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Syftet med denna studie var att undersöka vad undervisning i förskolan innebär för 

förskolepersonal samt hur de beskriver sitt arbete med undervisning. Detta då det i juli 

2019 kom en ny läroplan för förskolan där utbildning har förstärkts samt att begreppet 

undervisning införts.  Studien har utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv och 

genomfördes med en kvalitativ forskningsansats och semistrukturerade intervjuer. En 

tematisk analys genomfördes utifrån resultatet och de teman som identifierades var 

målstyrda processer, kommunikation och samspel samt organisatorisk och social 

arbetsmiljö. Resultatet visade att undervisning handlar om att syften och mål definierats 

i förväg och att kommunikativa processer utgör en viktig del i arbetet samt att den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkar undervisningen. Slutsatsen är att 

undervisning i förskolan är medvetna tankar som bidrar till att förskolepersonalen har ett 

komplext arbete där olika metoder kan användas mot samma syfte och att organisatoriska 

och sociala faktorer påverkar undervisningen i praktiken. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Undervisning för yngre barn, förskolepersonal, kommunikativa processer och 

proximala utvecklingszonen. 
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 1 Inledning 
I juli 2019 kom Läroplan för förskolan 18 som innebar att begreppet undervisning har 

tillförts samt att begreppet utbildning har förstärkts. Det skrivs att “Utbildningen ska utgå 

från en helhetssyn …” (Skolverket, 2018, s. 7). Vidare lyfts att det i utbildningen ingår 

undervisning och att förskollärarna har ansvar för det pedagogiska innehållet i 

undervisningen som arbetslaget gemensamt ska genomföra. Detta är en påtaglig 

förändring från den tidigare läroplanen som istället framhävde att förskolan är en 

verksamhet som på olika sätt ska arbeta för att stimulera barns lärande och utveckling 

(Skolverket, 2016). Med anledning av läroplanens uppdatering och förändring så skulle 

begreppen undervisning och utbildning kunna innebära en förändring för hur personalen 

i förskolan organiserar för och arbetar med just detta. 

 

Dolk (2013) skriver att “Pedagogik bygger i många avseenden på styrning, i form av 

pedagogiska ramar, som i sin tur bygger på normativa förståelser av vad till exempel en 

förskola är till för” (s.109). Björklund och Palmér (2019) framför att eftersom begreppet 

undervisning är ett relativt nytt begrepp i förskolans sammanhang så finns det ännu en 

viss oklarhet kring hur förskolan ska implementera och omsätta detta begrepp då 

verksamheten ska utgå ifrån en helhetssyn på lärande och utveckling såväl som omsorg. 

Skolinspektionen (2016) visar att både arbetslag och förskolechefer i förskolan är osäkra 

på vad begreppet undervisning innebär och de ser detta begrepp som överensstämmande 

med lärande. Vidare lyfter Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) att eftersom 

förskolans uppdrag inte är att lära ut specifik kunskap till barn utan snarare handlar om 

att möta dem utifrån deras förutsättningar och erbjuda dem varierade situationer där de 

får möjlighet att utvecklas och lära så är det ett mer otydligt och komplext uppdrag i 

jämförelse till skolans. De poängterar också dilemmat som förskollärare upplever då de 

inte vill att verksamheten ska utvecklas mot skolan utan bevara förskoletraditionen. 

Däremot så lyfter dock Björklund och Palmér (2019) att didaktik är den grundläggande 

disciplinen för lärares undervisning oavsett om den sker spontant eller baserat på en 

planering. Norling (2019) uppmanar till fortsatta studier kring hur detta begrepp och de 

nya riktlinjer som numera gäller för förskolan implementeras. Det är med denna 

bakgrund som ett intresse har väckts hos oss att ta reda på hur förskolepersonal ställer sig 

till undervisningsbegreppets införande samt hur deras arbete med det kan se ut. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka vad undervisning i förskolan innebär för 

förskolepersonal på ett antal förskolor samt hur de beskriver sitt arbete med undervisning. 

 

• Vad är undervisning i förskolan enligt personalen i förskolan? 

• Hur beskriver de sin undervisning? 

• Vilken betydelse har införandet av begreppet undervisning fått för deras arbetssätt? 
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1.2 Uppsatsens disposition  

Studien inleds med en bakgrund där vi redogör för våra avgränsningar i sökandet av 

litteratur, tidigare forskning och det teoretiska perspektivet. Därefter följer ett 

metodkapitel där vi redogör för studiens metodologiska ställningstaganden. Efter 

metodavsnittet redovisas resultatet och avsnittet är uppdelat i rubriker som framkom 

utifrån vår tematiska analys. Dessa rubriker är målinriktade processer, kommunikation 

och samspel samt organisatorisk och social arbetsmiljö. Vidare presenteras analys och 

diskussion som även dessa är indelade i samma rubriker som resultatet. Diskussionen 

avslutas med en metoddiskussion där vi beskriver studiens relevans samt hur fortsatta 

studier kan utgå ifrån denna studie och vidareutveckla kunskapen inom detta område.  

2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att presentera litteratur som utgår ifrån tankar om undervisning 

och hur olika författare har lyft fram detta begrepp samt beskrivit olika lärmiljöer i 

förskolan. Därefter kommer vi att ge en begreppsdefinition och beskriva hur 

litteratursökningen i denna studie gick till. Utifrån detta presenteras sedan den tidigare 

forskning som valts ut och slutligen lyfts det teoretiska perspektiv som kommer användas 

i denna studie.  

 

Skolinspektionen (2016) lyfter att förskollärare inte betraktar sig själva som undervisande 

lärare utan de och arbetslagen menar att de snarare stödjer och är närvarande och 

medforskande i barnens lärande. I rapporten framgår det också att arbetslagen är 

medvetna om att det är förskollärare som har det övergripande ansvaret för 

undervisningen men att det sällan innebär någon större skillnad i praktiken. Vidare visar 

rapporten på att det finns en uppfattning om att barns lärande och utveckling sker 

kontinuerligt och ständigt vilket då blir problematiskt eftersom barnen på sätt och vis då 

får ansvaret över sitt eget lärande och utveckling. I rapporten lyfts det att “Detta är inte 

rimligt då barn som vistas i förskolan ska få stimulans och utmaningar i sin utveckling och 

sitt lärande i riktning mot strävansmålen. För att det ska ske krävs att det finns personal 

som stödjer lärandet i den riktningen” (Skolinspektionen, 2016, s.15). Kragh-Müller 

(2012) skriver om vardagslärande och vetenskapligt lärande utifrån Vygotskij och lyfter 

att ett barns vardagslärande handlar om barnets aktiva medverkan i vardagen som 

exempelvis vara på förskolan eller vara hemma. Det vetenskapliga lärandet handlar 

istället om att ta till sig kunskaper kring olika ämnen exempelvis matematik, lära sig läsa 

eller naturvetenskap. För de yngre barnen sker lärandet främst genom vardagslärande då 

de inte har den kognitiva förmågan att tillägna sig akademiska kunskaper.  

 

Pihlgren (2017) skriver om undervisningsmiljöer i förskolan och lyfter att det handlar om 

mer än den fysiska miljön. Det innefattar även den miljön som de vuxna skapat med sin 

planering och utformning av undervisningen. Vidare framhävs det att miljön antingen kan 

försvåra, stötta eller motverka lärande och utveckling för vissa eller alla barn till följd av 
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hur den har utformats. De undervisningsmiljöer författaren lyfter fram är den allmänna 

undervisningsmiljön, den moraliska undervisningsmiljön, den barnutforskande 

undervisningsmiljön, en låt-gå-undervisningsmiljö och den scaffoldingstöttande 

undervisningsmiljön. Pihlgren (2017) beskriver att den allmänna undervisningsmiljön 

urskiljs i förskolan i samband med aktiviteter som är skollika exempelvis samlingar. 

Denna miljö har fokus på att barnen ska utveckla grundläggande färdigheter och 

kunskaper och ger inte utrymme för barnens egna val. Vidare beskriver Pihlgren (2017) 

att aktiviteterna är utformade med ett tydligt mål och styrs av den vuxne. En 

undervisningsmiljö som inte har fokus på måluppfyllelse utan istället på att få barnen att 

uppföra sig är den moraliska undervisningsmiljön. I den barnutforskande 

undervisningsmiljön ges det plats till barnens egna val och deras självständighet då 

personalen introducerar barnen för material som barnen sedan får undersöka och 

utforska på egen hand (Pihlgren, 2017). Låt-gå-undervisningsmiljön kännetecknas av att 

det saknas pedagogiska intentioner och barnen får själva styra över sitt lärande. I en 

scaffoldingstöttande undervisningsmiljö stöttas barnen i att få tillgång till sina proximala 

utvecklingszoner och utgångspunkten ligger i att lärande sker i samspel med andra. I 

denna miljö ges barnens idéer utrymme samtidigt som den vuxne har en intention om att 

utveckla barnens förståelse samt styra dem mot ett visst målområde (Pihlgren, 2017). 

Williams (2006) beskriver att samlärande handlar om att det mellan människor, mellan 

dem och miljö samt mellan olika miljöer och kulturer skapas lärande. Samlärande mellan 

barn kan utifrån det då betraktas som ett av förskolans viktigaste uppdrag eftersom hon 

också menar att samlärande är ett sätt att förhålla sig till olika människor och kunskap 

och genom att dela sin verklighet med andra så skapas mening och förståelse (Williams, 

2006).  

2.1 Begreppsdefinition 

Av Skollagen (SFS 2010:800) framgår det att utbildning i förskolan syftar till att barn ska 

inhämta och utveckla kunskaper och värden. Vidare definieras undervisning som 

målstyrda processer som syftar till utveckling och lärande och är lärarledda (SFS, 

2010:800). I Lpfö 18 står det att alla i ett arbetslag medverkar i undervisningen med 

barnen vilket bidrar till att vi intervjuat förskolepersonal som alla ingår i ett arbetslag 

(Skolverket, 2018). 

2.2 Litteratursökning  

De databaser som använts i vår litteratursökning var SwePub och ERIC där vi enbart sökt 

efter artiklar och avhandlingar som är refereegranskade. I sökningen på SwePub användes 

sökord såsom förskola, undervisning samt hela fraser exempelvis undervisning i förskola. 

De sökord som vi sökte på i ERIC var bland annat education, preschool, teaching och 

learning. Som komplement till 2.3 Tidigare forskning har vi utgått från tidigare 

kurslitteratur som på olika sätt beskrivit och- eller berört vårt valda ämne och som vi 

upplever kunde bidra med kunskap och vetskap för vår studie. Denna kurslitteratur har 

också fungerat som material för en utökad sökning då de hänvisat till övrig litteratur och 

forskning som vi kunde söka vidare på. 
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2.3 Tidigare forskning  

2.3.1 Arbets- och förhållningssätt 

I Maskits och Firstaters (2016) studie från Israel framgår det att det finns tydliga 

kopplingar mellan förskollärares föreställningar om undervisning och deras profession 

samt deras attityder och förhållningssätt gentemot pedagogiska förändringar. Studien 

indikerar att ju längre arbetserfarenhet som förskollärare och ju starkare uppfattning de 

har om sitt uppdrag som profession desto positivare inställning har de även gentemot 

förändringar som kan påverka deras yrkesprofession och undervisningen i förskolan 

(Maskit & Firstater, 2016). En annan studie visar dessutom att förskollärare understryker 

vikten och betydelsen av kritisk reflektion och ett gott samarbete mellan kollegor där de 

stöttar varandra som grundpelare för den ständigt föränderliga och utmanande uppdrag 

de har som undervisande lärare i förskolan (Westman & Bergmark, 2014). Resultatet 

pekar också på en utmaning som förskollärare har vilket är att balansera och kombinera 

sin egen övertygelse och erfarenheter kring undervisning samtidigt som de försöker 

förändra förhållnings- och arbetssätt. Detta för att på bästa sätt möjliggöra och arbeta 

utifrån det som uttrycks i läroplanen och på så sätt bryta traditionella 

undervisningsmetoder (Westman & Bergmark, 2014). 

 

En annan studie av Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) visar att personal 

i förskolan uppfattar begreppet undervisning som något mer kravfyllt jämfört med den 

verksamhet som tidigare beskrivits och att det numera i större utsträckning handlar om 

att planera undervisning och aktiviteter med tydliga syften och lärandemål. De påtalar 

även en oro för att begreppet kräver en ständig pedagogisk medvetenhet hos lärarna men 

också en minskad lustfylld miljö för barnen då de upplever att det inte längre enbart kan 

umgås och ha trevligt med barnen utan alltid behöver ha tydliga syften och mål med det 

de gör (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson, 2017). Trots dessa uppfattningar hos 

personalen så menar de också på att undervisningsbegreppet kan bidra till en ökad kvalité 

eftersom ambitionerna skulle kunna bli högre och det poängteras dessutom att barn har 

rätt till undervisning med fokus på lek då de menar att barn lär sig bäst genom den 

(Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson, 2017).  

 

Eriksson (2014) lyfter att det har visat sig att det finns en strävan efter att tillämpa ett 

förhållningssätt mellan kollegor i förskolan där arbetsfördelning sker på ett rättvist och 

demokratiskt sätt. Detta eftersom det tillika visat sig vara känsligt att diskutera just 

arbetsfördelning och ansvar mellan de olika yrkeskategorierna i förskolan då de har 

varierande kompetens och kunskap och att det därför sker en balansgång däremellan 

(Eriksson, 2014). Det framgår att barnskötare har ställts sig frågande till huruvida 

arbetsuppgifter och ansvar ska fördelas då läroplanen understryker det ansvar som ligger 

på förskolläraren och ifall det skulle innebära att barnskötarna inte längre ska utföra 

samma arbetsuppgifter som tidigare. Med anledning av detta så tyder det på att det 

utökade ansvaret som förskollärare har är ett känsligt ämne att diskutera (Eriksson, 
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2014). Vidare framhävs det att hur förskolepersonal faktiskt delar upp olika 

ansvarsområden och arbetsuppgifter baseras sällan på yrkeskunskap och kompetens utan 

bygger snarare på individuella intressen och en uppfattning om att fördelningen ska ske 

på ett rättvist och demokratiskt sätt (Eriksson, 2014). Däremot så finns det fall där 

förskolepersonal gemensamt har fått möjlighet att tolka och diskutera huruvida 

fördelningen ska se ut och implementeras i praktiken. På en övergripande nivå görs det 

alltså skillnad på de kompetenser och kunskap som finns mellan de olika 

yrkeskategorierna i förskolan men att det i praktiken sällan har någon större betydelse för 

hur ett arbetslag verkställer arbetsfördelning och ansvarsområden (Eriksson, 2014). 

 

2.3.2 Undervisning 

Ett målrelationellt arbete kännetecknas av att barns frågor används som drivkraft och 

utgångspunkt i de lärprocesser som sker på förskolan vilket även innebär att pedagogerna, 

barnen, förskolans miljö och styrdokument samverkar med varandra (Nilsson, Lecusay, 

Alnervik & Ferholt, 2018). Trots att barns initiativ, lek och frågor uppmärksammas som 

viktiga för planering och utformningen av undervisningen så kan det inte vara det enda 

som ligger till grund (Jonsson & Thulin, 2019). Detta då barns frågor inte alltid innefattar 

något som omarbetas och- eller kan användas som riktning för en vidareutveckling 

gentemot läroplansmålen. Med anledning av detta så kan undervisning betraktas som ett 

samspel mellan barn och lärare där barns förutsättningar såväl som vad de redan kan tas 

hänsyn till i planering och organisering av undervisningen och även möjliggöra för barns 

delaktighet i olika situationer (Jonsson & Thulin, 2019; Björk-Willén, Pramling & 

Simonsson, 2018). Lärare behöver alltså erbjuda barn nya utmaningar och erfarenheter 

utifrån deras förutsättningar men som också har koppling till de mål som finns i 

läroplanen (Jonsson & Thulin, 2019; Björk-Willén, Pramling & Simonsson, 2018). 

Liknande arbete beskrivs av förskollärare där de i olika undervisningstillfällen utgår ifrån 

barns förutsättningar och erfarenheter när de erbjuder nytt och varierande material och 

aktiviteter för att möjliggöra för dem att med hjälp av sina tidigare kunskaper och 

förmågor ytterligare vidga deras perspektiv och kunna uppfatta något på ett nytt sätt 

(Björklund & Palmér, 2019). Ytterligare en beskrivning av vad undervisning handlar om 

är hur lärare förhåller sig till barns perspektiv och hur de tar tillvara på deras förståelse 

och kunskap kring något. Det innefattar även att lärare utgår ifrån det samt barns 

förutsättningar och har förmåga att koppla det och uppmärksamma olika innehåll för att 

möjliggöra en vidareutveckling (Thulin & Jonsson, 2018). Det framgår även att i leken så 

förändras undervisningens riktning ständigt eftersom målet och meningen med leken 

skapas genom deltagarnas interaktion med varandra. Således innebär det att 

undervisningens innehåll är i ständig rörelse och att lärares handlingar utifrån didaktiska 

perspektiv sätts i förhållande till deras förmåga och strävan att vara lyhörd för barns 

intention med leken (Björklund & Palmér, 2019).  

 

Björklund, Pramling Samuelsson och Reis (2018) lyfter att det i en pedagogisk verksamhet 

inte går att likställa lärande och undervisning eftersom begreppen inte är synonymer till 
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varandra. Undervisning skapas snarare i dynamiska samspel där varje barns unika 

erfarenheter behöver beaktas för att konstruera kunskap och därför inte heller kan 

betraktas som en färdig produkt. Vidare beskrivs undervisning som olika situationer där 

barn deltar och lärande beskrivs som något barn har fått möjlighet till att uppleva, erfara 

och- eller utveckla under undervisningen. Lärandet förklaras alltså som något som kan 

ske i en undervisningssituation. Ett arbets- och förhållningssätt som är av betydelse att 

beakta i undervisning är lärares förmåga och kompetens att kunna bestämma mål och 

syfte i förväg och utifrån det planera olika undervisningstillfällen och aktiviteter snarare 

än att lägga till dessa i efterhand.  Ett verktyg att använda i sitt arbetssätt kan vara 

inbäddad undervisning vilket beskrivs som lärares strategier genom praktiska förmågor 

och handlingar som i sin tur kan leda till att tillsammans med barnen uppmärksamma 

olika lärandeinnehåll i vardagssituationer (Dalgren, 2017). Det tillförda begreppet 

undervisning i förskolans värld upplevs också bidra till ett ökat tryck på att det lärande 

som sker ska dokumenteras för att kunna förstås och mätas (Jonsson, Williams & 

Pramling Samuelsson, 2017).  

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Studien inspireras av sociokulturell teori med ursprung i Vygotskijs syn på lärande där 

språk och samspel lyfts fram som betydelsefulla för barns utveckling. Vi kommer att 

använda oss av Säljös (2014) skildring och framställning av ett sociokulturellt perspektiv 

samt använda oss av några av perspektivets centrala begrepp vilka är den proximala 

utvecklingszonen, kommunikativa processer, mediering samt artefakter i syfte att tolka 

och förstå vårt resultat.  

2.4.1 Språk och samspel  

Säljö (2014) skriver att kommunikativa processer är det som gör att individen blir delaktig 

och ges möjlighet till att utvecklas och lära. Genom att få ta del av hur andra uppfattar 

något och agerar i olika situationer så leder det till att barnet självständigt kan urskilja och 

uppmärksamma aspekter som värdefulla och intressanta i olika sammanhang. Av den 

anledningen blir därför dessa kommunikativa processer centrala i ett sociokulturellt 

perspektiv (Säljö, 2014). Språket utgör således en betydelsefull grund för att skapa mening 

och förståelse för både den enskilda individen samt för kollektivet och dessa i växelverkan 

med varandra gör att vi kan lära oss av våra erfarenheter och tolka olika händelser med 

hjälp av begreppsliga termer (Säljö, 2014).  

2.4.2 Utveckling och undervisning  

Enligt Säljö (2014) kan en individs utveckling delas upp i två nivåer. Utvecklingen handlar 

dels om en biologisk mognad som skapar ett ökande behov och förmåga av att delta och 

samspela med omvärlden. Författaren lyfter att individens förmåga att kontrollera 

kroppens funktioner växer vilket bidrar till att den börjar gripa föremål med handen, att 

den börjar krypa och slutligen gå. Utvecklingen handlar även om en kommunikativ 

förmåga som individen har från början där behovet att samspela med andra finns. Detta 

behov innebär att individen tar initiativ till både fysisk och verbal kommunikation och att 
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denne redan från födseln söker kontakt med personer i omgivningen (Säljö, 2014). Dessa 

utvecklingsnivåer finns i den genetiska utrustningen individen har från födseln. Vidare 

beskriver författaren att ett växelspel sker mellan de biologiska förutsättningarna och 

individens behov av kontakt och samspel med andra personer i den fortsatta 

kommunikativa och sociala utvecklingen (Säljö, 2014). I och med att barnet från födseln 

har behovet av att utvecklas startar utvecklingen redan där. Undervisning och utveckling 

möter barnet alltså inte första gången när den kommer till skolan utan finns med från 

början. Vidare framhävs det att undervisningen som sker innan skolundervisningen 

skiljer sig från varandra då det i skolan handlar om att tillämpa sig grunden till 

vetenskapliga kunskaper (Vygotskij, 1999). När huvudsyftet med en verksamhet är 

undervisning och kunskapsutbyte utgår den undervisande alltid ifrån idéer och 

antaganden om hur lärande går till samt hur kunskap konstrueras. I dessa sammanhang 

blir också sättet att kommunicera betydande då det även finns föreställningar och idéer 

kring hur kommunikation kan möjliggöra för att ta till sig kunskap och insikter oavsett 

om den undervisande är medveten om dessa antaganden eller inte (Säljö, 2014). 

2.4.3 Proximala utvecklingszonen  

Vygotskij (1999) skriver att undervisning handlar om att eleven är aktiv i sitt eget lärande 

och att lärarens roll blir att skapa förutsättningar för dem att interagera med miljön och 

de material som finns tillgängliga snarare än att ge dem färdiga svar. Detta innebär också 

att eleven inte heller ska ta till sig information och kunskap utan att ha reflekterat själv 

kring det utan ständigt söka kunskap och sanning själv (Vygotskij, 1999). Författaren 

framhäver även att barnens nuvarande utvecklingsnivå behöver utmanas för att barnens 

ska kunna lära sig. Denna tanke och arbetssätt kallas för den proximala utvecklingszonen 

och är ett dynamiskt sätt att se på människors lärande och utveckling vilket innebär att 

med handledning kan barnen lära sig lösa problem som den inte kan på egen hand 

(Vygotskij, 1999). Det barnet kan göra idag med handledning kan den imorgon göra själv. 

Vidare förklaras det att stödet i proximala utvecklingszonen kan bestå av att få hjälp med 

att dela upp ett komplicerat problem i mindre och välbekanta delar samt att den hjälper 

lärare att bestämma barnens morgondag då den är ett verktyg i lärarnas arbetssätt 

(Vygotskij, 1999; Säljö 2014).  

2.4.4 Artefakter och mediering  

Säljö (2014) beskriver att artefakter är fysiska redskap som skapats av människan som vi 

använder oss av för att interagera med omvärlden. Dessa kan exempelvis vara olika 

instrument för att mäta och- eller väga men också olika verktyg för att ta del av 

information. I förhållande till det så är en människas kultur, där olika artefakter utvecklas, 

nära sammankopplat och växelverkar mellan dessa och människors kommunikation 

(Säljö, 2014). Även de kulturella omständigheter som människan lever i påverkar vad vi 

lär oss såväl som hur vi lär oss något. Det är inte bara språket som är centralt för lärande 

och utveckling inom detta perspektiv. Tillika spelar olika fysiska och intellektuella redskap 

roll för hur vi uppfattar och har för föreställningar om något och med hjälp av dessa sker 

alltså en mediering som gör att människan på ett konkret sätt kan förstå våra sociala 

kontexter och praktiker. Utifrån Säljö (2014) så kan det ovannämnda förklaras som att 
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“Människor lär genom att delta i praktiska och kommunikativa samspel med andra” 

(s.105).  

3 Metod 

I detta avsnitt kommer val av forskningsansats samt forskningsmetod att presenteras. 

Även de urvalskriterier som beaktades för att genomföra forskningsmetoden beskrivs 

vilket leder vidare till genomförandet och bearbetningen av denna studie samt 

presentation av dataanalysen med tillhörande illustrerad tabell. Slutligen presenteras 

tillförlitligheten och de etiska beaktanden som studien grundar sig i.  

3.1 Forskningsansats  

Denna studie har genomförts med en kvalitativ forskningsmetod. Bryman (2018) 

förklarar att en kvalitativ forskning är inriktad på ord vid insamlingen och analysen av 

datainsamlingen. En kvalitativ forskningsmetod lägger även vikten vid deltagarnas 

tolkningar och uppfattningar av sin sociala verklighet. Denna studies syfte är att 

undersöka hur ett antal förskolepersonal beskriver undervisningsbegreppet och deras 

arbetssätt vilket betyder att vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod då 

fokusen ligger på förskolepersonalens beskrivningar och uppfattningar.  

3.2 Semistrukturerade intervjuer 

Bryman (2018) skriver att i en kvalitativ forskningsmetod görs ofta intervjuer. Dessa 

tenderar att vara flexibla och ge den intervjuade stort utrymme för att ta del av dennes 

beskrivningar och uppfattningar. Författaren framhäver att intervjuerna kan göras 

ostrukturerade eller semistrukturerade. Det förstnämnda kan genomföras genom att 

forskaren ställer en fråga eller förhåller sig till ett PM som minneshjälp under intervjun. 

Semistrukturerade intervjuer genomförs med hjälp av en intervjuguide som innebär att 

forskaren har en lista med specifika teman som ska beröras under intervjun (Bryman, 

2018). Den som intervjuas ges frihet att svara på frågorna utefter hur denne tolkar 

frågorna samt att forskaren kan följa och knyta an till det som sägs genom att ställa frågor 

som inte står med eller i en annan ordning är planerat (Bryman, 2018). Denna studie har 

genomförts med semistrukturerade intervjuer av förskolepersonal där fokus ligger på 

beskrivningar av deras arbetssätt. Valet av forskningsmetod grundar sig i att syftet och 

forskningsfrågorna utgår ifrån förskolepersonalens beskrivningar och uppfattningar. Vi 

valde tillika semistrukturerade intervjuer för att vi ville ha en icke-hierarkisk relation till 

de intervjuande samt ta hänsyn till det intervjupersonen berättar och vi ville även att 

intervjun skulle rymma tillit och förtroende mellan oss och de vi intervjuade. Detta då vi 

precis som det skrivs i Bryman (2018) ville att de som intervjuas kan ge uttryck för sina 

tankar genom beskrivningar och vi ville inte att våra idéer skulle styra deras tänkande.  



 

 
 

9 

3.3 Urvalskriterier  

Bryman (2018) lyfter att det inom kvalitativa studier görs målstyrda urval och en metod 

är att använda sig av ett kriteriestyrt urval som innebär att specifika individer eller enheter 

väljs ut genom att de uppfyller vissa kriterier. Vi har således valt att använda ett 

kriteriestyrt urval i denna studie vilket innebär att vi valt att intervjua arbetslag på olika 

förskolor för att ta del av deras beskrivningar och uppfattningar av Lpfö 18. Genom att 

använda oss av ett kriteriestyrt urval har vi medvetet vänt oss till arbetslag i förskolan för 

att fråga om de är intresserade av att delta för att få svar på våra frågeställningar. I studien 

har därför åtta olika förskolepersonal med åldersspann mellan 20–60 år, utbildning och 

arbetslivserfarenhet intervjuats. Deltagarna har vi kommit i kontakt med under tiden vi 

studerat och arbetar således på både kommunala och privata förskolor i Mellansverige 

som ligger i varierande naturmiljöer och socioekonomiska områden. Intervjuerna av åtta 

stycken gjordes då vi ville ta del av flera olika beskrivningar och uppfattningar om 

införandet av begreppet undervisning samt hur det kan påverka förskolepersonalens 

arbetssätt. I framställningen av resultatet kommer deltagarna att benämnas som personal 

A-H.  

3.4 Genomförande   

Studien började med ett intresse och nyfikenhet för hur personal i förskolan uppfattar och 

arbetar med undervisning i och med att detta begrepp tillförts i Lpfö 18 vilket gjorde att vi 

formulerade ett syfte och frågeställningar kring det området. När detta var framställt 

gjorde vi en forskningsplan där vi påbörjade inledning och bakgrund till området som låg 

till grund för vår vidare litteratursökning både kring vilken teori som skulle kunna vara 

användbar för vårt syfte samt sökte efter vad tidigare forskning kunde berätta om vårt 

valda område. När teori och tidigare forskning identifieras kontaktade vi var för sig fyra 

stycken personal i förskolan som vi på olika sätt kommit i kontakt med under vår 

studiegång. I dessa inledande samtal gavs deltagarna information om syftet med studien 

och hur vårt fortsatta arbete skulle se ut. Intervjufrågor och missivbrev (se bilaga 1 och 2) 

sammanställdes och vi bestämde i samverkan med deltagarna tid och plats för intervjuer 

och mailade missivbrev till varje deltagare att ta del av.  

 

Därefter redogjorde vi för vilken teori och tidigare forskning som vi ansåg vara relevant 

för studien samt påbörjade metodavsnittet där vi även beskrev vilka steg i processen samt 

i vilken ordning arbetet skulle genomföras. Nästa steg i processen var att genomföra 

intervjuer vilket utfördes på personalens respektive förskola i ett enskilt rum där vi kunde 

sitta i lugn och ro samt så delades intervjuerna upp och vi gjorde fyra stycken var. Vi valde 

att skicka ut missivbrev i förhand för att de skulle få tid att läsa i lugn och ro samt 

möjliggöra för dem att ställa eventuella frågor som de hade inför intervjun. När deltagarna 

kände sig redo så skrev de under missivbrevet som vi även hade tagit med oss i 

pappersform där syfte, hur vårt arbete med resultatet skulle bearbetas framgick samt att 

intervjuerna spelades in vilket deltagarna gav samtycke till. Intervjuerna varade i mellan 

10–30 minuter och spelades in på en dator och- eller telefon. Efter transkribering kunde 
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vi identifiera kategorier som senare utvecklades till teman vilket ledde till tydliga rubriker 

för vår bearbetning av datainsamlingen. 

3.5 Bearbetning 

Denna studie har bearbetats med en tematisk analys som bland annat bygger på att 

forskaren identifierat kategorier utifrån sin data samt att koder identifierats i utskrifter 

och de teman som formulerats kan även vara kopplat till forskningens fokus som i sin tur 

kopplar samman temat och forskningsfrågorna (Bryman, 2018). Vi transkriberade 

intervjuerna allteftersom de gjordes då det i Bryman (2018) lyfts att det kan bli mycket 

med att vänta tills alla intervjuer är gjorda och det då kan kännas som att man står inför 

alltför stor uppgift. Att transkribera allteftersom kan även bidra till ökad medvetenhet 

kring vilka teman som dykt upp under våra intervjuer och vi kan hålla oss till dessa teman 

i de kommande intervjuer (Bryman, 2018). Det framhävs även att i vissa intervjuer är inte 

allt material relevant till studien då intervjupersonen kan vara tystlåten eller att svaren 

inte är relevanta till syftet. I ett sådant fall behöver dessa delar av intervjun inte 

transkriberas (Bryman, 2018). Inspelningarna delades upp där vi transkriberade fyra 

intervjuer var men vi har även i bearbetningen av resultatet lyssnat på samtliga intervjuer 

för att möjligtvis kunna synliggöra olika nyanser i svaren och- eller beskrivningarna 

beroende på hur vi tolkar dem och- eller ifall den som transkriberat intervjun möjligtvis 

hade missat någonting. Vi lyssnade även på intervjuerna ett flertal gånger för att 

säkerställa att vi fått med allt som deltagarna ville berätta samt för att se ifall vi kunde 

höra eller ta till oss ytterligare insikter och förståelse för vad de berättade. I datamaterialet 

så skapade vi kategorier baserat på deltagarnas bidrag samt noterade om det fanns 

återkommande svar som gjorde att vi kunde se likheter såväl som skillnader i svaren som 

även var kopplade till våra forskningsfrågor. De kategorier som identifierades var närvaro, 

lärande, syfte, påverkansfaktorer, samtal, ansvarsområden, och spontan/planerad 

undervisning. Dessa kategorier placerades sedan in i teman, som är målstyrda processer, 

kommunikation och samspel samt organisatorisk och social arbetsmiljö där kategorierna 

tydligt kunde beskrivas och exemplifieras utifrån det valda temat. Exempelvis så berättade 

de intervjuade ofta om att de saknade tid för att tillsammans med sitt arbetslag sitta ner 

och diskutera begreppet undervisning och hur det kan te sig i praktiken. Detta tolkades i 

sin tur som organisatorisk och social arbetsmiljö vilket blev ett tema i denna studie. 

Samtliga kategorier och teman som vi använt oss av är relevanta till denna studie då vi 

haft studiens syfte och frågeställningar i åtanke under kategoriseringen samt 

tematiseringen för att den röda tråden ska finnas genomgående genom studien.  
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Teman Målstyrda  

processer 

Kommunikation  

och samspel 

Organisatorisk och  

social arbetsmiljö 

Kategori 1 Spontan  

undervisning 

Närvaro Påverkansfaktorer 

Kategori 2 Planerad  

undervisning 

Samtal Ansvarsområden 

Kategori 3 Lärande     

Kategori 4 Syfte     

Tabell 1: Tabell över teman och kategorier.  

3.6 Tillförlitlighet 

I och med Lpfö 18 där begreppet utbildning förstärks och undervisning nyligen har införts 

så upplever vi att vår studie har relevans för förskolans verksamhet då det endast är fem 

månader sedan Lpfö 18 infördes. Den läroplanen är helt ny vilket vi tänker bidrar till nya 

tankar och idéer i förskolepersonalens arbets- och förhållningssätt. Denna studie grundar 

sig därför i förskolepersonals beskrivningar av hur undervisning ter sig i förskolan och 

dess betydelse för deras arbets- och förhållningssätt. Genom att ta del av dessa 

beskrivningar samt koppla ihop de med teori och forskning kan studien visa metoder och 

verktyg att använda i undervisningen. När vi noggrant beskrivit vårt tillvägagångssätt och 

val med denna studie samt metodavsnittet har vi även visat en pålitlighet med studien 

(Bryman, 2018).  

3.7 Etiska beaktanden  

För att studien ska vara så trovärdig som möjligt så har vi säkerställt att den genomförts i 

förhållande till de forskningsetiska principerna som innefattar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2018; 

Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet har vi beaktat genom att informera 

deltagarna om studiens syfte via missivbrev men också genom kommunikation vid 

intervjutillfället samt att deltagarna haft möjlighet att avsluta sin medverkan när som 

helst (Bryman, 2018). Samtyckeskravet säkerställdes genom att deltagarna skriftligt fick 

ge ett samtycke till att delta i studien då de skrev under ett missivbrev. 

Konfidentialitetskravet har vi beaktat genom att deltagarnas identitet inte framgår i 
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studien men även genom att vi inte skrivit fram vart i Sverige de intervjuade arbetar samt 

om de arbetar på en kommunal eller privat förskola.  Nyttjandekravet som är den sista 

principen har vi tagit hänsyn till genom information till deltagarna om att studien efter 

färdigställande kommer att publiceras på DIVA, att studien även kommer att behandlas 

av examinator och av kurskamrater under ventilering samt att studien inte kommer att 

användas för något annat ändamål (Bryman, 2018; Vetenskapsrådet, 2011).  

4 Resultat  

I detta avsnitt kommer förskolepersonalens beskrivningar att presenteras utifrån de 

teman som skapades i den tematiska analysen. Dessa teman är målstyrda processer, 

kommunikation och samspel samt organisatorisk och social arbetsmiljö. I resultatet 

kommer de intervjuade att benämnas som personal A-H. 

4.1 Målstyrda processer  

Det första temat som identifierades var målstyrda processer. 

 

Resultatet visar att förskolepersonal har en uppfattning om att undervisning innebär en 

medvetenhet och målinriktad tanke från deras sida i både planerade aktiviteter såväl som 

under spontana händelser. Det framgår att barns erfarenheter och förkunskaper samt 

deras nuvarande utvecklingsnivå står i fokus och att det är ett processinriktat 

förhållningssätt som finns när de beskriver undervisning. Betydelsen av att det finns ett 

planerat syfte och mål poängteras som kännetecknen för vad undervisning innebär samt 

att detta tänk och resonemang finns med i genomförandet av olika undervisningstillfällen 

snarare än att föra in syfte och mål i efterhand. Trots dessa beskrivningar så tyder 

resultatet på att begreppet undervisning i förskolans verksamhet inte är helt självklar för 

personalen då en uttrycker “Det är svårt att definiera begreppet” (Personal A). 

 

Arbetet med undervisning där syfte och mål planeras och bestäms i förväg beskrivs som 

en utmaning då det kan vara svårt att hålla fokus på det mål och syfte som har bestämts 

och inte ta in ytterligare syfte och mål under tidens gång vilket skildras med “Det är svårt 

att hålla fokus på de mål vi bestämt och inte se alla andra mål som man också får in” 

(Personal D). Det påtalas också att det finns en uppfattning om att undervisning kan 

innebära olika saker beroende på vilken ålder barnen har. För de allra yngsta ges det 

exempel på att det kan handla om ordförståelse och att få prova på samt erfara olika 

material och upplevelser vilket tillika uttalas vara en utmaning då deras intressen kan 

skifta och variera från dag till dag. Undervisning för äldre barn beskrivs istället som 

enklare då de ofta har ett verbalt språk och kan berätta vad de har lärt sig och vad de vill 

veta mer om. Vikten av att följa upp genom exempelvis dokumentation för att kunna 

utveckla undervisningen understryks som en betydelsefull aspekt för undervisningen. 

Likaså lyfts lärande som närliggande begrepp och används som beskrivande för vad 

undervisning är. I förhållande till det så visar resultatet också att undervisning handlar 

om att kunna möta barn utefter deras förutsättningar och förkunskaper för att kunna 
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utmana deras förmågor vidare som exemplifieras av en som berättar “Jag vet att jag ger 

och utmanar barnens befintliga kunskaper och förmågor” (Personal H). Resultatet visar 

alltså att undervisning beskrivs som målstyrda processer, både under planerade 

aktiviteter och i spontana situationer, där barns tidigare erfarenheter och kunskaper 

utmanas och att detta kräver en medvetenhet hos personalen där tydliga mål och syften 

definierats i förväg. 

4.2 Kommunikation och samspel  

Det andra temat som identifierades är kommunikation och samspel.  

 

Resultatet visar att personalen i förskolan beskriver sin undervisning genom ett 

reflekterande arbetssätt som de gör tillsammans med barnen och genom det som de kallar 

för undervisningsgrupper. Det reflekterande arbetssättet beskrivs dels genom att 

personalen tillsammans med barnen under en samling lyfte en problematik kring att det 

var hög ljudvolym i de flesta rummen. Både vuxna och barn var överens om detta och olika 

lösningar diskuterades och förslag kom fram. Efter flertalet frågor, förslag och 

diskussioner kom barnen fram till att det skulle bestämmas hur många som kan vistas i 

rummen samtidigt då de upptäckt att ifall det är färre barn i ett rum så minskar även 

ljudvolymen. Nu blev nästa diskussion kring vilket antal barn som passar och tillslut 

landade barnen i att fyra barn per rum räcker. Den undervisande personalen beskriver 

detta med “Detta är att undervisa för mig, att barnen är delaktiga och att de förstår det 

beslut som tagits” (Personal B). Ett annat arbetssätt som beskrivs är att göra skattningar 

tillsammans med barnen. Detta har gjorts med syfte att göra vilan trygg för alla barn och 

det mynnade ut i att vissa barn behövde ha med sig saker hemifrån, andra behövde ha 

något från förskolan och vissa behövde inte ha något föremål på vilan för att känna ett 

lugn och känna trygghet. Detta kom de fram till genom att barnen fick skatta hur det 

kändes vid vilan och att de sedan talade och reflekterade över olika lösningar så att alla 

skulle kunna njuta av vilan och ha en stund för återhämtning.  

 

Resultatet visar att förskolepersonalen arbetar med undervisningsgrupper som möjliggör 

för barnen att få tid och uppmärksamhet samt att personalen i förskolan hinner se varje 

barn en längre stund varje dag då barngruppen är indelade i grupper om färre barn. 

Undervisningen upplevs tillgodose barnens behov då dessa grupper är indelande utefter 

deras nuvarande utvecklingsnivå där de yngre barnen får möjlighet att utforska och 

upptäcka medan de äldre barnen får möjlighet att utveckla sina förmågor och kunskaper. 

För de yngsta barnen så visar resultatet att det inte behöver vara så mycket, speciellt inte 

när de inte är trygga. När miljön ändras skapar det en osäkerhet för de vuxna och det 

bidrar till att barnen heller inte är säkra på den och därför poängteras det att personalen 

och barnen tillsammans behöver utforska och upptäcka miljön. Resultatet visar att 

flexibilitet är en egenskap som behövs i personalens undervisning. Detta då det framkom 

att när en planerad undervisning kring vattenlek skulle förberedas blev det oroligt för 

barnen och personalen fick tänka om vilket gjorde att annat material fick tas fram men 

ändå att samma syfte fanns. Det nya materialet fanns närmare personalen och gjorde att 

det blev enklare att förbereda som i sin tur bidrog till att barnen fick känna trygghet innan 
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den planerade undervisningen utfördes. Det framkommer av en personal som uttrycker 

att “Vi börjar i det lilla och tar lite i taget, inga stora kliv eller mål” (Personal E). Det 

poängteras att det är viktigt att känna att personalen gör ett bra arbete och att tänka på 

alla småsaker som görs varje dag men som är otroligt viktiga. Att då tänka på dessa och 

lyfta de för att få känna framgång, precis som de gör med barnen. Vissa dagar kan det 

handla om att personalen har varit med barnen och varit närvarande andra kan det handla 

om att man hunnit möblera om. En personal lyfter även vikten av att ha roligt med barnen 

“Man får inte glömma bort det spontana och roliga i vår vardag. Det behöver inte alltid 

vara så fyrkantigt” (Personal D).  

 

 

Eftersom undervisningsgrupperna innebär att barngruppen delas in i grupper om färre 

barn där en tydlig och planerad undervisning ska genomföras under vissa tider på dagen 

så “Får man inte vara rädd att be barnen komma ihåg vad uppgiften är” (Personal D). 

Detta då vissa barn kan vilja utföra andra aktiviteter men har personalen bestämt vad som 

ska ske är det viktigt att ha det målet i åtanke och hålla kvar barnen kring det. Det beskrivs 

att det är skillnad på ifall undervisningen är för svår för barnen eller om de är 

ointresserade vilket således leder till att personalen behöver fundera och utveckla 

undervisningen så att det blir intressant och spännande för alla barn. Ytterligare ett sätt 

att arbeta med undervisning är att använda digitala verktyg som kan göra barnen mer 

fokuserade vilket beskrivs av en personal genom “Digitalisering hjälper dig att få barnen 

mycket mera koncentrerade” (Personal F). Att läsa en e-bok genom att visa den på en 

projektor eller en smartboard kan bidra till att både barn och vuxna sitter stilla och läser 

tillsammans en längre stund. Det betonas däremot att det bör vara noga utvalda appar och 

böcker som används för att tillgodose läroplanens mål. Detta för att det ska finnas ett 

tydligt syfte med vilka appar som används för att kunna bedriva undervisning kring dem 

där appen introduceras för att sedan användas och slutligen avsluta aktiviteten.  

 

Samspel lyfts fram som en viktig förmåga att utveckla och detta beskriv genom att “Det är 

genom social kontakt med andra människor som får samhället att fungera, därför är 

det viktigt att lägga vikt vid att barnen får öva det under dagarna på förskolan” 

(Personal G). Barnen får öva på detta dels genom planerad undervisning men även vikten 

av den fria leken betonas. I den fria leken finns personalen med och stöttar barnen 

samtidigt som de utforskar, hittar kompisar och övar på samspel med de andra barnen. 

Det framkommer att undervisning sker via närvaro, närvaro i den mening att personalen 

är närvarande på barnens nivå i det som de gör och att de inte enbart är där fysiskt men 

exempelvis talar över huvudet på barnen med en annan vuxen. Resultatet visar även att 

undervisning sker kontinuerligt under dagen då personalen i förskolan är närvarande i 

barnens lek och medan de leker kan personalen använda kommunikationen för att 

bekräfta det barnen gör, skapa samtal och utmana barnens ordförståelse. Denna förmåga 

övas hela tiden då kommunikation är en stor del av förskolans vardag då allt som görs 

kräver någon form av kommunikation i och med att det är olika människor som 

interagerar med varandra.  
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4.3 Organisatorisk och social arbetsmiljö  

Det tredje och sista temat som identifierades var organisatorisk och social arbetsmiljö. 

 

Resultatet visar att olika faktorer har betydelse och påverkar undervisningens utformning 

och arbetslagens arbetssätt. En utmaning som tas upp i arbetet med undervisning är när 

det är brist på personal och förskolan behöver ta in vikarier. Det poängteras att det är av 

stor vikt att arbetslagen har kommit överens om en planering så att samtliga vet vad som 

ska göras och på vilket sätt det ska genomföras vilket beskrivs av en personal i följande 

citat “Det är viktigt att få planeringstid tillsammans för att kunna bedriva undervisning 

med en röd tråd” (Personal H). På det sättet beskrivs det som att undervisningen kan 

underlättas i de fall en personal är borta vilket gör att verksamheten trots detta kan 

bedriva undervisning.  

 

Trots att samtliga av intervjuerna tyder på att arbetslagen tillsammans arbetar med 

undervisning och att all förskolepersonal bidrar samt att de stöttar varandra i det arbetet 

så framgår det att det finns en delad uppfattning om ifall det bör vara skillnad på 

exempelvis en förskollärares arbetsuppgifter jämfört med en barnskötares. Å ena sidan så 

visar resultatet hur arbetslagens olika yrkesprofessioner inte har någon betydelse då det 

uppmärksammas att samtliga utför liknande arbetsuppgifter och arbetar samma tider 

med enbart en liten skillnad då förskolläraren har huvudansvaret över strukturen på 

undervisningen samt planeringen. I denna synvinkel framgår det också att arbetslagens 

arbetssätt inte har förändrats i och med införandet av undervisningsbegreppet utan att de 

arbetar på samma sätt som tidigare men att förskolläraren återigen är den som ser till att 

planeringen av undervisningen genomförs och att läroplanens mål finns med. Samtliga i 

arbetslagen påtalas vara kapabla till att bedriva undervisning och det finns även en 

inställning kring att det finns många kompetenta och kunniga barnskötare som bidrar till 

förskolans undervisning. Det handlar heller inte enbart om vilken utbildning eller 

profession de har utan att det snarare handlar om vilken typ av person man är och vad 

man vill med sitt yrke som exemplifieras genom “Det spelar ingen roll för oss och vi har 

inte märkt någon skillnad” (Personal E). Det framgår även att de olika kompetenserna 

och de olika ansvarsområdena inte heller bör innebära något negativt utan förklaras som 

en naturlig och värdefull aspekt då arbetslagen kompletterar varandra och poängteras 

snarare som något positivt då den ena professionen inte behövs mer än den andra. 

 

Samtidigt så synliggörs å andra sidan en bild av att det tillförda undervisningsbegreppet 

har fått betydelse för arbetslagens arbetssätt och hur de organiserar undervisningen då 

det framgår att det finns en viss stress hos förskollärarna eftersom det är de som står som 

ansvariga “För mig har det inneburit mer stress, mera krav” (Personal A). Ett annat 

exempel är när det påtalas att ifall något inte genomförs eller inte beaktas så ligger 

ansvaret på dem att se till så att det blir gjort “Men ändå vet man att blir det inte gjort så 

måste man antingen se till att det blir gjort eller att man gör det själv”  (Personal C). Ett 

annat exempel som beskriver ett ifrågasättande av hur arbetet i förskolan ska bedrivas och 

fördelas mellan de olika professionerna är “Man säger ju att förskollärarna ansvarar för 

men betyder det att vissa uppgifter inte ska ske utav barnskötare?” (Personal B). Utifrån 
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dessa beskrivningar så visar resultatet att det skulle behövas en tydligare beskrivning av 

respektive arbetsuppgifter och vad som förväntas av de olika professionerna samt att det 

tillika bör vara skillnad eftersom de olika titlarna av naturliga skäl såsom utbildning 

innebär varierade kunskaper och kompetenser med tanke på utbildningarna. Däremot så 

uppmärksammas det även inom denna synvinkel att den ena professionen inte är viktigare 

än den andra då en personal säger “Vi behövs ju allihopa” (Personal B) men med tydligare 

yrkesbeskrivningar så skulle samtliga i arbetslagen känna sig säkra på vad var och en 

förväntas göra och vad som ingår i respektive yrkesroll.  

 

Resultatet visar att det finns en uppfattning om att personalen i förskolan inte enbart 

börjat bedriva undervisning nu när det står att det är det som förskolan ska göra utan det 

uppmärksammas som något som de har gjort hela tiden och anses inte vara någonting 

nytt. Det som däremot tas upp som en förändring är att just det begreppet har införts i 

Lpfö 18 och att det finns en känsla av att det behöver landa hos personalen och att de inte 

vill att undervisning i förskolan ska liknas med skolans utan att leken fortfarande ska stå 

i centrum där förskolans utbildning bedrivs som en helhet då en personal beskriver att 

“Det är ju en helhet med omsorg, lärande och utveckling. Så det handlar mer om att 

vänja sig vid att använda dessa begrepp” (Personal E). Att ha en tydlig och bra struktur 

tas också upp som en viktig aspekt för deras möjligheter till att bedriva undervisning i 

förskolan. Det påtalas att det finns ett behov av att arbetslagen ges möjlighet och tid till 

att planera och organisera för undervisningen gemensamt. Resultatet visar också att det 

dessutom efterfrågas forum, tid och möjlighet till att tillsammans i arbetslagen få sitta ner 

och diskutera begreppet undervisning och vad det innebär samt hur de vill genomföra det 

vilket det framgår att de inte hunnit göra hittills. Att få tid till att tillsammans i 

arbetslagen, men också för hela förskolor, att komma fram till vad olika begrepp har för 

innebörd och få en samsyn på dessa uppmärksammas som betydelsefullt för deras 

gemensamma arbete med undervisning. 

 

Att begreppet undervisning tillförts beskrivs av förskolepersonalen med att det skulle 

kunna innebära en statushöjning för de som arbetar i förskolan då det numera mot 

samhället blir tydligare att förskolan är en del av utbildningsväsendet och att personalen 

bedriver undervisning. Även om personalen själva har varit medvetna om att det är det de 

gör så poängteras betydelsen av att förstå vikten av förskolan eftersom den är en del av de 

flesta barns uppväxt och numera även starten på deras utbildning. I och med detta så kan 

möjligtvis bilden av att en pedagogisk verksamhet genomförs förstärkas snarare än 

uppfattningen om att barn bara leker på förskolan vilket synliggörs av följande citat “Jag 

vet vad begreppen betyder men utåt mot samhället tror jag att begreppen är 

betydelsefulla” (Personal E). En viktig aspekt som uppmärksammas som nödvändig för 

att höja status för förskolepersonalens arbete är betydelsen av att använda rätt begrepp 

såsom att det heter förskola och inte dagis samt att det i Lpfö 18 nu skrivs fram att det är 

undervisning som bedrivs vilket för personalen i förskolan känns som viktigt och 

betydelsefullt att samhället förstår.  
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5 Analys  

I detta avsnitt kommer vi att förstå och tolka vårt resultat utifrån Säljös (2014) 

sociokulturella perspektiv. Rubrikerna är målstyrda processer, kommunikation och 

samspel samt organisatorisk och social arbetsmiljö. De centrala begreppen vi använder 

oss av är den proximala utvecklingszonen, kommunikativa processer, mediering och 

artefakter.  

5.1 Målstyrda processer  
Resultatet visar att det finns en uppfattning om att det ständigt kan ske undervisning i 

förskolan men att detta kräver en medvetenhet hos förskolepersonalen att se varje enskilt 

barns förutsättningar och skapa möjligheter för samtliga i barngruppen för att stimulera 

och utmana dem. Arbetet med undervisning beskrivs också vara processinriktat där barns 

intresse, erfarenheter och tidigare kunskaper ligger till grund för planeringen av 

undervisningen. Utifrån det sociokulturella perspektivet kan deras beskrivningar förstås 

som att det förhållningssätt och den typen av undervisning de bedriver utgår ifrån den 

proximala utvecklingszonen där utgångspunkten är barnets befintliga utvecklingsnivå och 

att med stöttning och via handledning så kan barnet utveckla egen förmåga och 

färdigheter till att klara av aktiviteten på egen hand (Vygotskij, 1999). 

 

Det framgår även i resultatet att förskolepersonal har en uppfattning om att undervisning 

kan innebära olika saker beroende på vilken ålder barnen har. För de allra yngsta beskrivs 

det att det kan handla om att få pröva på och erfara olika material samt kontinuerligt 

arbeta med språket och ordförståelse. När en sådan utveckling sedan har skett och barnet 

utvecklat en förmåga att klara av det på ett annat sätt gentemot ett yngre barn så kan 

undervisning innebära mer kommunikativa processer där de har möjlighet att berätta vad 

de vill lära sig och- eller vad de tycker är intressant. Även dessa beskrivningar kan med 

det sociokulturella perspektivet förstås som att barn går igenom olika utvecklingsnivåer 

varav en är biologisk som innebär att de behöver utveckla en viss kontroll över sin kropp 

och kunna koordinera den genom att bland annat utveckla förmåga att gå (Säljö, 2014). 

Denna biologiska utvecklingen kan användas för att förstå förskolepersonals 

beskrivningar om att barn genomgår olika utvecklingsfaser som exemplifieras när de 

beskriver hur undervisning ser olika ut beroende på barns ålder och att detta även bidrar 

till att undervisningens innehåll och metod kan se olika ut. 

 

Vidare speglar resultatet en åsikt om att undervisning innebär ett planerat syfte och mål 

kopplat till innehåll och metod, alltså att det finns en medvetenhet kring vad 

förskolepersonalen avser att barn ska utveckla och lära sig med undervisningen oavsett 

vad det syftet och- eller målet kan vara. Det Säljö (2014) poängterar kring det faktum att 

den undervisande läraren alltid bär på antaganden om vad som bör läras och utvecklas 

samt på vilket sätt detta ska genomföras på kan vara ytterligare ett sätt att förstå det 

förskolepersonalen beskriver. Detta då det framgår att syfte och mål har betydelse vilket 

skulle kunna indikera att de har antaganden och föreställningar om att barn behöver 
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utveckla förmågor och kunskaper av värde vilket då ligger till grund för hur de utformar 

och planerar sin undervisning. Ett exempel som kan visa just detta är beskrivningar av 

vad förskolepersonal menar är av vikt att barn lär sig vilket exempelvis är förmåga att 

kommunicera och vara delaktiga och fungera i olika samspel och kamratskap. Här påtalas 

en medvetenhet hos personalen om att det är just det som är målet och- eller syftet med 

olika undervisningstillfällen då det finns en uppfattning om att det är av vikt att utveckla 

sådana förmågor och färdigheter. Enligt Säljö (2014) behöver dock inte dessa antaganden 

vara uppenbara för den undervisande läraren utan kan finnas där utan att de är medvetna 

om dem.  

5.2 Kommunikation och samspel  

I resultatet framgick det att undervisningsgrupper är ett arbetssätt som används som 

metod. Där uppmärksammades det att dessa grupper bestod av ett färre antal barn som 

var på ungefärlig samma utvecklingsnivå vilket bidrog till att undervisningen kunde 

anpassas till barnen. Detta kan förstås utifrån att förskolepersonalen använder den 

proximala utvecklingszonen i deras arbetssätt då de anpassar undervisningen till där 

barnen är i dagsläget för att sedan hjälpa dem att utveckla nya kunskaper och färdigheter 

genom nya utmaningar. Vygotskij (1999) förklarar proximala utvecklingszonen med att 

barns utvecklingsnivå behöver utmanas för att ett lärande ska ske. Genom att kombinera 

undervisningsgrupperna med proximala utvecklingszonen kan personalen i förskolan 

bryta ner undervisningen i mindre välbekanta delar och sedan utmana barnens nuvarande 

utvecklingsnivå. Användandet av undervisningsgrupper där barnen är indelade utefter 

deras nuvarande utvecklingsnivå möjliggör för att barnen ska få undervisningen anpassad 

efter de som individer. Detta då det i resultatet bland annat framkom att de yngre barnen 

behöver en tydlig och konkret undervisning. Säljö (2014) lyfter att det finns två nivåer på 

en individs utveckling och att utvecklingen å ena sidan börjar med en biologisk mognad 

och å andra sidan börjar med en kommunikativ förmåga. Den biologiska mognaden 

handlar om viljan att delta i omvärlden och att lära sig kontrollera sin kropp (Säljö, 2014). 

När undervisningsgrupperna då används möjliggör det för förskolepersonalen att anpassa 

undervisningen så att de allra yngsta kan utveckla den biologiska mognaden då de inte 

lärt sig exempelvis gå eller liknande än samtidigt som de äldre får möjlighet att utveckla 

andra färdigheter och kunskaper.  

 

Genom det reflekterande arbetssättet kan det ses som att förskolepersonalen använder 

kommunikation som metod för att lära ut. Säljö (2014) lyfter språket som en viktig del i 

lärandet då kommunikativa processer möjliggör för att människan kan utvecklas och lära. 

Inom ett sociokulturellt perspektiv blir då dessa kommunikativa processer betydelsefulla 

då de bidrar till att barnet självständigt får urskilja och uppmärksamma aspekter som är 

viktiga för deras lärande och utveckling. Ett reflekterande arbetssätt möjliggör således för 

att barnen får möjlighet att ta del av varandras åsikter och tankar för att sedan sätta in 

dem i ett sammanhang och försöka tolka och förstå dessa vilket i sin tur kan tolkas som 

att en förståelse för den enskilda individen och för kollektivet i växelverkan bidrar till nya 

kunskaper och erfarenheter.  I detta reflekterande arbetssätt blev barnen aktiva i sitt eget 
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lärande och läraren skapade förutsättningar för de att interagera med varandra snarare 

än att ge de ett färdigt svar. Genom denna metod ges barnen möjlighet att ta till sig 

information och kunskap då de varit med och reflekterat (Vygotskij, 1999).  

 

Säljö (2014) belyser att de kulturella omständigheter människan lever i påverkar vad och 

hur lärande sker. Det kan således förstås som att de metoder och verktyg personalen i 

förskolan använder sig av får betydelse för barnens lärande i den mening att de lär sig det 

som samhället tycker är viktigt genom det som står i styrdokumenten förskolan följer. 

Användning av exempelvis digitala verktyg kan hjälpa barnen att förstå deras omvärld och 

när dessa används i undervisningen är det en växelverkan mellan det undervisningen 

kommunicerar och den information som verktyget kommunicerar som sker. Under den 

undervisning som sker finns det ett antagande från personalen i förskolan om hur lärande 

och kunskap konstrueras. Utifrån Säljö (2014) kan det förstås som att kommunikation har 

en betydande roll i undervisningen då antaganden kring hur kommunikation möjliggör 

för lärande påverkar den undervisande personalens arbetssätt och således den planerade 

undervisningen. Genom användning av digitala verktyg i undervisningen som i sin tur får 

barnen att förstå den sociala kontext och praktik de lever i sker en mediering.  

5.3 Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Kommunikation och möjligheter till att få vara delaktiga i olika samspel där var och en ges 

utrymme till att delge sina tankar och förståelse kring något bidrar till att utveckla en 

större förståelse och kunskap hos en själv (Säljö, 2014). Det är just detta som resultatet 

visar eftersom förskolepersonalen lyfter vikten och betydelsen av att få diskutera och 

resonera kring olika begrepp, exempelvis undervisning, och tillsammans utveckla en 

samsyn på vad det innebär för dem då de ges möjlighet att ta del av varandras tankar. 

Dessa önskemål skulle också kunna förstås utifrån den proximala utvecklingszonen då 

förskolepersonalen kan behöva handledning och stöttning av varandra för att utveckla 

större förståelse och fördjupade kunskaper kring olika saker vilket skulle kunna 

möjliggöras ifall de gavs forum och tid till att göra det. Tillika det Säljö (2014) nämner om 

de olika antaganden som lärare har kring undervisning skulle kunna vara en ytterligare 

aspekt att föra diskussion och samtal om då dessa möjligtvis skulle kunna föras till ytan 

och bli synliga för personalen och tillsammans utvecklas som arbetslag. Resultatet visar 

också att förskolepersonal lyfter behovet av att tillsammans få sitta och planera 

undervisningen för att underlätta för samtliga i arbetslaget vid eventuell sjukdom och 

frånvaro. Alltså exemplifierar resultatet på olika sätt att kommunikativa processer där 

människor får vara delaktiga och dela med sig av sina tankar och även ges möjlighet att 

lyssna på hur någon annan uppfattar olika frågor kan bidra till ökad kunskap och 

förståelse kring något. Detta tyder även på att kommunikation utgör en viktig del i 

samspel människor emellan där varandras olika erfarenheter kan tas tillvara och 

växelverka med varandra (Säljö, 2014). 

 

De forum som efterfrågas av förskolepersonal till att sitta och diskutera och reflektera 

kring olika begrepp kan tillika förstås med det som Säljö (2014) framför som en central 
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aspekt för ett sociokulturellt perspektiv nämligen de kulturella omständigheterna vi lever 

i. Dessa skulle i vår studies fall kunna vara förskolemiljön, den kultur och de olika 

förhållningssätt som finns inom förskolan samt Lpfö 18 som har en betydande roll för 

personalens arbete. Lpfö 18 skulle på sätt och vis även kunna betraktas som både ett 

fysiskt men också ett intellektuellt redskap eller artefakt som gör det möjligt för 

personalen att förstå och tolka det uppdrag som förskolan har. Genom arbetet med 

läroplanen så kan det således tolkas som att det sker en mediering och att det med 

förskolepersonalens uppfattningar och föreställningar kring styrdokumentet på ett 

konkret sätt kan skapa förståelse för sin praktik och förskolans kontext (Säljö, 2014). 

Resultatet kan alltså förstås med hjälp av dessa aspekter av ett sociokulturellt perspektiv 

samtidigt som det framgår att samspel kring olika begreppsliga termer och möjlighet till 

att få bearbeta och tolka exempelvis läroplanen tillsammans saknas. Utifrån den 

synvinkeln tyder resultatet både på att det stämmer överens med perspektivet då 

förskolepersonalens beskrivningar redogör för sådana infallsvinklar och påtalar dessa 

som viktiga men att det i praktiken inte genomförs eller finns möjlighet till det vilket 

istället skulle kunna tyda på att resultatet snarare visar på att det inte är förenligt med det 

perspektivet. 

 

6 Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi i resultatdiskussionen att diskutera resultatet i denna studie i 

förhållande till tidigare forskning och det som presenterades i 2 Bakgrund. Rubrikerna är 

fortsatt målstyrda processer, kommunikation och samspel samt organisatorisk och 

social arbetsmiljö. Sedan presenteras en slutsats, en metoddiskussion, yrkesrelevans och 

slutligen förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Resultatdiskussion  

6.1.1 Målstyrda processer  

Det förskolepersonal påtalar som undervisning är när det finns ett tydligt syfte och mål 

med det de gör samtidigt som de poängterar att detta ska grunda sig i barns tidigare 

erfarenheter och förkunskaper för att kunna utmana de vidare. Vårt resultat stämmer 

överens med det målrelationella arbetssättet där undervisningen sker i processer vilka 

drivs av barns frågor och funderingar samt att dessa undervisningstillfällen beaktar varje 

enskilt barns förutsättningar och tas hänsyn till i val av material och aktiviteter för att 

stimulera utveckling och lärande baserat på deras tidigare erfarenheter och förmågor 

(Nilsson, Lecusay, Alnervik & Ferholt, 2018; Björklund & Palmér, 2019). 

Förskolepersonalens beskrivningar av att de beaktar barns uppfattningar och kunskaper 

samt förhåller sig till dessa och deras förutsättningar samtidigt som de ger dem material 

som erbjuder dem nya upplevelser och utmaningar för att de ska få möjlighet att 

vidareutvecklas i förhållande till läroplansmålen indikerar att de bedriver undervisning i 

enlighet med det som även framställs i tidigare forskning och att undervisning då innebär 
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ett samspel mellan lärare och barn (Thulin & Jonsson, 2018; Jonsson & Thulin, 2019; 

Björk-Willén, Pramling & Simonsson, 2018).  

 

Resultatet visar även att förskolepersonalen arbetar för att undervisning ska grunda sig 

på syften och mål som färdigställt i förhand snarare än att planera olika aktiviteter och 

lägga till eventuella mål och syften som stämmer överens med det i efterhand. Resultatet 

visar också att lärande är ett begrepp som de förknippar med undervisning samt att både 

undervisning och lärande kan ske hela tiden. Trots att förskolepersonalen inte 

uttryckligen definierar lärande och undervisning som antingen synonymer eller som 

särskilja begrepp så skulle ändå Björklunds et al. (2018) beskrivning av de olika begreppen 

kunna användas för att förstå vad de är förskolepersonalen talar om när de tar upp de 

båda begreppen. De poängterar att dessa begrepp inte är synonymer utan förklarar det 

som att lärande är något som kan ske i olika undervisningstillfällen och innebär alltså 

något som barnet kan ta till sig eller utveckla. Undervisning förklaras istället som 

dynamiska samspel där mening och kunskap konstrueras tillsammans och av den 

anledningen inte heller kan innebära en färdig produkt utan handlar om att varje enskilt 

barns erfarenheter och kunskaper tas tillvara (Björklund, Pramling Samuelsson & Reis 

2018). Dessa definitioner och förklaringar kring de olika begreppen skulle alltså kunna 

vara ett sätt att förstå förskolepersonalens beskrivningar av lärande och undervisning då 

begreppen möjligtvis sker i växelverkan med varandra där det ena förutsätter det andra 

och där just ett dynamiskt samspel, som resultatet visar att förskolepersonalen betonar 

som viktigt då de tar barns förutsättningar och intressen i beaktande, spelar en stor roll i 

utformningen av undervisningen. Resultatet visar dessutom att undervisning sker både 

under planerade aktiviteter men att det också uppstår spontant. De undervisningstillfällen 

som förskolepersonalen beskriver uppstår spontant där de inte har något förutbestämd 

planering med syfte och mål skulle kunna liknas med det Dalgren (2017) beskriver som 

inbäddad undervisning. Detta innefattar lärarens förmåga att möta och anpassa sig efter 

barns intresse med hjälp av praktiska kompetenser och strategier och samtidigt kunna 

uppmärksamma olika lärandeinnehåll i spontana situationer vilket då möjliggör för 

undervisning trots att en planering inte färdigställts i förväg. 

 

Tidigare studier som genomförts visar att det finns en oro hos personalen i förskolan att 

begreppet undervisning ska innebära en minskad lustfylld miljö för barnen. Detta då det 

i samband med att begreppet undervisning tillförts också medför ett större tryck på att det 

ska finnas tydliga mål och syften med olika aktiviteter och händelser under dagen samt 

att detta likaså ska dokumenteras och möjligtvis sedan mätas i förhållande till det lärande 

som sker (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson, 2017). Vårt resultat speglar denna 

tidigare studie då det framgår att en av utmaningarna med undervisning bland annat är 

att hålla sig till de mål och syfte som har bestämts och inte tillföra andra under tidens gång 

även om det för personalen blir synligt att det går att få in ytterligare mål med en aktivitet. 

Utifrån resultatet så kan det således tolkas som att en utmaning även handlar om att vara 

närvarande med barnen då de ständigt behöver vara medvetna om det pedagogiska runt 

omkring och ha det bestämda syftet och målet i åtanke vilket skulle kunna indikera att 
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möjligheten att enbart umgås och vara närvarande med barnen går förlorad (Jonsson, 

Williams & Pramling Samuelsson, 2017).  

 

Både vårt resultat och rapporten från Skolinspektionen (2016) visar att det praktiska 

arbetet som genomförs av personalen inte har påverkats i större grad trots att det är 

förskollärare som står som ansvariga för undervisningen och det pedagogiska arbetet. I 

rapporten framgår det dessutom att lärarna beskriver sig själva som stöttande och 

medforskare i barns lärande och betraktar sig alltså inte som undervisande lärare. Detta 

skiljer sig dock ifrån vårt resultat som istället indikerar att förskolepersonal är medvetna 

om att de bedriver undervisning och de menar dessutom att det är något de alltid bedrivit 

och är alltså inte något som de börjat med på senare år. Vidare skulle detta kunna innebära 

att förskolepersonalen i vår studie inte enbart ser sig själva som medforskande och 

närvarande men också betraktar sig som undervisande lärare där de tillsammans med 

barnen upptäcker och utvecklas i förhållande till de mål som finns i Lpfö 18 

(Skolinspektionen, 2016). Något som vårt resultat däremot tyder på såväl som 

Skolinspektionens rapport är att barns lärande och utveckling sker ständigt och 

kontinuerligt men att det kräver en medveten förskolepersonal för att barnen ska utmanas 

och stimuleras och genom undervisning få möjlighet att utvecklas och lära vilket också 

ligger som förskolans uppdrag och ansvar.  

6.1.2 Kommunikation och samspel  

Resultatet visar att personalen i förskolan ständigt behöver vara flexibel i sin undervisning 

speciellt med de yngsta barnen då deras intresse varierar från en dag till en annan. Detta 

är något som Björklund och Palmér (2019) belyser med att undervisningen är i ständig 

rörelse då den utgår ifrån barnen och deras lek. Kragh - Müller (2012) skriver att det 

främst är genom ett vardagslärande som de yngsta barnen tillägnar sig kunskaper och det 

är således av vikt för personalen i förskolan att vara lyhörd för barnens intentioner med 

leken när de planerar sin undervisning.  Det kan då tänkas att det krävs flexibilitet för 

personalen i förskolan när de planerar sin undervisning vilket även beskrivs i resultatet 

när den planerade undervisningen fick sättas åt sidan och annat material fick tas fram fast 

med samma syfte. Det kan därför tolkas som att inbäddad undervisning är ett användbart 

verktyg för personalen i förskolan då de tillsammans med barnen konstruerar kunskap i 

vardagssituationer och uppmärksammar lärandet i det som redan sker på förskolan när 

de yngre barnens intresse varierar (Dalgren, 2017). 

 

När undervisningsgrupperna används och förskolepersonalen beskriver att de är indelade 

utefter barnens nuvarande utvecklingsnivå så kan det tolkas som att de använder sig av 

den proximala utvecklingszonen i undervisningen. Med utgångspunkt i Pihlgrens (2017) 

beskrivningar går det att förstå förskolepersonalens arbete och planering utifrån en 

scaffoldingstöttande miljö då de planerar undervisningen utifrån barnen samt att de utgår 

ifrån att lärande sker i samspel med andra människor. Däremot så framgår det en 

uppfattning om att personalen inte får vara rädda för att hålla kvar barnen i den uppgift 

eller aktivitet som bestämts för att kunna fullfölja den undervisning som planerats. Det 
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framkommer även att kommunikation och närvaro är viktig för undervisningen, närvaro 

i den meningen att personalen är med i barnens utforskande och inte talar över huvudet 

på dem och- eller har fokus på något annat. Med dessa redogörelser från resultatet blir det 

synligt att samspelet betraktas som en viktig och betydande aspekt för undervisningen. 

Williams (2006) förklarar att samlärande sker i samspel mellan människor där både dem 

och miljön har betydelse för vilka kulturer som skapas. Det betonas även att människor 

skapar förståelse och mening tillsammans vilket då innebär att samlärande även skulle 

kunna förstås som ett förhållningssätt som för personalen innebär att både under 

planerade undervisningstillfällen men även under barns fria lek möjliggöra för dem att 

samspela med varandra och även utveckla kommunikationsförmåga. Med anledning av 

ovan nämnda aspekter så kan resultatet tolkas som att kommunikation och samspel utgör 

en viktig roll för undervisningen för att förskolepersonal tillsammans med barnen ska 

kunna konstruera kunskap och skapa mening samt att personalens förmåga att vara 

lyhörd för barns intressen och förutsättningar är centrala då detta kräver en medvetenhet 

och närvaro hos dem för att möjliggöra ett samlärande där samtliga får var delaktiga. 

 

I resultatet framkommer det att det är viktigt för personalen att känna att de gör ett bra 

arbete och lyckas med det de gör, precis som de lyfter barnens framgångar. Tillika lyfts 

vikten av att ha roligt och inte glömma bort det spontana vilket Jonsson et al. (2017) också 

belyser då de skriver att en ständig pedagogisk medvetenhet hos lärarna kan bidra till att 

känslan av att umgås och ha trevligt med barnen går förlorad när tydliga syften och mål 

ska vara i fokus. Uppfattningen om att undervisningsbegreppet kan medföra en ökad 

status för personalen stämmer även överens med resultatet i Jonsson et al. (2017). Vårt 

resultat indikerar också att det finns en viss stress hos förskollärarna eftersom det är de 

som har huvudansvaret för undervisningen. Med anledning av detta så skulle vårt resultat 

kunna ställas mot det de tidigare studier visar eftersom det å ena sidan visar en ökad stress 

kring undervisningen och att det upplevs mer kravfyllt jämfört med tidigare utifrån de 

vuxnas perspektiv samtidigt som det å andra sidan inte uppmärksammar vilken betydelse 

och- eller påverkan införandet av undervisningsbegreppet möjligtvis har för barnen i 

förskolan.  

6.1.3 Organisatorisk och social arbetsmiljö  

Resultatet visar en delad uppfattning och inställning till undervisningsbegreppet och hur 

det kan påverka och förändra det pedagogiska arbetet. Å ena sidan så framgår det att 

personal är positiv till införandet av begreppet undervisning då det påtalas att 

yrkesprofessionen kan få högre status, att utbildningen i förskolan utformas med syfte och 

mål och arbetas med samt att det för samhället synliggörs att förskolan faktiskt bedriver 

undervisning. Med den aspekten överensstämmer resultatet med tidigare studier som 

visar att det finns tendens till positivare inställning gentemot förändringar som sker inom 

yrket ju längre erfarenhet och ju starkare uppfattning som finns kring ens profession 

(Maskit & Firstater, 2016). Å andra sidan så visar resultatet däremot att trots erfarenhet 

och en stark tilltro till sin profession så finns det vissa frågetecken kring hur det nya 

begreppet, och den förändring som det möjligtvis kan innebära för det pedagogiska 
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arbetet, ska bearbetas och verkställas av förskolepersonal. Det gemensamma för båda 

dessa synvinklarna utifrån resultatet är dock att det finns en önskan och övertygelse kring 

att förskolans undervisning inte ska efterlikna skolans utan att barns intresse och lek 

fortfarande ska utgöra grunden för undervisningen där det finns ett helhetsperspektiv på 

lärande, utveckling och omsorg. 

 

Oavsett ifall införandet av undervisningsbegreppet uppfattas som en möjlighet eller en 

utmaning för förskolepersonalens arbete med undervisning så tyder resultatet på att 

behovet av forum, tid och möjlighet till att tillsammans få diskutera och reflektera kring 

olika begrepp och hur arbetslaget gemensamt kan arbeta utifrån dessa är starkt. Det 

påtalas också att förskolepersonalen samarbetar vilket de menar underlättar deras arbete 

och de poängterar också att samtliga fyller en värdefull funktion för arbetslaget då de 

stöttar och kan med respektive kompetenser och kunskaper komplettera varandra. Det 

framgår också att begreppet undervisning inte är helt självklart bland personalen i 

förskolan och att det på grund av nyligen införda begreppet undervisning i Lpfö 18 

ytterligare kan stärka behovet av tid och möjlighet för diskussion arbetslag emellan. Med 

anledning av införandet så visar även resultatet att förskollärare kan uppleva en större 

stress då det är de som står som ansvariga för den pedagogiska utbildningen samt att det 

uppdraget tillika kan upplevas som mer kravfyllt jämfört med tidigare. Ovannämnda 

aspekter som framkommit i resultatet stämmer överens och stärker tidigare studier där 

just den kritiska reflektionen och att arbetslaget hjälper varandra understryks som viktig 

samt att förskollärare i och med Lpfö 18 upplever uppdraget som mer kravfyllt och på så 

sätt även upplever mer stress med att genomföra det (Westman & Bergmark, 2014; 

Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson, 2017).  

 

Dessutom framgår det i resultatet att det finns en viss tvetydighet kring vilka 

arbetsuppgifter och ansvarsområden som vardera yrkeskategori ska ha i förskolan. Precis 

som en tidigare studie så visar vårt resultat att förskolepersonal ställer sig frågande till 

ifall det tillförda begreppet och tydliga uppdraget för förskollärare innebär att barnskötare 

ska genomföra samma arbetsuppgifter som tidigare eller om detta innebär en förändring 

i ett arbetslags gemensamma arbete (Eriksson, 2014). Vårt resultat visar även att det 

praktiska arbete som innefattar bland annat arbets- och ansvarsfördelning, som 

genomförs på förskolorna i låg grad har förändrats trots förtydligandet av förskollärares 

ansvar för undervisningen vilket även resultatet i Erikssons (2014) studie tyder på. Något 

som inte framgår i vårt resultat är dock vad detta beror på, alltså vad som bidragit till att 

det inte skett någon större förändring i arbetsfördelningen mellan förskolepersonal 

utefter kompetens och kunskap. Det skulle däremot kunna vara precis som tidigare 

studien visat vilket är att det finns en önskan om att fördelningen mellan 

förskolepersonalen ska tillämpas på ett demokratiskt och rättvist sätt samt utifrån 

personalens eget intresse (Eriksson, 2014). Detta resonemang skulle ytterligare kunna 

vara en faktor som indikerar att det finns ett behov för förskolepersonal att gemensamt få 

diskutera och kanske möjligtvis också få tydligare riktlinjer för hur dessa fördelningar ska 

genomföras för att möjliggöra för förskolepersonal att vara säkra på sitt uppdrag och 
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således möjliggöra för en undervisning där samtligas kompetenser och kunskaper tas i 

beaktande. 

6.2 Slutsats  

Resultatet visar att undervisning enligt de intervjuade handlar om medvetna tankar kring 

det som sker i förskolan och att kommunikativa processer är en viktig del i arbetet medan 

organisatorisk och social arbetsmiljö ofta innebär utmaningar då det till stor det inte 

möjliggör för de kommunikativa processerna och således då inte heller de medvetna 

tankarna. Resultatet visar tillika att personalen i de undersökta förskolorna både 

genomför spontan och planerad undervisning samtidigt som de har tydliga mål utifrån 

Lpfö 18 då undervisning är en målinriktad process. En önskan om tydligare 

arbetsbeskrivningar uppmärksammas då det är tydligt i Lpfö 18 kring att förskollärare har 

ett uppdrag som inte barnskötare eller outbildad personal har. Slutsatsen är att 

undervisning enligt de intervjuade innebär medvetna tankar som i sin tur bidrar till att 

personalen i förskolan har ett komplext arbete där olika metoder kan användas för samma 

syfte samt att organisatoriska och sociala faktorer till stor del styr hur undervisningen blir 

i praktiken.  

6.3 Metoddiskussion  

Eftersom semistrukturerade intervjuer genomfördes och därmed ligger till grund för 

studien så upplever vi att resultatet är pålitligt och synliggör förskolepersonals 

uppfattningar och förståelse kring begreppet undervisning samt vad införandet av det 

begreppet kan ha fått för betydelse för deras arbete. Intervjuerna varade i 10–30 minuter 

och genomfördes i ett enskilt rum vilket möjliggjorde för samtliga parter att få lugn och ro 

samt kunde säkerställa att intervjuerna inte stördes av några avbrott. Detta är något som 

vi anser är en av styrkorna i vår studie då resultatet både visar på uppfattningar och hur 

de tänker kring undervisning men också på ett beskrivande och utförligt sätt får fram hur 

de arbetar med undervisning på ett konkret och praktiskt sätt där det framgår på vilka sätt 

och vilka metoder det genomför undervisning på. Utifrån den valda teorin har resultatet 

på ett genomgående sätt kunnat användas för att tolka förskolepersonalens beskrivningar 

vilket vidare varit en av styrkorna som gjort det möjligt att förstå resultatets innebörd. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där samspel människor emellan är centrala, så 

synliggörs dock inte barns perspektiv i vår studie på samma sätt som tidigare studier. 

Detta behöver nödvändigtvis inte innebära att dessa funderingar och tankar inte finns hos 

förskolepersonalen som vi har intervjuat men det skulle kunna vara av intresse och 

värdefullt att ta reda på hur personalen i förskolan resonerar kring vilken betydelse 

införandet av undervisningsbegreppet har för barnen då vår studie enbart synliggör hur 

förskolepersonal upplever det. 

6.4 Yrkesrelevans  

Denna studies relevans grundar sig i att undervisningsbegreppet nyligen tillförts i Lpfö 18 

och det kan utifrån tidigare forskning samt denna studies resultat tolkas som att det inte 
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är ett etablerat begrepp än inom förskolan. Genom att personal i förskolan då får möjlighet 

till att ta del av denna studie så kan de även få tankar och idéer kring arbetssätt samt olika 

metoder i utformandet av undervisning som kan inspirera hur de själva tillsammans med 

sitt arbetslag kan använda. Studien är även relevant för förskolepersonal då den 

uppmärksammar att undervisning kan ske dels planerat och dels spontant men att det 

handlar om medvetna tankar samt kommunikativa processer. Genom att ha detta i åtanke 

efter att tagit del av studien kan personalen i förskolan skapa en diskussion kring hur de 

tänker och vad undervisning är för de samt hur de arbetar med det på sin avdelning och- 

eller förskola. Detta skulle i sin tur kunna leda till att den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön förändras då personalen ges tid till att fördjupa sig i vad begreppet 

undervisning betyder för dem samt att de kan dela med sig av tidigare erfarenheter kring 

begreppet och metoder.  

6.5 Förslag på fortsatt forskning  

Utifrån vår studies resultat där vi inte tagit del av hur förskolepersonal resonerar kring 

betydelsen av undervisningsbegreppet ur ett barns perspektiv så tänker vi att detta kan 

vara en aspekt som en annan studie kan ta avstamp i. Ytterligare en aspekt som skulle 

kunna undersökas för att få en större insikt och förståelse för förskolepersonals arbets- 

och förhållningssätt till undervisning är en studie med både intervjuer och observationer. 

Detta för att möjligtvis kunna synliggöra ifall förskolepersonalen arbetar som de beskriver 

att de gör eller om det finns faktorer som gör att deras beskrivningar inte stämmer överens 

med deras handlande. En studie med observationer skulle också kunna visa på hur de 

praktiskt arbetar med undervisning vilket är något som vi i denna studie enbart kunnat få 

svar på genom deras beskrivningar. En fortsatt studie skulle tillika kunna vara att 

intervjua ett antal förskollärare och samma antal barnskötare för att kunna jämföra svaren 

och se om dessa skiljer sig åt och i så fall hur samt se vilka likheter deras svar indikerar på 

och vad det möjligtvis har för betydelse för deras gemensamma arbete med undervisning.  
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Bilagor 

Bilaga 1  
 
Missivbrev  
Hej! 
Vi heter Ulrika Hultemar och Rebecka Holmström och studerar till förskollärare på 
Mälardalens Högskola. Vi går termin sju vilket även är den sista och gör för tillfället vårt 
självständiga arbete. I denna studie vill vi undersöka vad undervisning innebär för 
förskolepersonal samt hur de beskriver sitt arbete med undervisning.  
  
För att undersöka vårt valda ämne så undrar vi om vi kan få intervjua dig för att få ta del 
av dina beskrivningar. Intervjun beräknas ta 30 minuter och studien kommer att fokusera 
på dina beskrivningar av din förståelse och uppfattning om vad begreppet undervisning 
innebär samt ditt arbetslags arbetssätt i förhållande till den nya Läroplan för förskolan. Vi 
skulle vara tacksamma ifall du vill delta då vi tycker att dina tankar, erfarenheter och 
beskrivningar är betydelsefulla för vår studie. Intervjuerna kommer genomföras efter 
överenskommelse med dig, gärna på din förskola i ett avskilt rum där vi kan spela in 
intervjun samt få vara ifred. 
  
Vetenskapsrådet har fyra forskningsetiska principer som vi kommer att utgå och förhålla 
oss till i denna studie. Informationskravet är den första som handlar om att du kommer 
delges vad denna studies syfte är. Samtyckeskravet innebär att vi behöver ditt samtycke. 
Konfidentialitetskravet kommer vi beakta då din identitet inte kommer att framgå i det 
färdiga arbetet. Det sista är nyttjandekravet som handlar om att vi informerar dig om att 
studien bland annat kommer att publiceras på DIVA, som är en portal för högskole- och 
universitetsuppsatser, samt läsas av både handledare, examinator och kurskamrater. Det 
insamlade materialet och ljudfilerna för din inspelade intervju kommer enbart att 
användas i denna studie och kommer att raderas när arbetet är färdigställt och publicerad 
på DIVA. 
  
Vi hoppas att du har möjlighet att delta i vår studie och kontakta gärna oss vid frågor och 
funderingar. Nedan finner ni också namn och kontaktuppgifter till kursansvarig lärare på 
Högskolan. 
  
Vänliga hälsningar  
Ulrika Hultemar och Rebecka Holmström 
  

  



 

 

Bilaga 2  
Intervjufrågor  
 

● Vilken utbildning har du?  
● Hur länge har du arbetat i förskolan?   
● Vad innebär undervisning för dig? 
● Hur resonerar du och ditt arbetslag kring den nya Läroplanen där detta begrepp 

införts? Har det någon betydelse?  
● Vilka möjligheter upplever du att du och ditt arbetslag får när begreppet 

undervisning är infört? Beskriv.  
● Vilka utmaningar upplever du att du och ditt arbetslag får? Beskriv.  
● I och med att det även skrivs att förskollärarna har ansvaret för det pedagogiska i 

undervisningen så undrar vi även ifall det har påverkat ert arbetssätt och isåfall 
hur?  
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