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Förord 

 

Under hela arbetet med C-uppsatsen har vi gemensamt arbetat fram examensarbetet i både tankar och 

text. Då vi bor på olika orter har vi haft daglig kontakt via telefon och över internet där vi har samtalat 

om texten och de olika delarna. Då vi inte har haft möjlighet att träffas så har vi delat upp olika stycken 

och arbetat fram dessa individuellt för att sedan byta stycken oss emellan för att tillsammans uttrycka 

vår röst i alla stycken och hjälpas åt i alla delar. Under kortare perioder har vi haft möjlighet att träffas 

på samma ort och tillsammans har vi då funderat, reflekterat och arbetat fram arbetet. Styrkan i vårt 

samarbete under processen har varit att vi har stor förståelse för den andre och vi har gett varandra 

möjlighet att bidra till arbetet utifrån våra styrkor som vi anser kompletterar varandra vilket har fört 

processen vidare. 

  

Vi vill tacka de förskolor, förskollärare och barn som har ställt upp att delta i vår studie. Vi vill även 

tacka vår handledare Anneli Hansson som har varit till stor hjälp med våra tankar och förståelse under 

processen, som har fört oss vidare och vidare. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för stöd och ett 

bra samarbete under hela processen, tillsammans har vi klarat av det. Utan alla medverkande hade vi 

inte varit här med ett färdigt arbete. 

  

Tack. 
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Abstrakt 

 

I denna studie analyserades vad som blir föremål för undervisningen i förskolans verksamhet, hur 

undervisningen uppfattas och vad som karaktäriserar undervisningen. För att vi skulle kunna få ta del 

av vad som blir föremål för undervisningen observerades sex olika aktiviteter och för att få ta del av 

hur undervisningen uppfattas intervjuades sex olika förskollärare. Vi använde oss av ett hermeneutiskt 

perspektiv i analysen av datamaterialet vilket gjorde att vi kunde tolka och förstå det som skedde i den 

specifika aktiviteten som berörde undervisning i förskolan. Utifrån vår tolkning riktade resultatet in sig 

mot två diskurser som handlade om barn och miljö och utifrån dessa visar resultatet på att 

förskollärarna har en gemensam barnsyn som utgår från det kompetenta barnet och dennes intressen. 

Undervisningsaktiviteterna skedde i olika miljöer då förskolorna strävar efter olika visioner och utifrån 

vår tolkning förenades de båda förskolorna i en gemensam barnsyn i undervisningen. Slutsatsen som 

dras utifrån detta är att det finns ett gemensamt synsätt om kompetenta barn som har egna rättigheter 

och en sann möjlighet att vara delaktiga i undervisningen i förskolan. Vi har även sett att 

undervisningen sker i olika former och aktiviteter till trots att undervisningen vilar på samma barnsyn.  

 

Nyckelord: Barn, barnsyn, förskola, lärare, miljö, pedagogik, undervisning 
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Introduktion 

Inledning 

 

Undervisning i förskolan, själva frasen kan upplevas som skrämmande och otryggt eller nytänkande 

och intressant. Vad blir då undervisning i förhållande till förskolan, Doverborg, Pramling och Pramling 

Samuelsson (2013) beskriver hur undervisning i förskolan idag kräver att läraren har ett öga för både 

lärandeobjektet samtidigt som de möter barns intressen, “för att utveckla en undervisning som svarar 

mot förskolans uppdrag” (s.13). Att använda sig av begreppet undervisning i samma mening som 

förskolan är något som vi kommer se mer av i framtiden, författarna beskriver att 

undervisningsbegreppet är något som oftast förknippas med skolan. Vidare menar de att förskolan är 

sedan 1998 en del av det svenska skolväsendet i och med sin egen läroplan. Det som är på ingång just 

nu är att begreppet undervisning skrivs in i läroplanen för första gången i och med revideringen av 

läroplanen för förskolan 2019. Tidigare revideringar har bland annat tydliggjort lekens betydelse för 

lärande, tydligare ansvarsområden, systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning, utvärdering och 

utveckling, 2019 års version kommer ha stor fokus på bland annat undervisning. Tidigare forskning 

visar att lärare och pedagoger tolkar begreppet undervisning på olika sätt utifrån läroplanen (Broström, 

Johansson, Sandberg & Frøkjær, 2014; Johnsson, Williams & Pramling Samuelsson, 2017; Sheridan, 

Williams, Sandberg & Vourinen, 2011). Läroplanens uppbyggnad möjliggör för verksamma lärare och 

pedagoger att arbeta med läroplanen, anpassad efter den enskilda verksamheten.  

 
Skolverket har med hjälp av flera forskare tagit fram en kunskapsöversikt och den är framtagen som ett 

hjälpmedel för att förskollärare lättare ska förstå begreppet undervisning i förskolan och dess innebörd 

(Sheridan & Williams, 2018). Christian Eidevald uttrycker att med en mer utförlig beskrivning av 

kunskapssynen kring undervisning i förskolan, får verksamma förskollärare i förskolan fler verktyg i 

sin hand. Dessa verktyg i form av en kunskapsöversikt är ett hjälpmedel i det professionella 

tolkningsarbete som förskollärare behöver ägna sig åt för att tillsammans utveckla en förståelse av 

undervisningsbegreppet i förskolans verksamhet (Förskolan, 2018).  

 

Under delar av vår verksamhetsförlagda utbildning, men framförallt i personliga sammanhang som 

samtal med pedagoger och lärare har vi lagt märke till att undervisning i förskolan är ett väldigt omtalat 

ämne. Vi har även lagt märke till att det både finns en osäkerhet och ett intresse hos en del pedagoger 

och lärare när det diskuteras om undervisning. Denna osäkerhet i kombination med att förskolan får en 

ny läroplan är undervisning i förskolan ett ämne vi vill fördjupa oss i. Genom våra iakttagelser under 

fallstudien är förskolorna under en process att utveckla en egen förståelse om hur undervisning i 

förskolan ska bedrivas och tillsammans skapa en större förståelse för innebörden av vad begreppet 

undervisning handlar om.   

 

Det gör det intressant för oss att undersöka hur undervisning kan se ut i förskolan. Vår intention är att 

det kan leda till en större förståelse för vad som karaktäriserar hur undervisning i förskolan uppfattas 

och genomförs. Det är betydelsefullt att få tag i befintliga idéer och praxis för att genom det få möjlighet 

att, kritiskt granska och gemensamt utveckla idéer utifrån ny forskning på området. Med en större 

förståelse för hur verksamma förskollärare använder undervisning i sitt arbete kan vår studie vara ett 

bidrag till att vidareutveckla arbetet med de riktlinjer som finns för förskolan. 

 

Bakgrund  
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I det här avsnittet kommer vi att belysa aktuell forskning och litteratur som på olika sätt närmar sig 

fenomenet undervisning i förskolan och hur synen på undervisning har sett ut under förskolans 

historiska gång.  

  

Olika dimensioner av vad undervisning kan vara i förskolan 

 

Förändringen i förskolan och förståelsen av undervisning i förhållande till förskolan innebär att det 

finns olika sätt att förstå begreppet undervisning i förhållande till förskolan. Doverborg et al. (2013) 

belyser tre centrala aspekter för undervisning av yngre barn i förskolan. Den första aspekten handlar 

om vikten att som lärare för yngre barn förstå vilket innehåll och vilket lärandeobjekt som blir aktuellt 

för undervisningen. Det handlar om att barn ska skapa en mening och utveckla förståelse för bland 

annat förskolan, kultur och omgivningen. Den andra aspekten handlar om hur lärare kan utmana barn 

i deras lärande och det gör det genom den tredje aspekten som handlar om hur lärarna kan få syn på 

vad som är meningsskapande för barnen och på så vis även deras lärprocess. I förskolan handlar det 

om att lärarna lyssnar in barnen och för samtal med barn för att få syn på hur de tänker och hur de 

förstår något. Läraren befinner sig i en relation med barnen där kommunikation och interaktion är ett 

viktigt verktyg för att få syn på barnens lärprocess. När barns lärprocess blir synlig, blir det möjligt att 

möta barnet och utmana barn i lärprocessen beskriver författarna. I förskolan handlar det om att främja 

kunnandet om världen vi lever i och världens olika aspekter, vilket de lär i ett samspel med läraren för 

att lära tillsammans.   

  

I en delrapport inom utvecklingsprojektet FoU-programmet Undervisning i förskolan presenterar 

Vallberg Roth (2018) resultatet av frågan -Vad kan känneteckna undervisning i förskola. 

Undersökningen genomfördes via enkäter som hade öppna frågor som sedan analyserades genom att 

analysera ordfrekvensen. Det var 10 000 ord som samlades in av svaren från de förskollärare och 

förskolechefer som medverkade i studien och de ord som nämns ofta är barn, lärande, pedagog, vi-

tillsammans, intresse, utveckling, lek med mera. Undervisning i förskolan kräver förskollärare då 

forskaren beskriver det som att “undervisning är ett begrepp som avser målstyrda processer och som 

förutsätter förskollärare i förskolan” (a.a., s.37), då det är lärare som har behörighet att utöva 

undervisning. Däremot behövs det inte en lärare för att bedriva ett lärande, omsorg och lek eftersom de 

inte behöver vara målinriktat eller något att sträva mot fortsätter forskaren. Ett av de ord som 

förekommer ofta är pedagog och det problematiseras genom att det ställs mot att undervisning kräver, 

som Vallberg Roth nämner enligt skolverket en förskollärare. Vidare beskrivs det att undervisning 

enligt skollagen syftar till utveckling och lärande i relation till att tillägna sig kunskap om värden och 

kunskaper. Så undervisning kan sammanflätas med dessa begrepp och i analysen blir en viss tvekan 

tydlig då de medverkande svarar att de tar avstånd till att använda sig av begreppet undervisning i 

förskolan. All undervisning behöver inte planeras och det framkommer i analysen att det kan ske i både 

planerade och spontana situationer vilket tolkas som en del av undervisningen i förskolan. I de 

planerade aktiviteterna är allt från att planera, introducera, genomföra, dokumentera och reflektera en 

del av undervisningen. Vidare beskriver Vallberg Roth att en barncentrerad undervisning bygger på att 

lärarna följer barns intressen, även i de situationer som är en del av rutinerna på förskolan som på- och 

avklädning, när de är ute med mera. I resultatet beskriver Vallberg Roth (a.a.) att det går att förstå 

undervisning i förskolan som vagt flerstämmig undervisning, vilket innebär att undervisning sker i 

praktiken som är inriktad på att följa barnen men även att undervisningen har spår av en vetenskaplig 
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grund. I resultatet framgår det att det finns vissa motsättningar som rör förskolan från förr och den 

förändring som nu sker med större krav på att undervisningen i förskolan ska byggas på didaktiska 

inslag som vilar på vetenskap. 

  

En del av förskolans förändring har Jonsson et al. (2017) studerat då de har undersökt förskolans lärare 

och hur de resonerar kring begreppet undervisning för de yngsta barnen i förskolan. Genom 

fokusgruppsamtal deltog nio deltagare varav sex förskollärare och tre barnskötare, totalt 116 minuter 

fokusgruppsamtal analyserades. Författarna betonar i studien vikten av att studera undervisning i 

förskolan då det aktualiseras nu när begreppet undervisning skrivs in i förskolans läroplan, men 

undervisning för förskolan finns sedan tidigare i Skollagen (SFS 2010:800). I Jonsson et al. (2017) resultat 

syns det att professionen är i förändring, genom att deltagarnas resonemang rör sig både inom en 

diskurs samtidigt som det går att tolka som att de resonerar kring undervisning även mellan diskurser, 

i och med förändringen. Förändringen inom förskolan presenterar författarna att det framkommer en 

förskjutning i sättet att se på barnen. Så från att handla om omsorg handlar synsättet numer om att se 

barn med egna rättigheter och perspektiv och det handlar även om ett lärande, en omsorg och en 

fostran.  

 

Förskolan blir en plats för barnen där lärande och omsorg går hand i hand och genom undervisning 

kopplas omsorg och lärande ihop för att ta vara på barns kunskaper. De yngre barnen har rätt till 

undervisning där barnen även har en central roll i undervisningen, i och med att barnen nu uppfattas 

som kompetenta. Med ett respektfullt bemötande och genom barns egna kunskaper får undervisningen 

plats även i förskolan. Undervisning med barn i förskolan beskriver författarna handlar om att 

undervisa i meningsfulla sammanhang och att det “följer ett ansvar att på ett aktivt och kommunikativt 

sätt relatera undervisning till barns egna perspektiv och problematisera dess betydelser” (Jonsson et al., 

2017 s.106).  Det synsätt som är på intågande, som lärarna talade om i studien, innebär att göra barnen 

delaktiga och att de blir en del av undervisningen. Samtidigt talade de om mer krav och i analysen 

framkommer det två områden som kraven handlade om. Den ena delen handlade om kraven för 

personalen och den andra handlade om rättigheter för barn och vårdnadshavare. Deltagarna talade om 

att undervisning kräver en ständig pedagogisk medvetenhet och planerade aktiviteter. Det spontana, 

lekfulla och roliga kan leda till en mer tråkig vardag då det ska finnas ett syfte, en planering och 

målinriktade aktiviteter. Det räcker inte längre med att bara leka eller måla. Det framkommer även att 

deltagarna upplever att undervisning i förskolan kan vara en del i att höja förskolans status när 

undervisning blir en del av verksamheten. Den andra delen beskriver Jonsson et al. (2017) handlade om 

rättigheter för barn och vårdnadshavare i förskolan där varje barn har rätt till en likvärdig undervisning, 

deltagarna talade om undervisning i förhållande till tid och kvalitet. De beskriver hur de känner sig 

ansvariga för att generera en likvärdig undervisning som är relevant för barnen som utgår från barns 

intressen, förkunskaper och enskilda behov. Deltagarna fortsätter att beskriva att det kräver att de 

vuxna är lyhörda och iakttar barnen för att ge de en chans att uttrycka sig. Det kräver även att de vuxna 

samtalar med barnen på ett metakognitivt sätt så att barnen blir medvetna om sitt lärande, de talar alltså 

om barn som kompetenta och starka med egna rättigheter. Samtidigt talar deltagarna om undervisning 

relaterat till barnen i förskolan som något självklart, det framkommer även att det är en negativ klang 

då undervisning förknippas med lektioner och skola, vilket inte passar in i förskolans värld. När 

deltagarna relaterar undervisningen till skolan så nämner de att begreppet undervisning även innebär 

begränsningar och prestationer vilket visar på att diskursen är i en förändring då de rör sig mellan en 

osäkerhet samt en självklarhet när de talar om undervisning. I resultatet ser författarna att undervisning 
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i förskolan innebär att barn lär i meningsfulla sammanhang utifrån deras intressen, samtidigt som det 

riktas mot innehåll som grundar sig i de ideologiska värderingar som finns i läroplanen för förskolan. 

Det är en balans mellan förskolans styrdokument och intentionerna på vad undervisning ska ge barnen 

i förskolan som utforskar och leker sig till lärande. I samtalen talas det om att lärare i förskolan inte 

undervisar till barn, utan med barn. 

 

Vem har det pedagogiska ansvaret för undervisning i förskolan 

 

Förskolan är som ovan nämnt en del av skolväsendet och undervisningen i förskolan är ett ansvar som 

ligger på förskolläraren. Nu när undervisningsbegreppet skrivs in i läroplanen betyder det att 

förskolläraren har det pedagogiska ansvaret för undervisningen i förskolan. Björklund och Pramling 

Samuelsson (2018) beskriver hur uppdraget är att skapa förutsättningar och olika former av lärande 

som har betydelse för barnen. Både i tiden de går i förskolan men även vidare i barns liv och deras 

lärande. Uppdraget för förskolläraren blir att undervisa barn i målstyrda processer som lutar sig mot 

fyra hörnstenar vilket författarna nämner som lek, lärande, undervisning och omsorg.   

  

Eidevald och Engdahl (2018) beskriver att skollagens definition av undervisning är att det sker en 

medveten process i relation till läroplanens målområden. För att det ska kallas undervisning behöver 

förskolläraren ha en plan med sin undervisning och att de har en kunskap om barns lärprocesser. Det 

kan dock ske ett lärande i förskolan utan att det samtidigt sker en undervisning, vilket kan ske med 

eller utan en närvarande förskollärare. Det kan även förekomma undervisning utan att det sker något 

lärande. Författarna menar att det pedagogiska ansvaret innehåller en rad olika moment som 

exempelvis förarbete i form av observation av barngruppen för att se vad barnen intresserar sig för, 

planering av undervisningstillfället, introduktion, genomförande och efterarbete i form av 

dokumentation och reflektion. I dessa processer ska både barn, vårdnadshavare och övrig personal i 

arbetslaget ges möjlighet till inflytande och delaktighet. Med hjälp av didaktiska perspektiv, det vill 

säga vad- innehåll, hur- form, vem- aktörer och när, kan målområdet planeras både kortsiktigt och 

långsiktigt. I den kommande revideringen av läroplanen nämner författarna att det finns mer 

preciserade och tydliga krav på undervisning och då uppstår det en ny situation nämligen att förskolans 

uppdrag nu handlar om att bedriva utbildning och erbjuda en trygg omsorg. All personal förväntas ha 

kunskap i att arbeta med lek, omsorg, lärande och utveckling, det är dock förskolläraren som har ansvar 

för undervisning i relation till läroplanens målområden. Förskollärarens ansvar blir att säkerställa att 

barnen blir undervisande, barns trygga omsorg och för deras utveckling och lärande. 

 

Olika sätt att tala om och förstå lärarens roll i förhållande till undervisning i förskolan 

 

Undervisning i förskolan innebär alltså att det som sker i förskolan blir något mer och är mer komplext 

då det krävs mer av lärarna i förskolan. Sheridan et al. (2011) har studerat vad lärarrollen betyder och 

innebär för förskollärare i deras relation till barnen och förskolans läroplan. Studien fokuserar på 

förskollärarnas uttalande om hur de närmar sig barnen i förskolan, deras kommunikation och 

interaktion med barnen i förhållande till läroplanen. I studien har 30 förskollärare intervjuats 

individuellt och deras svar har analyserats för att hitta likheter och skillnader i deras uttalanden. I 

analysen av intervjuerna framkom det tre tydliga dimensioner av hur lärarna talar om lärares 

kompetens. Den första dimensionen handlade om att som lärare veta vad och varför, förstå deras 
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profession i förhållande till barns lärande och utveckling, barns perspektiv och barnperspektiv, deras 

pedagogiska ansvarsområde och till läroplanen. Den andra dimensionen går inte att separera från den 

första dimensionen och denna handlade om att veta hur lärarens egna färdigheter och förmågor är en 

del av deras sätt att utöva sin profession i förskolan tillsammans med barnen. Hur de som lärare kan 

agera professionellt och hur de kan konkretisera förskolans mål i olika aktiviteter och förskolans 

innehåll tillsammans med barnen. Det handlade om hur de som lärare har förmågan att leda, organisera 

och stimulera barnen. Den tredje och sista dimensionen går hand i hand med de två första 

dimensionerna och denna handlade om interagerande, relationell och transaktionell, lärarnas 

kommunikativa, sociala, omhändertagande och didaktiska kompetens. När de talade om vikten att 

fånga barnets intressen så talade de om att dela fokus, dela lärandeobjektet, dela lärarens intentioner 

med barnen. Sheridan et al. (a.a.) ser i sin studie att lärarens kompetens inte är så enkel utan lärarna har 

en bred kunskap och att de talar om ett demokratiskt förhållningssätt när de är tillsammans med barnen. 

Det handlade om att skapa möjlighet för barnen att få tillgång till ett holistiskt lärande och med det 

menas att barnen skapar en helhet på de olika områden som barnen lär, för barn lär sig på många olika 

områden samtidigt. I deras resultat av studien ser de även att förskollärarna talar om att lärarnas 

kompetens och deras förståelse av sin roll i förskolan influeras av samhällets värderingar, de olika 

styrdokument som finns för förskolan men även sina egna värderingar. Lärarna skapar alltså förskolans 

verksamhet utifrån sin gemensamma förståelse av vad det innebär att vara lärare i förskolan. 

 

I en del av utvecklingsprojektet FoU presenterar Tallberg Broman (2018) resultatet på frågan -Vad kan 

känneteckna undervisande förskollärare? De ord som deltagarna uttrycker som kännetecknar 

undervisande förskollärare var medveten, lyhörd och närvarande. De medverkande uttryckte även att 

lärarnas förmåga till lyhördhet för barns perspektiv och tankar, barngruppen och dess kunnande och 

idéer är viktiga för den undervisande läraren. Det skapar en relation till barnen som ett sätt att skapa 

förtroende och tillit som är en viktig beståndsdel till bättre förutsättningar för undervisning. I analysen 

framträder även reflektion, dels lärarens egen reflektion i relation till sin yrkesroll och även till barns 

reflektion. Förskollärare har kunskaper och utgår ifrån kunskap i undervisningen som rör målen för 

förskolan, ämneskunskaper och didaktiska kunskaper men det är barns lärande som står i fokus i alla 

aktiviteter och att förskolläraren uppmärksammar det lustfyllda lärandet. Undervisande handlar inte 

enbart om kunskaper, deltagarna nämner att det handlar även om att utmana, vägledning, hänsyn till 

och samarbete med vårdnadshavarna och att stödja barnen i deras utveckling, vara en medforskande 

lärare. Det framgår att det även handlar om förskollärares personliga egenskaper som förmåga att vara 

nyfiken, lyhörd, visa på empati och en flexibilitet är en del av vad som kännetecknar en undervisande 

lärare. 

 

Didaktik i förskolan 

 

Didaktik, vad kan det handla om och hur kan vi förstå det i förskolans kontext. Det centrala i didaktiken 

är läran om undervisning och frågorna vad, varför och hur står i fokus. Pedagoger sätter fokus på hur 

lärandet planeras och hur lärandet realiseras. Det går att förstå didaktik som vetenskap, som handlar 

om aspekter inom undervisning och som kan tänkas påverka undervisningen och dess innehåll menar 

Liberg (2014). 
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Olika strategier för undervisning i förskolan 

 

Undervisningsbegreppet är brett och det finns olika sätt att förstå undervisning i förhållande till 

förskolan och Doverborg et al. (2013) nämner sju olika strategier som de anser är centrala för 

undervisning när det kommer till att undervisa i förskolan. Den första handlar om att ge barnen en 

variation och att visa upp kontraster så att barnen kan skilja och urskilja. Den andra handlar om 

inramning, att det blir tydligt för barnet genom en introduktion och att barnen förstår den röda tråden 

med vad som har hänt, vad som kommer och vad som händer just nu, för att förstår hur allt hänger 

ihop. Den tredje handlar om mötet i lärarens och barnets perspektiv. Mötet består av att knyta ihop 

barnets förståelse till nya sätt att se på och förstå saker, hur de samtalar och möts i ett gemensamt 

innehåll. Det fjärde handlar om språket och att lärarna använder sig av ett mer expansivt språk, vilket 

innebär att barnen utmanas i det som sker här och nu. Ett lokalt språk stannar i det som sker här och nu 

medan ett expansivt språk kopplar samman det som sker nu med andra situationer och barnet får ett 

språk som fungerar i andra situationer och mellan situationer. Den femte handlar om att utmana och 

stötta barnen, utmana handlar om att göra barnet uppmärksamma på något nytt och något mer. Utan 

utmaning hade barnet inte på egen hand upptäckt detta och att stötta barnen är en del av den 

pedagogiska verksamhet som finns i förskolan vilket innebär att stötta barnet att ta sig an nya 

utmaningar. Den sjätte handlar om vad det innebär att kunna något om barns utveckling och hur man 

som lärare ser på barns kunnande inom ett visst område. Det handlar inte att barnen ska lära sig att 

skriva en bokstav utan det handlar mer om barns lärandeprogression. Det handlar om att se hur vilka 

olika typer av barns förmågor som kan ligga till grund för barnet att bli litterat, alltså att barnet kan 

använda sig det skriftliga språket. Den sjunde och sista handlar om att synliggöra mönster för barnen. 

Dessa mönster är allt ifrån de matematiska mönstren till att se mönster i berättelser, musik, rutiner med 

mera. Författarna menar att dessa strategier kräver att läraren tar ett ansvar över undervisningen på 

förskolan och att användningen av dessa är ett att skapa en mening och en förståelse hos barnen i ett 

samspel med läraren. 

 

Idéer av vart undervisningen finns i förskolan 

 

Undervisningen är någonting som förskollärarna medvetet utövar på förskolan och det finns olika sätt 

att förstå vart undervisning sker på förskolan. Miljön där undervisningen sker handlar inte bara om den 

fysiska miljön, det handlar även om att barnen möter en miljö i förskolan som är planerad utifrån att 

varje barn ska få ett lärande och utveckling genom den undervisning som förskolläraren har planerat 

menar Pihlgren (2017). Det är flera faktorer som spelar in på hur pass stödjande eller inte en 

undervisningsmiljö är, då förskolan är en komplex plats. Utformningen av miljön bidrar antingen till 

ett stödjande för barns lärande och utveckling eller om dess utformning kan anses vara direkt 

motverkande. Pihlgren har under sitt forskningsprojekt kunnat utröna fem kategoriseringsbara 

undervisningsmiljöer. Dessa fem är den allmänna, moralistiska, barnutforskande, låt-gå och den 

scaffoldningstöttande undervisningsmiljön. Pihlgren intervjuade förskolepersonal och observerade 

pedagoger i förskolan och dess undervisningsmiljöer. I analysen synliggjordes det att pedagogerna 

byggde upp och planerade aktiviteter utifrån de fem undervisningsmiljöerna.  

  

Den första, den allmänna undervisningsmiljön innebär att den först styrs, planeras och genomförs när 

ny kunskap ska introduceras. Barnen får pröva den nya aktiviteten på olika sätt för att sedan få frågor 
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av pedagogen som en försäkran om att aktiviteten har gett lärdom. Denna typ av miljö syns mest i 

skolan men den förekommer även i förskolan. Här ges inte barnen något stort utrymme för självständigt 

utforskande utan det är pedagogen som styr barnen till att lära sig baskunskaper och basfärdigheter. 

Aktiviteten ger inte rum för barnen att ta egna initiativ då pedagogen har färdiga frågor angående de 

saker som hen anser är viktigt att kunna angående myror, t.ex. hur dennes kropp är uppbyggd. 

  

En undervisningsmiljö som är snarlik den allmänna, är den andra som Pihlgren nämner som den 

moralistiska undervisningsmiljön. Skillnaden mellan den första och den moralistiska utmärks genom 

att personalen engagerar sin tid åt att få barnen att uppföra sig till större delen av tiden istället för att 

fokusera på det pedagogiska innehållet i aktiviteten. Tiden går åt till att tillrättavisa barnen och försöka 

få dem att skapa en ordning, för bara om det blir ordning på barnen kommer undervisningen att kunna 

börja. Dock hinner barngruppen tappa intresset och fokus innan aktiviteten ens har kommit till sin 

början. Tiden läggs nästan enbart på att skapa ordning och inte att få barnen intresserade av det berörda 

ämnet. 

  

Den tredje är den barnutforskande undervisningsmiljön och är den som förekommer mest frekvent i de 

observationer som Pihlgren genomförde. Förskolans miljö byggs upp av att pedagogerna har en tanke 

om vad som intresserar just dessa barn i barngruppen och dukar fram material och aktiviteter efter 

dessa föreställningar. Barnen lämnas sen relativt fritt för att själva utforska och forma sina tankar och 

lärandesituationer. Pedagogerna stöttar när det tar stopp för barnen och de arbetar inte med att föra 

barns tankar vidare eller framåt. Det leder till att barnen rör sig inom det som de kan och känner sig 

trygga med, deras utveckling fram leds inte av de vuxna och resultaten blir att barnen mest skapar 

baskunskaper och basfärdigheter. 

  

I den fjärde undervisningsmiljön kallar Pihlgren för en låt-gå-undervisningsmiljö och det saknas ett 

pedagogiskt syfte. Barnen får en så kallad fri lek där pedagoger inte deltar och heller inte är närvarande. 

Personalen för inget pedagogiskt samtal med barnen och det sker ett minimalist lärande och ger låga 

resultat. Den miljön syns mest där lågt utbildad personal arbetar som saknar direkt kunskap om 

pedagogik och didaktik.  

 

Den femte och sista undervisningsmiljö som Pihlgren beskriver som en mer stöttande miljö där 

pedagogerna skapar förutsättningar för att barnen ska kunna relatera, förstå och sätta in kunskapen i 

ett sammanhang. Först då kan barnen få tillgång till sin proximala utvecklingszon och allt eftersom 

barnet lär sig på egen hand börjar pedagogerna successivt ta bort stödet för att barnet klarar det utan 

hjälp. I denna scaffoldningstöttande undervisningsmiljö utgår pedagogen ifrån teorin att barn lär sig i 

samspel med andra barn och vuxna i sin omgivning. Kommunikationen är av stor vikt då förmågan att 

ställa frågor som stöttar och utvecklar barns tankar och idéer utan att påverka för mycket, eller för lite. 

Pedagogen har ofta ett förutbestämt syfte med aktiviteten och kan styra en del men det som skiljer 

denna lärandemiljö från de andra är hur kommunikationen och interaktionen mellan de inblandade i 

aktiviteten utvecklar sig. Barnen bjuds in att ställa frågor, att vara med som tänkande individer och 

pedagogens förmåga att veta på ett ungefär vart barnen befinner sig i sina respektive zoner för att kunna 

försöka utveckla deras proximala utvecklingszoner och föra dem vidare i sitt lärande är avgörande i 

denna miljö. 
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Även Sandberg, Lillvist och Ärlemalm-Hagsér (2018) uttrycker sina tankar om att undervisningen i 

förskolan står i vägskälet mellan samhällets krav, förskolans tradition och den pedagogiska 

verksamheten vilket är förskolans arbetssätt, innehåll, förskollärarnas kompetens. Vidare förklarar de 

att undervisningen i förskolan inte ses som något fast och statiskt utan undervisningen sker mellan 

barnen och de vuxna i relation till förskolans olika miljöer. Miljöerna blir en plats för barns 

meningsskapande i både inne- och utemiljöer där lärande, omsorg, fostran går hand i hand med 

undervisningen. De redogör för hur förskollärare kan utöva undervisning genom att de använder sin 

kompetens för att koppla samman och bygga broar mellan lärandeobjektet, barns intressen, här och nu, 

upptäcka världen runt omkring och utforma en utvecklande miljö som ständigt motsvarar barns 

intresse samtidigt som de granskar den kritiskt. De talar alltså om ett brett miljöperspektiv där 

undervisning i förskolan blir till. 

 

Barns delaktighet och inflytande i pedagogiska aktiviteter på förskolan 

 

Undervisning i förskolan sker i förskolans miljö och i olika aktiviteter av förskollärarna. Björklund 

(2014) har undersökt i sin studie, som är en del av ett större projekt, hur förskollärare organiserar 

målorienterade aktiviteter i förskolan i förhållande till barns lärande. Inför genomföranden av studien 

samlades tre förskollärare tillsammans med Björklund och de talade om vad det innebär för lärarna 

med hälften och dubbel inom matematiken i förskolan. Utifrån deras förståelse så planerade lärarna en 

lekfull aktivitet som de genomförde på den förskolan de arbetade på. Aktiviteterna observerades med 

hjälp av en videokamera och i analysen av inspelningarna framträdde det tre olika sätt att ordna 

förutsättningar för ett pedagogiskt lärande. I den första aktiviteten var det att lärandeobjektet var i 

fokus, lärarens intentioner med uppgiften var explicit för barnen. När lärandeobjektet var i fokus och 

barnen inte på förhand visste vad som förväntades av de i aktiviteten visade det sig att barnen blev mer 

problemlösningsorienterade och fokuserade mer på att lösa problemet i aktiviteten än att samspela. 

Samspelet mellan barnen fick alltså mindre plats. Det andra som framkom i studien var ett indirekt 

fokus på lärandeobjektet och i de fall där det var ett indirekt fokus på lärandeobjektet handlade det om 

tillfällen där de skar frukt och spelade räknespel. Lärarens mål med den här typen av aktiviteter var att 

det skulle vara en meningsskapande aktivitet då de arbetade med hälften och dubbelt, vilket blev 

synligt när de tog hjälp av frukten och spelen. För barnen blev det mer fokus på reglerna i spelen och 

att äta frukten, än att förstå att de arbetade med hälften och dubbel och framförallt varför de gjorde de. 

Det visade sig vara svårt för barnen att få ett meningsskapande när de inte blev informerade om varför 

de spelade eller varför de skar frukt. Det tredje som framträdde var ett lärandeobjekt som var inbäddad 

i en lekberättelse. Här var lärandeobjektet inbäddad i berättelsen och det var för att ge barnen en 

sammanhängande helhet där barnen skulle lösa problemet åt de karaktärer som var med i berättelsen. 

I det här exemplet var det Pippi och hennes guldpengar. Under aktiviteten var barnen kreativa och satte 

läraren på test med sina egna tankar och det kan vara krävande av läraren att vara reflekterande 

tillsammans med barnen där det sker. Men det visade sig att det kan vara en bra strategi för att ge barn 

ett meningsskapande och ett kollektivt lärande. Björklund diskuterar vikten av att både barn och läraren 

har ett tydligt mål då inte alla barn kan läsa mellan raderna. Björklund ser i sin studie att det tredje sättet 

att ordna en lärande situation var den som öppnade upp för att ge alla barn en plats för sina tankar och 

idéer i förhållande till lärandeobjektet, de förstod och de fick ett meningsskapande. 
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Undervisningens utformning för förståelse och meningsskapande 

 

Syftet med Botö, Lantz-Andersson och Wallerstedt (2017) studie är att forskarna vill bidra med kunskap 

om hur läs- och skrivutveckling kan visa sig och göras meningsfullt i förskolan. I studien har de 

undersökt hur undervisningen kan utformas för att bli mer meningsfull. De menar att i de aktiviteter 

där barnen i förskolan har möjlighet att vara delaktiga och där barnen kan skapa en förståelse genom 

att aktiviteten är utformad utifrån barns intresse, är dessa aktiviteter med och påverkar barns förståelse. 

Forskarna har under videodokumentation sett att lärare använder sig av olika strategier när en 

pedagogisk aktivitet sker. Barns egna intressen ska få komma till uttryck och bli beaktade, samtidigt 

kan lärare styra in barnen på intressen som passar in för läraren eller beakta ett visst intresse som ett 

specifikt barn har som passar in som viktigt. Ett gemensamt innehåll utifrån barns intressen i en aktivitet 

där läraren guidar barnen genom leken och läraren håller leken levande genom barns uppmärksamhet 

och försöker få barnen till en enighet när det gäller att nå målet i aktiviteten. Författarna uppfattar att 

aktiviteter uppstår där läraren lotsar barnen och ingen interaktion får ske, det uppstår ett individuellt 

lärande i en gruppaktivitet. Detta leder till att barnen inte delar uppmärksamheten i samspelet och det 

blir svårt att skapa en tillräcklig intersubjektivitet, då det endast sker samspel mellan ett barn och lärare. 

I en aktivitet bör barnen få handlingsutrymme därför att interaktion är viktig för att barnen ska få lyckas, 

det blir ett meningsfullt deltagande även fast läraren leder den. När intersubjektivitet sker mellan lärare 

och barn sker en förståelse som blir en gemensam grund för kommunikation. Pedagogiska aktiviteter i 

förskolan kan förstås som undervisning som avses främja utvecklingen av barns förmåga att lära, lärare 

bör ha en medvetenhet och en förmåga att skapa en lekfull och utforskande aktivitet utifrån barns 

erfarenheter och intressen. Får barnen delta i en aktivitet vars innehåll de kan relatera till behöver 

barnen inte lika mycket guidning, det handlar inte om hur en undervisning ska ske utan om vad 

undervisningen ska innehålla (a.a.). 

   

Även Kutnik, Brighi och Colwell (2016) har närmat sig undervisningsbegreppet genom att studera den 

sociala kontexten där lärandet faktiskt äger rum. En inkluderande och interaktiv pedagogik utmärker 

sig i England och deras studie kartlägger de aktiviteter där ett lärande sker, där barn är inkluderande i 

förhållande till inne- och uteslutningar men även hur de utmanas kognitivt i en social kontext. De har 

observerat i 34 förskolor för att kartlägga fenomen och beskriva pedagogiska aktiviteter, interaktioner 

och den sociala kontexten för barns lärande. Deras studie riktar sig till barn i 4–5 års ålder då alla barn 

i England går i förskola i den åldern. Genom att undersöka undervisningen via observationer 

framkommer det som faktiskt sker i dessa aktiviteter och situationer. I resultatet kan forskarna se att i 

de tillfällen där lärarna är med och organiserar, är aktiva och samspelar med barnen så sker det ett 

undervisande där lärarna är med och utmanar barnen i deras lärande. Resultatet visar även att det blir 

ett undervisande och lärande där läraren organiserar en miljö där barnen interagerar med alla olika 

individer och inte beroende på kön eller kamrater som det visas sig vara lätt hänt om barnen själva får 

organisera grupper. I de tillfällen då barnen var mer delaktiga i att dela upp sig i grupper var det ofta 

ett barn som tog överhand samt att barns aktivitet liknade mer fri lek än om det var en vuxen som 

organiserade gruppkonstellationerna. I de aktiviteter där läraren organiserade grupperna riktade 

barnen mer fokus på aktiviteten. Forskarna diskuterar vikten av att de vuxna tar en större plats i barns 

aktiviteter för att få till en större variation i hur barnen delar upp sig i grupper och det visar även att 

det blir ett mer kognitivt lärande när de vuxna är närvarande i aktiviteterna då samtalen lyfts till en 

annan nivå och fokus ligger på själva aktiviteten. 
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Sammanfattning 

 

Tidigare forskning om undervisningen handlar om att stödja barn i deras utveckling och nyfikenhet, 

göra barnen delaktiga för att de ska kunna bli en del av undervisningen. För att få barnen att 

upprätthålla sin nyfikenhet i innehållet i undervisningen bör pedagoger planera 

undervisningssituationer utifrån barns intressen. Det är förskollärarens ansvar att se till att barn blir 

undervisade, ge trygghet och omsorg och att få möjlighet att utvecklas och lära. Inställningen gentemot 

att vara en medforskande lärare eller inte spelar stor roll i undervisningen då barn kan behöva 

vägledning och en vuxen att samspela tillsammans med. Det visar sig egenskaper som lyhörd, 

nyfikenhet, visa empati och flexibel är egenskaper som kännetecknar den undervisande läraren. Dessa 

egenskaper är en fördel i de relationsskapande som uppstår mellan barn och lärare. Undervisningen 

planeras i en miljö som främjar varje barns lärande och utveckling och det kan ske genom att barnen 

bjuds in till samtal och genom att lärarens didaktiska ansvar får barnen vara delaktiga och ha ett reellt 

inflytande i undervisningsaktiviteten.  
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Syfte 

 

Vårt syfte är att undersöka vad som blir föremål samt karaktäriserar undervisning i två olika förskolor 

och hur undervisning uppfattas av sex verksamma förskollärare 
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Metod 

Ansats 

 

Hermeneutiskt perspektiv  

 

Vi använder oss av ett hermeneutiskt perspektiv i vår fallstudie där vi tolkar och försöker förstå det 

som sker i den specifika aktiviteten som berör undervisning i förskolan. Ett hermeneutiskt perspektiv 

är ett bra alternativ när det handlar om att vi som forskare gör anspråk på att tolka och försöka förstå 

vad förskollärarna säger, uppfattar, gör och ger uttryck för undervisning i förskolan (Bryman, 2011). 

Observationerna och intervjuerna ger oss en möjlighet att ge konkreta exempel på vad förskollärarna 

uppfattar vad ett undervisande- och lärandeobjekt kan vara i förskolan. Vårt val av fallstudie gör att vi 

samlar in olika delar av fenomenet undervisning som vi med hjälp av det hermeneutiskt perspektiv 

analyserar. Det hermeneutiska perspektivet används för att förstå helheten i de delar av fenomenet 

undervisning som vi har samlat in genom de observationer och intervjuer som ligger till grund i vårt 

datamaterial. Perspektivet gör det möjligt för oss att tolka och förstå vad som kommer till uttryck i 

observationerna och de utsagorna i intervjuer för att i studiens resultat presentera vår tolkning av de 

uttryck och utsagor vi tog del av. Det hermeneutiska perspektivet har legat till grund för utformningen 

av studien och använts som ett analysverktyg.  

 

Metodval 

 

Fallstudie 

 

Syftet med vår studie är att ta del av vad som blir föremål för undervisning i förskolans verksamhet för 

att komma åt vad som uppfattas som och vad som kan karaktärisera undervisning i förskolan idag och 

dess särprägel. Vi genomför en icke-deltagande observation som vi följer upp med en intervju, vilket 

möjliggör vårt val av fallstudie som forskningsmetod. Fallstudier är en metod som används för att 

illustrera ett fenomen som uppenbarar sig där och då samt att den som metod inte syftar till att få 

studien till att generera en sanning (Merriam, 1994). 

 

Observation och intervju 

 

Vi valde att använda oss av icke-deltagande observationer där vi som observatörer befann oss i den 

miljö där undervisningen skedde och var inte deltagande i det sociala skeendet.  Det gav oss 

möjligheten att få med helheten i det som skedde, vilket vi får om vi observerar vid sidan av där vi får 

en större överblick. Det är viktigt att fånga helheten av det som sker i en fallstudie och med hjälp av 

anteckningar har vi möjlighet att notera våra tankar och intentioner (Merriam, 1994). Observationerna 

antecknades ned med hjälp av ett observationsschema där vi antecknade det som skedde under 

aktiviteterna med hjälp av fokusområden som utgör det specifika i undervisningstillfället som vi i varje 

observation ska fokusera på. Då vår studie är relativt liten i skala använde vi oss av mobiltelefoner som 

inspelningsteknik och antecknade med papper och penna för att säkerställa att vi kan fortsätta att 

dokumentera om tekniken slutade att fungera. 
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Med observationen som grund intervjuades förskollärarna en i taget, i form av en semistrukturerad 

intervju för att försöka tolka och förstå för hur förskollärarna uppfattar begreppet undervisning. 

Semistrukturerade intervjuer är en metod där vi som intervjuare utgår ifrån ett frågeschema (Bilaga 4) 

där vi även har möjlighet att anpassa frågornas ordning. Det möjliggjorde för oss att ställa följdfrågor 

till det som vi uppfattade var relevant för vårt fokusområde och fördjupa oss i informantens uttalanden 

(Bryman (2011). Vår intention är inte att fånga en objektiv bild utan vi vill genom vår undersökning 

försöka tolka hur förskolläraren uppfattar begreppet undervisning och det gör vi med hjälp av det 

hermeneutiska perspektivet. Det perspektivet är passande då vårt syfte är att förstå och tolka hur 

förskollärarna upplever undervisning genom observationer och intervjuer förklarar författaren. Vi 

strävade efter att få ett djupt och informationsrikt samtal för att säkerställa att det var informanten som 

stod i fokus och att vi som forskare senare tolkar utsagorna för att förstå det hela så korrekt som det går 

(Merriam, 1994). Genom kombinationen av observation och intervju där vi fördjupade oss kring 

observationen ger det en mer holistisk syn på helheten. Författaren beskriver att “man väljer 

fallstudiemetoden utifrån ett intresse att förstå företeelsen i fråga på ett holistiskt sätt” (a.a.  s.164). Vi 

når vårt syfte med studien med hjälp av vårt val av metod som ger oss en holistisk bild av hur 

undervisning i förskolan kan se ut idag. 

 

Urval  

 

Valet av förskola som fall beror på att undervisning sker i förskolans kontext samt att förskollärarna 

påverkar varandra i idéer om undervisning vilket gör själva förskolan intressant. Vårt val av förskolor 

har beslutats av den förskolechef vi kontaktade på varsin ort, vilket gör det till ett urval som baseras på 

rekommendationer från förskolechefen i båda fallen. Det har resulterat i de två förskolor som i vår 

studie utgör våra fall. Förskollärare har ansvaret för att bedriva undervisning i förskolan och det ligger 

till grund för att vi har valt att observera och intervjua tre förskollärare på varje fall som arbetar på olika 

avdelningar. Totalt sex förskollärare deltar i studien. 

 

Vi startade undersökningen med en pilotstudie där en av oss observerade vid ett tillfälle och den andra 

av oss genomförde en intervju i syfte att testa vårt metodval ute i förskolan. Vi uppdagade då att båda 

förskolorna arbetade med en Reggio Emilia inspirerad pedagogik. Då båda förskolorna hade ett 

snarliknande arbetssätt beslutade vi att byta ut den ena förskolan till ett personalkooperativ för att 

undvika ett alltför snävt datamaterial. Förskolan som vi vidare i texten benämner som fall 1 arbetar med 

naturen som inspirationskälla. Den andra förskolan som vi benämner som fall 2 arbetar med en Reggio 

Emilia inspirerad pedagogik.  

 

Inför observationerna bad vi förskollärarna som deltog i studien att välja ett observationstillfälle då 

valet av tillfälle kan säga något om hur de definierar undervisning på deras förskola.  

 

Genomförande 

 

Undersökningen genomfördes på två geografiskt skilda platser. Varje förskollärare observerades vid ett 

tillfälle och observationerna varade mellan 25–45 minuter. En av de sex observationerna varade i 
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närmare två timmar. Vi var icke-deltagande observatörer och befann oss i den miljö där 

undervisningsaktiviteten ägde rum. Efter observationen följde vi upp med en semistrukturerad intervju 

för att öppna upp för ett samtal där vi hade möjlighet att följa informanternas svar inom ramen för vårt 

syfte. Sex intervjuer ägde rum direkt efter observation och två intervjuer genomfördes vid ett senare 

tillfälle. Samtliga intervjuer ägde rum när det fungerade tidsmässigt för förskollärarna.  

 

Analysen av datamaterialet pågick i en parallell process med insamlingen av datamaterialet i form av 

att vi reflekterade, försökte att förstå observationen tillsammans med intervjun och vi förde 

anteckningar löpande under hela processen. Studiens genomförande skedde under en 

tvåveckorsperiod i slutet av oktober och början av november 2018. 

 

Analysmetod 

 

Vi valde att följa Merriams (1994) analysmetod som består av att utarbeta kategorier i vårt datamaterial. 

Att dela upp vårt insamlade datamaterial i olika kategorier är den viktigaste delen att börja med, det är 

då vi som forskare kommer att se informationen och kommer kunna gå till nästa steg förklarar Merriam 

(a.a.). Utsagorna koncentrerades till olika aspekter som berörde vårt syfte, dvs. vad som blir föremål för 

undervisning, vad som kan uppfattas som undervisning och vad som karaktäriserar undervisning i 

förskolan. Dessa aspekter formades sedan till huvudteman. Arbetet bestod även av att vi sållade bort 

information som inte var relevant för vårt syfte. 

  

Analysen av datamaterialet är en process som pågår parallellt med insamlingen av datamaterialet, 

vilket gjorde att vi ständigt analyserade i takt med att studien utformades. Analysprocessen började i 

förbindelse med observationen och intervjun då vi tolkade och analyserade genom att förstå dessa i 

förhållande till varandra och som en helhet inom varje fall med utgångspunkt i det hermeneutiska 

perspektivet. Vi läste transkriberingen flera gånger med ett konvergent tänkande, alltså vi sökte efter 

det material som hör till de kategorier som framträdde under analysen (Merriam, 1994). Vi har 

eftersträvat ett divergent tänkande, vilket innebar att vi samlade materialet till de olika kategorierna så 

att de är tydliga gentemot vårt syfte. Vi strävade efter att få syn på många olika kategorier för att tydligt 

skriva fram det som framträdde i vår analys av datamaterialet (a.a.). Vi kommer att belysa det mest 

centrala av utsagorna som rör fenomenet undervisning som vi presenterar i vårt resultat. I vår analys 

av datamaterialet försökte vi att tolka vad förskolläraren uttalade genom att vi tolkade observationen 

med hjälp av intervjun. Analysprocessen genomfördes med en induktiv ansats då vår intention var att 

tolka det fenomen vi undersökte under hela processen och inte fastställa någon hypotes. Under 

analysprocessen uppmärksammade vi att det framkom liknande mönster i förskollärarnas uppfattning 

av undervisning i våra två fall. Vi diskuterade då ett fall i taget för att tolka och försöka förstå 

tillsammans, för att sedan tolka analyserna var för sig för att se om vi höll oss till transkriberingen. 

  

Vi reflekterade tillsammans kring vår analys för att skapa en sanningsenlig tolkning av vårt insamlade 

datamaterial (Merriam, 1994). I analysprocessen behandlade vi i första steget varje fall för sig, för att 

sedan göra en korsanalys. En korsanalys innebar att vi behandlade varje enskilt fall som ett individuellt 

fall, där vi samlade in information genom observation och intervju, för att förstå så mycket som möjligt 

av kontexten. En korsanalys gav oss möjlighet att försöka förstå resultatet i förhållande till varandra 

(a.a.). Det hjälpte oss att förstå de två fallen tillsammans, men även var för sig och vi rörde oss inom en 
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tolkningsprocess i den hermeneutiska cirkeln då vi förstår fallen mellan del och helhet i förhållande till 

varandra (Ödman, 2017). 

 

Etiska överväganden 

 

Inför genomförandet av undersökningen och under hela processen har vi följt vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer och de fyra huvudkraven. Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Via skriftlig 

information har förskolechefer, förskollärarna och vårdnadshavarna blivit informerade om studiens 

syfte, villkor och rättigheter för de inblandade, där de har gett sitt samtycke till deltagande i studien 

(Bilaga 1,2,3). De inblandade har under hela processen haft möjlighet att avbryta sin medverkan. Inför 

observationen presenterade vi oss för barngruppen och informerade om observationen. De inblandade 

har fått information att alla kommer att avkodas för att erbjuda anonymitet i studien och all information 

och datamaterial i form av ljudinspelningar, anteckningar och transkribering används enbart i studiens 

syfte och att all material kommer att elimineras efter studiens godkännande. 

 

Metoddiskussion 

 

Val av metod och urval, dess eventuella påverkan på studien 

 

Fallstudie som forskningsmetod är ifrågasatt då det inte är självklart att man kan generalisera det 

resultat som visar sig i studien och det har vi tagit i beaktning då vårt syfte med studien inte är att få 

fram ett resultat som visar på hur det kan se ut i förskolan på det stora hela (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Merriam, 1994; Stukát, 2011). Vi önskar undersöka fenomenet genom att tolka det datamaterial vi har 

samlat in om hur undervisning uppenbarar sig vid två förskolor. Vårt syfte med vår studie är inte att 

generera en studie där vi generaliserar, utan vår undersökning syftar till att få en insikt som på ett sätt 

är med och vidgar kunskaperna för hur undervisning kan uppfattas och karaktäriseras i förskolan i dag. 

Fallstudien är då en metod som ger oss en insikt där vi kan försöka att förstå fenomenet undervisning 

ur ett holistiskt perspektiv (Merriam, 1994). Samtidigt som fallstudien kan vara ifrågasatt är den även 

ett alternativ som ger studien styrka. I och med att vår intention är att generera en holistisk bild av vad 

som kan karaktärisera undervisning i förskolan passar fallstudien som metod ypperligt. Vi avser att 

skapa en större förståelse för förskolans egen särprägel på undervisning och studiens utformning 

öppnar upp för en större förståelse för vårt forskningsobjekt (a.a.). I och med att vi väljer att undersöka 

undervisning i förskolan är det omöjligt för oss att skilja på saker och ting som hör ihop i relation till 

undervisningen. Dessa ting anser vi är förskolans kontext, de vuxna och barnen, miljön och materialet 

och de händelser som sker vid undervisningstillfället. Vi anser att vårt val av att låta förskollärarna 

bestämma när observationerna skulle äga rum gör att vi ökar studiens trovärdighet i och med att vi 

undersöker det vi avser i vårt syfte. Vår studie grundar sig i en tolkning av förskolans kontext och valet 

av fallstudie är passande då vårt fenomen inte går att skilja från förskolans kontext (Yin, 2007). 

  

I början av vår undersökning arbetade vi fram frågeställningar utifrån vårt syfte men i takt med 

analysen av datamaterialet förändrades det vi ansåg från början var intressant att undersöka. Merriam 



 

 

19 

(1994) skriver om hur den processen är typisk för fallstudier då det handlar om en ny förståelse av det 

vi undersöker, inte att vi ska verifiera det vi från början önskade att undersöka. 

 

Icke-deltagande observatör 

 

I observationerna av förskollärare och barn valde vi att vara synliga, alltså deltagare-observatör. Valet 

av att vara synliga grundar sig i att deltagarna fick då möjlighet att ta kontakt med oss om de har behov 

för det även fast vi genomförde en icke-deltagande observation (Merriam, 1994). De barn som 

medverkade blev informerade i förbindelse med observationen varför vi var där och observerade. 

Barnen förstod eventuellt inte fullt ut vår intention med observationen och genom vår närvaro gav vi 

barnen en möjlighet att ställa frågor vid behov. 

  

Vi är medvetna om att vårt val av icke-deltagande gör att vi intog en mer passiv roll som observatörer 

och skillnaden till deltagande-observation där vi som forskare hade större chans att ta del av den andres 

värld i det som sker (Lalander, 2015). Vi valde att vara icke-deltagande för att få en holistisk bild av 

själva observationen genom att vi på ett visst avstånd noterade saker och ting som påverkade själva 

händelsen. Det kan till exempel vara att i ena observationen uppstod det en sekvens där aktiviteten blev 

avbruten då övrig personal störde förskolläraren med frågor. Lalander (a.a.) skriver om olika sätt att 

föra anteckningar under en deltagande observation och att vi som icke-deltagande observatörer har ett 

annat fokus än deltagarna som vi observerar. Vi använde oss av ett observationsschema som 

utformades efter vår pilotstudie, då vi upptäckte att det behövdes ett schema med fokusområden som 

vi skulle fokusera på under observationen. Under pilotstudien framgick det att det var nödvändigt med 

ett schema för att vi skulle hinna med att notera det som skedde då vi inte har erfarenhet nog av att 

observera för att föra anteckningar i huvudet. Dessa anteckningar bestod av vad som skedde under 

aktiviteten samt våra egna anteckningar om vårt intryck eller andra företeelser som skedde för att fånga 

det hela i sin helhet. 

 

Delge syftet eller ej och semistrukturerad intervju  

 

Vårt val av att inte delge vårt syfte med studien till de medverkande var för att öka tillförlitlighet i 

intervjuerna vilket vi ansåg skulle minska om vi delade med oss av detaljer kring vår intention med 

undersökningen (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). Då vi avser att få en sanningsenlig bild av hur 

förskollärarna uppfattar begreppet undervisning blev de informerade att vi undersöker begreppet 

undervisning och att vårt fokus låg på förskollärarna, inte barnen. Semistrukturerade intervjuer hjälpte 

oss att nå djupare i deras tankar kring fenomenet och vi nådde en djupare förståelse samtidigt som vi 

höll oss inom ramen för vårt syfte. Utsagorna i intervjuerna kunde vi sedan tolka i vår analys för att 

försöka förstå det som tas för givet i stunden och deras uttryck för att försöka tolka vad deras utsagor 

betyder (Merriam, 1994). 

  

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att möjliggöra en flexibel variation av 

frågor samt att vi kunde följa förskollärarens svar innanför vårt område. Merriam (1994) beskriver hur 

respondenten kan känna en press på att behöva svara på våra frågor, vilket kan leda till missvisande 

svar. Vårt val av att ha observationerna som grund för intervjun har medverkat till att vi kan närma oss 

en större förståelse för respondentens svar och vi kan försöka att förstå det som en helhet. Det bekräftar 
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även Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) då de menar att vi kan försöka förstå vad utsagorna 

egentligen betyder, materialet i observationen och intervjun bekräftas och förstås av varandra. Vårt val 

av ett hermeneutiskt perspektiv innebär att vi som forskare önskar att försöka förstå vad respondenten 

uttrycker. Merriam (1994) beskriver hur vår närvaro, både i observationerna och i intervjuerna kan ha 

en viss påverkan på det som sker och vilket vi är medvetna om, vårt mål är inte att ge en objektiv bild 

av fenomenet utan valet av perspektiv på studien indikerar vårt mål att försöka få en holistisk bild av 

hur undervisning ser ut på våra två fall. 

 

Vår förförståelse 

 

Vi är medvetna om att vår egen historia och förståelse är en del av vårt resultat vilket är en del av 

tolkningsprocessen där vi som forskare har en aktiv roll. Ödman (2017) redogör för hur vi alltid har en 

förförståelse, vilket vi med hjälp av det hermeneutiska perspektivet kan använda i vår tolkning av vårt 

datamaterial. Vår intention med studien är att med hjälp av fallstudier, där tolkning är en ständig 

process, är inte att ge en objektiv bild, utan vi redogör vår tolkning av det fenomen av undervisning 

som uppstår i observationerna och intervjuerna. Vi har hela tiden gått tillbaka till vårt datamaterial 

under analysens process för att vår tolkning av uttrycken i observationerna och utsagorna i intervjuerna 

ska bli så sanningsenlig som möjligt. 
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Resultat 

 

Syftet med vår studie är att ta del av vad som blir föremål för undervisning i förskolans verksamhet för 

att komma åt vad som uppfattas som och vad som kan karaktärisera undervisning i förskolan idag. 

Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv har vi analyserat datamaterialet och presenterar här vårt resultat1. 

Resultatet är uppdelat i tre delar då vi i vår fallstudie har haft två förskolor som har hjälpt oss att komma 

åt vad som kan bli föremål för undervisning, hur det uppfattas och vad som karaktäriserar det. Del ett 

och två är en mer beskrivande del av de två förskolorna, del tre är resultatet från vår korsanalys av 

karaktäristiska drag och olika sätt att uppfatta undervisning inom förskolan i förhållande till vårt syfte.  

 

För att underlätta läsningen av analysen i del tre börjar vi alltså här med att beskriva mer ingående 

vilken pedagogik förskolan inspireras av och en beskrivning av observationerna i del ett och två. 

 

Del 1 – Förskola 1 

 

En förskola inspirerad av naturen som tar det bästa ut det mesta   

 

Samtliga förskollärare i förskola ett arbetar med att ta det bästa ur det mesta, de inspireras och har 

naturen som grundplåt och under tiden för vår undersökning är det årstiderna som de fördjupar sig i. 

Under husmöten och arbetsplatsförlagda träffar diskuterar personal och chefer tillsammans hur det går 

på varje avdelning, de ger varandra idéer och lösningar på aktiviteter och hur miljön kan utformas på 

bästa sätt. Förskolan inspireras av naturen och utifrån det planeras aktiviteter som ska genomföras på 

avdelningarna tillsammans eller var för sig, personalen reflekterar tillsammans och dokumenterar var 

för sig. Samlingar planeras individuellt då personalen delar upp dessa sinsemellan, reflektion efter 

samlingar sker dock tillsammans. 

 

För att få en större förståelse för vår analys av datamaterialet och det resultat vi kommer presentera i 

vår undersökning är följande avsnitt en beskrivelse av de två fall som vår undersökning bygger på. 

Efter det kommer en beskrivning av vad som blir föremål för undervisning. 

 

Beskrivning av förskola 1 

 

Förskolan är uppdelade på fyra olika avdelningar i ålder ett till fem. Fall 1 är en förskola som ligger fyra 

minuters bilfärd utanför centrum. En fyrkantig byggnad med en utegård i mitten, i denna fyrkant ligger 

två avdelningar och bredvid finns det en fyrkant till med två avdelningar. Utegården är stor med skog 

utanför inhägnaden och innanför inhägnaden finns stora och små stenar på en kulle med träd, mycket 

gräs och en liten asfalterad väg där barnen kan cykla på. Barnen har tillgång till gungor, stor sandlåda, 

klätterställning, gungbräda, rutschkana, kiosk och en polisbuss. 

 

                                                   
1 En del av de citat som vi redovisar i vårt resultat har omarbetats genom att vi har tagit bort felsägningar 

och omtag för att göra citaten mer läsbar, utan att ändra innebörden i förskollärarens uttryck. 
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Observation 1 

 

På avdelningen arbetade det två förskollärare och en barnskötare, 20 barn gick på avdelningen. Under 

observationen deltog en förskollärare och fem barn i åldrarna två till fyra år, under påklädnad iakttogs 

barnen och en pedagog och observationen varade i 30 minuter. Tamburen är rymlig och är till för två 

avdelningar, barns hyllor är uppbyggd så barnen kan ta sina ytterkläder själva. De yngre barnen når 

inte ytterkläderna men de får hjälp av pedagog att klä på sig eller får sina kläder på golvet. Det finns 

två toaletter, en för varje avdelning och de är placerade utanför avdelningens dörr. Det finns två 

ytterdörrar in till tamburen, en för den gröna respektive gula avdelningen. För de barn som inte vill 

sitta på golvet och klä på sig finns det ett lägre bord att sitta på, och två fåtöljer som står innanför 

ytterdörren som vårdnadshavare eller personal kan sitta i. När alla barn från båda avdelningarna ska 

vistas i tamburen samtidigt blir det en hög ljudnivå som kan stressa många eller få många barn att inte 

kunna klä på sig eller klä av sig alls, det satt ljudplattor i taket som ska hjälpa till att minska ljudnivån. 

Det fanns en dörr in till en innergård där barnen som klätt på sig kunde gå ut och vänta till personalen 

kom ut till den stora utegården, vilket minskade ljudnivån en aning och det minskades med antal barn 

i tamburinen.  

 

Observation 2 

 

På avdelningen arbetar två förskollärare och en barnskötare, 20 barn gick på avdelningen. Under 

observationen deltog en förskollärare och sex barn i åldrarna ett till fem år.  Vi gick till 

återvinningsstationen och observationen pågick i 45 minuter, vi samlades innanför grinden innan 

promenaden för att bilda ett led och jag placerade mig sist i ledet för att inte missa någonting. Det var 

svårt att gå och anteckna samtidigt som jag skulle försöka höra vad förskolläraren längst fram 

diskuterade med barnen när jag gick längst bak. Barnen höll i varsin blå ring för att inte tappa bort sin 

kompis och den ena förskolläraren gick först i ledet med barnvagn. De andra barnen, barnskötare och 

förskollärare gick på led efter. Vi promenerade längst en liten asfalterad väg där inga bilar åker, barnen 

stannade och diskuterade om lövens färger och hur de skiftar efter årstider. Även hur ekorrar ser ut i 

färgen och hur de hoppar från träd till träd. Det var mycket grönområde där vi promenerade, pedagoger 

och barn diskuterade mycket om naturen runt omkring. Vi korsade två vägar där bilarna även kör, 

personalen och barnen visade tillsammans hur de skulle göra innan de gick över vägen. En nedbränd 

bil stod på en stor parkering som vi gick förbi och den var väldigt intressant att diskutera för barnen, 

de var väldigt angelägna om att någon måste frakta bort bilen. Återvinningsstationen ligger vid en affär 

där kommer det många människor som parkerar sina bilar och personalen var noga med att barnen inte 

får gå utanför en viss gräns just för att containrarna står placerade på sidan av parkeringen. När vi kom 

tillbaka till förskolan skedde intervjun på utegården där barnen lekte runt mig och förskolläraren.  

 

Observation 3 

 

På den här avdelningen arbetade det två förskollärare och en barnskötare, 20 barn gick på avdelningen. 

Under observationen deltog en förskollärare och sex barn i åldrarna fyra till fem år. Observationen 

skedde i stora lekhallen och det var läsvila som observerades i 40 minuter, barnen placerade sig i en 

hörnsoffa som stod i ena hörnet i lekhallen och jag placerade mig på golvet avsides från soffan för att 

inte störa barnen och förskolläraren under sagans gång. Hörnsoffan är placerad så barnen kan få en 
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lugn stund, ingenting som kan störa ögat. På den andra sidan av rummet finns det byggmaterial, bilar 

och böcker. Stora ytor där barn kan sitta på golvet och använda materialet, ett högt runt bord står i det 

ena hörnet och garderober med material i det andra hörnet. I mitten av rummet står det en tresitssoffa 

mot väggen där barnen kan sitta och titta ut genom fönstret, leka eller läsa en bok.  Fyra stora fönster 

gör att det blir mycket ljusinsläpp i lekhallen och många fönster för barnen att måla naturbilder på. På 

det ena fönstret hade barnen målat lövträd och blommor i gröna och färgglada färger, sedan kom hösten 

och då hade barnen målat bruna och orangea löv på träden, vinter och snögubbar på det tredje och det 

fjärde fönstret symboliserade våren. Ett färggrant rum med mycket utrymme för lek och fantasi.   

 

Föremål för undervisning   

 

En del av vårt syfte med studien är att ta del av vad förskollärarna uppfattar som föremål för 

undervisning i förskolan och i analysen av observationerna blev det tydligt att det är olika situationer 

som blev föremål för undervisningen. 

 

Självständiga individer genom påklädnad  

 

Förskollärarnas uppfattning av ett undervisningstillfälle handlar om hur förskollärare genom 

påklädning vägleder barnen till att bli självständiga individer som utvecklar tillit till sin egen förmåga 

att klara sig själv. Förskollärare vill lyckas med att få barnen att känna att de kan klä på sig ytterkläderna 

själva genom samspel, barnen iakttar varandra, genom härmning och med beröm från förskollärarna. 

Genom detta blir barnen motiverade att vilja klara sig på egen hand. Förskollärarna beskriver att barn 

behöver börja med att träna på sin självständighet redan på förskolan för att de ska vara förberedd för 

skolan och livet de har framför sig.  

 

Återvinningsstationen som en plats för undervisande  

 

Förskollärarna anser att ta med barnen till återvinningen är en undervisningssituation där barnen få ta 

del av hela processen om hur skräpet sorteras och de får ta del av vad som händer om det inte sorteras 

och kastas på sin plats. Hållbar utveckling handlar om att barnen ska få en sund syn på miljön då det 

är ett viktigt ämne som barnen intresserar sig för. Förskollärarna talar om att de lägger grunden på 

förskolan då barnen får sopsortera på förskolan för att sedan gå tillsammans med förskollärarna till 

återvinningen. Målet är att gå till återvinningen samtidigt som det händer mycket på vägen dit och på 

vägen tillbaka som är undervisning. Barnen uppmärksammar saker på vägen och ställer frågor till 

förskollärarna som öppnar upp för diskussion.  Förskollärarna avsätter en förmiddag för aktiviteten för 

att det ska finnas tid till upptäckter i naturen på vägen till återvinningen. 

 

Läsvila  

 

Undervisningen handlar om att förskollärarna vill att barnen ska bli förberedda på livet genom att 

barnen utvecklar ett sunt förnuft med bra värderingar och att bli en bra medmänniska och människa. 

Därför valde förskolläraren att observationen skulle ske under läsvilan där barnen fick höra en saga om 

rättvisa, orättvisa och hur man är en bra kompis. Förskolläraren valde boken medvetet och hade frågor 

med sig som ställdes under sagans gång för att det väcker frågor och diskussioner hos barnen. Förskolan 
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arbetar medvetet med värderingar och hur man är en bra kompis, det öppnar upp till diskussion och 

det är viktigt att alla barnen får komma till tals. 

 

Del 2 – Förskola 2 

 

Reggio Emiliainspirerad pedagogik   

 

Förskolan arbetar efter en Reggio Emilia inspirerad pedagogik. Inom Reggio Emilia pedagogiken anser 

man att ett barn föds med 100 språk och det är viktigt att barnen får möjlighet att använda sig av dessa 

för att barnen ska få möjlighet att utvecklas till att bli den individ den är. Det kan vara att barn får 

uttrycka sig i form av musik, dans, bilder, lera etcetera och Reggio Emilia filosofin förespråkar för att 

lärare bör ta vara på barns erfarenheter, tankar och teorier. Det är utgångspunkten när pedagoger 

arbetar med kunskap och lärande i förskolan. Reggio Emilia utmärks genom respekten för barns 

rättigheter och potentialer. Förskolan ses som ett offentligt rum där man för ett offentligt samtal och en 

dialog med andra och det är ett av de huvudsakliga dragen i Reggio Emilias filosofi (Dahlberg & Åsén, 

2011). I kommunen satsas det under tiden för insamlingen av datamaterialet på arbetet med Reggio 

Emilia och ett gemensamt förhållningssätt och ställningstagande över alla förskolor. 

 

Beskrivning av förskola 2 

 

Förskolan ligger i en mindre ort på landsbygden. Förskolan är belägen i direkt kontakt med ett stort 

skogsområde där de har tillgång till både rinnande vatten i form av en bäck, sluttningar och stora 

skogspartier. I närheten ligger även bostadshus och det är gångväg till centrum. En gångväg skiljer 

förskolan från en annan förskola som skapar en viss kontakt mellan dessa två. Utegården är även den 

präglad av en stor del av skog där det finns ett stort parti med träd där det finns koja, båt, vattenbana, 

balansbanor och vindskydd skapat i naturmaterial. Det finns en liten fotbollsplan, en utescen, flera 

bänkar i olika grupper, en stor sandlåda, ett område med skapar möjligheter i trämaterial. Det finns 

även två klätterställningar där den ena är menat för de större barnen där de har möjlighet att klättra 

upp i ett nät och de små barnen har en stege och olika rep att leka med. Den andra klätterställningen är 

mer anpassad till yngre barn med en klättervägg och rutschkana.  Stora delar av gården består av gräs 

men det finns asfalterade delar där det finns möjlighet till att cykla med mera. Förskolan består av fyra 

avdelningar med två småbarnsavdelningar varav den ena ligger vid en byggnad vid sidan av där en 

trappa med grind förenar förskolan och den ena avdelningen. I huvudbyggnaden finns det tre 

avdelningar och de är åldersindelat, små- mellan- och storbarnsavdelning. 

 

Observation 1 

 

Den första observationen ägde rum på storbarnsavdelningen som var en del av huvudbyggnaden på 

förskolan under en förmiddag. Här arbetar det en förskollärare och två barnskötare tillsammans med 

18 barn. Under observationen deltog en förskollärare och tre barn i åldrarna tre till fem år. Avdelningen 

arbetar utifrån förskolans tema som är barns relationsskapande. Deras fokus ligger på barns delaktighet 

genom få uttrycka sig på så många olika sätt som möjligt. På avdelningen arbetar det tre pedagoger och 

det går 18 barn på avdelningen. Hela observationen ägde rum i byggrummet där det fanns lego, 
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byggklossar i olika material, naturmaterial och olika djurfigurer. Barnens olika byggen fanns kvar i 

rummet och blev en del av det som skedde då de fick använda sig av det byggen och material som fanns 

tillgängligt. Rummet var placerat vid den korridor som var den stora passagen från hallen till 

avdelningen, vilket gjorde att det var en del rörelse utanför dörren men med en dörr gick det att skärma 

av. Rummet kändes både stort och ljust samtidigt som det kunde upplevas både som instängd och 

avskild när dörren var stängd. Det var där i dörröppningen jag som observatör befann mig under hela 

observationen vilket gjorde att jag var både väldigt nära aktiviteten, vilket kändes naturligt då jag inte 

hade fått översikt över rummet om jag valt att vara mer avskilt.  

 

Observation 2 

 

Den andra observationen ägde rum på den ena småbarnsavdelningen som var placerad i en byggning 

vid sidan av huvudbyggnaden, där trappen förenade avdelningen och huvudbyggnaden för förskolan. 

Det arbetar en förskollärare och två pedagoger tillsammans med 9 barn. Under observationen deltog en 

förskollärare och tre barn i åldrarna två till två och ett halvt år. De arbetade utifrån förskolan tema, 

barns relationsskapande och de arbetar inte med ett projekt vid tillfället för observationen. Avdelningen 

var lite mindre än vid de andra två avdelningarna. Observationen ägde rum i ateljén som var avskilt 

från det stora rummet med en hylla i barnens höjd. Det fanns ett ovalt bord med stolar som även det 

var i barnens höjd och på hyllorna var det olika material och barnens alster. Runt två av väggarna var 

det fönster som var låga, vilket gav ett ljusinsläpp och hela rummet kändes stort och öppet. Barnen fick 

möjlighet att röra sig runt i det stora rummet och vid flera tillfällen under observationen stod barnen 

vid den låga fönsterkarmen där de arbetade med leran. Det var även där jag som observatör satt under 

hela observationen, vilket gav mig en stor överblick över hela rummet och det som skedde.  

 

Observation 3 

 

Den sista observationen ägde rum på mellanbarnsavdelningen som var en del av huvudbyggnaden på 

förskolan en förmiddag innan lunch. På avdelningen arbetar det en förskollärare och två pedagoger 

tillsammans med 16 antal barn. Under observationen deltog en förskollärare och fyra barn i åldrarna 

två till fyra år. De arbetade med temat barns relationsskapande och med ett projekt som under tiden för 

observationen handlade om dinosaurier. Observationen ägde rum i det stora rummet där mycket 

material fanns tillgängligt för barnen och det var tydligt att de arbetade med dinosaurier då väggarna, 

materialet och barns alster visade starkt på det pågående projektet. Rummet var placerad mitt i 

avdelningen där det både var en genomgång till de andra två avdelningarna samt att det var flera rum 

som var i förbindelse till det stora rummet. Under observationen var de andra barnen antingen ute eller 

ett rum vid sidan av så det var inget onödigt spring i rummet eller avbrott. De arbetade med lera vid 

ett av borden som var i barnens höjd och rummet gav en inspirerande och skapande känsla i och med 

all det material och pågående alster som stod framme, även det i barnens höjd.  

 

Föremål för undervisning   

 

Legobygge, tidigare idéer och fantasier   
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Det är inte bara lera som blir föremål för undervisningen utan även barns legobyggen som de har skapat 

vid ett tidigare tillfälle. Vid dessa tillfällen har deras idéer och fantasi legat till grund för den 

undervisning som äger rum. Barnens önskan om att tillverka och göra egna böcker blir tillsammans 

med legobygget ett föremål för undervisningen. Undervisningen grundar sig alltså där barnen redan 

har påbörjat ett intresse och en tanke. Materialet används för att ge barnen inspiration och en naturlig 

ingång till att arbeta vidare utifrån barnens skapelser.  

 

Lera  

 

Det visar sig i två av de tre observationerna att det är skapande med olika uttrycksformer i form av 

olika material som undervisningen bygger på. Materialet är till största del en brun lera och leran blir ett 

sätt att introducera ett nytt material till barnen som de får utforska på olika sätt. Barnen utforskar leran 

i form av att de arbetar med olika tekniker med leran som att limma fast olika delar med hjälp av 

tandborste och vatten. Leran presenteras för barnen i olika geometriska former och barnen får möjlighet 

att bekanta sig med materialet genom att bara arbeta med den utan en förutbestämd slutprodukt. Leran 

blir även föremål och en samlingspunkt för det pågående projekt som det arbetas med på förskolan. 

 

Del 3  

 

Undervisning i förskolan, särdrag och mönster 

 

Den andra delen av vårt syfte med studien är att undersöka vad som kan karaktärisera undervisningen 

i förskolan. Med det i åtanke har intervjuerna, med stöd i observationerna korsanalyseras för att försöka 

tolka vad som kan uppfattas som en del av undervisningen som sker i förskolan. I analysen har två 

återkommande och starka teman för undervisningen framkommit 

 

1. Barnet 

2. Miljö 

  

I dessa två teman har det framkommit ytterligare underkategorier som hör till undervisningens särdrag. 

 

Barnet 

 

Vi lägger märke till hur förskollärarna återkommer till deras förhållningssätt i relation till barnet i 

förskolan. Det är det tema som är det mest framträdande. 

 

Förskollärares förhållningsätt – lyhördhet, öppenhet och barns intresse 

 

Vi kan se att förskollärarens förhållningssätt framkommer tydligt när det handlar om att vara 

inlyssnande och det är ett förhållningssätt som grundar sig i deras relation till barnen och barns 

intressen. “Du måste vara extra skarp och observera vad är, vad är det och det är hela tiden en tolkning”. 

Citatet beskriver hur en närvarande förskollärare kan försöka tolka och förstå vad det är barnen gör för 

att utgå från individens intressen och det som sker genom att vara just närvarande. Genom sin närvaro 
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bli denne även medforskande och medskapande i barns utforskande och genom lyhördhet går det att 

arbeta vidare och tillföra barnen mer kunskap utifrån deras intressen, se följande citat 

  

Det gäller att lyssna in vad dom redan kan. [...] Jag behöver prata med de, jag behöver finnas nära för att 

kunna ta reda på vad är det de redan kan, vad är de intresserade av, vad behöver jag tillföra, vad ska vi 

gå vidare med. För att höja hela tiden kvalitén, för de är på jätte olika nivåer, de kan vara i samma 

åldersspann men rent fakta eller begrepp kan skilja jättemycket utifrån vilket barn det är och vad de har 

för intresse. 

  

Vidare beskriver förskolläraren att det handlar även om att vara tillåtande med att låta barnen få följa 

sina idéer, uppfattningar och impulser för att stärka barnen. Även så att de känner sig trygga i mötet 

med nytt material och nya aktiviteter så att de får möjlighet att bekanta sig med det som är nytt eller 

skrämmande för de. Med den tryggheten att luta sig tillbaka på kan barnen utforska vidare och en 

närvarande förskollärare kan hjälpa barnen att hitta ett intresse eller nyfikenhet. Förskollärarna talade 

mycket om att utgå ifrån vad som var intressant för barnen och det var synligt i observationerna där 

barnen fick möjlighet att ta med sig bilar till bordet med lera för att låta barnet ta med en sak som var 

intressant för barnet. Vid det andra tillfället där de skapade med lera för att bygga en dinosaurie var 

det helt okej för ena barnet att skapa en bil av lera istället för en dinosaurie som var tanken från början. 

Följande citat visa sammanfattar hur förskollärarnas förhållningssätt blev synligt under 

observationerna och att de i intervjuerna talade om det som en självklarhet. 

  

Ett barn blev intresserad av att skapa en bil och inte en dinosaurie. Det var okej för mig, det spelar ingen 

roll men en annan gång kanske jag hade försökt få tillbaka honom i grunden om jag tyckte att det var 

viktigt men jag tyckte att det var viktigt att han fick känna på ett nytt material. 

  

Vi uppfattade under observationen att de barn som hade med eget material eller använde sig av 

materialet i annat syfte än vad förskolläraren hade tänkt sig, var med i sammanhanget ändå och 

utforskade det samma sätt som de andra barnen men på barnets egna villkor. En grundbas i 

valmöjligheter för barnen som kopplar samman projekt, barns förmågor, det gemensamma 

förhållningssätt som finns på förskolan, värdegrunden och förskolans uppdrag är förskollärarens 

ansvar att få ihop utifrån barns intresse förklarar en förskollärare. 

 

Planerad medveten undervisning och fånga-stunden-undervisning 

 

Flera förskollärare berättar att de arbetar med en medveten undervisning som handlar om teman och 

projekt, de arbetar nu med bland annat naturen och dess årstider, återvinning och dinosaurier. Den 

planerade undervisningen kan vi se i ett observationstillfälle, att hållbar utveckling är en viktig aspekt 

för att barn ska få en sund syn på hur man värnar om miljön. Barnen ska bli medvetna om vad de kastar 

och vad som händer om vi människor inte sorterar de sopor som finns. En förskollärare talar om att det 

är viktigt att barnen får börja sortera soporna på förskolan för att sedan gå ner till återvinningsstationen 

där de själva får sopsortera och vara med i hela processen. 

  

Vi samlar först på förskolan och oftast är det ju kartonger från mjölk, fil och emballage som kommer vid 

maten. Vi har även förklarat för barnen om att metall inte är en bra produkt för det är svårt att återvinna. 

Så alla barn är medvetna om vad vi kastar för någonting, nu när de har varit med så många gånger. 
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Vidare förklarar förskolläraren att det är en populär händelse för barnen, vilket vi kunde se i barns 

engagemang under observationen när vi gick till återvinningscentralen. 

  

Även om undervisningen är planerad med ett syfte som följer en röd tråd och hur aktiviteten ska 

genomföras kan vi se att undervisningen även är något som sker här och nu. Samtliga förskollärare 

medger att undervisning sker i alla situationer och det handlar om att ta vara på det som barnen gör 

genom att förskollärarna är flexibla och följsamma efter barnen. I de aktiviteter som vi fick observera 

fanns det en planering, ett syfte och en tanke bakom aktiviteten, men det visade sig även att det 

handlade om ett här och nu då barnen intresserade sig för saker och ting under aktivitetens gång. I en 

av observationerna var tanken att barnen skulle göra egna böcker utifrån gårdagens legobygge. 

Förskolläraren förklarar i intervjun att barnet utvecklad boken utifrån sina intressen och det som skedde 

under aktivitetens gång. “Man har en tanke men den kan man inte stå fast vid för man måste vara 

flexibel och kolla vad som händer”. Uttalandet indikerar på att undervisning är både någonting som är 

en planerad aktivitet som samtidigt kan utformas efter det som barnet intresserar sig för där och då. 

Det såg vi även i observationen när barnen gick till återvinningscentralen, där barnen under vägen dit 

lade märke till olika saker och händelser som låg till grund för samtal och fokusområden. Planeringen 

var att barnen skulle ta det sorterade materialet och återvinna detta, men undervisningen handlade 

även om en uppbränd bil och olika trafikregler. 

  

Den undervisning som vi fick ta del i de observationer som vi genomförde hade samtliga en planering 

och ett syfte bakom. Planeringen var inte vid alla tillfällen nedskrivet men förskollärarna informerade 

att de hade en planering i huvudet och ett syfte med själva aktiviteten. Följande uttalande ser vi som ett 

sätt att en aktivitet blir just ett undervisande då förskolläraren har ett syfte med det som barnen får 

erfara i form av att bekanta sig med material, gå en promenad till återvinningsstationen eller att klä på 

sig i egen takt. “Jag har förberett ett material, jag har ett mål ett syfte, vad vill jag att de ska ta del av. Då 

undervisar jag, jag går inte bara ut och låter det bli en låt gå situation. Man har ett syfte av vad är det 

jag vill idag”. Under läsvilan hade förskolläraren medvetet valt en bok för att få igång en diskussion 

med de barn som var med på vilan den dagen, men hur diskussionen och samtalen utvecklades fick 

barnen själva styra förklarade förskolläraren. 

 

Förskollärarnas sätt att tala till och med barnen i undervisningen 

 

Fler av förskollärarna talar om hur de använder språket som en del av undervisningen. De talar om att 

språket ha en stor betydelse och en stor påverkan på den undervisning som de genomför, vilket vi har 

noterat under observationerna där vi såg att språket används på olika sätt. Det vi noterade under 

observationen var att förskollärarna använde sig av olika typer av frågor, deras sätt att tala till barnen 

och vad de talar om. Följande citat visar hur en förskollärare beskriver hur denne uppfattar språket som 

en dimension, som en del av undervisningen och dess användning 

  

Sen när vi klär på barnen, som sker i vardagssammanhang, då sker det bara av farten att man glömmer 

bort att det är undervisning, för språket är ju det viktigaste verktyget vi har när vi undervisar. Som det 

här med att synliggöra för barnet, nu lärde du dig faktisk, nu kunde du dra upp dragkedjan själv. 
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I den beskrivningen av språket blir förskollärarens sätt att använda språket en del att synliggöra för 

barnen det lärande som sker och vad det är barnen faktiskt gör. 

  

Förskollärarna förklarar att de genom samtal med barnen kan möta de i deras förförståelse och föra 

barnen vidare i deras utveckling eller i det utforskande som sker. Det är även genom samtal som 

förskollärarna faktiskt kan höra om barnen har lärt sig eller förstått det som aktiviteten eller 

undervisandet handlar om. En förskollärare beskriver hur närheten till barnen har betydelse för att 

förstå vad barnet kan, “vi kan se om de har lärt sig något, för då är vi nära barnen för att observera, för 

att lyssna, för att höra om de använder de begreppen som vi använder. Har de lärt sig något?”. I den 

undervisning som för barnen vidare i tanken och förståelsen så uttrycker förskolläraren att språket har 

en betydelse för att kunna möta barnen där de befinner sig just nu. 

  

I analysen av observationerna framträdde det även att frågor är centrala förskollärarnas språkbruk och 

frågorna används i stor grad för att utmana barnen, föra de vidare i det som de håller på med eller 

funderar kring. I förhållande till en händelse under en observation beskriver förskolläraren hur frågorna 

blir ett sätt att hålla kvar barnet i sin idé eller tanke “vad kan jag ställa för frågor för att få den här 

vetgirigheten vidare och att intresset lever kvar hos barnet”. Det indikerar att frågorna används för att 

få barnen att stanna upp och tänka till över det som sker, avancera barnen i deras tankar och föra de 

vidare till nästa steg eller nivå med hjälp av frågorna. Det blir som ett sätt att reflektera tillsammans om 

tidigare händelser eller om barnets funderingar genom att de samtalar om det tillsammans som 

förskolläraren fångar upp genom sina frågor. 

  

Det är inte hur förskollärarna använder språket i samtal med barnen utan även hur de talar om barnen 

i intervjuerna. Förskollärarna talar om barnen som kompetenta barn och i förhållande till språket så 

framträder det under intervjuerna att barnen är så pass kunnande att det inte är någon mening i att 

förenkla språket. Utan tvärtom, de små barnen i förskolan har kapacitet att förstå ett mer avancerat 

språk i vardagssammanhang. Att använda sig av olika begrepp och samtala med barnen, även med de 

yngsta barnen i förskolan. “Vi ger de en bredd av språket, av skriftspråket, av att nya ord vidgas och att 

vidga språkbegrepp och att de ska få möta många ord”. Se följande uttalande som riktar sig till de 

yngsta barnen i förskolan 

  

Man ska inte vara rädd för de yngsta barnen heller för jag använder ett språk och olika begrepp som 

kanske får folk att undra. Även om barnen inte kan bemöta mina uttryck verbalt så har jag ändå satt ett 

frö någonstans och det är viktigt, man ska inte vara rädd att jobba mycket med undervisning även med 

de yngsta barnen i förskolan. 

  

Vi ser i observationerna att när de yngsta barnen ska klä på sig så använder förskollärarna många ord 

om vad de gör medan de hjälper barnen på med vantarna och andra kläder för att sätta ord på det som 

sker. “Dels är det ju det här motoriska lärandet men även att man sätter ord på det man gör med de 

yngre barnen. Att vi måste sätta ord på våra handlingar, så barnen vet vart var sak ska sitta”. Språkets 

betydelse visar sig i de olika delarna i observationerna och i förskollärarnas sätt att uttrycka sig 

angående språket, det ger en antydan till att språket är en av de grunder som undervisningen vilar på 

och får undervisningen att bli till. 
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Undervisning för både individen och gruppen 

 

Vårt fokus i vår undersökning ligger på förskolläraren i observationerna men trots det har barnen en 

stor plats då undervisningen bedrivs av förskollärare i samspel- och i relation till barnen. Det framträder 

i observationerna och i intervjuerna att det rör sig om två sätt att tala om undervisning i förhållande till 

barnen. Det ena sättet som handlar om undervisning i relation till barnen är att den är individstärkande 

och det andra sättet är att undervisningen är gruppstärkande.  

 

Undervisning för att stärka individen 

 

Förskollärarna beskriver alla hur undervisningen i förskolan är en del av att barnen ska stärkas som 

individer i det som sker under barnets tid i förskolan och även för det som väntar i framtiden. Den 

undervisning som sker på förskolan är själva grunden i deras lärande och undervisningens sätter spår 

i barnen och det sätter frön i barnen som växer och växer desto mer barnen lär. Undervisningen ska 

utformas så att barnen får möjlighet att utforska sitt lärande på egen hand, att barnet vågar prova och 

försöka, framförallt att barnen känner att det lyckas och det stärker barnen som individ. “Det är ju mitt 

uppdrag ändå att se varje människa, att varje individ ska bli sitt allra bästa jag när de kliver in i 

förskolans grindar och det är mitt huvuduppdrag att ge dom alla bitarna” I förskollärarens uttryck blir 

det synligt att varje individ är viktig och vi kan se i observationen att de använder påklädningen och 

undervisningen som sker där som ett sätt att få barnen att bli självständiga individer. De arbetar aktivt 

med att barnen får prova en eller två gånger innan barnen får hjälp av en vuxen. I observationen 

noterade vi att ett barn som ville ha hjälp med att ta på sig reflexvästen och förskolläraren bad barnen 

att prova själv först och efter det fick barnet hjälp av den vuxen. Förskollärarna ser påklädnad som en 

undervisning där barnen ska få en chans att få känna att de lyckas, i det här fallet handlade det om att 

klä på sig själva. I intervjun delger förskolläraren att det handlar om att barnen ska kunna bli förberedd 

för skolan och då det är bra om barnen är självständiga individer. “Vår roll i undervisningen är att låta 

barnen komma fram till saker och ting själva och att låta barnen försöka själv, då ska vi vara med och 

uppmuntra och liksom stötta och hjälpa barnen när de behöver”. Det framträder för oss som att barnen 

ska lära sig själv att prova och förstå, göra egna upptäckter för att stärkas i sig själv. 

 

Undervisning för att stärka gruppen 

 

Vi kan se att det finns olika sätt att arbeta med barngruppen och att förskollärarna tänker olika när det 

handlar om hur de tänker kring barns ålder. På den ena förskolan förespråkar de en åldersblandad 

grupp för att de ser hur bra det är för de yngre barnen och de äldre barnen att vara tillsammans. De 

menar att de yngre barnen ser och lär av de äldre barnen. Under observationen lade vi märke till att ett 

barn gick till ett äldre barn för att få hjälp med vantarna och det kommer även på tal i den efterföljande 

intervjun “att man som kompis kan hjälpa en annan kompis om hjälp behövs, barnen får lära sig att 

lyckas och inte ge upp för lätt”. Det blir tydligt i observationen att barnen tar hjälp av de andra barnen 

i gruppen. På den andra förskolan talar de om att det är en fördel att arbeta med en barngrupp som är 

uppdelad i en mer jämlik ålder. 

  

Jag tycker att det är stora fördelar att jobba åldersindelat. Sen är det alltid fördelar med syskon också, stor 

och liten lär tillsammans men om jag får välja så väljer jag att arbeta åldersindelat, sen behöver jag inte 
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vara med större barn, det spelar ingen roll men jag tycker om att fokusera lite mer homogent, det ger mig 

mer som lärare och när jag ska planera så blir det mer intressant. 

  

Sättet att tänka kring gruppindelningen efter ålder framträder tydligt i observationerna på den 

förskolan där barnen var uppdelade i samma ålder. Barnen i aktiviteterna var i samma ålder, förutom 

ett barn som var lite yngre. På förskolan där förskollärarna förespråkar en åldersblandad barngrupp 

kan vi se att aktiviteter anpassas efter barngruppen och tiden på dagen, de äldre barnen har tid för att 

dela erfarenheter och reflektera tillsammans under läsvilan med förskollärare när de yngre barnen 

sover. Detta är stärkande för gruppen att de lär sig att lyssna på varandra, visa hänsyn och ge alla barn 

en plats att få tala och bli lyssnad på. Förskolläraren förklarar det på följande sätt: 

  

Idag vet jag att det är en barngrupp som fångas av böcker och då kan jag ta en lite mer avancerad bok, 

man får tänka efter vilka barn som tycker om böcker och vilka barn som har svårt att sitta stilla. Sen brukar 

jag alltid ställa frågor utifrån böckerna för att väcka ett intresse, men det finns alltid barn som tar över och 

dom får man försöka dämpa. För annars kommer de här barnen som är lite blyg och försiktiga och inte 

vill ta plats kommer aldrig försöka ta plats om de inte får en chans till det. Jag vill att alla barnen ska få 

säga någonting om det bara är att barnet säger att de inte vet, jag har alltid med mig detta. 

  

 De pedagogiska aktiviteterna är utformade så att barnen ska upptäcka och utforska tillsammans, det 

är i samspelet med andra människor man lär beskriver förskollärarna. I och med att barngruppen lär 

av varandra talar förskollärarna om barngruppen som en del av undervisningen. För att lärandet ska 

ske i samspel mellan barnen tar även förskolläraren hjälp av barnen, förskolläraren ska inte stå för 

undervisningen utan det ska ske i ett samlärande. Det ser vi i arbetet med dinosaurien när de jobbar 

tillsammans under aktiviteten med en gemensam dinosaurie av lera. De hjälps åt att sätta dit olika delar 

som huvud och ben, samtidigt som barnen får skapa figurer av lera som inte hör till dinosaurien. Det 

ena barnet som har klistrat fast bitar av lera med hjälp av en tandborste och vatten ges möjlighet att 

instruera de andra barnen som försöker att fästa olika delar på dinosaurien. Förskolläraren beskriver 

varför barnet fick instruera, och inte förskolläraren själv 

  

Hur ser vi på vår roll, är det vi som lärare som ska bekräfta de hela tiden, springa först, vad lär sig barnen 

av det? Eller är det mer utvecklande att man höjer barnens kompetens, för det är det jag vill göra en sån 

där gång då jag ser att barnet kan limma, jag vill stärka barnet “va bra du klarade av det här, du kan limma 

nu så kan du visa nästa barn” [...] barnen hjälper varandra. 

  

I arbetet med relation och samspel får barnen verktyg att klara både enskilda och gruppsituationer, 

vilket vi ser i observationen. Barn lär av varandra i gruppen när de får visa upp sitt alster och berätta 

om det, genom upprepning och reflektion. 

  

Lärandet som sker i samspel mellan barn- och barn samt barn- och förskolläraren sker även vid 

påklädningen som förekommer varje gång barnen ska gå ut då förskollärare visar genom handling i 

samspel tillsammans med barnen hur kläderna ska tas på. En förskollärare förklarar att när barnen 

upprepar och härmar andra barn blir det en undervisande situation, där barnen sedan kan härma 

varandra och hjälpa varandra utan att en vuxen är med.    
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Det blir nästan som gruppgymnastik när vi står alla tillsammans och klär på oss plagg för plagg, men det 

blir roligt för både oss och barnen att de härmar oss vuxna eller de andra barnen i gruppen för att sen 

upprepa detta och någon gång sitter det och barnen kan klara sig själva. 

  

Förskollärarens sätt att beskriva hur barnen lär av varandra så framträder det att barngruppen har en 

stor betydelse för en del av den undervisning som äger rum på förskolan. 

 

Miljön 

 

Vi lägger märke till att materialet och miljön är en väldigt stor del av undervisningen i förskolan. 

Förskollärarna talar om att miljön erbjuder så mycket mer än bara ett material. 

 

Naturen som en tillgång i undervisningen 

 

Naturen är en stor del av förskolans miljö och används som en stor del av undervisningen vilket vi kan 

se i observationerna. Vi kan se att barnen är mycket observanta om vad som händer och vilket 

naturmaterial som finns där de går på promenaden till återvinningscentralen. Barnen stannar ofta och 

frågar förskollärarna hur det kommer sig att löven har skiftat färg, där träder barnen och förskollärarna 

in i en diskussion om hur löven ändrar färg efter årstider och varför de faller till backen. “Det händer 

jättemycket under promenadens gång och barnen är frågvisa när det kommer till saker de ser runt 

omkring dem och varför saker ser ut som de gör, det händer ofta att vi har hela vagnen full med löv och 

mossa efter promenader”. Barnen stannar ofta och länge för att samla på sig material och förskollärarna 

menar att naturen erbjuder mycket fantasi och kreativitet. Naturen är grundtemat på förskolan förklarar 

förskollärarna och det blir tydligt även i observationen för läsvilan där boken utspelar sig i naturen. 

Vidare förklarar förskolläraren 

  

Grundtemat för förskolan är naturen och det är den röda tråden genom hela förskolans avdelningar, det 

är naturen som är basen och sen utifrån det väljer vi teman. Är vi inte ute i naturen så använder vi material 

och har samarbetsövningar som handlar om naturen, just nu har vi tema årstider och då är det mycket 

höst och snart börjar vintern. Sen beror det lite på barngruppen, hur ofta och hur mycket man kommer 

iväg. Ju fler små barn man har, ju mer vagnar man har, ju svårare blir det att ta sig fram i skogen. 

  

Om barngruppen och förskollärare inte har aktivitet i skogen vistas de ute på gården, där vi kunde se 

att förskolans gård var stor med mycket träd och stenar att klättra på, barnen hade gungor och 

rutschkana men drogs till skogsdungen för att leka.   

 

Materialets betydelse för barns uttrycksätt 

 

Materialet är inte bara olika saker i form av lera, böcker, plast, papper eller kläder utan materialet är ett 

verktyg som förskollärarna uttrycker att de använder för att synliggöra och möjliggöra barns olika 

uttryckssätt. Uttryckssätten som de talar om är de som finns i förskolans läroplan (Skolverket, 2016). Vi 

kan se i observationerna att materialet används på olika sätt beroende på vad förskolläraren hade för 

syfte med undervisningen eller vad de gjorde. I intervjuerna framkommer det i förskollärarnas sätt att 

tala om materialet som ett sätt att ge barnen möjlighet att uttrycka sig. Barns uttryck kan utspela sig i 

form av verbalt- och kroppsspråk, fantasi skapande i form berättande, skrivande, sagor och böcker eller 
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skapande i lera. Vi kan se att barnen ges möjlighet till att uttrycka sig på olika sätt i observationerna och 

en förskollärare delar en tanke med att ge barnen möjlighet till att hitta det uttryckssätt som passar just 

det barnet 

  

Jag vill ge de så många möjligheter som möjligt, ge de så mycket material som möjligt och så många sätt 

att lära sig så att de ska hitta något som de känner sig trygga eller attraheras av. De ska vilja gå till förskolan 

och tycka att det är en bra lärande och rolig miljö att gå till. Jag ska ge alla barn det, erbjuda de alla uttryck 

som vi har i läroplanen. 

  

Materialet blir som en utgångspunkt eller en startpunkt för barnen att uttrycka sig och de får på 

förskolan möjlighet att prova på nytt material som kan vara ett sätt för de att hitta sitt eget sätt att 

använda sig i sina uttryck. 

  

Ett tydligt exempel på hur barnet kan uttrycka sig genom en medveten val av material är under läsvilan. 

I intervjun framgick det att förskolläraren hade gjort ett aktivt val av bok för att ge barnen en sak att 

samtala kring och uttrycka sina tankar. Bokens innehåll handlade både om naturen och om rättvisa och 

orättvisa. Materialet blir ett sätt för förskolläraren och barnen att använda sig av för att reflektera och 

förstå tillsammans, förstå de andras tankar. 

 

Miljöns erbjudande som skapar sammanhang och meningsskapande för barnen i förskolan  

 

Förskollärarna talar om att miljön och materialet handlar inte bara om att ge barnen en möjlighet till att 

upptäcka olika uttryckssätt, utan det är även ett sätt att ge barnen en större förståelse, förstå i ett 

sammanhang eller att få barnen att skapa mening. Vi kan se i den ena observationen att de använder 

sig av material för att värna om miljön. De barn som på förskolan hade sorterat olika material som de 

skulle återvinna gavs möjlighet att förstå varför de sorterade i ett sammanhang. Förskollärarna som tog 

med barnen i hela processen förklarar att de vill att barnen ska vara med i alla steg för att förstå det i 

sitt sammanhang, inte enbart i det första steget på förskolan. Valet av undervisningsaktivitet visar att 

materialet och miljön är en bidragande faktor till att ge barnen en större förståelse, barnen förstår 

meningen med att sortera olika material och återvinna dessa genom att använda det till den 

undervisning som sker på förskolan.   

  

Att använda sig av olika material, lera i det här fallet, beskriver en förskollärare är ett sätt att få barnen 

att arbeta med olika delar och få ihop dessa delar “leran är ett bra arbetsmaterial att arbeta med, med 

känslor, med rörelse eller med bara sitta och känna”. Under observationen såg vi att leran var ett sätt 

att barnen till att koppla ihop projektet som handlade om dinosaurier med olika ämnen som de har 

arbetat tidigare med. Barnen pratade under observationen om fossiler och hur de ser ut, vilket de här 

fick prova på att göra egna. Den tidigare händelsen där de arbetade med fossiler togs upp här i 

aktiviteten med leran och barnen satt och skapade egna fossiler, de såg det i ett nytt samband som 

förskollärarna talar om. Det medvetna valen av material är en del av grunden i undervisningen då 

förskollärarna har en tanke med materialet så att det passar både barns intresse, det projekt och tema 

som de arbetar med. 

  

Huvudsyftet som vi har med att möta leran är att dom ska få prova nya material, undervisningen ska 

kännas lustfylld och de ska lära av varandra. Vår huvudfokus ligger på att barnen ska samspela och det 
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här med vänskap. I början av projektet handlade det mycket om att man kunde bara vara vän med en. 

Men kan man vara vän med flera och vi ställer frågan lite frekvent, kan man vara flera? Det var därför jag 

frågade om en köttätande dinosaurie kunde vara vän med en växtätande. Det är ett likabehandlingsarbete 

under projektet och det är också ett av syftet. 

  

Förskollärarens uttryck beskriver hur materialet hjälper till att föra samman olika komponenter av 

undervisningen i förskolan för att skapa sammanhang och öppna upp för en större förståelse. De 

beskriver hur de utgår ifrån barns intressen när de ordnar miljön och materialet så att undervisningen 

blir lockande för barnen. 

 

Barnets röst genom materialet – delaktighet och inflytande   

 

En förskollärare förklarar att förskolans miljö och materialet är mer än bara ting, materialet är även en 

bidragande faktor till undervisningen genom att miljön är organiserad så att undervisning kan ske hela 

tiden, även fast en förskollärare inte är där i fysisk närvaro. 

  

Jag har ett ansvar att det ska ske undervisning på förskolan men för mig är det även att miljöerna ska vara 

undervisande. Det är inte bara mig personligen, det ska inte sitta i mig som lärare att jag ska stå eller sitta 

i en samling och berätta rätt och fel, utan det är mer att jag måste lyssna in och att miljöerna ska vara 

anpassade så att det kan ske undervisning och lärande hela tiden. 

  

Det uttalandet sammanfattar hur förskollärarna talar om förskolans miljö som ett sätt att göra barns 

intressen synliga genom att förskolläraren anordnar miljön så att det stämmer överens med det barnen 

är nyfikna på. I uttalandet blir lyssnandet på barnet ett sätt att låta barns röster komma till uttryck. De 

använder sig av förskolans miljö för att göra det möjligt och en annan delar med sig om deras tankar 

bakom temat som handlar om barns relationsskapande, “vi har ett tema som heter barns 

relationsskapande och så fokuserar vi på barns delaktighet, att få uttrycka sig på så många olika sätt 

som möjligt. Att de ska få göra sin röst hörd”. Vi ser att förskollärarna tar barnen på allvar, lyssnar in 

och iakttar barnen för att förstå vad det är de utforskar, för att sedan utveckla en intresseväckande miljö 

så blir barns röst hörda, just det som förskollärarens uttrycker. Förskolläraren säger att barnets röst blir 

hörd, vilket vi ser som att barnen får ett reellt inflytande över verksamheten och är delaktiga i 

utformningen av förskolan. Det handlar om att utgå ifrån barns intresse i förhållande till undervisning 

då det handlar om att tydliggöra barns röst, förklarar en förskollärare på följande sätt 

  

För att ge barnen en starkare röst och att det är deras röster, det är inte så att det är jag som ska bestämma 

allt på förskolan. Det viktiga är inte att lära barnen att lyda mig utan det handlar om att lära de att ta egna 

beslut och ge de möjligheter och det genom att utveckla deras olika förmågor. 

  

Det tillgängliga material kommer i från barns olika intressen, barns röster som förskolläraren förklarar 

och i observationerna kan vi se det som förskolläraren talar om, att materialet ska vara tillgängligt för 

barnen. “De behöver ha material nära, tillgängligt och nåbart, inte på någon hylla eller i något skåp, 

utan det som de får använda, det ska de nå och kunna få ner, det tror jag är viktigaste”. Det vi kunde se 

under observationen var att materialet, både det skapande materialet men även barns kläder var i deras 

höjd så att de själva kunde försöka att klä på sig innan de bad en kompis eller vuxen om hjälp, böckerna 

var tillgängliga för barnen i det rum där läsvilan ägde rum. Det som förskolläraren uttrycker, att 

materialet ska vara tillgängligt, i relation till att materialet verkligen är tillgängligt för barnen ser vi som 
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att det signalerar att barnen som vistas där är kompetenta. Förskolläraren beskriver att det tillgängliga 

materialet säger till barnen att de klarar det här själva, de kan bestämma själva. Barnen blir självgående 

och kan ta egna initiativ genom att de får använda sig av materialet på det sätt som de själva önskar och 

det som passar. 

  

Du kan jobba mycket med miljön i kombination med kunskapen och förhållningssättet, det är det, hur du 

gör, hur tänker du om materialet, hur tänker du om undervisning om lärande barn, om kompetens, tänker 

du att de har en hög kompetens redan när de kliver in på förskolan. 

  

Det kan vi se i observationen där barnet som skapade böcker av och till gick ut ur rummet för att hämta 

det som behövdes just då, utifrån barnets eget behov, det var en annan typ av penna än vad 

förskolläraren hade förberett med. Barnet visste var det fanns det material som behövdes och det fanns 

tillgängligt för att använda i den mån barnet behövde det. 

  

Det framkommer att delaktighet och inflytande inte bara gäller barnen utan det gäller även för 

vårdnadshavarna och andra familjemedlemmar. Det beskriver hur förskolans verksamhet delas med 

barns familjer som får påverka och vara delaktiga i utformningen av förskolans miljö. “Vi gör miljön 

tillsammans med barnen och föräldrarna är med i miljöerna och lägger till material om vi behöver det. 

Så att det kan vara fler som tar del att bygga den här miljön eller den platsen, vi är fler som hjälps åt”. 

  

Utifrån boken under läsvilan ställs det även frågor till barnen för att öppna upp till diskussion om dessa 

ämnen, barnen får även chansen att delge erfarenheter och åsikter. Förskolläraren förklarar att i 

undervisning är det viktigt att alla barn får ha sin talan och åsikter då det är viktigt för alla barn att få 

bli sedda och hörda på. 

  

Barnen måste vänta på sin tur att berätta eller fråga saker, de får inte avbryta varandra. Alla måste få 

chansen att prata, för vi har några stycken som går in i sig själva om det blir för högljutt från de andra 

barnen. De vill inte avbryta och säga något och de ber nästan om ursäkt för att de finns. 

  

Vidare i intervjun förklarar förskolläraren att undervisningen i förskolan ska få barnen att bli förberedda 

på livet där de utvecklat ett sunt förnuft och hur man är som medmänniska. Det ska barnen få med sig 

från förskolan som sedan ska följa de vidare i livet, vilket förskolläraren talar om att barnen får möjlighet 

att uttrycka sig och göra sig själv hörd, på sina egna villkor med att de tar hjälp av boken. Vidare 

beskriver denne att barnen ska ha tillgång till alla olika uttryckssätt som finns i förskolans läroplan, “sen 

ska jag ge de alla de, erbjuda de alla uttryck som vi har i läroplanen, det är 18 stycken”. I beskrivningen 

framkommer det att alla barn i förskolan har rätt till att möta alla olika uttryckssätt så att det verkligen 

är en likvärdig förskola för alla barn. 

 

Sammanfattning  

 

Resultatet av vår studie visar att förskolorna har en undervisning i form av olika aktiviteter som äger 

rum på förmiddagen. Undervisningsaktiviteten valdes ut av förskollärarna men barnen hade stor 

möjlighet att anpassa och påverka dess innehåll utifrån sitt eget intresse och nyfikenhet. 

Undervisningen har en självklar plats inom förskolans väggar enligt förskollärarna själva och deras sätt 
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att undervisa barnen indikerar att det inte är något konstigt i den undervisning som sker. När vi dock 

kommer in på samtalet och begreppet undervisning förstår vi det som att de är lite osäkra på vad det 

verkligen innebär att undervisa i förskolans miljö. Trots att deras agerande under observationerna visar 

på en säkerhet och en självklarhet att bedriva undervisning i förskolan. Våra tankar väcks då mot att 

förskollärarna visar en sak i observationerna och talar om en annan sak i intervjuerna och vad antyder 

det i förhållande till den förändring som förskolan står inför. 

  

I resultatet kan vi tydligt se att de två förskolorna arbetar med undervisning men beroende på deras 

inriktning och arbetssätt skiljer sig deras föremål för undervisning åt. Deras val av aktiviteter samt deras 

sätt att tala om förskolans miljö visar på två skilda sätt vart undervisningen sker. Förskolan som arbetar 

med naturen som utgångspunkt anser vi utifrån resultatet har en flerdimensionell undervisning då vi 

fick ta del av tre skilda aktiviteter som visar på deras bredd i undervisningen i förskolan. De har en 

öppenhet och en tradition av undervisning som något stort och brett. Den andra förskolan som arbetar 

med en Reggio Emilia inspirerad pedagogik och där det i kommunen i satsas stort på att få ett 

gemensamt ställningstagande ser vi i resultatet en annan dimension. Förskollärarna visar i 

observationerna och deras sätt att tala om undervisning som en mer begränsad undervisning som utgår 

ifrån en stark tradition, Reggio Emilia. 

  

I vårt resultat kan vi se att förskollärarnas idéer av undervisning har stor betydelse för hur de förstår 

och utmanar synsättet på tillvägagångssättet kollektiv. Samtliga förskollärare visar för oss i 

observationerna och i intervjuerna att de har en gemensam barnsyn och talar om de kompetenta barnen. 

Resultatet av studien visar på att undervisningen i förskolan går att genomföra på många olika sätt men 

att undervisningen förenar båda förskolorna med en gemensam barnsyn. 
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Diskussion 

 

Vi vill i detta arbete förstå förskollärarnas nuvarande idéer och praktik för att få en klarare syn på vad 

som kan karaktärisera undervisningen i förskolan och dess särdrag. Med en djupare förståelse blir det 

möjligt att jobba vidare med att utveckla förskollärarnas förståelse för att utveckla och tydliggöra hur 

undervisning i förskolan kan förstås och utövas. 

 

Tidigare forskning visar på att undervisning i förskolan går att förstå på olika sätt och att det inte enbart 

finns en definition av begreppet undervisning i förskolan. Vår uppsats går utifrån att förskollärare 

utövar undervisning i förskolans kontext i förhållande till barnen och de styrdokument som finns för 

förskolan. Läroplanen är utformad så att den möjliggör för varje förskola att förstå och anpassa 

undervisningen utifrån individen, barngruppen och den enskilde förskolan. Den anpassningen har 

visats sig i denna uppsats då vi har lagt märke till att det finns olika sätt som förskollärarna utövar 

undervisning på. 

  

En slutsats vi drar från vårt resultat är att förskolans vision och förskollärarnas gemensamma 

förhållningssätt påverkar hur undervisningen blir utformad i förskolans verksamhet. Vi har även sett 

att förskollärarna utformar undervisning med grund i barns intresse och förskollärarna har ett 

gemensamt synsätt när det handlar om barnen i förskolan. Ett synsätt som talar om kompetenta barn 

med egna rättigheter som har en reell möjlighet att vara delaktiga i den undervisning de får i förskolan. 

 

Förskolans miljö i förhållande till undervisningen 

 

I vår studie har vi undersökt vad som kan karaktärisera undervisning i förskolan och vi har fokuserat 

på aktiviteter där ett undervisande sker. Det som är starkt framträdande i vår studie är att 

undervisningen finns på många olika ställen och kan se väldigt olika ut. Det som Pihlgren (2017) ser, 

blir även tydligt i vår studie vilket är att undervisningen inte finns i ett speciellt material eller på en 

speciell plats utan det är i mötet med ett material eller i samspelet mellan barn-barn och barn-vuxna. 

Det innebär inte att materialet är tillfälligt, utan tvärt om. Bakom materialet som finns tillgängligt för 

barnen finns där en tanke bakom där förskollärarna anser att materialet hjälper till att föra samman 

olika komponenter, vilket gör att det skapas sammanhang och öppnar upp för en större förståelse. Den 

tanken som förskollärarna har med miljön och materialet är ett sätt att förstå hur de använder sig av 

undervisning i förskolan. Det är i dessa möten som vi har sett i vår studie att förskollärarna använder 

sig av ett expansivt språk där de har en kommunikation med barnen i undervisningsaktiviteterna, vilket 

är en av de strategier som Doverborg et al. (2013) nämner som är centralt för undervisningen i förskolan. 

Det som sker i den undervisning som vi har tagit del av är att lärarna får syn på barn i deras lärprocess 

vilket gör att det blir möjligt att utmana barnen. Det är en utav de centrala aspekterna för undervisning 

av yngre barn i förskolan (a.a.). Undervisningen är inte något statiskt vilket Sandberg, Lillvist och 

Ärlemalm-Hagsér (2018) talar om utan undervisning i förskolan handlar om att skapa en plats för 

barnen där de får större förståelse och förstår i större sammanhang. Barnen får den förståelsen när 

undervisningen utgår från barns intresse vilket är genomgående för vår studie. Med utgångspunkt i 

barns intresse i ett undervisningstillfälle skapas en intersubjektivitet när barn och lärare möts i 

materialet och det blir som Botö et al., (2017) har sett i sin studie, undervisningen sker i samspelet.  
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De samspel som undervisningen bygger på är både en planerad och medveten undervisning samtidigt 

som undervisningen framträder i en fånga-stunden undervisning, vilket vi har sett i vår studie. Den 

planerade undervisningen som utgår från barns intresse, olika styrdokument och det projekt som 

förskolan arbetar med är en del av det pedagogiska ansvaret där förskollärarna planerar 

undervisningen förklarar Eidevald och Engdahl (2018). Den planerade undervisningen kan uppfattas 

som någonting tråkigt och negativt enligt vad som framkommer i Jonsson et al. (2017) studie. En möjlig 

tolkning av vår studie är att den visar motsatsen till Jonssons et al. resultat i förståelsen av den planerade 

undervisningen. Förskollärarna i vår studie uttrycker deras förståelse då de talar om en undervisning 

som är mer öppen och välkomnande för barns nyfikenhet och idéer, vilket gör att den planerade 

undervisningen samtidigt blir en fånga-stunden undervisning. Det går att förstå att den planerade 

undervisningen bygger på de fyra hörnstenarna som Björklund och Pramling Samuelsson (2018) 

beskriver som syftet med undervisningen. Undervisningen i förskolan inriktar sig både på barns 

intresse och en vetenskaplig grund i de planerade undervisningsaktiviteterna (Vallberg Roth, 2018).  

 

Undervisningen kommer till uttryck och genomförs på olika sätt som vi skrev ovan då undervisningen 

inte går att se som något statiskt, det handlar mer om hur undervisningen i förskolan realiseras (Liberg, 

2014). Vallberg Roth (2018) beskriver hur undervisning syftar till att barnen ska tillägna sig kunskaper 

om värden och förbereda sig för framtiden utifrån barnen, vilket är talande för vårt resultat. Vi kan dock 

urskilja en variation i hur undervisningen utformas trots att de har en gemensam grund som utgår från 

barns intresse, vi förstår den variationen utifrån de två förskolorna, som utgör våra fall i vår studie, då 

de arbetar med olika visioner. Beroende på den vision förskolan har som förskollärarna arbetar på, så 

skapar förskollärarna en gemensam förståelse för hur de uppfattar undervisningen och därmed även i 

vilka sammanhang och aktiviteter undervisningen tar plats. Det vi har sett i vårt resultat har även 

Sheridan et al. (2011) sett i deras studie där lärarna talar om att de gemensamt skapar en förståelse. Den 

gemensamma förståelsen handlar om hur de talar om, förstår och utövar undervisningen i förskolan. 

Den variation vi har sett i undervisningen är inte något konstigt i sig då läroplanen för förskolan är 

utformad på ett sätt som möjliggör för den enskilda förskolan att tolka läroplanen utifrån 

verksamhetens gemensamma förståelse.  

 

Barnsyn och dess förhållande till undervisning i förskolan  

 

I vår studie har vi undersökt vad som kan karaktärisera undervisningen i förskolan med fokus på 

förskollärare i samspel med barnen i olika undervisningsaktiviteter. Likt tidigare forskning (Björklund, 

2014; Jonsson et al., 2011 & Sheridan et al., 2011) framkom det att förhållningssättet och barnsynen som 

förskollärarna har som genomsyrar undervisning på olika sätt handlar om kompetenta barn. I både vår 

studie och i Björklund (2014) var det tydligt hur undervisningsaktiviteter har olika skepnader beroende 

på vilken omfattning barnen gavs möjlighet att vara delaktig i aktiviteten. I de tillfällen där barnen hade 

mindre möjlighet att vara delaktig i aktiviteten blev de även mer passiva, deras fokus hamnade på annat 

än själva lärandeobjektet. Till skillnad från de tillfällen där barnen blev informerade om intentionen 

med undervisningen, planeringen eller syftet med aktiviteten, då låg barns fokus mer på själva 

aktiviteten, vilket även är en tolkning av vårt resultat. Att barnen tilldelas en större plats i 

undervisningen grundar sig i en barnsyn som är talande för den barnsyn som visas i vårt resultat. 

Barnen som går i förskolan är redan från tidig ålder kompetenta i och med att de tilldelas en given plats 
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i undervisningen där de faktiskt bidrar genom att vara med. Jonsson et al. (2011) beskriver hur en 

barnsyn som är på intågande och är aktuell i dagens förskola signalerar att undervisning handlar om 

att möta barnen med respekt och ge de förtroende att vara en del av aktiviteten. Det blir synligt i vår 

studie där samtliga aktiviteter bjöd in barnen och gav barnen utrymme att bli undervisad i en aktivitet 

som handlade både om lärande, omsorg, förståelse och utforskande. Jonsson et al. har sett hur 

undervisning handlar om att ta vara på barns kunskaper och se det som en tillgång i undervisningen 

då lärande, omsorg, förståelse och utforskande hör ihop, vilket även vi kan se i vår studie. Barnsynen 

grundar sig i en lyhördhet och en öppenhet för att förstå barns egna intressen i relation till den 

undervisning som finns i förskolan. Sheridan et al. (2011) talar om dimensioner av lärarrollen, att 

synsättet är en del av professionen och barnen blir en del av undervisningen då det handlar om att 

skapa förutsättningar för aktiviteter tillsammans med barnen.  

 

En möjlig förståelse av vårt resultat som visar att förskollärarna har en gemensam barnsyn även fast de 

arbetar utifrån olika visioner, trots att aktiviteterna är uppbyggda på olika sätt så stärker båda 

förskolorna individen och barngruppen i undervisningen. Både i Björklund (2014) och i vår studie blir 

det tydligt att undervisningsaktiviteterna är uppbyggda på ett sätt som välkomnar ett samlärande. Det 

samlärande som vi ser blir bara möjligt när förskollärarnas syn på barn grundar sig i att barnen är 

viktiga i ett samlärande som stärker både individ och grupp då aktiviteterna var utformade för att ge 

möjlighet för barnen att öppna sina tankar och pröva deras idéer. Samlärande där barnen är aktiva 

stärks individen då de inte behöver så mycket stöttning från pedagogerna utan de får en reell möjlighet 

att undersöka själva (Botö et al., 2017). I sättet förskolläraren planerar och organiserar 

undervisningsaktiviteter förstår vi det som att det har stor betydelse för hur barngruppen kan stärkas i 

ett samlärande. Kutnik et al. (2016) har sett i sin studie att ett samlärande även handlar om att 

förskollärarna är aktiva medforskare som utmanar både individen och barngruppen vilket även 

framkommer i vår studie. Barnen i aktiviteterna ges en möjlighet att få vara en del av gruppen då 

förskollärare har organiserat undervisningstillfället för att ge barnen en plats i ett samlärande. Vilket vi 

förstår grundar sig i förskollärarens sätt att förstå hur varje barn har rätt att delta och bidra i 

aktiviteterna. Det finns ett syfte med aktiviteten men det är fortfarande möjligt för barnen att utveckla 

aktivitetens utformning beroende på vad som sker i deras samspel och vi kan se spår av en 

scaffoldingstöttande undervisningsmiljö (Pihlgren, 2017). Förskollärarnas gemensamma barnsyn 

skapar plats för den här undervisningsmiljö där både individen stärks samtidigt som gruppen stärks. 

Den barnsyn som vi kan se talar även för den typ av barnsyn som är framträdande hos förskollärare 

som är nyfikna, lyhörda och flexibla vilket Tallberg Broman (2018) beskriver att det är kännetecknande 

för förskollärare. 

 

Sammanfattning 

 

Den slutsats som vi drar är att förskolans undervisning karaktäriseras av flera olika delar som skapar 

en helhet. Undervisningen färgas av de som arbetar inom förskolan och den vision som förskolan 

arbetar efter och det finns en stor variation i hur undervisningen kommer till uttryck.  Jonsson et al. 

(2017) talar om undervisning som bygger på både ett lärande, omsorg och fostran vilket är en del av 

den undervisning som vi kan se. Det som vi även ser som en del av förskolans särdrag är att 

undervisningen till stor del handlar om barnet och miljön och det samspel som skapas i möte mellan 

dessa. Den barnsyn som grundar sig i barns intressen är grunden i hela utformningen av 
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undervisningen, undervisningen kan komma till uttryck i olika former och sammanhang. Barnen idag 

är kompetenta och är en betydande faktor i den barncentrerade undervisningen, barnen gör att 

undervisningen och materialet får liv och bildar en helhet för barnen.  

 

Framtida studier 

 

Vår studie är genomförd under en kort period vilket har gjort att vi har fått begränsa oss till två fall och 

det vore intressant att genomföra en etnografisk undersökning för att undersöka under en längre period 

hur förskollärare arbetar med undervisning i förskolan gentemot den nya läroplanen. Detta för att bidra 

till ännu större kunskap om undervisning och hur förskolan kan utforma en undervisning som bygger 

på förskolans egna särdrag där undervisning för förskolan har en självklar plats.  
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Bilaga 1  

Mittuniversitetet 181009  

Jenny Vedin, Nicole Ellingberg  

Förskollärarutbildning  

Till förskolechef. 

Vårt namn är Jenny Vedin och Nicole Ellingberg. Vi läser till förskollärare på Mittuniversitetet i 

Sundsvall och läser sista terminen där vi nu ska genomföra vårt examensarbete. I vårt arbete kommer 

vi att fokusera på undervisning i förskolan med fokus på lärarnas perspektiv.  

Vi kontaktar dig då vi önskar att få genomföra vår fallstudie på en av förskolorna i ditt område. I 

fallstudien kommer vi att observera aktiviteter med hjälp av papper och penna där fokus ligger på 

förskolläraren i samspelet med barnen. Efter observationen kommer vi att samtala med förskolläraren 

där utgångspunkten ligger på förskolläraren.  

Under hela processen kommer vi att avkoda namnen på de barn och vuxna som är med i fallstudien 

och det insamlade materialet kommer endast att användas till examensarbetet och kommer att förstöras 

när examenarbetet är färdigt.  

Både förskollärarna och vårdnadshavarna kommer att få ett missiv där ovanstående information 

framgår samt att vi utgår ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer och de fyra huvudkraven, 

vilket vi även kommer att följa under hela examenprocessen.  

Har Du frågor eller funderingar så tveka inte att höra av Dig till oss så förklarar vi gärna mer ingående 

om Du önskar. För att kunna genomföra vårt examenarbete enligt ovanstående beskrivning hoppas vi 

att Du ställer Dig positiva till att låta en av förskolorna i Ditt område medverka. Vi kommer att kontakta 

dig onsdag 17/10 om vi inte har hört något från dig innan dess. 

Med vänliga hälsningar 

 

Jenny Vedin, jevexxxx@student.miun.se xxxx–xxxxxx  

Nicole Ellingberg, nielxxxx@student.miun.se xxxx–xxxxxx   

 

 

   Jag godkänner deltagande i ovanstående forskningsprojekt. 

 

 Jag godkänner inte deltagande i ovanstående forskningsprojekt.  

 …………………………………………………………………… 

 Förskolechef underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jevexxxx@student.miun.se
mailto:nielxxxx@student.miun.se
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Bilaga 2 – Missiv till förskollärare 

 

 

Bilaga 2 

Mittuniversitetet 181009                                                                          

Jenny Vedin, Nicole Ellingberg  

Förskollärarutbildning 

Till personal på avdelning ……………………. vid ………………… förskola i ………………... 

Vårt namn är Jenny Vedin och Nicole Ellingberg. Vi läser till förskollärare på Mittuniversitetet i 

Sundsvall och läser sista terminen där vi nu ska genomföra vårt examensarbete under hösten. I vårt 

arbete kommer vi att fokusera på undervisning i förskolan med fokus på lärarnas perspektiv. 

Vi kommer att använda oss av en fallstudie där vi kommer att observera aktiviteter med hjälp av papper 

och penna med fokus på undervisningssituationen. Efter observationen önskar vi få tid för ett samtal 

där vi samtalar om observationen, för att få en djupare förståelse. Tidsaspekten för observation beror 

lite på vilken typ av aktivitet som vi får möjlighet att observera, samtalet/intervjun kommer ske vid ett 

senare tillfälle och vi önskar att få spela in med hjälp av mobiltelefon för att det ska underlätta vid 

analysarbetet.  Vi beräknar att den kan ta max 60 minuter så vi önskar att du kan avsätta denna tid för 

oss. Vi är öppen för dialog om när det är lämpligast för dig för genomförandet. 

Under hela processen kommer vi följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer och därav avkoda 

namnen på de barn och vuxna som är med i fallstudien, och Du har möjlighet att avbryta din medverkan 

när som helst. Det insamlade materialet kommer endast att användas till examensarbetet och kommer 

att förstöras när examenarbetet är färdigt. 

Har Du frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till oss så förklarar vi gärna mer ingående 

om så önskas. För att kunna genomföra vårt examenarbete enligt ovanstående beskrivning hoppas vi 

att Du ställer dig positiva till Din medverkan. 

Med vänliga hälsningar 

  

Jenny Vedin  Jevexxxx@student.miun.se  xxxx-xxxxxx  

Nicole Ellingberg Nielxxxx@student.miun.se xxxx-xxxxxx 

Mitt namn är ………………………………………………………………………… 

Jag är anställd som …………………………………………………………………. 

   Jag är positiv till att delta i ovanstående forskningsprojekt. 

 

 Jag önskar ej delta i ovanstående forskningsprojekt. 

 

 …………………………………………………………………… 

 underskrift 

 

 

 

mailto:Jevexxxx@student.miun.se
mailto:Nielxxxx@student.miun.se
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Bilaga 3 – Missiv till vårdnadshavare 

 

Bilaga 3 

Mittuniversitetet 181009  

Jenny Vedin, Nicole Ellingberg  

Förskollärarutbildning 

Till vårdnadshavare med barn på avdelning ……………………. vid ………………… förskola i 

………………... 

Vårt namn är Jenny Vedin och Nicole Ellingberg. Vi läser till förskollärare på Mittuniversitetet i 

Sundsvall och läser sista terminen där vi nu ska genomföra vårt examensarbete. I vårt arbete kommer 

vi att fokusera på undervisning i förskolan med fokus på lärarnas perspektiv.  

Vi kommer att använda oss av en fallstudie där vi kommer att observera aktiviteter med hjälp av papper 

och penna där fokus ligger på förskolläraren i samspelet med barnen. Efter observationen kommer vi 

att samtala med förskolläraren där vårt intresse rör förskollärarnas arbete.  

Under hela processen kommer vi att använda oss utav vetenskapsrådets forskningsetiska principer och 

därav avkodning av namnen på de barn och vuxna som är med i fallstudien, barnen och Ni har 

möjlighet att avbryta medverkan när som helst. Det insamlade materialet kommer endast att användas 

till examensarbetet och kommer att förstöras när examenarbetet är färdigt.  

Har Ni frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er till oss så förklarar vi gärna mer ingående 

om Ni önskar. För att kunna genomföra vårt examenarbete enligt ovanstående beskrivning hoppas vi 

att Ni ställer er positiva till Ditt barns medverkan. 

Med vänliga hälsningar 

 

Jenny Vedin, jevexxxx@student.miun.se xxxx–xxxxxx  

Nicole Ellingberg, nielxxxx@student.miun.se xxxx-xxxxxx   

 

Mitt barns namn är ………………………………………………………………………… 

   Jag är positiv till att mitt barn deltar i ovanstående forskningsprojekt. 

 

 Jag önskar ej att mitt barn deltar i ovanstående forskningsprojekt. 

  

 …………………………………………………………………… 

 Vårdnadshavares underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jevexxxx@student.miun.se
mailto:nielxxxx@student.miun.se
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Bilaga 4 - Intervjuguide 

  
Områden och teman vi vill att de ska tala om:  

Vad de anser att undervisning är för de själva.  

 

Berätta för mig om vad du tänker på när du hör ordet undervisning i förskolan, kan tänker du att 

undervisning i förskola handlar om.? 

 

Berätta för mig om hur du tänker vad undervisning i förskolan handlar om… vad du tänker att din 

roll i undervisningen är? 

 

Utifrån observation, kan du berätta lite mer om de olika valen för själva undervisningen.  

-val av plats 

-tidpunkt 

-tillvägagångssätt 

-innehåll 

-barnkonstellationer 

-finns det andra situationer du också tänker är undervisning som ser väldigt annorlunda ut… eller ser 

det mesta av det du tänker som undervisning ut ungefär på det sätt som jag nu observerat. 

 

Kan du berätta lite mer djupgående om det som skedde under observationen.   

-När jag observerade la jag märke till det här…..   

-Kan du berätta hur du upplevde det här som skedde i observationen…. 

 

Är det något som du känner att du vill få sagt i förhållande till undervisning i förskolan eller det 

som skedde under observationen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 

Bilaga 5 - Observationsguide 

Vilka pedagogiska aktiviteter blir föremål för undervisning i förskolan? 

Hur?  

När? 

Vad gör de? 

Med vem? 

Med vad? 

Vart sker undervisningen?  

-Hur använder de sig av miljön i förhållande till undervisningen? 

Rolltagande förskollärare  


