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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare och förskollärarstudenter uppfattar 

begreppet undervisning samt hur de anser att undervisning kan bedrivas i förskolan, vidare 

presenteras även de skillnader som går att utläsa mellan dessa två respondentgrupper. 

Studiens teoretiska ramverk utgörs av det sociokulturella perspektivet, forskning kring 

undervisning och lärande ur ett didaktiskt perspektiv samt definitioner av begreppet 

undervisning. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod där semistrukturerade 

intervjuer använts för att samla in empiri som bearbetats genom en analytisk induktion.  

Resultatet visar att förskollärarstudenter ställer sig skeptiska till användandet av 

begreppet undervisning då det uppfattas kravfyllt och associeras med en mer strikt planerad 

verksamhet. Förskollärare uppvisar däremot en mer pragmatisk syn på begreppet och ser 

generellt inga problem med att använda sig av det i förskolan. Vidare gick att urskilja 

paralleller mellan förskollärare och förskollärarstudenters uppfattning av begreppet 

undervisning och hur den kan bedrivas vilket exempelvis yttrar sig genom att 

förskollärarstudenters mer negativa uppfattning av undervisning gör dem mindre benägna 

att vilja undervisa i förskolan.  
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1. Inledning 

Skolinspektionens kvalitetsgranskningar belyser förskolans svårigheter med begreppet 

undervisning och vad detta innebär i ett förskolepedagogiskt sammanhang. Svårigheterna kan 

handla om begreppsfrågor snarare än innehåll, men det är problematiskt om det får följder för 

hur förskolorna arbetar med läroplansuppdraget. 

 
Utbildningsdepartementet, 2017 

 

Under andra halvan av 2018 förväntas en reviderad version av förskolans läroplan träda i 

kraft. Ett tillägg i Skolverkets nuvarande utkast till förslaget för den reviderade läroplanen 

(2017:783), hädanefter enbart benämnt som Skolverkets utkast, är inkluderingen av 

undervisning vilket är ett begrepp som tidigare inte funnits med i förskolans läroplan. Med 

anledning av dessa förändringar har vi valt att undersöka hur förskollärare och 

förskollärarstudenter ser på undervisning i förskolan. 

Vår ambition med denna uppsats är att genom två delstudier undersöka hur 

undervisningsbegreppet uppfattas av såväl verksamma som blivande förskollärare samt hur 

de anser att undervisning kan bedrivas i förskolan. Ämnets högst aktuella natur gör det även 

relevant för oss som blivande förskollärare då detta kommer vara den första läroplan vi 

arbetar utifrån.  

Vi vill tacka de förskollärare och förskollärarstudenter som ställt upp i denna 

intervjustudie för att på så sätt låta oss ta del av deras uppfattning av begreppet undervisning. 

Vi vill även tacka vår handledare Karin Hjälmeskog för konstruktiv och kontinuerlig 

feedback som varit till stor hjälp i vårt skrivande.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Vårt syfte är att undersöka förskollärares och förskollärarstudenters uppfattning av 

begreppet undervisning och undervisningens roll i förskolan. I denna studie arbetar vi utifrån 

följande frågeställningar:  

 

Frågeställningar 

 

1. Vilken uppfattning har förskollärare och förskollärarstudenter av begreppet 

undervisning i förskolan? 

 

2. På vilket sätt anser förskollärare och förskollärarstudenter att undervisning inom 

förskolan kan bedrivas?  

 

3. Vilka eventuella skillnader går att utläsa mellan förskollärare respektive 

förskollärarstudenters uppfattning av begreppet undervisning samt hur  

denna undervisning kan bedrivas i förskolan?    
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2. Bakgrund 

År 2011 fattades beslutet att göra förskolan till en egen skolform och integrera den i 

skollagen. Beslutet var resultatet av en mångårig diskussion där flertalet utredningar 

förespråkade en gemensam lag för skolan och förskolan, bl.a. bedömde Barnomsorg- och 

skolakommittén (BOSK) i slutbetänkandet Att erövra omvärlden (SOU 1997:157) att 

förskolan bör inkluderas i skolväsendet för att ytterligare betona dess pedagogiska uppdrag. 

I regeringens proposition (2009/10:165) klargjordes att det inte fanns några avsikter att ändra 

förskolans uppdrag men det väcktes trots detta oro kring den, enligt vissa, nu mer diffusa 

gränsen mellan förskola och skola. Något som kom att stå i centrum för dessa diskussioner 

var att förskolan nu skulle bedriva undervisning, ett begrepp som tidigare inte funnits i 

förskolan och som heller inte hade getts en tydlig definition i någon av de tidigare 

skollagarna. Regeringen betonar i propositionen (2009/10:165) vikten av att ge begreppet 

undervisning en så vid tolkning som möjligt så att det kan anpassas för såväl skola som 

förskola utan att förvanska skolformernas respektive läroplaner och pedagogiska uppdrag.  

Utöver behovet av att konkretisera begreppet på grund av bristen på tidigare definition 

fanns det även en historiskt förankrad syn på begreppet som gav det en viss värdeladdning 

när det förknippades med förskolans verksamhet. Engdahl skriver i Förskoletidningen om 

hur begreppet historiskt sett har belyst skillnaden mellan förskollärarens och lärarens arbete 

och att det framförallt brukar associeras till ”en vuxenstyrd förmedlingsmetodik och tankar 

om att lärare lär ut och elever lär in” (2010, s. 25). Trots, eller kanske på grund av, de 

splittrade åsikter som begreppet undervisning framkallade skrevs det dock aldrig in i 

förskolans läroplan, det förblev något outtalat och underförstått, fram tills nu. 

I april 2017 fick Skolverket i uppgift att förtydliga förskolans uppdrag och revidera dess 

dåvarande läroplan (Utbildningsdepartementet 2017). Genom Skolinspektionens 

kvalitetsgranskningar (2016) upptäcktes att det inom förskolan råder vissa svårigheter med 

begreppet undervisning och dess innebörd. Med utgångspunkt i dessa resultat blev begreppet 

ett tydligt fokus i revideringen av läroplanen då det ansågs att oklarheter kring en så 

fundamental del av verksamheten kunde innebära en negativ inverkan på dess kvalité. 

Den begreppsliga betydelsen av undervisning är på många sätt förhållandevis 

okomplicerad, det är ett ord som ämnar beskriva en styrd lärprocess. Dess historiska 

förankring till skolan har dock gett begreppet en vidare och mer komplicerad innebörd när 

det kopplats till förskolan. Det är denna polariserande begreppsuppfattning vi vill undersöka. 
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3. Teoretiskt ramverk 

I följande avsnitt redogör vi för studiens teoretiska utgångspunkter där det sociokulturella 

perspektivet används för att belysa de sociokulturella aspekterna av begreppet undervisning 

som går att utläsa i Skolverkets utkast (Skolverket 2017, s. 16), vidare presenteras forskning 

kring undervisning och lärande ur ett didaktiskt perspektiv samt definitioner av begreppet 

undervisning. Dessa utgångspunkter används för att förstå och förklara hur undervisning kan 

implementeras som det begrepp som förklarar samspelet mellan barn och förskollärare för 

att möjliggöra utveckling och lärande i förskolan. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i Vygotskijs (1896–1934) teorier kring lärande 

och hur barn tillägnar sig kunskap och färdigheter i interaktion med sin omgivning. I det 

sociala samspelet mellan individen och kollektivet, och i förhållande till den kulturella 

kontexten, skapas möjligheter till utveckling och lärande. Säljö menar att lärande sker när 

individer delar erfarenheter och kunskaper i gemensamma aktiviteter för att senare använda, 

och behärska, dessa nya kunskaper i andra kontexter (2005, s. 36, 66). 

Det framgår i Skolverkets utkast att förskollärare ska låta rutinsituationer såväl som 

spontana situationer i verksamheten fungera som tillfällen för undervisning (Skolverket 

2017, s. 16). Undervisningen ska vara en integrerad del i verksamheten genom de olika 

sociala och kulturella sammanhang där barnen, genom interaktion, ges möjlighet att tillägna 

sig lärande och förståelse. Med ett sociokulturellt perspektiv på lärande blir barngruppen en 

avgörande faktor då lärande och utveckling är beroende dels av den sociala och kulturella 

kontexten men även av hur barn blir delaktiga i kunskaper och färdigheter i samspel med 

andra (Säljö 2005, s.130; Säljö 2014, s. 307). Förskollärarens pedagogiska uppdrag består i 

att följa barnens intresse och utgå från tidigare förvärvade erfarenheter. I Skolverkets utkast 

fördjupas uppdraget när undervisning beskrivs i termer av att utmana barnens intresse 

ytterligare genom att arrangera en pedagogisk verksamhet som riktar, och håller kvar, 

barnens uppmärksamhet mot läroplanens strävansmål (Skolverket 2017, s.16). Förståelse för 

hur barns erfarenheter används för att utveckla nya kunskaper och färdigheter kan ses mot 

bakgrund av principen om den proximala utvecklingszonen (Vygotskij1934/1999, s. 329). 

Teorin om den proximala utvecklingszonen förklarar hur människor som behärskar vissa 

kunskaper och färdigheter kan vara mycket nära att även behärska mer fördjupad kunskap 
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och hur de, genom vägledning och stöttning av någon som besitter denna fördjupade 

kunskap, kan erövra och behärska detta nya lärande (Säljö 2014, s. 305). Jakobsson menar 

dock att alla deltagare tillägnar sig någon form av lärande eftersom samspelet oftast kräver 

förklaringar, omformuleringar och argumentation för att göra något begripligt för den med 

begränsad kunskap och som befinner sig i den proximala utvecklingszonen (2012, s. 159). 

Detta kräver en verksamhet där barn görs delaktiga och där barn och förskollärare, i samspel, 

ges möjlighet att ta initiativ och uttrycka erfarenheter och lyssna till varandra för att 

tillsammans konstruera ny kunskap (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson 2013, s. 

14). 

3.2 Didaktik 

Forskningsområdet didaktik behandlar undervisningens och inlärningens teori såväl som 

praktik och kan förstås som läran om undervisning (Kroksmark 2007, s. 1; Lindström & 

Pennlert 2013, s. 18; Wahlström 2016, s. 131). Didaktik kan även beskrivas som förmågan 

att förmedla ett budskap så att det blir möjligt för andra att tillägna sig förståelse, kunskaper 

och färdigheter (Kansanen, Hansén, Sjöberg & Kroksmark 2011, s. 29). 

Didaktik kan delas in i allmändidaktik där generella frågor kring undervisning är centrala 

och ämnesdidaktik där grundläggande skillnader i ämnenas karaktär kräver skilda sätt för 

lärare att undervisa. Undervisning i matematik och musik kräver helt skilda ämnesspecifika 

metoder, det krävs olika former av didaktisk kompetens. En lärare med didaktisk kompetens 

beskrivs av Lindström & Pennlert som en lärare med förmåga att skapa goda förutsättningar 

för kunskapsutveckling, förhålla sig till olika faktorer så som barnens tidigare erfarenheter, 

läroplaner och kunskapsmål samt att låta undervisningen vara föremål för reflektion (2013, 

s. 12, 41). Denna reflektion menar även Englund är en del av den didaktiska kompetensen 

som består i medvetenhet kring de innehållsliga aspekterna i undervisningen så väl som sättet 

denna undervisning bedrivs på, alltså varför visst innehåll väljs ut som föremål för 

undervisning och varför visst innehåll väljs bort (1991, s. 14). Även Wahlström beskriver 

hur lärare gör didaktiska analyser där läroplanernas undervisningsinnehåll, 

undervisningssituationen och den lärandes erfarenheter blir aspekter som påverkar vilket 

innehåll som ses som värdefulla (2016, s. 136). 

Den pedagogiska relationen mellan barnet och läraren framgår som interaktiv men dock 

asymmetrisk, läraren ansvarar för undervisningen och är den som ska förmedla ett innehåll 

till barnet, undervisningen kan dock utformas så att den karakteriseras av en mer 
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demokratisk växelverkan (Kansanen, Hansén, Sjöberg & Kroksmark 2011, s. 45–47). 

Lärarens relation till barnets förhållande till undervisningens innehåll förstås däremot som 

den didaktiska relationen, alltså lärarens relation till barnets lärande (ibid.). Denna didaktiska 

relation kan förstås med hjälp av den didaktiska triangeln som förklarar förhållandet mellan 

barnet, läraren och innehållet i pedagogiska situationer (Kansanen, Hansén, Sjöberg & 

Kroksmark 2011, s. 46; Lindström & Pennlert 2013, s. 9; Wahlström 2016, s. 138). 

En didaktiskt kompetent lärare använder de didaktiska frågorna och låter de bli en del i 

såväl planering och undervisning, dokumentation som uppföljning och utvärdering och 

syftar till att ge svar som hjälper läraren att skapa möjligheter för utveckling och lärande. 

Vad är undervisningens mål och vilket innehåll väljs ut, varför ska barnet få erfarenheter av 

just detta innehåll, vem är barnet och vad har barnet för tidigare erfarenheter samt hur kan 

undervisningen utformas utifrån svaren på dessa frågor? (Wahlström 2016, s. 131). 

Istället för att se didaktik som normativt måste lärare även kunna anpassa undervisningen 

och behärska olika strategier för att ge varje enskilt barn förutsättningar att utvecklas. 

Hultman förespråkar ett situerat perspektiv på didaktik där fokus blir relationen mellan barn 

och lärare och hur undervisningen ser ut i praktiken, därmed ges de didaktiska frågorna en 

delvis annan innebörd där lärares varierande undervisningsstrategier, hur-frågan, och 

förmåga att motivera barnen, varför-frågan, synliggörs ytterligare (2011, s. 70). Jonsson 

beskriver hur begreppet Nuets didaktik kan användas för att förstå hur de didaktiska frågorna 

kan kopplas till konkreta situationer i verksamheten där tidsaspekten och barnperspektivet 

skapar en flexibel och situationsanpassad didaktik där barns erfarenheter och intresse 

tillvaratas (2011, s. 103–104). Förutom frågorna vad, varför, vem och hur menar Jonsson 

även att frågorna var och när bör användas för att synliggöra hur didaktiken kan förstås i en 

förskolekontext där lärande ofta sker spontant i vardagliga rutinsituationer, i nuet, när 

förskollärare uppmärksammar tillfällen och möjligheter för barns lärande (2011, s. 87, 103). 

För att tydligare knyta didaktiken till förskolans verksamhet används forskningsområdet 

förskoledidaktik. Förskoledidaktik är tvärvetenskapligt med anknytning till 

forskningsdiscipliner så som välfärdsforskning, läroplansteoretisk och utbildningshistoriska 

forskning, barndomsforskning samt barnpedagogisk forskning (Josefson 2018, s. 1, 33). 

Inom förskoledidaktiken studeras barns lärprocesser i relation till generella frågor som 

politiska beslut, lagar och strukturer i samhället samt hur dessa faktorer inverkar på barns 

lärprocesser. (Josefson 2018, s. 33). Forskningsfrågor som rör såväl barns lärande och 

meningsskapande inom olika ämnesområden men även lek och omsorg samt barns möte med 

förskolan och omvärlden ges stort utrymme inom förskoledidaktiken (Josefson 2018, s. 1, 
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33). Det förskoledidaktiska arbetssättet är gränsöverskridande och projektinriktat med 

utgångspunkt i att barn utforskar sin omvärld utan att detta utforskande enbart knyts till 

avgränsade ämnen (Elfström 2013, s. 118). Förskollärarens roll i detta arbetssätt blir således 

att förstå hur barn exempelvis utforskar ett föremåls matematiska och naturvetenskapliga 

aspekter utan att särskilja dessa samt att möjliggöra för varje barn att vara delaktig i detta 

gränsöverskridande, och gemensamma, utforskande. Vidare beskrivs även relationer med 

engagerade pedagoger som viktiga förutsättningar i ett förskoledidaktiskt arbetssätt där 

lärandet förstås som relationellt (Hammarström-Lewenhagen 2013, s. 318). Hammarström-

Lewenhagen framhåller vikten av att förskollärarutbildningarna förbereder blivande 

förskollärare på de ökade krav som vårt allt mer globaliserade samhälle ställer på förmågan 

att kritiskt, etiskt, filosofiskt och teoretiskt delta i det förskoledidaktiska utvecklingsarbetet 

(2013, s. 320). Vidare diskuteras även huruvida det i förskolan finns en likvärdig 

förskoledidaktisk kompetens vad gäller det pedagogiska uppdraget där barn, enskilt och 

gemensamt, ska ges möjlighet att leka, utforska och utveckla ett kritiskt tänkande 

(Hammarström-Lewenhagen 2013, s. 325). 

3.3 Undervisning 

Enligt 1 kap. 3 § i Skollagen (SFS 2010:800) definieras begreppet undervisning som ”sådana 

målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och 

lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden”. I Vetenskapsrådets 

delrapport för SKOLFORSK-projektet beskriver Persson undervisning som ” […] en 

process då förskolepersonalen utgår från en tolkning av barnens förståelse av en aktivitet 

och vad barnet vill göra i en given situation, men förmår att stödja barnets lärande genom att 

utvidga och dekontextualisera det sammanhang som aktiviteten utspelar sig i” (2015, s. 134). 

Begreppet undervisning förklaras av Jonsson & Pramling Samuelsson som ”konsten att peka 

ut något för någon” (2017, s. 92). Undervisning kan också förstås som när människor delar 

uppmärksamhet kring ett objekt och har ett samordnat perspektiv som gör det möjligt att 

skapa en gemensam förståelse för objektet (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson 

(2013, s. 54, 57). Barnetts definition av begreppet undervisning utmärks av två aspekter: en 

utveckling måste ske hos den lärande och uppgiften måste fortsätta, och även förändras, tills 

den lärande förstår och klarar av uppgiften (1973, s. 393–394), undervisning blir således 

något som sker i samspel där den undervisande anpassar uppgiften efter den lärandes behov. 
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4. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning kring undervisning och lärande i en 

förskolekontext. Denna forskning ligger till grund för att synliggöra olika synsätt vad gäller 

hur undervisning i förskolan kan förstås samt hur den kan bedrivas. 

 

4.1 Undervisning i förskolan 

Den undervisning som bedrivs i förskolan kan beskrivas som när förskollärare, med såväl 

teoretisk som pedagogisk kompetens, möjliggör för barn att tillägna sig kunskap och skapa 

mening genom att följa barns intresse samt utmana detta intresse i en sorts här-och-nu-

centrerad praktik som benämns vara kärnan i förskolans verksamhet (Pramling Samuelsson, 

Sheridan & Williams 2006, s. 24). Genom att tala om undervisning endast som 

kontextberoende och som något som måste följa barns intresse kan dock medföra att 

definitionen av vad undervisning i förskolan kan vara blir för snäv (Hedefalk, Almqvist & 

Lundqvist 2015, s. 32). Undervisning i förskolan kan istället förstås i termer av att allt 

lärande och att allt som sker i den dagliga verksamheten, samlingar, måltider och lek, kan 

betraktas som undervisning och det behöver alltså inte alltid röra sig om formella målstyrda 

aktiviteter (Hedefalk, Almqvist & Lundqvist 2015, s. 32; Vallberg Roth, Holmberg, Palla, 

Stensson & Tallberg Broman 2018, s. 8; Persson 2015, s. 133). För att tillvarata dessa 

spontana situationer i förskolans verksamhet och se dessa som möjliga lärtillfällen och 

tillfällen för undervisning behöver förskollärare bemöta barnet som en lärande individ 

samtidigt som förskolläraren ansvarar för att undervisningen svarar upp mot läroplanens mål 

och knyter an till barnens tidigare erfarenheter (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 

2017, s. 93). Detta dubbla uppdrag diskuteras av Eidevald som menar att förskollärare kan 

uppleva en motsättning huruvida det blir möjligt att arbeta med uppsatta mål i förskolans 

undervisning samtidigt som barnens intresse och nyfikenhet ska tillvaratas (2013, s. 71). 

Sheridan & Pramling Samuelsson ifrågasätter huruvida det är möjligt att betrakta förskolans 

undervisning utifrån att vardagliga händelser används för att erbjuda barn möjligheter till ett 

vidgat lärande, är det inte så att det är just de planerade aktiviteterna, så som samlingar och 

temaarbeten, som är de aktiviteter som oftast ses som undervisning? (2009, s. 32). 

Temaarbete är ett i förskolan vanligt förekommande arbetssätt där barnens intresse får ta 

plats och styra undervisningen inom det förutbestämda temat. Att barns intresse uppstår 

spontant beskrivs dock som en chimär, undervisningen måste organiseras utifrån läroplanens 

mål och förskollärarnas professionella kunnande och inte utifrån barnens intresse, däremot 
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ska barnens ges möjlighet att påverka undervisningen för att möjliggöra för barns spontana 

intresse att bli synligt (Sheridan & Pramling Samuelsson 2009, s. 31). När barn och 

förskollärare tillsammans och målmedvetet riktar uppmärksamheten mot något i barnets 

omvärld och samtidigt knyter an detta till barnens tidigare erfarenheter möjliggörs barnens 

meningsskapande genom undervisning (Broström 2006, s. 395, 403–404; Jonsson, Williams 

& Pramling Samuelsson 2017, s. 94).  

Jonsson & Pramling Samuelsson beskriver hur förskollärare organiserar och genomför 

undervisning i planerade och vardagliga situationer samtidigt som de tillvaratar barnens 

intresse och tidigare erfarenheter, de bedriver undervisning utan att använda begreppet 

undervisning som kan upplevas kravfyllt (2017, s. 92). När förskollärare upplever begreppet 

undervisning som kravfyllt beskrivs det i termer av en slags skolifiering där verksamheten 

måste förändras för att anpassas efter skolans syn på undervisning och att spontana 

aktiviteter utan tydlig målinriktning, såväl som leken, inte ges samma utrymme eller värde 

som planerade aktiviteter (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, s. 96–97; 

Vallberg Roth, Holmberg, Palla, Stensson & Tallberg Broman, I. 2018, s. 40). Förskollärare 

upplever dock hur den egna professionen kan stärkas av att man inom förskolan talar om 

undervisning samtidigt som de ger uttryck för risken med att använda skolans 

undervisningsbegrepp i förskolan och att det kan kännas främmande att tala om undervisning 

i verksamheten med de yngsta barnen (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, s. 

105; Jonsson & Pramling Samuelsson 2017, s. 92). Styrkan med förskolans sätt att undervisa 

ligger dock i det som skapar förskolans särart, nämligen förskollärares förmåga att tillvarata 

det barnen finner meningsfullt i stunden samtidigt som detta intresse riktas mot läroplanens 

innehåll (Jonsson, William & Pramling Samuelsson 2017, s. 106). Genom detta arbetssätt 

möjliggörs således en undervisning för barn men framförallt möjliggörs en undervisning 

med barn.  
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5. Metod  

I följande avsnitt kommer vi redogöra för den metod vi använt oss av för datainsamling, hur 

urvalsprocessen gått till, hur vi genomfört datainsamlingen samt hur vi bearbetat och 

analyserat den data vi inhämtat. Utöver detta ges en insyn i vilka etiska aspekter vi tagit 

hänsyn till i samband med studien såväl som en personlig reflektion över vårt val av metod. 

 

5.1 Metod för datainsamling 

Vår studie grundar sig i tolv stycken semistrukturerade kvalitativa intervjuer med sex 

stycken verksamma förskollärare respektive sex stycken förskollärarstudenter. Vi valde att 

genomföra en semistrukturerad intervju på grund av dess flexibla och informella 

uppbyggnad som på många sätt påminner om en vardaglig konversation men innehåller vissa 

förutbestämda teman och tillvägagångssätt (Kvale & Brinkmann 2009, s. 43). Vi ansåg att 

den semistrukturerade formen av intervju skulle ge respondenterna större friheter att utforma 

sina svar och på så sätt ge oss en djupare insyn i deras uppfattning av begreppet undervisning 

(Bryman 2011, s 415). Vidare fann vi att den kvalitativa metoden av datainsamling passade 

studien bäst då den syftar till att förstå hur människor tänker och resonerar (Trost 2010, s. 

32). I den kvalitativa forskningsmetoden läggs fokus på varje deltagares individuella svar 

och formuleringar till skillnad från till exempel en kvantitativ metod där resultatet istället 

utrönas från en större mängd testsubjekt och de enskilda respondenternas svar inte analyseras 

lika djupgående som i den kvalitativa metoden (Bryman 2011, s. 415).  

 

5.2 Urval 

Syftet med vår uppsats är att undersöka uppfattningen av begreppet undervisning och hur 

den kan bedrivas i förskolan. Valet att intervjua förskollärare var således ett, för oss, högst 

relevant val då det är denna yrkesgrupp som har det främsta ansvaret för läroplanen och 

planeringen av dess praktiska genomförande. Denna yrkesgrupp blir med andra ord direkt 

påverkade av begreppet undervisning i och med dess ökade relevans inom förskolan. Utöver 

detta fann vi även att inkluderingen av blivande förskollärare skulle utgöra ett komplement 

till verksamma förskollärare då dessa blivande förskollärare, oavsett hur slutversionen ser 

ut, kommer arbeta utifrån en helt ny läroplan. En anledning till behovet av denna jämförelse 

låg i den, enligt oss, höga sannolikheten att den förskollärarnas arbetslivserfarenhet kan 

tänkas påverka deras syn på undervisning och dess roll i förskolan. Med anledning av detta 
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fann vi det således relevant att välja förskollärare med varierande år i yrket för att få en större 

spridning och potentiellt skapa en större variation i de svarsresultat vi inhämtar. 

Våra respondenter utgörs av sex stycken verksamma förskollärare samt sex stycken 

blivande förskollärare (se Tabell 1 och Tabell 2 nedan). Urvalsprocessen har till viss del 

varit av slumpartad karaktär då vi kontaktat ett antal förskollärare utan någon tidigare 

koppling till oss. Resten av förskollärarna har presenterats för oss genom en form av 

snöbollsurval vilket innebär att en tillfrågad respondent tipsat om ytterligare personer som 

kan vara relevanta för studiens syfte (Denscombe 2009, s. 38). Samtliga av de blivande 

förskollärarna läser vid samma universitet som oss och valdes genom ett bekvämlighetsurval 

då de, på grund av att vi känner dem sedan tidigare, var lätta att komma i kontakt med och 

boka in intervjutillfällen (Bryman 2011, s. 194). Alla förskollärarstudenterna läser vid 

Uppsala Universitet och samtliga förskollärare arbetar inom Uppsala kommun. Vidare ansåg 

vi inte att det fanns behov av att lägga fokus på att skapa en större, exempelvis geografisk, 

spridning inom varje respondentgrupp. Detta på grund av att det är vår uppfattning att denna 

form av begreppsuppfattning kan skilja sig markant även om två av intervjupersonerna 

skulle dela samma arbetsplats.   

 

Tabell 1. 

SYSSELSÄTTNING ÅLDER KÖN ÅR I YRKET 

FÖRSKOLLÄRARE 1 64 Kvinna 26 

FÖRSKOLLÄRARE 2 38 Kvinna 10 

FÖRSKOLLÄRARE 3 35 Kvinna 8 

FÖRSKOLLÄRARE 4 37 Kvinna 11 

FÖRSKOLLÄRARE 5 52 Kvinna 18 

FÖRSKOLLÄRARE 6 37 Man 8 

Tabell 2. 

SYSSELSÄTTNING ÅLDER KÖN  

STUDENT 1 26 Kvinna  

STUDENT 2 31 Kvinna  

STUDENT 3 24 Kvinna  

STUDENT 4 31 Man  

STUDENT 5 27 Man  

STUDENT 6 25 Kvinna  
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5.3 Genomförande 

För att i största möjliga mån säkerställa att intervjuerna skulle bli så effektiva och givande 

som möjligt genomförde vi provintervjuer där vi även fick möjlighet att testa den 

intervjuguide (se Bilaga 1 och Bilaga 2) som ligger till grund för vår studie. Under dessa 

provintervjuer framgick att vissa frågor behövde omformuleras vilket talade för vikten av en 

testintervju (Bell 2016, s. 192). Vår intervjuguide är strukturerad utifrån olika aspekter av 

begreppet undervisning och respondenternas uppfattning av undervisning. Med detta som 

utgångspunkt formulerade vi sedan ett antal frågor som vi ansåg berörde begreppet 

undervisning och som samtidigt tog i beaktning de huvudregler för intervjufrågor som Bell 

redogör för: ”inga ledande frågor, inga outtalade förutsättningar, en fråga i taget och inga 

värderande frågor” (2016, s. 193). På grund av förskollärarstudenternas brist på 

arbetslivserfarenhet formulerade vi även ett mindre antal följdfrågor anpassade för de 

verksamma förskollärarna. Dessa berörde didaktiska aspekter kring planeringen av 

förskolans verksamhet som vi ansåg mer lämpade för verksamma förskollärare. 

Vi tog kontakt med respondenterna via mail där de fick information om studiens syfte 

och att intervjun beräknades ta cirka 30 minuter samt en förenklad version, d.v.s. utan 

följdfrågor och personliga anteckningar, av vår intervjuguide. De fick även ta del av de nya 

delar i Skolverkets utkast som berör begreppet undervisning, detta för att sätta begreppet i 

rätt kontext och ge dem en, enligt oss, relevant förförståelse kring de frågor vi ville utforska 

med denna studie (Skolverket 2017, s. 16). Tre av de förskollärarstudenter vi först 

kontaktade nekade till att medverka på grund av tidsbrist men vi kom snabbt i kontakt med 

tre ersättare. Samtliga förskollärare gick med på att intervjuas och vi kunde kort därefter 

genomföra intervjuer med alla studenter och fem av de sex medverkande förskollärarna 

under en veckas tid. Den sista förskolläraren intervjuades veckan därpå.  

 Samtliga studenter intervjuades på sin utbildningsinstitution och förskollärarna 

intervjuades på sina respektive arbetsplatser. Intervjuerna varade mellan 15 till 40 minuter 

och vi valde att dokumentera dem med hjälp av en smartphone då det tillät oss att kringgå 

behovet av att anteckna under intervjun och på så sätt ägna all vår uppmärksamhet på 

respondenternas svar (jfr. Bell 2016, s. 192).  

5.4 Etiska aspekter 

När man bedriver forskning krävs det att man tar hänsyn till vissa forskningsetiska principer 

som presenteras i Vetenskapsrådets skrift ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-
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samhällsvetenskaplig forskning” (2002). De forskningsetiska principerna består av fyra 

huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Genom att muntligen informera berörda parter om vår uppsats och 

intervjuns syfte samt dess frivilliga natur har vi tagit hänsyn till informationskravet och i 

deras efterföljande medgivande till att gå med på intervjun uppfylldes samtyckeskravet. 

Vidare informerades intervjupersonerna om att deras identiteter kommer hållas anonyma i 

denna uppsats, således har vi tagit konfidentialitetskravet i aktning. Slutligen kommer de 

uppgifter som intervjupersonerna delger enbart användas i denna uppsats och allt material 

kommer förstöras när studien är avslutad, därför uppfylls även nyttjandekravet.  

5.5 Databearbetning och analysmetod 

Efter intervjustudien genomförts transkriberades samtliga respondenters svar utifrån det 

inspelade materialet. En transkribering innebär att materialet lyssnas igenom upprepade 

gånger och sedan skrivs ner så utförligt och ordagrant som möjligt. Transkriptionens 

struktur, i form av en ny rad för varje kommentar, ger läsaren överblick över samtalet där 

det på ett enkelt sätt går att följa med i intervjuns förlopp (Esaiasson m.fl. 2007, s. 354).  

För att utröna de resultat som besvarar studiens frågeställningar och samtidigt förankra 

studien i vårt teoretiska ramverk valde vi att använda oss av en analytisk induktion i 

bearbetningen av vår data. En analytisk induktion innebär en kombination av både det 

deduktiva och induktiva sättet att analysera data (Watt Boolsen 2007, s. 26). Detta arbetssätt 

innebär således att vi arbetade utifrån dubbla analysprocesser där vi först använde oss av den 

deduktiva analysen, där fokus ligger på att leta efter bestämda förhållanden i materialet, detta 

följdes sedan av den induktiva analysen, där vi istället undersökte vad materialet innehöll 

och vad det visade. 

Steg 1 i denna process utgjordes av en deduktiv analys där vi bearbetade och analyserade 

det transkriberade materialet från respektive delstudie utifrån de tre utgångspunkter som vi 

avhandlat i avsnittet Teoretisk ramverk: Sociokulturellt perspektiv, Didaktik samt 

Undervisning. I respondenternas svar fann vi aspekter som kunde härledas till dessa 

utgångspunkter vilket möjliggjorde för en koncentrerad version av vår transkriberade data, 

detta utgjorde sedan grunden för nästa steg i analysprocessen.  

Steg 2 utgjordes av en induktiv analys där vi utifrån våra två första frågeställningar 

studerade varje delstudies deduktivt bearbetade material. Vi kunde i denna process urskilja 

ett antal teman som på ett, enligt oss, relevant sätt representerar den uppfattning av 
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undervisning som respondenterna ger uttryck för. Att avgränsa och plocka ut specifika teman 

är något som Larsson beskriver som en förutsättning för att ge den kvalitativa forskaren en 

tydligare överblick över sambandet mellan dessa teman (2005, s. 92).  

Avslutningsvis genomfördes en komparativ analys där vi, för att besvara vår tredje 

frågeställning, undersökte vilka eventuella likheter respektive olikheter vi kunde hitta i de 

båda respondentgruppernas svar.   

5.6 Reflektion över metoden 

Då vårt syfte var att undersöka hur respondenternas uppfattning av begreppet undervisning 

fann vi att intervjumetoden lämpade sig bäst för vår studie. Intervjun skiljer sig från andra 

metoder då den möjliggör för en djupare förståelse av intervjupersonernas sätt att tänka och 

resonera (Merriam 1988, s. 100). Vidare anser vi även att valet av 12 intervjupersoner både 

underlättade och försvårade vår databearbetningsprocess då det gav oss ett större och mer 

substantiellt resultat att analysera men tog samtidigt längre tid att transkribera och bearbeta. 

Detta medföljde även att vi, på grund av tidsaspekten, tvingades boka in flera intervjuer 

under samma dag vilket vi upplevde kan ha påverkat det naturliga samtalsflödet i våra 

respektive intervjuer då det fanns en underliggande stressfaktor.  

I förarbetet inför intervjuerna diskuterade vi vilka steg vi kunde ta för att höja studiens 

validitet vilket kan beskrivas som ett sätt att öka giltigheten gällande om metoden ifråga 

beskriver det man vill att den ska beskriva (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264). Resultatet 

av dessa diskussioner ledde till att vi genomförde en grundlig bearbetning av vårat syfte och 

frågeställningar vilket i sin tur förenklade processen att formulera frågor till intervjuguiden. 

Att tydliggöra våra frågeställningar innebar med andra ord att vi hela tiden kunde gå tillbaka 

och kontrollera att våra intervjufrågor gick i linje med studiens syfte vilket ökade dess 

validitet. En faktor som till stor del påverkar en studies validitet är valet av respondenter då 

deras kompetens kring ämnet ifråga är avgörande för hur intervjufrågorna besvaras (Bryman 

& Bell, 2005, s. 48–49). I vårt fall finns en tydlig uppdelning då de verksamma förskollärarna 

besitter en flerårig erfarenhet av förskolans verksamhet som förskollärarstudenterna inte har, 

därför kan det argumenteras att de förstnämnda är mer kvalificerade att besvara dessa frågor. 

Samtidigt grundar sig studien i respondenternas uppfattningar vilket medför ett större fokus 

på förmågan att reflektera snarare än eventuella förkunskaper som individerna kan tänkas 

besitta. Validiteten i denna studie blir således, i vårt tycke, förhållandevis hög då 

respondenternas uppfattning i viss utsträckning alltid går att utläsa.  
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Ett begrepp som brukar användas i samband med validitet är reliabilitet vilket är ett mått 

på i vilken utsträckning en metods resultat blir detsamma om den genomförs igen vid ett 

annat tillfälle fast under samma omständigheter (Bell, 2016, s. 135). Då samtliga intervjuer 

genomförts i lugnare miljöer där respondenterna fått möjlighet att svara på frågorna utan 

avbrott eller distraktioner från utomstående individer finns redan där omständigheter som 

lätt går att återskapa. Vidare anser vi att ämnets subjektiva natur samt intervjuguidens 

lättförståeliga uppbyggnad båda är faktorer som bidrar till att stärka studiens reliabilitet. Så 

länge respondenten tillhör en av de två kategorierna, förskollärare respektive 

förskollärarstudenter, och den som intervjuar följer intervjuguiden borde därför en högre 

nivå av reliabilitet kunna uppnås. 

5.7 Arbetsfördelning 

Uppsatsen har arbetsmässigt delats upp genom att Josefin ansvarade för intervjuerna med 

förskollärarna (Delstudie 1) och Rickard ansvarade för intervjuerna med 

förskollärarstudenterna (Delstudie 2). Då frågeställning 1 och 2 berör både förskollärare och 

förskollärarstudenter har vi båda undersökt dessa frågeställningar men med respektive 

respondentgrupp i fokus. Vi har efter detta använt oss av resultaten från frågeställning 1 och 

2 för att tillsammans besvara frågeställning 3. Vi genomförde båda provintervjuer där vi fick 

möjlighet att testa den intervjuguide vi utformat efter våra respondentgrupper.  

Rickard har haft ansvar för bakgrund, metod och delstudie 2 och Josefin har haft ansvar 

för teoretiskt ramverk, tidigare forskning och delstudie 1. Vi har tillsammans skrivit 

sammanfattning, inledning, analys samt diskussion. 
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6. Resultat och Analys 
 

I följande avsnitt presenteras en sammanställning av studiens resultat där vi redogör för varje 

delstudie genom tematiseringar som vi anser belyser de mest framträdande aspekterna av 

respondenternas svar. Dessa tematiskt indelade resultat vävs sedan ihop i en tvådelad analys 

där vi lyfter fram likheter såväl som olikheter som vi anser är anmärkningsvärda mellan de 

båda respondentgrupperna. I analyserna anknyter vi främst till studiens syfte och 

frågeställningar men vi kommer även avhandla aspekter av studiens teoretiska ramverk.  

 

6.1 Delstudie 1 

I delstudie 1 presenteras hur förskollärare i denna studie uppfattar begreppet undervisning 

samt hur de anser att undervisning kan bedrivas i förskolan. I respondenternas intervjusvar 

kunde vi urskilja fem teman som berör olika aspekter av undervisning i en förskolekontext. 

6.1.1 Förskollärares uppfattningar av begreppet undervisning 
 

Risk för skolifiering 

Förskollärare tenderar att associera begreppet med katederundervisning där elever förväntas 

sitta tysta och stilla bakom skolbänkar. Förskollärare uppvisar en medvetenhet kring 

begreppets laddade natur och dess historia av att förknippas med skolans verksamhet. 

Förskollärare ger även uttryck för en uppfattning om att användning av begreppet 

undervisning i förskolan kan leda till en slags skolifiering och även att högre krav kommer 

ställas på framför allt förskollärare. 

  

Traditionell undervisning kanske man tänker på där man liksom lär ut, där mer barnen är boxar 

som man ska fylla med kunskap och sen stänger man locket och sen puts ut liksom. 

(Förskollärare 1) 

 

Förskollärare påpekar dock att begreppet på senare tid fått en delvis annan innebörd och att 

definitionen gjorts mer vid för att anpassas till fler skolformer, däribland förskolan.  

 

Att göra undervisningen till förskolans 

För att begreppet undervisning ska inkorporeras i förskolans verksamhet menar förskollärare 

att man i arbetslagen ”måste diskutera begreppets innebörd och göra det till sitt eget”. 
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Förskollärare menade vidare att det behövs en samsyn på vad undervisning är för något när 

begreppet nu betonas i förskolans läroplan och blir därmed ett begrepp som ska användas i 

förskolans verksamhet. 

 

Det är ett krav, det blir ett, det blir liksom nu står det på riktigt i bibeln liksom nu ska vi göra det 

här, för förut har det ju vart så här lite luddigt […]. 

 (Förskollärare 3) 
 

 

Samtidigt uppvisar förskollärare en förståelse för varför undervisningsbegreppet fått en mer 

framträdande roll i förskolans läroplan och understryker vikten av att förskollärares faktiska 

arbete får en högre status. 

 

Jag tror att det rättfärdigar ännu mer vårt viktiga arbete, statusen höjs liksom av att vi nu utför 

undervisning, det får ju inte bara bli ett ord som inte används bara för att det ska låta fint utan 

det måste ju vara ett ord som vi använder och gör till vårat och hela tiden utvecklar. 

 

(Förskollärare 6) 

 

6.1.2 Förskollärares uppfattningar om hur undervisning kan bedrivas 
 

Barns intresse som en del av processen 

Att tillvarata barns intresse är något som förskollärare betonar när de beskriver hur 

undervisning i förskolan kan utformas. De beskriver vidare hur barns observerade intresse 

får influera såväl innehåll som utformning av undervisningen. Förskollärare framhåller även 

vikten av att förstå förskolans verksamhet som en process där undervisningen utgår från mål 

som utvärderas för att sedan skapa nya mål som utmanar barnens intresse och erfarenheter 

”som en sorts kvalitetscykel”.  

 

Ja men man tar ju tillvara alla tillfällen. Alltså allt vad man gör är ju en form av undervisning 

fast jag vill inte använda det ordet. Man lär sig ständigt saker, nya saker, det är ju en mer 

ömsesidig process som hela tiden pågår liksom.  

(Förskollärare 5) 
 

 

Förskollärare uttrycker vikten av denna process, vilken sker i samspel med barnen, för att 

beskriva hur undervisning kan ta sig uttryck i förskolan. Förskollärare menar även att 

undervisning sker i dialog med barnen och oavbrutet under dagen men väljer att använda 

ordet lärande istället för undervisning. 
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Medskapare eller förmedlare av kunskap 

Förskollärare ger uttryck för hur den vuxne ska fungera som en medskapare där barnen själva 

får konstruera kunskap. 

 

Det handlar ju om att väcka barns nyfikenhet, att man ställer de här rätta frågorna som öppnar 

upp och att det inte finns ett rätt svar egentligen utan barnen är med och hittar svar på sina frågor.  

 

(Förskollärare 4) 

 

Vidare använder förskollärare teorin om den proximala utvecklingszonen för att förklara hur 

undervisningssituationer kan se ut i praktiken vilket kan tolkas som en uppfattning om 

förskolläraren som innehavare av kunskap som ska förmedlas vidare till barnen.  

 

Vygotskijs utvecklingszon, ifrån början så visar jag hur man ska göra sen får barnet själv prova. 

 
(Förskollärare 5) 

 

Förskollärare förklarar vikten av att tillvarata barns redan tillägnade förmågor som de klarar 

i stunden för att utmana barns lärande vidare. Genom att låta barnen fördjupa sig i det de 

redan klarar av och förstår menar förskollärare ett utforskande möjliggörs där ”förskolläraren 

fungerar som en medforskare”.  

 

Den viktiga reflektionen 

Förskollärare uttrycker medvetenhet kring reflektionens betydelse för undervisningen vad 

gäller såväl innehåll, utformning och utvärdering, de betonar även vikten av att reflektera 

tillsammans med barnen. Förskollärare uttrycker dessutom att barns lärande riskerar att till 

viss del osynliggöras då förskollärare inte reflekterar kring undervisningen. 

  

[…] och det här långsiktiga lärandet kanske liksom försvinner lite för att man inte själv kan 

reflektera kring det. 

(Förskollärare 2) 

 

Att göra barnen delaktiga i reflektionen menar förskollärare är en avgörande faktor även när 

det gäller dokumentation i den pedagogiska verksamheten. När barnen ges tillfälle att 
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tillsammans med förskollärare, och andra barn, diskutera och reflektera menar förskollärare 

att vistelsen i förskolan kan upplevas mer meningsfull. 

 

6.2 Delstudie 2 

 

I delstudie 2 presenteras hur förskollärarstudenter i denna studie uppfattar begreppet 

undervisning samt hur de anser att undervisning kan bedrivas i förskolan. I respondenternas 

intervjusvar kunde vi urskilja fem distinkta teman som berör olika aspekter av undervisning 

i en förskolekontext. 

6.2.1 Förskollärarstudenters uppfattningar av begreppet undervisning 
 

Ett otydligt begrepp 

En tydlig tendens hos förskollärarstudenter var uppfattningen av undervisning som 

ämnesförankrat samt att undervisningsbegreppet upplevs karaktäriseras av att vara något i 

förväg planerat där förskollärare har som syfte att lära ut något till någon.  

 

Jag skulle inte använda det [undervisning], jag skulle inte säga att jag undervisar i förskolan, 

alltså jag känner att jag liksom vägleder. 

(Förskollärare 3) 

 

Istället för att använda begreppet undervisning föredrar förskollärarstudenter att använda 

andra ord som exempelvis vägledning och planerat lärtillfälle, för att beskriva hur barn och 

förskollärare interagerar för att möjliggöra ett lärande. 

 En åsikt bland förskollärarstudenter var att det är ”regeringens uppdrag att tydligare 

definiera” vad begreppet innebär i en förskolekontext och att det är upp till varje 

förskollärare att anamma begreppet eller ” […] göra motstånd genom att inte använda det”.  

 

Undervisning som skolans domän 

Förskollärarstudenter ger även uttryck för en uppfattning om undervisning som något som 

hör till skolans värld. 

 

Om man följer med i debatten och pratar med andra så är det ju väldigt laddat och negativt, för 

de kopplar samman det med skolan, att det blir mer skollikt och att det ställer högre krav. 

 

(Förskollärarstudent 1) 
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Det är kopplat till skolan och det känns bara som att förskolan dras mer och mer mot att bli en 

skolverksamhet och det tycker inte jag är rätt liksom på nått sätt då går vi ju tillbaka till det här 

som var förut med att barnen ska sitta uppradade och lära sig saker liksom, utantill-drill. 

 

(Förskollärarstudent 6) 

 

Förskollärarstudenter saknar en tydlig uppfattning av hur undervisningsbegreppet bör tolkas 

i en förskolekontext och vad begreppet undervisning faktiskt kan innebära i förskolans 

verksamhet. En viktig aspekt tycks här vara att ”de bara får liksom vara barn” och att 

förskolan ska fortsätta att vara just förskola och inte bli en skola för de yngsta barnen. 

 

Kravfyllt för professionen 

Hos förskollärarstudenter fann vi en påtagligt negativ inställning till begreppet där 

undervisning beskrivs som något hårt och väldigt styrt. Vidare uppfattas begreppet som 

kravfyllt då undervisning beskrivs innebära ökade, men även nya, krav på verksamheten och 

då främst på förskollärare. Däremot uppfattar förskollärarstudenter användandet av 

begreppet undervisning i förskolan som en möjlighet vad gäller professionens status och kan 

därför förstå undervisning som något positivt. 

 

Jag tror det bara blir ett begrepp som höjer liksom synen på statusen. 

 (Förskollärarstudent 2) 

 

 

Förskollärarstudenter påpekar även hur användandet av begreppet undervisning kan 

tydliggöra för vårdnadshavare att barn faktiskt lär i förskolan och att det inte enbart rör sig 

om barnpassning, begreppet kan alltså legitimera förskolans verksamhet. Däremot ger 

förskollärarstudenter uttryck för hur undervisning kan verka förvirrande för vårdnadshavare 

som inte sällar sig till de som anser att barn i förskolan ska undervisas.  

6.2.2 Förskollärarstudenters uppfattningar om hur undervisning kan 
bedrivas 
 

Förskollärarens syfte 

Förskollärarstudenter menar att all den lärarledda verksamheten i förskolan kan benämnas 

undervisning men att innehållet, och på vilket sätt förskolläraren förmedlar innehållet till 

barnen, delvis spelar in huruvida aktiviteter kan kallas undervisning. 
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Allt kan vara undervisning. Eller så kan det inte vara det, det beror ju alltid på om jag just i den 

stunden när jag gör något med barn avser att de ska lära sig något specifikt […]. 

 
(Förskollärarstudent 2) 

 

 

Gemensamt för förskollärarstudenter var att de upprepade gånger påpekade betydelsen av 

verksamma förskollärares syfte med, och planering av, aktiviteter för att dessa kan benämnas 

undervisning.  

 

Man kan ju följa vilken dagsrutin som helst och så få in undervisning hela tiden. Det handlar ju 

om det där liksom, ha en planering, vad gör jag, varför gör jag det liksom och vad är syftet med 

alltihop. För då, som jag sa innan, då kan vartenda steg bli en form av undervisning.  

 
(Förskollärarstudent 1) 

 

 

Förskollärarstudenter uttrycker sig i termer som ”där lärarna på förväg har gjort en 

planering”, ”i vartenda moment beroende på vad man har för tanke bakom” och ”om jag hela 

tiden har en tanke bakom det jag gör”.  

 

Förmedla kunskap eller tillsammans konstruera kunskap? 

Förskollärarstudenter lyfter aspekter som kan tolkas som att de anser att den vuxne förmedlar 

kunskap till barnet varvid en förskollärarstudent menar att: ” […] nu ska de bli bättre på att 

räkna plus och så har jag planerat en aktivitet som går ut på det”. Förskollärarstudenter är 

samtidigt benägna att se undervisningen som något som sker tillsammans med barnen när 

man upptäcker, utforskar och lär i samspel med varandra genom att ”förskolläraren fungerar 

som en medforskare”.  

 

[…] påklädning är jättemycket undervisning, liksom man visar, man hjälper varandra hur man 

klär på sig, vad man börjar med och allt sånt där. 

(Förskollärare 5) 

 

Förskollärarstudenter påpekar även vikten av att tillvarata alla tillfällen som möjliga 

lärtillfällen samt att förskollärare lär av barnen och att interaktionen i ett lärtillfälle inte ska 

ses som ett envägslärande. 
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6.3 Analys 
 

Uppfattningar av begreppet undervisning 

Undervisning är något såväl förskollärare som förskollärarstudenter uppger har en nära 

koppling till skolan och de båda respondentgrupperna ger även uttryck för risken att 

förskolan förlorar sin särart genom att inkorporera begreppet i verksamheten, något som 

Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson menar är risken när förskolans verksamhet 

skolifieras (2017, s. 96–97). Där förskollärare uttryckte en förhållandevis neutral och 

objektiv syn på begreppet uppvisade således förskollärarstudenter en mer känsloladdad 

inställning. Denna inställning kan tänkas bero på respondentgruppens yngre åldrar och deras 

relativt närliggande personliga upplevelser av sin egen skolgång, detta kombinerat med 

bristen av den arbetslivserfarenhet som förskollärarna besitter kan skapa en mer 

endimensionell bild av vad undervisning är och kan vara.  

När begreppet undervisning kopplas ihop med förskolan uppstår en tydlig uppdelning 

både mellan, men också inom, de båda respondentgrupperna. En genomgående åsikt av 

positiv karaktär är att begreppet potentiellt höjer förskolläraryrkets status och att det 

tydliggör vikten av att hänvisa till läroplanen i den pedagogiska verksamheten. Dessa resultat 

går i linje med den syn på begreppets statushöjande potential som Jonsson, Williams & 

Pramling Samuelsson redogör för (2017, s. 105). 

Även när det gäller undervisningens roll i förskolan delar de båda grupperna likartade 

åsikter även om variationer går att utröna. En återkommande uppfattning är att begreppet 

behöver en tydligare definition för att passa in i den verksamhet som bedrivs i förskolan men 

tillvägagångssättet för att lösa detta problem skiljer sig åt mellan respondentgrupperna. 

Förskollärarstudenter menar att förskollärare kan gör motstånd genom att inte använda sig 

av begreppet undervisning, när förskollärare däremot poängterar vikten av att tillsammans i 

arbetslaget diskutera begreppet undervisning och ”göra det till sitt eget”. Förskollärares mer 

pragmatiska attityd kan tolkas som ett uttryck för förmågan att ständigt anpassa sig till nya 

direktiv, en förmåga som kan tänkas komma av en längre arbetslivserfarenhet. 

 

Uppfattningar om hur undervisning kan bedrivas 

Där förskollärare objektivt kunde exemplifiera vissa fördomar om begreppet undervisning 

för att belysa dess problematik fann vi dock att förskollärarstudenter hade en mer svårtolkad 

relation till begreppet. Anledningar till denna motvillighet att använda begreppet i förskolan 
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var enligt förskollärarstudenter att ” […] barn inte är mogna att man liksom ska undervisa 

dem på något sätt” och att det är ” […] viktigt att de bara får liksom vara barn”.  

Uppfattningen om hur barns intresse och tidigare erfarenheter ska ligga till grund för den 

pedagogiska verksamheten uttrycks tydligast hos förskollärare då förskollärarstudenter 

främst understryker vikten av att verksamheten inte får bli för målstyrd. 

Förskollärarstudenters inställning kan här liknas vid hur Eidevald ställer sig frågande inför 

huruvida det är möjligt att arbeta med uppsatta mål i förskolan samtidigt som barnen ges 

utrymme och möjlighet att påverka (2013, s. 71). Vidare fann vi i båda respondentgrupper 

uppfattningar om undervisningens roll i förskolan som kan jämföras med problematiken 

kring hur oplanerade tillfällen inte tillskrivs samma pedagogiska värde som planerade 

aktiviteter (Vallberg Roth, Holmberg, Palla, Stensson & Tallberg Broman 2018, s. 40). 

Förskollärare uppfattar undervisning som något ständigt pågående i förskolans 

verksamhet samtidigt som förskollärarstudenter även menar att verksamma förskollärares 

syfte med en aktivitet är avgörande för huruvida det rör sig om undervisning eller inte. Båda 

respondentgrupper uppger att undervisning utgörs av planerad verksamhet där förskolläraren 

har ett tydligt syfte samtidigt som de även ger uttryck för vikten av att tillvarata spontana 

tillfällen i vardagen för att möjliggöra barns utveckling och lärande, ett förhållningssätt som 

kan liknas vid Nuets didaktik där en situationsanpassad didaktik förespråkas (Jonsson 2011, 

s. 87, 103–105). De didaktiska aspekterna tar sig vidare uttryck genom att 

förskollärarstudenter menar att de didaktiska frågorna används i undervisningen för att 

tydliggöra syftet med aktiviteterna samt att såväl läroplanens mål som barnens perspektiv 

tillvaratas i undervisningen. Denna uppfattning delas till viss del av förskollärare som 

uttrycker sig genom att betona hur verksamma förskollärare bör ”förstå varför man gör vissa 

saker och ”hur kan vi jobba vidare med det”, någon direkt betoning på användandet av de 

didaktiska frågorna i undervisningen går däremot inte att finna i förskollärarnas svar. 
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7. Diskussion 

I följande avsnitt kommer vi föra en diskussion utifrån studiens resultat och analys mot 

bakgrund av vårt syfte och frågeställningar. Vi kommer även diskutera hur de slutsatser vi 

drar kan kopplas ihop med studiens teoretiska ramverk, reflektera över studiens resultat samt 

avslutningsvis i en konklusion kortfattat redogöra för de huvudsakliga resultaten och ge 

förslag på vidare forskning inom det område som studien berör. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken uppfattning verksamma förskollärare och 

förskollärarstudenter har av begreppet undervisning, ett begrepp som redan för nio år sedan 

i regeringens proposition till ny skollag beskrivs som ”värdeladdat” (2009/10:165). Det har 

med andra ord under en längre tid varit ett känsligt ämne färgat av personliga tankar och 

idéer av vad undervisning innebär i praktiken.  

I vår studie fann vi i båda respondentgrupperna tydliga tendenser till att associera 

undervisning med skolan och med denna association följde en oro för en förskola i regression 

där ett prestationsbaserat fokus och förminskad inkludering av barngruppens inflytande 

skapar en mer kravfylld verksamhet som påminner mer om skolan. Här kan vi se en 

korrelation med Jonsson, Williams och Pramling Samuelssons beskrivning av hur 

förskollärare kan uppleva undervisning som något kravfyllt och att det skolifierar förskolans 

uppdrag (2017, s. 96). Hos flera förskollärarstudenter skapade dessa starkt förankrade 

meningar kring vad undervisning är ett motstånd till att använda begreppet då de ansåg att 

denna form av lärande inte lämpar sig för barn i yngre åldrar. Förskollärarstudenter såg 

istället förskolläraren som någon som vägleder snarare än undervisar, ett synsätt som kan 

härledas till teorin om den proximala utvecklingszonen, en viktig aspekt inom det 

sociokulturella perspektivet, där vägledning och stöttning benämns som två viktiga faktorer 

för att förvärva ny kunskap (Säljö 2014, s. 305). Samtidigt fanns hos de verksamma 

förskollärare en tillit till begreppets förmåga att växa förbi sitt historiskt betingade arv och 

utvecklas till något som är mer anpassat för dagens förskola och dess pedagogiska uppdrag. 

Där förskollärarstudenter la ansvaret på högre statliga instanser, som 

utbildningsdepartementet, att definiera undervisning lyfte förskollärare snarare behovet av 

att kontinuerligt diskutera begreppets innebörd för att göra begreppet till förskolans, att 

skapa en samsyn på vad undervisning innebär. Förskollärare ger uttryck för hur denna 

begreppsliga utveckling redan påbörjats då de ger förslag på hur förskolans definition av 

undervisning borde ha sin utgångspunkt i barnens intresse och erfarenheter. De framhäver 
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exempelvis vikten av att, tillsammans med barnen, arbeta utifrån mål som sedan utvärderas 

och skapar en verksamhet som utgår ifrån en gemensam syn på lärande, mellan såväl 

förskollärare som barn. Även i denna process kan vi se aspekter som kan liknas vid den 

sociokulturella synen på lärande och undervisning där barns delaktighet utgör en viktig del 

av förvärvandet av kunskap (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson 2013, s. 14). 

Vidare finner vi ytterligare aspekter av det sociokulturella perspektivet i förskollärares 

beskrivning av undervisning som en ömsesidig lärprocess som pågår hela tiden. Jacobsson 

menar att all form av undervisning alstrar ett tvåvägslärande då den som lär ut ofta behöver 

anpassa nivån för att göra det begripligt för den andra parten (2012, s. 159). Det blir således 

ett lärtillfälle för båda parter även om kunskapsinnehållet ser olika ut.  

En vidare olikhet i åsikter fann vi i respondentgruppernas uppfattning kring när 

undervisningen bedrivs. Förskollärare såg undervisning som något som sker i såväl 

planerade aktiviteter som i vardagliga situationer medan förskollärarstudenter menade att 

det inte blir undervisning förrän ett syfte och mål med undervisningen formuleras. Vi ser 

således att förskollärarstudenter förespråkar ett mer didaktikcentrerat arbetssätt där den 

didaktiska triangeln ligger i fokus och förskolläraren genom reflektion och noga planering 

väljer ut det undervisningsinnehåll som denna anser passar bäst för den lärandes erfarenheter 

och kunskapsnivå. En didaktisk medvetenhet fanns även att finna hos förskollärare, vi 

upplevde dock att den hos denna respondentgrupp var etablerad mer som ett faktum som inte 

krävde någon aktiv medvetenhet eller reflektion. 

Något vi ansåg anmärkningsvärt var förskollärarstudenters betydligt mer laddade känslor 

gentemot begreppet undervisning, detta var ett resultat som gick emot våra egna tankar kring 

hur förskollärare med lång yrkeserfarenhet potentiellt sett skulle ha svårare att anpassa sig 

till nya begrepp och direktiv. Ur detta perspektiv var förskollärare mer öppna för de 

förändringar som den nya läroplanen bär med sig.  

Sammanfattningsvis fann vi att begreppet undervisning, precis som redogörs av såväl 

Utbildningsdepartementet (2009/10:165) som Skolinspektionen (2016) fortfarande är laddat 

då det besitter starka associationer till skolan. En orsak till detta kan ligga i faktumet att 

begreppet inte introducerats i förskolans läroplan förrän nu även om det kan argumenteras 

att förskolan tekniskt sett bedrivit undervisning ända sedan dess integrering i skollagen 2011.  



 

28 

 

7.1 Avslutande reflektion 

I och med revideringen av läroplanen möts nu förskollärare av förändringar men också 

förtydliganden kring undervisningens roll i förskolan och det är upp till varje lärare att ta 

ställning och reflektera kring sin egen uppfattning av begreppet och hur det eventuellt skiljer 

sig ifrån läroplanens definition. Vi anser att det är av största vikt att de eventuella skillnader 

som kan tänkas åskådliggöras i denna jämförelse ligger till grund för diskussioner med 

kollegor men också för vidare självreflektion. Det är vår uppfattning att en gemensam 

förståelse av begreppet undervisning inom arbetslaget är en förutsättning för en genomtänkt, 

pedagogisk och välfungerande verksamhet. Oavsett dess bemötande anser vi att frågan om 

begreppet undervisning kommer bli en probersten för framtidens förskola. 

7.2 Konklusion 

I denna studie har vi undersökt förskollärare samt förskollärarstudenters uppfattning av 

begreppet undervisning och hur den kan bedrivas i förskolan. Vi har även undersökt vilka 

eventuella skillnader som går att utläsa mellan dessa två grupper. Våra resultat visar att 

förskollärarstudenter ställer sig skeptiska till användandet av begreppet då det förknippas 

med katederundervisning och en mer strikt planerad verksamhet som inte tar hänsyn till 

barnens intressen och erfarenheter. Förskollärare uppvisar däremot en mer pragmatisk syn 

på begreppet och ser generellt sett inga problem med att använda sig av det i förskolan. 

Vidare ser vi tydliga paralleller mellan respondenternas uppfattning av begreppet 

undervisning och deras tankar kring hur den kan bedrivas då exempelvis 

förskollärarstudenters negativa uppfattning av undervisning gör dem mindre benägna att 

vilja undervisa i förskolan. Vi anser att det skulle vara intressant att forska vidare kring hur 

förskollärarstudenters negativa uppfattning av begreppet undervisning påverkar deras roll 

som förskollärare. Det skulle även vara intressant att följa upp denna studie en tid efter 

undervisningsbegreppet införts i läroplanen och se om uppfattningen har förändrats.  
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10. Bilagor 

Bilaga 1. 

Intervjuguide förskollärare 

 

Uppvärmningsfrågor 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

• Hur många år på denna skola?  

• Var studerade du?  

• Varför ville du bli förskollärare? 

Begreppet Undervisning 

• Vad är det första du tänker på när du hör ordet ”undervisning”?  

• Anser du att det i dagsläget bedrivs någon form av undervisning inom förskolan? Hur kan 

den i så fall se ut?  

• Hur ser du på att begreppet ”undervisning” används i förskolan? 

• Begreppet undervisning anses av många som ett laddat ord, finns det några andra ord som 

anses vara ”laddade” inom förskolans verksamhet?  

Undervisning i praktiken 

• Skulle du kunna beskriva några situationer där du bedriver någon form av undervisning 

inom förskolan? 

o Måste all undervisning vara planerad? 

• Finns det tillfällen under dagen då det inte handlar om undervisning? 

• Om det inte ska kallas undervisning, vad tycker du det skulle kallas då? 

• Vad kan känneteckna en undervisande förskollärare?  

• Tror du förskolans verksamhet kommer påverkas av läroplanens mer tydliga krav på 

undervisning i förskolan?  

o Kommer den nya läroplanen innebära mer planering? 

Avslutande frågor 

• Är undervisning i förskolan någonting som du reflekterat kring tidigare?  

• Tycker du att det är viktigt att diskutera detta? 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide förskollärarstudenter 

 

Uppvärmningsfrågor 

• Hur länge har du studerat till förskollärare?  

• Varför ville du bli förskollärare? 

Begreppet Undervisning 

• Vad är det första du tänker på när du hör ordet ”undervisning”?  

• Anser du att det i dagsläget bedrivs någon form av undervisning inom förskolan? Hur kan 

den i så fall se ut?  

• Hur ser du på att begreppet ”undervisning” används i förskolan? 

• Begreppet undervisning anses av många som ett laddat ord, finns det några andra ord som 

anses vara ”laddade” inom förskolans verksamhet?  

Undervisning i praktiken 

• Skulle du kunna beskriva några situationer där du bedriver någon form av undervisning 

inom förskolan? 

• Finns det tillfällen under dagen då det inte handlar om undervisning? 

• Om det inte ska kallas undervisning, vad tycker du det skulle kallas då? 

• Vad kan känneteckna en undervisande förskollärare?  

• Tror du förskolans verksamhet kommer påverkas av läroplanens mer tydliga krav på 

undervisning i förskolan?  

Avslutande frågor 

• Är undervisning i förskolan någonting som du reflekterat kring tidigare?  

• Tycker du att det är viktigt att diskutera detta? 

 


