

saker eller att räkna i rutinsituationer såsom av- och påklädning i tamburen, att 

benämna saker vid blöjbyten eller att sätta ord på kemiska fenomen såsom vatten 

blandat med mjölk vid matsituation. Vidare framkommer också att socialt samspel 

anses vara något som kan undervisas om vid matsituationen.  

F8: Och omsorgsmomenten kan ju bli en del av undervisningen också tänker jag. Att… 

blöjbyten till exempel…eller vid påklädning att man hjälper dem med knappar och 

samtidigt räknar högt, eller benämner höger fot, vänster fot, eller ramsor när man byter 

blöjor, då får man in språk. 

F7: Det kan ju vara i rutinsituationer och särskilt matsituationen. Var kommer maten 

ifrån, hur beter man sig vid matbordet och hur är man mot varandra, att artigt liksom… 

Dock framgår även ett annat perspektiv när undervisning och omsorg kopplas 

samman, nämligen att omsorgen bör stå utanför undervisningen. Att det finns 

situationer där omsorgen bör få vara enbart omsorg.  

F5: …jag kan tycka att det inte behöver vara undervisning (…). Så jag tycker att omsorg 

kan vara för sig det behöver inte vara undervisning i omsorg och jag tycker det kan få 

vara så. 

 

5.3 Ramfaktorer 

Ett sätt att diskutera kring undervisning som framträder i resultatet är beskrivningar 

av olika ramfaktorer som påverkar undervisningen i förskolan. Vi tänker att detta är 

indirekt kopplat till hur undervisning kommer till uttryck i utbildningen. 

 

5.3.1 Personal och kompetens 

Resultatet visar varierade tankar om hur personalen påverkar undervisningen i 

förskolan. Det uttrycks att kompetensen hos personalen kan ha betydelse dels för att 

kunna bedriva undervisning men också för kvalitén på undervisning. Utbildad 

personal anses vara en fördel och att det finns en samsyn kring undervisning. 

F8: Egentligen tycker jag inte att det finns så mycket begränsningar, det beror mer på 

hur man är som person, och vilka kollegor man har att arbeta med. (…) arbetar man i 

ett arbetslag där kompetens och utbildning inte finns kan det ju försvåra. Samma med 

kollegor som arbetat länge och har svårt att släppa gammalt tänk. 

I resultatet framkommer även att chefen har en betydande roll. Om chefen ligger i 

framkant och håller sig uppdaterad samt har ett engagemang så är det positivt för 

undervisningen i förskolan. Det beskrivs vara en bidragande faktor för att personalen 
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på förskolan ska få en samsyn för vad undervisning i förskolan är och hur den ska 

bedrivas. 

F6: …alla är ju inte med på tåget ännu och det tar ju alltid tid innan alla är med på tåget. 

(…) det är ett stort arbete men det har påbörjats så vi har kommit en bit på vägen. Vi 

har en väldigt bra förskolechef som är väldigt framåt och drivande så vi har diskuterat 

begreppet. 

Ekonomi är en annan aspekt som anses kan ha betydelse för förskolans undervisning. 

Ekonomin begränsar vilka inköp av pedagogiskt material som kan köpas in och 

därmed påverkas även undervisningen, dock framkommer även här att kompetensen 

hos förskolläraren kan vara av betydelse då det endast är fantasin som sätter 

gränserna för vilket material man själv kan skapa för undervisningen.  

F8: …men samtidigt kan man komma väldigt långt med naturmaterial och man kan 

bygga egna saker och skapa och återvinna mycket. Så nej jag tror nog det är 

kompetensen som begränsar mest här. 

 

5.3.2 Tid, trygghet och gruppstorlek 

I resultatet framkommer även att tiden är en avgörande faktor för undervisning i 

förskolan. Tid för att planera, förbereda och även reflektera tillsammans med 

arbetslaget i efterhand ses som viktiga aspekter. Det uttrycks att arbetslagen behöver 

ge varandra tiden till ovan nämnda punkter men också i form av tid tillsammans för 

hela arbetslaget.  

F7: Sen kanske tiden till att både förbereda och reflektera efteråt och kanske gå vidare 

med det man jobbat med. (…) Och är man ett bra arbetslag så kan man hjälpa varandra, 

att man ger varandra den tiden. 

F2: …sen behövs det tid att planera. Arbetslaget ska ha tid att planera och den enskilda 

pedagogen ska ha tid för sitt. (…) och man behöver få återkoppla. Det kan jag se att vi 

hinner inte återkoppla dagar, vad har hänt, varför händer de här sakerna, hur ska vi 

jobba vidare. 

En annan viktig aspekt för att kunna ge undervisningen i förskolan en god kvalité 

anses vara storleken på barngruppen samt förmågan att skapa trygga barngrupper. I 

resultatet framkommer att trygga barn är en förutsättning för att barnen ska kunna ta 

till sig av det förskollärare undervisar om. 

F4: För många barn i barngruppen kan bli ett hinder. Då brister undervisningen (…) 

Om miljön inte är trygg då blir det begränsningar för då hamnar vi i ett mer… (…) Då 

blir det begränsningar om miljön är otrygg då får inte de barnen lika mycket 

kunskapsinhämtande som de andra barnen får som är i en trygg barngrupp. 
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6 Analys 

I detta avsnitt kommer vi analysera vårt resultat relaterat till teoretiska 

utgångspunkter, tidigare forskning och övrig litteratur. Analysen utgår från följande 

rubriker definition av undervisning, undervisning i praktiken, planerad och spontan 

undervisning, leken och undervisning och förutsättningar för undervisning, som 

relaterar till studiens frågeställningar om hur de deltagande förskollärarna definierar 

begreppet undervisning samt hur de beskriver att undervisning kommer till uttryck i 

förskolans utbildning.  

 

6.1 Definition av undervisning  

Eidevald och Engdahl (2019) beskriver att det funnits motstånd till att föra in 

undervisningsbegreppet i en förskolekontext och att det till viss del fortfarande finns 

motstridiga känslor gentemot att använda begreppet i förskolan. Dels finns en 

tveksamhet hos förskollärare att kalla sig själv för undervisare och dels finns en 

känsla av att lärande skulle vara ett mer lämpligt begrepp än undervisning. Vårt 

resultat överensstämmer till viss del med dessa beskrivningar. Respondenterna 

benämner sig å ena sidan som lärare men å andra sidan uttrycker de en osäkerhet 

rörande undervisningsbegreppet eftersom det uttrycks att lärande skulle vara ett mer 

legitimt begrepp för förskolans utbildning och att lärande och undervisning har 

samma betydelse. Eidevald och Engdahl (2019) beskriver att det finns en tendens hos 

förskollärare att förväxla begreppen undervisning och lärande. Författarna menar att 

begreppen till viss del är sammankopplade men ändå bör ses som åtskilda varandra 

då lärande fokuserar på barnet och undervisning på det arbete som förskolläraren 

bedriver för att skapa lärande hos barnen. I resultatet uttrycks tankar som visar på att 

undervisning och lärande tycks förväxlas. Om synen på undervisning är att det står 

för samma sak som lärande och att undervisning är något som sker hela tiden skulle 

en konsekvens kunna bli att både undervisningen i sig och förskollärarens ansvar i 

det som är undervisning bli svårdefinierad och insikten av den viktiga roll 

förskolläraren har går förlorad. Eidevald och Engdahl (2019) och Tallberg-Broman 

(2018) beskriver begreppet som ett relationellt begrepp, att undervisning fordrar en 

förskollärare som undervisar om något särskilt. Det är det som skiljer begreppen 

undervisning och lärande från varandra då lärande istället är något som inte kräver 

en undervisare.  

Vidare beskrivs i vårt resultat att förskolläraren har en viktig roll i undervisningen. 

Sammanfattningsvis går det att utläsa att kommunikation och samspel ses som 

bärande inom undervisningen och att det handlar om att vara närvarande och utifrån 

barnens intressen sätta ord på och kommunicera för att synliggöra något och på så vis 

bidra till lärande hos barnen, vilket kan ses utifrån det Strandberg (2006) beskriver 

angående mediering. Kommunikation är en del i hur människor medierar, alltså 

uppfattar och tar till sig sin omvärld. En tolkning skulle kunna vara att 
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respondenterna har reflekterat över vad undervisning innebär men att osäkerheten 

ligger i att just benämna det som undervisning. Jonsson, Williams och Pramling 

Samuelsson (2017) menar att diskursen om begreppet undervisning i förskolan är 

under pågående process och att osäkerheten över att benämna förskollärarens 

agerande för att barnen ska uppnå lärande som undervisning ligger i en lång tradition 

av att se processen som det väsentliga och själva utfallet av processen som mindre 

viktig. Processerna är alltså det som sker i samspel och kommunikation mellan barn 

och förskollärare, vilket kan ses som undervisning när förskolläraren har ett mål och 

syfte med det hen förmedlar. Kanske är det även den traditionella synen på 

undervisning som speglar hur de definierar begreppet då en föreställning skulle 

kunna vara att undervisning inte är något som sker i samspel utan innebär 

förmedling av kunskap. 

 

6.2 Undervisning i praktiken 

I vårt resultat framgår konkreta exempel där det beskrivs att förskolläraren behöver 

vara en medveten språkförebild, ge barnen nya ord och begrepp samt utvidga barns 

erfarenhetsvärld på olika vis genom kommunikation och språk. 

Undervisningssituationer som beskrivs är exempelvis en doktorslek där 

förskolläraren påvisar var hjärtat sitter i kroppen och dessutom kan tillföra begreppet 

stetoskop. Ett annat exempel är när förskolläraren spontant hämtar en lupp och 

tillsammans med barnen undersöker egenskaper hos en spindel, vilket sedan går över 

i att fortsätta utforska spindlar utomhus. Här beskrivs vad vi tolkar som medvetna 

handlingar med ett syfte och ett mål vilket Eidevald m.fl. (2019) och Vallberg-Roth 

m.fl. (2018) beskriver kännetecknar undervisningen. Undervisning kräver en 

förskollärare som undervisar om något specifikt i relation till läroplanens mål. Här 

skulle alltså slutsatsen kunna dras att de tankar som framkommer i vårt resultat 

angående huruvida barnen kan undervisa varandra blir motstridigt sådant som 

kännetecknar undervisning. Barnen kan med all säkerhet lära varandra, men de 

undervisar inte medvetet med läroplanen som grund. En förklaring till uppfattningen 

om att barn kan undervisa varandra skulle kunna vara att undervisning och lärande 

förväxlas, som tidigare nämnts. 

I vårt resultat beskrivs även hur estetik och skapande är en del av undervisningen. 

Hur förskolläraren ser ett behov och tillför material för att skapande ska kunna ske 

och att det i dessa aktiviteter även blir tillfällen för språkligt samspel. Det går att se 

denna beskrivning som ett exempel på det vi tidigare beskrev som iscensättning. 

Nilsson m.fl. (2018) beskriver som tidigare nämnts undervisningen ur ett större 

perspektiv än endast dialoger. Iscensättning och målrelationellt arbetssätt handlar 

om att skapa lärprocesser utifrån barnens lust, nyfikenhet och kreativitet. Även här 

driver frågor arbetet framåt men det ses ur ett perspektiv där miljö, barn, 

förskollärare, material, begrepp och läroplanen verkar relationellt och ur en helhet. 

Det handlar även om att skapa bryggor mellan aktiviteter och se undervisningen ur 
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ett längre perspektiv än bara aktiviteten och undervisningssituationen som sker här 

och nu. Det går alltså utifrån detta att se undervisning ur å ena sidan ett perspektiv 

där förskolläraren medvetet och med ett tydligt syfte i olika situationer i språkligt 

samspel med barnen undervisar om något specifikt. Å andra sidan kan undervisning 

ses som någonting som sker över tid, där förskolläraren iscensätter och bygger vidare 

på aktiviteter och miljöer för att skapa lärande. Vi tycker oss dock utläsa i resultatet 

att det som går att se som iscensättning och det som beskrivs ur ett större perspektiv 

görs oreflekterat. Även om undervisning kan ses ur detta vidare perspektiv krävs 

fortfarande en medvetenhet hos förskolläraren. 

Det framkommer i både Melkers m.fl. (2018), Nilssons m.fl. (2018) och Bäckmans 

(2015) studier att kommunikation i samspel med barnen är viktigt i undervisningen. 

Undervisningen kan förstås som ett samspel mellan förskolläraren och barnen, det 

handlar om att vara närvarande och kommunikativ för att lära barnen något, vilket 

Säljö (2000) redogör för är fundamentalt inom det sociokulturella perspektivet. 

Lärande sker genom samspel där människor tar över och tar till sig kunskaper från 

varandra. Med stöd av någon kunnigare kan utvecklingszoner uppnås och nytt 

lärande ske. Det som beskrivs kring samspel i resultatet kan ses som att det 

grundläggande i undervisning i förskolan handlar om just samspel på olika vis.  

 

6.3 Planerad och spontan undervisning 

I vårt resultat beskrivs omsorgssituationer vilka kan ses innehålla struktur som 

situationer där det ges möjlighet till att undervisa spontant och på så vis skapa 

möjligheter till barns utveckling och lärande. Situationerna som beskrivs är bland 

annat blöjbyten, av- och påklädning och matsituation och undervisningen framställs 

vara att benämna och sätta ord på saker, ramsräkna eller att undervisa om socialt 

samspel i olika situationer. Broströms m.fl. (2014) studie visar på att aktiviteter som 

innehåller struktur är lågt rankade för barns utveckling och lärande och att aktiviteter 

som genomsyras av interaktion och aktiviteter som fångar barnens intresse ansågs 

vara viktigare. Det skulle kunna vara så att omsorgssituationer som beskrivs i vårt 

resultat ses som situationer vilka både innehåller struktur men som även ger 

utrymme att interagera med barnen och skapa intresse för något specifikt och på så 

vis kunna undervisa. Struktur och möjlighet att fånga barnen behöver inte vara två 

separata aspekter utan kan vävas samman i arbetet med att vidga barnens 

erfarenhetsvärld. Jonsson m.fl. (2017) beskriver att det finns uppfattningar om att 

barn kan behöva få vara ifred från allt för mycket undervisning, att barnen ibland kan 

behöva skyddas från undervisning. Detta är en aspekt som framträder i vårt resultat i 

samband med omsorgen, att omsorgen är en del i utbildningen som bör vara fri från 

undervisning. 
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6.4 Leken och undervisning 

I vårt resultat synliggörs det att förskollärare behöver vara medvetna om vilka risker 

det innebär att gå in i barns lek och att det bör finnas en känsla för när det är befogat 

att göra det, annars riskerar man att störa barnens egna avsikter med leken. Det 

motiveras alltså att förskollärare bör ha någon slags kompetens att avgöra när hen 

kan delta i barns lek, dock framgår aldrig några specifika strategier för hur man kan 

avgöra när det är motiverat att gå in med didaktiska avsikter i lek. Hur avgörs när det 

är befogat och utan risk att störa barns intentioner när förskollärare deltar i barns 

lek. Finns det situationer där det är helt riskfritt att kliva in i leken eller handlar det 

om att göra ett avvägande för vad som är prioriterat i en specifik situation, barnens 

egna avsikter eller förskollärarens didaktiska avsikt.  Att använda leken som ett 

verktyg i undervisningen framträder tydligt i resultatet. Både Vygotskij (1995) och 

Strandberg (2006) beskriver hur leken inom det sociokulturella perspektivet är en 

källa till barns utforskande av sådant de redan kan men även sådant de endast har 

aningar om. Lek och fantasi är nära sammankopplat och de vuxna bör mata barns 

fantasi genom att bidra med en rik verklighet. Resultatet visar att leken används för 

att låta barnen utforska och förskolläraren kan finnas med i undervisningssyfte och 

bidra med kunskaper som barnen sedan i bästa fall kan fortsätta utforska vidare. 

Synen att barnen även måste få vara ifred i sin lek skulle kunna gå att se ur ett 

perspektiv där barnen måste få tid att utforska och i samspel med andra få uppnå 

sina potentiella utvecklingszoner, att undervisning inte alltid behöver vara den 

främsta källan till lärande.  

 

6.5 Förutsättningar för undervisning 

I vårt resultat framgår föreställningar om att tid för planering, gruppstorlek samt 

förskollärarens kompetens har betydelse för undervisningen i förskolan, vilka kan 

förstås som ramfaktor. Respondenterna uttrycker att det bör finnas kompetens dels 

för att kunna bedriva undervisning men också för vilken kvalité undervisningen får. 

Dock beskrivs inte som tidigare nämnts några konkreta exempel på vad denna 

kompetens innebär. I vårt resultat framgår även att material anses vara en 

förutsättning för undervisning i förskolan. Det uttrycks å ena sidan att tillgång till 

material är av vikt för att kunna bedriva god undervisning därför skulle även ekonomi 

kunna förstås vara en ramfaktor. Men å andra sidan uttrycks att en kompetent 

förskollärare med fantasi kan skapa eget material genom exempelvis återvinning.  

Melker m.fl. (2018) beskriver en undervisningssituation där barnen i par får 

konstruera med lego för att uppleva hållbarhet. Sammanfattningsvis visar deras 

resultat att förskolläraren går miste om att göra barnen delaktiga i valet av material. 

Författarna menar att just valet av material är en nödvändig aspekt och också att 

tydliggörandet av material för barnen är av betydelse. Hur material ska introduceras i 

undervisningskontexter eller huruvida barnen har möjlighet att påverka vilket 

material som brukas uteblir i vårt resultat. Frågan är då om det är tillgången till ett 
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specifikt material som är nyckeln till god undervisning eller om det snarare handlar 

om hur förskollärare väljer att koppla relevant material till det undervisningen syftar 

att synliggöra. Även Strandberg (2006) beskriver hur artefakter är relevant när det 

handlar om lärande. Artefakter, miljö och vilka som befinner sig där blir avgörande 

för hur en specifik person medierar, alltså uppfattar och tar till sig verkligheten i just 

den kontexten. Både kommunikation och material skulle ur ett sociokulturellt 

perspektiv kunna ses som fundamentala för lärande och utveckling och kan därför ses 

som viktiga verktyg för undervisningen i förskolan. 

 

7 Diskussion 

Vi kommer i detta avsnitt presentera metoddiskussion och resultatdiskussion där vi 

diskuterar vårt resultat. Samt studiens relevans för kommande yrkesroll och 

avslutningsvis presenteras slutsatser och förslag på fortsatt forskning.  

 

7.1 Metoddiskussion 

I denna studie valde vi att göra semistrukturerade intervjuer, fördelen med denna 

metod är att det finns möjlighet att följa respondenten i hens resonemang och ställa 

relevanta följdfrågor. Vår intention var att intervjuerna skulle likna ett samtal och på 

så vis få respondenten att känna sig avslappnad och bekväm för att dela med sig av 

sina tankar. Dock blev utfallet att vissa respondenter tenderade att ge korta 

beskrivningar och att det i vissa av intervjuerna var svårt att få till den 

samtalsliknande atmosfären vi strävade efter. Vi diskuterar i efterhand om det hade 

varit en fördel att lämna intervjuguiden till respondenterna i förhand och på så vis 

fått mer utförliga svar. Men det hade som tidigare nämnts i metodavsnittet istället 

kunnat resultera i att respondenterna gett oss inövade svar och vi gått miste om 

genuina föreställningar om undervisning i förskolan.   

Som vi tidigare nämnt i vårt metodavsnitt var de flesta av respondenterna bekanta för 

oss sedan tidigare vilket vi tänker har bidragit till att deltagande respondenter 

förhoppningsvis känt sig bekväma i intervjusituationerna och vågat delge oss deras 

genuina tankar kring ämnet i fråga. Dock kan en annan aspekt av detta vara att det 

skulle kunnat påverkat hur vi har tolkat och analyserat vårt resultat. Denna aspekt 

har funnits med oss genom hela processen och för att förhindra att vi tolkar in saker i 

respondenternas utsagor har vi gång på annan läst igenom transkriptionerna 

tillsammans för att säkerställa att vi ger en nyanserad bild av resultatet. Vi har 

dessutom genomgående i resultatet återgett utsagor från samtliga respondenter för 

att läsaren ska få en bild av vad som framkommit under intervjuerna.  
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7.2 Resultatdiskussion 

Kommunikation och samspel är som nämnts det bärande i hur undervisning 

definieras men det framgår även av studien att beskrivningar av utbildningen i stort 

är ett sätt att se på undervisning. Hur förskolläraren organiserar miljön, tillför 

material och strukturerar dagen beskrivs som delar av begreppet undervisning. Å ena 

sidan kan detta vara ett sätt att beskriva undervisning för att det inte finns någon 

djupare reflektion i ämnet och istället pratar man om utbildningen som en helhet och 

det som sker där. Å andra sidan skulle det som beskrivs faktiskt kunna vara en del av 

undervisningen. Som Melkers m.fl. (2018) och Nilssons m.fl. (2018) studier visar är 

kommunikation något som är fundamentalt i undervisningen, men Nilsson m.fl. 

(2018) menar även att definitionen av undervisning måste ses ur ett större perspektiv 

där dialoger bara är en del. Författaren beskriver undervisning ur ett perspektiv av 

iscensättning där barn och förskollärare tillsammans erfar och kunskapar över längre 

tid. Det skulle utifrån det perspektivet alltså gå att se beskrivningar av utbildningen i 

stort som att det är en del av undervisningen, dock skulle det i vårt resultat behövas 

djupare förklaringar för att kunna dra slutsatsen att det som beskrivs faktiskt är en 

definition av undervisning.  

Eidevald m.fl. (2018) beskriver hur undervisning kan vara både planerad och spontan 

vilket diskuterats i resultatet. Det framkommer där att undervisning sker både 

planerat och spontant och en viktig förutsättning för undervisningen är tid till att 

reflektera och planera. Vi tolkar det som att den planerade undervisningen är något 

som väger tungt och att tiden till planering är avgörande för att kunna bedriva 

undervisning. Trots detta är det övervägande spontan undervisning som beskrivs i 

resultatet och då främst kopplat till just omsorg och rutinsituationer som tidigare 

nämnts. Här framträder alltså en komplex bild där å ena sidan tid till planering anses 

behövas för att kunna undervisa men å andra sidan beskrivs inga situationer där 

planerad undervisning genomförs. Är det för att tid för planering saknas så det 

övervägande i utbildningen blir den spontana undervisningen. Det kan också vara så 

att förskolans utbildningsmoment, som faktiskt ska bilda en helhet av lärande och 

omsorg, helt naturligt kommer att bli en utbildning där det till stor del skapas 

undervisningssituationer i omsorgs- och rutinsituationer.  

Det uttrycks att omsorgssituationer kan få vara fri från undervisning. Vår tanke är att 

det alltid är en avvägning för när undervisning ska implementeras i en specifik 

situation och är inte enbart kopplat till omsorgssituationer. Om diskursen huruvida 

omsorgen ska få innehålla undervisning är relevant skulle det i så fall i ett vidare 

perspektiv bli aktuellt att diskutera om det finns andra situationer där undervisning 

bör undvikas. Utöver att se omsorg- och rutinsituationer som tillfällen för 

undervisning framträder i resultatet att leken är ett viktigt verktyg och att den 

undervisning som genomsyras av lek anses vara undervisning av hög kvalité. Här ser 

vi likheter i det som tidigare forskning beskriver. Björklund och Palmér (2019) menar 

att lek och undervisning är förenat och att det finns möjlighet för förskolläraren att i 

leken gå in för att undervisa. De menar dock att leken innehar en riktning som är fri 
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att förändras medan undervisningen har en tydligare målstyrning. I författarnas 

studie synliggörs även riskerna med att som förskollärare gå in i barns lek, nämligen 

att det skapas begränsningar för vad barnen kan göra i leken. Det skiljs på lek som är 

fri att, vilket avser den lek där vuxna kan delta men som ändå har en öppenhet att 

byta riktning och lek som är fri från, vilket avser den lek som är fri från vuxna. 

Bäckman (2015) menar att förskollärararen behöver kunna göra innehåll synligt för 

barnen genom att ställa frågor och använda rätt begrepp. Att förskollärare behöver ha 

allmänna såväl som specifika kunskaper som att känna sin barngrupp men också ha 

vetskap om barnens kulturella bakgrund för att möjliggöra utveckling. Även Jonsson 

m.fl. (2017) och Broström m.fl. (2014) menar att specifika kompetenser är av vikt, 

kompetenser som att kunna lyssna in barnens intressen och inspireras av dessa 

samtidigt som hänsyn till barnens ålder tas. De beskriver att det behöver finnas en 

lekfullhet hos förskolläraren, allt för att skapa lust att lära. Melker m.fl. (2018) 

beskriver hur förskolläraren måste kunna dra paralleller mellan både barns idéer, 

verkligheten och aktiviteten som pågår för att skapa en idealisk 

undervisningssituation. Här framträder en bild av den kompetenta undervisande 

förskolläraren som ska besitta såväl kunskap som kompetenser av olika slag för att 

bedriva undervisning i förskolan. En tanke är att dessa kompetenser kräver 

erfarenhet, att få prova och ompröva sina egna handlanden och också få reflektera 

kring utfallet av dessa skapar en trygghet i att som förskollärare kunna bedriva goda 

undervisningssituationer. Vidare tänker vi att det krävs ett mod av förskolläraren för 

att kunna bygga upp denna erfarenhet. Modet ligger i att våga gå in i barnens lek för 

att undervisa och även prova olika strategier i planerade situationer samt att våga 

ifrågasätta och utveckla dessa strategier.  

Förutsättningar som framkommit är tid för planering och förskollärarens kompetens 

men utöver det kan utläsas i resultatet att även gruppstorlek, trygghet för barnen och 

material ses som förutsättningar för att kunna bedriva undervisning. Vilka kan ses 

som ramfaktorer. Trygghet kopplas samman med att barnen behöver känna sig 

trygga för att vara mottagliga för undervisning som sedan förhoppningsvis ska leda 

till lärande. Tryggheten är det upp till förskolläraren att skapa vilket även Nilsson 

m.fl. (2018) belyser. Barnen behöver en närvarande förskollärare som stöttar och 

skapar trygghet i undervisningen för att det ska bli meningsskapande för barnen. I 

samband med att tryggheten framkommer i vårt resultat uttrycks som tidigare 

nämnts bland annat gruppstorleken vara av betydelse. Huruvida gruppstorleken och 

tryggheten skulle ha något med varandra att göra framgår dock inte i detalj utan 

diskuteras mer som en helhet. Vår tanke är att gruppstorleken inte nödvändigtvis 

behöver ha negativ påverkan för huruvida barnen i gruppen känner trygghet utan är 

mer kopplat till förskollärarens förmåga att se och bekräfta varje enskilt barn. Att 

gruppstorleken skulle ha betydelse för undervisningen tolkar vi således vara ur den 

aspekten att förskolläraren inte anser sig hinna med. Att ta tillvara på barnens 

intressen, att se vad varje enskilt barn behöver och att följa upp alla barns tankar i 

undervisningen kan vara en utmaning om barngruppen är stor. Dock skulle här 

återigen kunna dras paralleller till förskollärarens kompetens eller hur hen väljer att 
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se på sin undervisning. Finns tid till att planera sin undervisning så kan valet göras 

att dela upp i mindre grupper så att undervisningen får mer kvalitet för de som 

deltar. Dock behöver inte mindre grupper vara synonymt med god undervisning 

eftersom den avgörande faktorn fortfarande är vem det är som undervisar. En 

förskollärare med god kompetens skulle likväl kunna bedriva undervisning av högre 

kvalitet i en grupp med fler barn. Den spontana undervisningen som utifrån vårt 

resultat verkar ske i större utsträckning och som beskrivs utifrån situationer som 

exempelvis blöjbyten, påklädning och matsituationer är exempel på tillfällen där 

barngruppens storlek eller tid för planering inte bör vara ett problem. Vid matbordet 

är det ett begränsat antal barn och vid blöjbyten är förskolläraren möjligtvis till och 

med ensam med ett barn. Dessa stunder skulle kunna ses som värdefulla för 

undervisningen och beskrivs även som undervisningssituationer men det verkar ändå 

som att den planerade undervisningen värderas högre. Vi förstår argumenten om att 

stora barngrupper är något som påverkar utbildningen och arbetsbelastningen i stort 

men frågan är hur det egentligen specifikt påverkar undervisningen. 

 

7.3 Studiens relevans för kommande yrkesroll 

I och med revideringen av läroplan för förskolan som träder i kraft juli 2019 

förtydligas undervisning, som tidigare nämnts i denna studie, och då även 

förskollärarens ansvar för att undervisningen. Den dag vi ska börja praktisera vår 

kommande profession är undervisning alltså en självklar del av utbildningen och 

något vi ska ansvara för, vilket vi anser kräver en viss förståelse för begreppet och hur 

undervisningen kan bedrivs. Under arbetet med denna studie har vår förståelse för 

begreppet och också hur undervisning kan komma till uttryck i utbildningen vidgats 

och fördjupats. De insikter och kunskaper vi tillägnat oss under hela processen anser 

vi kommer berika oss i vår kommande yrkesroll som förskollärare och har 

förhoppningsvis givit oss redskap att ständigt reflektera över den undervisning vi 

bedriver i utbildningen för att på så vis möjliggöra undervisning som gynnar barns 

utveckling och lärande.   

 

7.4 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 

Vi kan dra slutsatsen att det finns varierande definitioner och beskrivningar av 

undervisning i vår studie och att det finns ramfaktorer som anses påverka 

undervisningen. Dock framgår även att begreppen undervisning och lärande 

förväxlas och att det i resultat istället för undervisning framkommer beskrivningar av 

förskolans utbildning i stort och hur förskolläraren organiserar för den. Således kan 

slutsatsen dras att definitionen av undervisning och hur undervisningen kommer till 

uttryck fortfarande är något som behöver diskuteras och reflekteras över. 

Undervisning och hur det definieras i en förskolekontext är komplext och vi ställer 
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oss frågan om det behövs en tydligare samsyn för att undervisningen ska kunna 

bedrivas på ett medvetet vis. Det skulle kunna ses som viktigt att åtminstone 

begreppet undervisning definieras på någorlunda lika vis för att inte förväxla 

undervisningen med lärande. Om det finns en tydlig begreppsdefinition av 

undervisning och lärande borde även beskrivningar av hur undervisningen kommer 

till uttryck vara mer specifik snarare än en generell beskrivning av hur utbildningen i 

stort organiseras. 

En fortsatt forskningsansats skulle kunna vara att undersöka förutsättningar för 

undervisning och hur de i praktiken faktiskt påverkar undervisningen, då 

diskussioner om förutsättningar var framträdande i vår studie. 
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Bilaga 1 

Hej!  

Vi är två förskollärarstudenter från Mälardalens högskola som nu ska skriva vårt 

självständiga arbete, vilket medför att vi ska genomföra en vetenskaplig studie. Med 

detta brev vill vi tillfråga om du vill hjälpa oss genom ditt deltagande.  

Begreppet undervisning har haft ett stort fokus sedan förskolan 2011 började 

omfattas av skollagen. I och med revideringen av läroplanen som träder i kraft 1 juli 

2019 skrivs nu begreppet fram och även förskollärarens ansvar på området har 

förtydligats. Syftet med studien är att undersöka och få en uppfattning om hur 

verksamma förskollärare förhåller sig till begreppet undervisning. Vad innebär 

undervisning och när sker undervisning i förskolan. Det vore av stor betydelse för oss 

att få ta del av just dina tankar och erfarenheter i frågan.  

Deltagandet kommer att ske genom intervjuer utifrån färdiga intervjufrågor. 

Deltagandet tar cirka 30–45 minuter. Intervjun kommer att spelas in på ljudfil och 

sedan raderas efter transkribering. Vi kommer beakta de forskningsetiska 

principerna vilket innebär att ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som 

helst avbryta din medverkan utan vidare förklaring eller några som helst 

konsekvenser. I uppsatsen kommer inga namn eller annat nämnas som kan härledas 

till vilka de som medverkar är. Resultatet kommer användas till och presenteras i 

form av en uppsats som publiceras offentligt på databasen Diva.  

Vi hoppas att du genom din medverkan vill hjälpa oss i vår studie!  

 

Du är när som helst välkommen med frågor.  

Hälsningar  

Nina Andersson Dimberg - nag16002@student.mdh.se  

Emilia Wahlqvist Jung – ewt16001@student.mdh.se 

 

Handledare:  

Martina Norling – martina.norling@mdh.se 

 

 



 32 

Bilaga 2 

 

INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder? 

När utbildade du dig till förskollärare? 

Hur länge har du varit verksam förskollärare? 

 

Intervjufrågor: 

-Vad innebär undervisning för dig? 

-Hur förhåller du dig till undervisning i förskolan i din dagliga verksamhet? 

-Vad har du för erfarenheter av undervisning i förskola? 

Hur skulle du beskriva den undervisningen? 

-När sker undervisning i förskolan? Och på vilket sätt? 

-Kan du ge ett konkret exempel på när du undervisat i förskolan? 

-Vilka förutsättningar behövs för att bedriva undervisning i förskolan? 

Finns det begränsningar, om ja, vilka? 

Hur förhåller du dig till undervisning och det läroplanen uttrycker kring: 

-Lek 

-Omsorg 

-Lärande 
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