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Förord
I år är det 20 år sedan jag studerade pedagogik som enskild kurs vid högskolan i Kristianstad, Hkr. År
1994 avlade jag min examen, kallad Barn- och ungdomspedagogisk examen- inriktning mot arbete som
förskollärare. Detta faktum, att det är längesen, innebär inte att mitt intresse för ämnet pedagogik har
avtagit eller att mina tankar kring ämnet som sådant har stagnerat. Tvärtom har jag under de följande
åren fram tills nu, frånsett föräldraledighet, varit verksam i förskolan som förskollärare och
förskolechef på deltid. Förskolan, vilken utbildning är den allra första och vilket jag inte nog kan
betona, det mycket viktiga steget i Sveriges utbildningssystem. Jag har varit verksam sedan den första
läroplanen för förskolan lanserades (Lpfö, 1998). Jag har varit med när efterföljaren implementerades
år 2010 och sedermera reviderades. Nu till sommaren 2019 sjösätts en ny läroplan för förskolan, kallad
Lpfö 18.

Läroplanen idag består av 30 strävansmål och det finns målbeskrivning för hur arbetslaget ska
arbeta. Det är inte förrän på senare tid som det även i förskolan heter att verksamheten bör vila på en
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och att det är undervisning som pedagogerna ska
bedriva. Jag har sedan länge varit av uppfattningen att vi i förskolan kan uträtta storverk. Denna
uppfattning vilar på de erfarenheter jag har av att arbeta med små barn. Vi möter redan från början
små människor som står i beredskap att utbilda sig, oftast är de nyfikna till sin natur och de lär sig
många gånger fortare än oss vuxna.

Det var därmed inte svårt för mig att välja område till mitt självständiga arbete i denna kurs. Det
var svårare att precisera vad jag ville undersöka men valet föll till slut på det för oss förskollärare nya
begreppet: undervisning. Jag ville undersöka vad förskollärarna har för upplevelse av begreppet och
betydelsen av att införa undervisning i förskolans kontext.

Jag vill passa på att tacka min handledare Catharina Höijer och min studiekamrat Josefin
Henriksson för ett oerhört fint stöd och för att ni fick igång min tankeverksamhet! Tack för alla idéer,
konstruktiv kritik och fin uppmuntran! Ett stort tack till de som ställde upp för att bli intervjuade!
Utan er…

Pella Thörnberg
2019-05-16
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Abstrakt
Syftet med denna studie var att utifrån en fenomenologisk ansats undersöka förskollärarnas
upplevelse av undervisning i förskolan samt ta reda på vilka kännetecken som står bakom
förskollärarnas egna berättelser. Studiens teoretiska ramverk utgörs av forskning kring undervisning i
förskolan, förskolans didaktiska perspektiv samt olika definitioner av begreppet undervisning i
förskolan. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod där kvalitativa intervjuer använts för att
samla in empiri. Bearbetning av intervjusvaren har gjorts med hjälp av en fenomenologisk
analysmetod. Resultatet visar att essensen bakom förskollärarnas berättelser består av tre
konstituenter: medvetenhet, interaktion samt spontanitet. Studiens slutsats visar att förskollärarna har
tagit till sig begreppet undervisning och applicerar det på olika innehåll under hela dagen i förskolans
utbildning.
Nyckelord: fenomenologi, förskola, förskollärare, undervisning
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Introduktion
Förskolan är den första instansen i Sveriges utbildningssystem. Barn i åldrarna 1-6 år startar sin
livslånga utbildning i förskolan som lyder under Skollagen. Begreppet undervisning har sedan 2011
funnits inskrivet i skollagen: ”Undervisning: sådana målstyrda processer som under ledning av lärare
eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av
kunskaper” (SFS 2010:800 Kap.1, §3).

Förskolan styrs av en läroplan, innehållande 30 strävande-mål. Förskollärare ska ansvara för att
utbildningen erbjuder alla förskolebarn att delta i målstyrda lärprocesser och detta ska ske genom
undervisning. Bestämmelserna har sedan lagen upprättats inbegripit såväl förskola som skola. I ingen
av de hittills reviderade läroplanerna för förskolan (Skolverket, 2010), (Skolverket, 2016) har det gått
att finna ordet undervisning. Det är först nu, i den kommande läroplanen (Skolverket, 2018), som
begreppet undervisning gör entré:

Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som
utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.
Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant
eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskollärare ska ansvara för
det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet
främjar barns utveckling och lärande (s. 7).

Skolinspektionen har under tre års tid granskat Sveriges förskolor och kommit fram till att det råder
varierande kvalitet (Skolinspektionen, 2018).  Skolinspektionen menar att förskolan ofta erbjuder
barnen miljöer för lärande, men att arbetet inte målstyrs eftersom personalen är osäker på hur
undervisning i förskolan ska bedrivas. Undervisningen i förskolan behöver alltså lyftas upp och
diskuteras tydligare (Pilgren, 2017).

Vissa av målen i läroplanen blir inte synliga i förskolan och endast hälften av de granskade
förskolorna arbetade medvetet med exempelvis språk och matematik (Skolinspektionen, 2018).
Läroplanens mål för naturvetenskap, matematik, teknik och språk har blivit mer omfattande.
Revideringarna av läroplanerna har medfört att kraven på förskolepersonalens kunskaper och
kompetenser har skärpts (Persson, 2015).

Läroplanen, kallad Lpfö 18, kommer att sjösättas sommaren 2019. Magnus Erlandsson (2018, 11
oktober) har i en artikel ställt sig kritisk till det nya läroplansinnehållet och menar att läroplanen låter
sig säkert imponeras på den allmänne läsaren, men det är en helt annan sak att som medarbetare i
förskolan ansvara och förverkliga denna. Han ställer sig undrande till hur pedagogerna ska lyckas
med allt de förväntas lyckas med. Han hävdar att det finns villkor och förutsättningar som råder vilka
förskolans chefer och medarbetare inte på egen hand kan påverka. Den reviderade läroplanens mål är
dock full av goda värden, visioner och mål men förutsättningarna många förskolor lever under tycks
krocka med de nya visionerna. Vidare menar han att om vi kunde garantera att allt som står skrivet i
läroplanen förverkligas, då är våra framtida samhällsproblem inkluderat naturproblem lösta!
(Erlandsson, 2018, 11 oktober).
Det målinriktade arbetet i förskolan kan komma att försvåras av att man dels saknar utökad
kompetens utifrån nytillkomna läroplansmål och inriktningar och dels eftersom man är osäker i sin
roll som undervisande aktör.
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På Mittuniversitetets (odat.) hemsida definieras pedagogik som ett vetenskapligt ämne: ”Pedagogik
som vetenskapligt ämne har som huvudsaklig uppgift att beskriva, förstå och förklara historiska och samtida
påverkansprocesser som fostran, utbildning, undervisning och lärande inom en samhällelig kontext”. Denna
studie kommer att beskriva, försöka förstå och förklara begreppet undervisning i förskolans kontext.
Hur tillskrivs begreppet undervisning i förskolan mening och hur formas begreppet undervisning
genom förskollärares upplevelser?

Bakgrund
I studiens bakgrund tas följande avsnitt upp: Undervisning i förskolan, förskolans didaktik, svårigheter
kring undervisning i förskolan, nuets didaktik, flerstämmig undervisning, iscensättning och avslutas med en
sammanfattande litteraturdiskussion.

Undervisning i förskolan
Förskolan ska bli mer lärandeorienterad utan att tappa förskolans breda syn på lärande i
helhetsperspektiv, menar Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013). De menar också att
läraren i förskolan har en undervisande uppgift att få barn att utvecklas inom specifika
kunskapsområden som formulerats i läroplanen. Det är inte ett helt nytt arbetssätt som introduceras
med begreppet undervisning, utan det bygger vidare på det som länge varit en arbetsform i förskolan.
Undervisning handlar om förskollärares förmåga att balansera mellan barnens och pedagogens
perspektiv samt intressen genom att tona in barnets tänkande, känslor och handlingar. Det nya
begreppet innebär dock inte att man kan arbeta på samma sätt som tidigare. Ny kunskap kräver nya
sätt att tänka och för förskolan innebär ändringarna i läroplanen en ambitionshöjning. (Eidevald &
Engdahl, 2018).

Säljö påstår att barn inte kan låta bli att lära sig, vilket innebär att man kan konstatera att barn
alltid lär sig något. Detta påstående hjälper föga då det specifika man vill att barn ska lära sig måste
komma på förskolans agenda om barnet ska utveckla en insikt i just det man målstyrt tänkt
(Doverborg et al., 2013).

I Skolverkets kunskapsöversikt (Skolverket, 2018) har svenska forskare medverkat till att ge en bild
av vad undervisning i förskolan är. Det finns tre kärnaspekter som karaktäriserar undervisnings-
begreppet i förskolans kontext och som framträder i denna kunskapsöversikt: Barnperspektivet,
förskollärarperspektivet samt undervisningsperspektivet. Barnperspektivet innebär att barnens
intressen och perspektiv sätts i fokus och barnen ses som meningsskapande aktörer på förskolans
arena. Förskollärarperspektivet betyder att det är förskollärarna som ansvarar för det pedagogiska
innehållet samt för att varje barns utveckling och lärande främjas av det undervisande, målinriktade
arbetet. Undervisningsperspektivet står exempelvis för att undervisningen baseras på målstyrda
processer under ledning av förskollärare och att den kan vara planerad eller spontan.

Det komplexa vad gäller själva förskolans verksamhet bottnar bland annat i att den hämtar
inspiration från flera teoretiska riktningar och tolkningar som i sin tur möjliggjorts av den numera
descentraliserade styrningen av förskola/skola. Förskolläraren kan inte heller alltid följa
förutbestämda steg, eftersom undervisningen ska följa barns initiativ. Undervisningen måste trots
detta ta hänsyn till hela läroplanen. Det går inte att välja ut vissa mål och undervisa utefter dessa utan
att ta hänsyn till de normer och värden som beskrivs. Undervisningen i förskolan kan därför inte bestå
endast av snäva ämnesinriktade mål (Eidevald & Engdahl, 2018).

Doverborg et al. (2013) lyfter fram sju principer som ska illustrera kärnan i att undervisa barn i
förskolan: Introducera variation, rama in det innehåll man vill synliggöra, fokusera på att samordna
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perspektiv, se till att språket blir expansivt, stötta och utmana, veta vad det innebär att kunna något
samt att utveckla kunnandet och slutligen bidra till att synliggöra mönster.

Förskolans didaktik
I Skolverkets kunskapsöversikt hävdar Sheridan och Williams (2018) att undervisningen i förskolan
handlar om vad förskollärarna på ett medvetet sätt vill att barn ska utveckla ett kunnande om i olika
lärandesammanhang. De påstår vidare att några av kärnaspekterna i undervisningen är förskollärares
kompetens att för det första tolka men även att iscensätta läroplansmålen. Utöver att kunna
entusiasmera och fånga barns intresse så krävs ett didaktiskt kunnande men även att förskollärare
innehar ämneskunskaper och att de har en kompetens att skapa en god lärmiljö för barnen
(Skolverket, 2018).

I förskolan teoretiseras lärandet genom didaktik, vilken är förskollärarens professionsvetenskap. I
didaktiken inryms även den undervisningspraktik där lärandet iscensätts. Frågor som karaktäriserar
didaktiken är vem?, vad?, hur?, när?, med vem? och var är? Undervisningen i förskolan bör ses som
dynamiska handlingar som beaktar barnet som individ tillsammans med deras unika erfarenheter
som är situerade i en kontext här och nu men även i ett framtidsperspektiv. Läroplansmålen är
allmänt skrivna och fritt tolkningsbara av innehållets mening, undervisningens iscensättning samt vad
det innebär att barn lär sig. Det är tre distinkta begrepp som genomsyrar förskolans didaktik.
Kopplingen mellan lärande-undervisning-läroplansmål är viktig att synliggöra och även
problematisera (Björklund, Pramling-Samuelsson & Reis, 2018).

Enligt Öhman (2014) som forskat kring didaktikens möjligheter, är i princip alla didaktiska
forskare överens och utgår ifrån den didaktiska triangeln. Han presenterar Hudson och Meyers
utvidgade didaktiska triangel. Triangeln med lärare, elev och innehåll i vart och ett hörn, beskriver
kärnan i den didaktiska verksamheten. Vilket innehåll som utformas i processen beror på lärarens val,
samt hur innehållet presenteras och vilka metoder som utformas och detta i relation till elevens
tidigare erfarenheter och synsätt m.m. Björklund et al., (2018) menar att förskollärarnas didaktiska
reflektioner kan vara nödvändiga för att de ska kunna urskilja barns förståelse här och nu och
samtidigt vara medvetna om vad som kan vara nästa steg i barnets lärandeprocess. Undervisning
innebär att skapa gynnsamma förutsättningar för ett barn så att de kan urskilja specifika innebörder,
att förskolläraren pekar ut något som barnet inte tidigare urskilt. Detta kan bidra till att barnet kan se
nya aspekter av omvärlden och samtidigt se världen på ett nyanserat och mångsidigt vis. Det kan
även bidra till att barnet utvecklar fler möjliga sätt att hantera det man vill att de ska lära sig något
om.

Svårigheter kring undervisning i förskolan
I en studie som Öqvist och Cervantes (2018) har gjort, undersöktes det om förskolechefers ansvar för
implementeringen av begreppet undervisning i förskolan har fungerat eller inte. Metoden som
användes var kvalitativ textanalys. Författarna gjorde sedan en innehållsanalys av 120 systematiska
kvalitetsredovisningar och man riktade sitt fokus på språkets innehåll och kontextuella betydelse. I
studien var målet att söka efter teman och mönster i texterna. Författarna har i sin slutsats bl.a.
kommit fram till att det behövs en definition av vad undervisning i förskolan är och ett tydliggörande
i styrdokumenten av hur undervisningen ska gå till rent praktiskt i förskolan. Förskollärarna ser sig
inte som undervisande lärare och därmed är det inte säkerställt att alla barn utvecklas och lär mot
förskolans strävande läroplansmål. I kvalitetsrapporterna från vissa förskolor saknas
undervisningskonceptet helt och därmed påvisas det att även förskolecheferna, som har det
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övergripande ansvaret för utbildningen, innehar en begränsad kunskap om vad undervisning i
förskolan innebär. Decentraliseringen av skolsystemet i Sverige innebär att det finns flera aktörer som
skapar mål och normsätter förskolornas arbete på en lokal nivå (Öqvist & Cervantes, 2018).

Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) gjorde en studie med syftet att belysa
begreppet undervisning i relation till de yngsta barnen i förskolan, utifrån förskolepersonals sätt att
resonera om detta. Metodvalet gjordes utifrån en kvalitativ ansats och de använde sig av
strukturerade fokusgruppsamtal. Frågor diskuterades utifrån en bestämd ordning under ledning av
samtalsledare från tre olika förskolor. Nio personer deltog, varav en man och åtta kvinnor. Tre var
barnskötare medan sex stycken var förskollärare till yrket.

Analysen innebar att det gjordes stödanteckningar under tiden man avlyssnade och nyckelord
markerades utifrån personalens resonemang om undervisning. Ljudinspelningarna transkriberades
till en text som analyserades utifrån två olika analysfrågor. Svaren på dessa frågor var sedan ett
underlag där det kunde identifieras ett antal teman med beskrivningar av undervisningens karaktär.
Ytterligare en analysmetod användes; Billigs begrepp som explicita och implicita motsatsförhållanden
i två empiristyrda kategorier: krav och rättighet. Det visade sig att några beskriver undervisning som
något kravfyllt. Vidare kunde det riskera att barnen fick en tråkigare tillvaro och att det förelåg
förväntningar på en ständig, pedagogisk medvetenhet hos lärarna. Det framkom även att
förskolepersonalen inte uppfattar att begreppet undervisning är självklart att använda i
verksamheten. I andra delar av fokusgruppsamtalen beskrivs undervisning som en självklar rättighet.
Undervisning kan innebära fördelar för barnen, om de ges rätt till likvärdiga förutsättningar gällande
bl. a. undervisningstid. Studiens resultat ger signaler om krav och rättigheter som formas parallellt,
där personal, trots upplevda ökande krav, är beredda att arbeta för barns och föräldrars rättigheter
(Jonsson et al., 2017).

Redan 2011 gjordes av forskarna Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) en omfattande
undersökning med intervjuer av förskollärare på 30 förskolor i två olika kommuner och områden. De
använde en kvalitativ analys av intervjusvaren som fokuserade på lärarkompetens i olika situations-
och innehållsområden. Analysen baserades på interaktionella perspektiv, ekologisk systemteori och
kritisk ekologi. Analysprocessen kan beskrivas som ett samspel mellan empirisk data och
interaktionsteori och därmed utifrån en abduktionsprocess. En analytisk abduktionsprocess består i
att tolka data och utforma en teori för att förklara dem. Det är en metaforisk process som genom detta
tillvägagångssätt uppnår idégenerering genom att koppla gamla betydelser till nya och tvärtom.
Förskolläraryrket är ett yrke under förändring, som förutsätter att aktörerna utvecklas och förstår
innebörden av den.

Forskarna kom fram till att det fanns tre sammanvävda dimensioner av lärarkompetens inom
läraryrket. De tre dimensionerna av kompetens som upptäcktes var: att veta vad och varför, att veta
hur: know-how, samt samspels-, relations- och förmedlingskompetens. Förskollärarna själva upplever
att de har kunskap och färdigheter för att möta utmaningarna i takt med förändringarna och att de
innehar en bred, tvärvetenskaplig kunskapsbas, men inser att det saknas fördjupade kunskaper i bl.a.
matematik, naturvetenskap, teknik och informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att kunna
utföra arbetet med ett målinriktat arbetssätt i förskolan (Sheridan et al., 2011).

Nuets didaktik
Jonsson (2013) myntade med hjälp av sin avhandling begreppet nuets didaktik, vilket har sitt ursprung i
hur undervisning kan komma att praktiseras när man arbetar med de yngsta barnen i förskolan.
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Nuets didaktik kännetecknas av att didaktiska frågor hanteras på stående fot, utifrån barnen eller de
förutsättningar som råder, mer än utifrån en planerad verksamhet.

Avhandlingen omfattar tre empiriska studier. Den första delstudien tog sin ansats i
fenomenografin och initierades av 15 intervjuer av förskollärare. Elva av intervjuerna transkriberades
och analysfrågan vad talar de om? användes för att analysera svaren. Nyckelord utkristalliserades och
kriterier för att kallas nyckelord är att de antingen är ofta förekommande, kan tolkas som bärande i ett
längre resonemang eller att de uttrycks med emfas. Nyckelorden samlades i tre teman, som relaterade
till forskningsfrågornas studerade fenomen och de knöts an till Evans läroplansteori som användes för
att knyta an till lärarnas beskrivningar. Beskrivningsteorierna som framkom ur intervjucitaten
användes för att utifrån en fenomenografisk ansats tolkas och analyserades med hjälp av de
didaktiska frågeställningarna: vad, hur, varför, vem, var samt när.

Delstudie två är en fallstudie där en videoobservation av en lärare, som ej deltog i studie 1, samt
två timmars filminspelning utgjorde empiri-materialet. All kommunikation mellan lärare och barn
transkriberades. Även här använde sig forskaren av Evans läroplansteorier. Analysförfarandet
inspirerades av en narrativ analys. Denna metod gör att man på ett dekonstruktivt sätt kan ta isär,
analysera och på nytt sätta samman transkriptioner.

Den tredje och sista delstudien behandlade kvalitativa skillnader i kommunikationen mellan
lärarna och de yngsta barnen i förskolan. Det gjordes videoobservationer på fyra av de lärare som
deltog i den första delstudien. Anteckningar fördes kring kommunikationen mellan lärare-barn och
uppdelning skedde i lärare gör eller säger samt barn gör eller säger relaterat till forskningsfrågorna.
Analysmetoden tog sin utgångspunkt i kvalitativ analys med induktiv ansats för att finna olikheter i
lärarnas sätt att kommunicera med barnen. En viss repertoar av kommunikation tenderade att
urskiljas i interaktionen mellan lärare och barn. Denna repertoar kvantifierades i en tabell med tre
exempel och för att förankra dessa exempel användes därefter ett analysverktyg, inspirerad av Shiers
teori om barns delaktighet. Denna tabell användes att applicera på kommunikationsinnehåll, dels
utifrån lärarens perspektiv och dels ur barnets perspektiv och slutligen analyserades förhållandet
mellan kategorier och lärares respektive barns repertoar.

Resultaten visar att läraruppdraget ter sig som unikt på det sättet att arbetet med barnens lärande
och utveckling sker i mindre utsträckning utifrån planerad verksamhet utan det tolkas ske mer här
och nu. Olika slutsatser, baserade på studiernas resultat, blir följande: att arbeta utifrån nuets didaktik
innebär risker som att innehållet kan bli fragmentariskt och utan meningsfull riktning om alla barns
enskilda intressen ska styra innehåll och metoder. Vidare kan det rymmas en potential i nuets
didaktik beroende på lärarens tillvägagångssätt, om läraren bidrar till att barn blir sedda som reella
aktörer och beroende på valet av avgörande bidrag till hur barns perspektiv tas tillvara. En tredje
slutsats baserad på resultaten är att lärares arbete bidrar till att begränsande, bekräftande eller
utvidgande läroplaner skapas i förskolan. Tillsammans med barns utrymme som aktörer får detta
sannolikt konsekvenser för barns möjligheter till lärande och utveckling (Jonsson, 2013).

Flerstämmig undervisning
Det finns ett stort behov att klargöra hur undervisning utförs i förskolorna i Sverige, hävdar Vallberg
Roth (2018), som utfört en surveyundersökning som har som syfte att ta reda på vad som
karaktäriserar undervisning samt vilka didaktiska tankenivåer som kan urskiljas i förskollärares och
förskolechefers skriftliga beskrivningar. Undersökningen innehöll ett frågeformulär, som skickades
via e-post, med öppna frågor. Av 243 respondenter bestod 178 av förskollärare och 65 av chefer och de
tillhörde 10 olika kommuner. Det hittades inga uppenbara skillnader mellan förskollärare och chefer
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angående frågan om vad som kan karaktärisera undervisning i förskolan. Analysen bestod av en
ordfrekvensanalys med ett expanderat tillvägagångssätt utifrån en abduktiv ansats. Efter
databearbetning identifierade författaren olika spår som klassificerades utifrån Kansanens didaktiska
teorier och tolkades utifrån ett tre-nivåers-schema: aktionsnivå, teoretisk nivå samt metateoretisk nivå.
Det identifierades åtta olika spår och orden i textanalysen klassades utifrån hög- eller lågfrekvent
förekommande ord.

Resultatet visade att det som kännetecknar undervisning i förskolan är en vagt flerstämmig
undervisning eller vagt flerstämmig didaktik. Det framkom även att den praktiknära aktionsnivån där
man följer barnen innehade en stark stämma och slutligen kunde det urskiljas en vag och svag
stämma av lågfrekventa spår med metateoretiska kopplingar till undervisning. Praktiksidan är mer
framträdande än didaktik som teori och begreppet didaktik skrivs inte alltid fram utan uttrycks
explicit enbart ett fåtal gånger i undersökningen (Vallberg Roth, 2018).

Iscensättning
Nilsson, Lecusay, Alnervik och Ferholt (2018) genomförde en studie, baserad på pedagogers
pedagogiska dokumentation som samlats under ett års tid. Forskarna ville bidra till kunskaper om
hur undervisning i förskolan kan förstås.  De har utifrån ett abduktivt synsätt gått igenom materialet
och analysförfarandet har skett som en slags rörelse mellan teori och empiri och har successivt
genererat en förståelse. Utifrån analysen menar författarna att undervisning kan förstås som en
iscensättning. De menar att samtal och dialog, estetiskt, multimodalt och hundraspråkligt är
oumbärligt som en del i undervisningen i förskolan. Detta beskrivs med begreppet iscensättning och
det vilar på de projekt som beskrivits och analyserats i studien. Förskollärarnas roll i denna tolkning
av begreppet undervisning, innebär att leda med lyhördhet inför vad som är och kan bli meningsfullt
för barnen. Det gäller således att respondera på barnens göranden och tillsammans meningsskapa i
det som sker (Nilsson et al., 2018).

Litteraturdiskussion
I den tidigare forskningen framträder undervisning i förskolan på olika sätt. Det är möjligt att
undervisning är ett begrepp som förskollärare och även förskolechefer har svårt att ta till sig och att
det behövs en definition av vad undervisning i förskolan innebär (se exempelvis Jonsson et al., 2017;
Öqvist & Cervantes, 2018).

Arbetet med barnens lärande och utveckling sker i mindre utsträckning utifrån planerad
verksamhet utan tolkas ske mer här och nu (Jonsson, 2013). Det stämmer överens med resultatet i
Vallberg Roths (2018) undersökning där resultatet visar att det som kännetecknar undervisning i
förskolan är en vagt flerstämmig undervisning, samt att ett arbetssätt som dominerar är att man som
pedagog följer barnen i det praktiknära arbetet. Även i Nilssons et al. (2018) studie kan barnens
intressen och göranden anses vara av betydelse för pedagogerna. Forskarna använder begreppet
iscensättning som innebär att de undervisande aktörerna behöver vara lyhörda. De bör kunna
utkristallisera vad som för barnen innebär en meningsfull undervisning genom samtal, dialog,
estetiskt, multimodalt och hundraspråkligt.

I den kommande läroplanen för förskolan uttrycks att undervisningen ska ske planerat eller
spontant men ska följa målstyrda processer (Lpfö 18). Författarna Eidevald och Engdahl (2018) säger
att förvisso är arbetssättet som nu lanseras inte nytt för förskolan, men man kan inte fortsätta arbeta
som man förut gjort.
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Om det är något man vill att barnen ska lära sig måste det lyftas fram på agendan, menar Doverborg
et al. (2013) och lyfter samtidigt fram sju principer som de anser ska prägla undervisningen i
förskolan. För att utveckla det didaktiska tänkandet i förskolan gäller det att förskolläraren pekar ut
något som barnet inte tidigare urskilt. Något som bidrar till att barnet kan se nya aspekter av
omvärlden. Det gäller för förskolläraren att kunna urskilja barns förståelse här och nu och samtidigt
vara medveten om vad som kan vara nästa steg i barnets lärandeprocess (Björklund et al., 2018).

Lpfö 98, rev.2016 visar upp innehållsliga målförändringar som innebär att matematik,
naturvetenskap, teknik samt IKT sätts på agendan. Efter att ha gjort en studie utifrån förskollärarnas
yrke i förändring, kom forskarna fram till att förskollärarna i deras studie insåg att det saknades
fördjupade kunskaper i bl.a. matematik, naturvetenskap, teknik och IKT för att kunna utföra arbetet
med ett målinriktat arbetssätt i förskolan (Sheridan et al., 2011). I Lpfö 18 kvarstår dessa
ämnesrelaterade strävandemål och det förväntas att förskollärarna undervisar utifrån dem.

En mängd studier har redan gjorts avseende undervisningen som ”nytt” begrepp för förskolan,
men jag har inte stött på någon som använt sig av en fenomenologisk ansats. Studiens syfte var att
komma bakom förskollärarnas utsagor och finna en essens samt kunna beskriva det essentiella
förutsättningslöst och med icke förutfattad mening.
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Syfte
Syftet med denna studie var att undersöka vad förskollärare riktar sin medvetenhet mot, avseende
undervisning i förskolan för att beskriva de meningsstrukturer som formar upplevelsen av
undervisning i förskolan.

Utifrån syftes presenteras följande tre frågor som studien förväntas svara på:

Frågeställningar
Hur framträder fenomenet undervisning genom förskollärarnas berättelser?
Vilka är de generella kännetecken som karaktäriserar meningsstrukturen för undervisning i
förskolan?
Vilken betydelse anser förskollärarna att undervisningen har för den pedagogiska verksamheten?

Genom den här studien vill jag bidra med kunskap om vad förskollärarnas upplevelse av begreppet
undervisning är.
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Metod
Kvalitativ metod
Kvalitativ forskning, utifrån en kunskapsteoretisk ståndpunkt, brukar beskrivas som
tolkningsinriktat, vilket i sin tur innebär att tyngdpunkten vilar på en förståelse av den sociala
verkligheten och hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. Den kvalitativa forskningen
består av ett induktivt synsätt när det gäller förhållandet mellan teori och praktik. Teorin genereras på
grundval av de praktiska forskningsresultat man erhåller, d.v.s. teorin tar sig uttryck i en
tolkningsinriktad, kunskapsteoretisk ståndpunkt. Vikten av att förstå den sociala verkligheten beror
på hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet (Bryman, 2011). Denna studie skulle
undersöka vad förskollärarna riktade sin medvetenhet mot, avseende undervisning. Studien skulle
skapa förståelse för hur förskollärarna tänker och hur de beskriver sin upplevelse av fenomenet
undervisning, därför föll mitt val på att genomföra studien utifrån en kvalitativ metod.

Kvantitativa forskare har fokus på människors beteende och kvalitativa forskare fokuserar på den
mening detta beteende rymmer. Detta innebär att man genom det kvalitativa forskandet kan generera
hypoteser och öka förståelsen, därmed inte förklaringsgrad av ett fenomen som den kvantitativa
ansatsen kan generera (Bryman, 2011). Denna studie med en kvalitativ ansats, avsåg att gå in i
förskollärarens föreställningsvärld och utkristallisera begrepp, tankar och mening i förhållande till
undervisning i förskolans kontext.

Fenomenologisk Ansats
Jag valde att min studie skulle studera hur förskollärare upplever undervisning som begrepp. Vad
döljer sig bakom förskollärarnas berättelser och hur kan jag förstå dem? Själva upplevelseperspektivet
gjorde att mitt val föll på fenomenologin som ansats. ”För att kunna förstå innebörden i en människas
beteende försöker fenomenologen se saker och ting utifrån den personens perspektiv” (Bryman, 2011,
s. 33). Ett fenomens mening formas hos den som upplever det och det är därför det fenomenologiska
meningsperspektivet kallas för inifrånperspektiv. Det är inte frågan ”Varför?” utan frågorna ”Vad?”
och ”Hur?” som forskaren söker svar på, vilket ger en beskrivande ansats (Simon, 2009).
Fenomenologi, en tysk filosofisk riktning, uppstod i början av 1900-talet. Husserl var mannen som
lanserade den moderna fenomenologin. Det var den levda erfarenheten, varseblivningar som redan
var försedda med tolkning i form av avsikter, värderingar eller innebörd som stod i fokus. Denna
tolkning gavs namnet ”intentionalitet” (Alvesson & Sköldberg, 2017). Simon (2009) menar att inom
fenomenologin står intentionaliteten i undersökningens fokus, d.v.s. meningssambandet mellan
subjekt och objekt. Det handlar således om medvetandets meningsbestämmande. I den
fenomenologiska kontexten har begreppet intentionalitet en deskriptiv innebörd; hur framträder
objektet för medvetandet.

Enligt Husserl måste tre kriterier uppfyllas för att man ska kunna betrakta forskningsmetoden som
fenomenologisk. Metoden måste vara deskriptiv, den ska tillämpa fenomenologisk reduktion och den
ska syfta till att spåra essensen i de utforskade fenomenen (Szklarski, 2004).

Szklarski (2004) menar vidare att en strävan efter förutsättningslöshet och tidigare antaganden om
tingen måste man förkasta. Med hjälp av föreställningsvariation försöker fenomenologen söka fram
det som är kännetecknande och det som inte kan tänkas bort från fenomenet. Även om man
förmodligen inte helt och hållet kan frigöra sig från den tidigare kunskapen, bör ambitionen vara att
så långt det är möjligt sträva efter öppenhet och förutsättningslöshet.
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Det är fenomenvärlden som ska vara centrerad och den reella världen ska sättas inom parentes.
Den eidetiska reduktionen har som mål att vi ska lämna de enskilda fenomenen bakom oss och
använda oss av s.k. väsenskådning. Forskaren bör kunna se det allmänna i det enskilda, i de olika
fenomenen- en betraktelse av generella väsen. Meningen är att forskaren ska försöka hitta det
avgörande, finna essensen bakom fenomenen. Jag ville försöka se in bakom den institutionalisering
som kan karaktäriseras av vanemässigt handlande av aktörer på olika arenor (Alvesson & Sköldberg,
2017). Szklarski (2004) är av den uppfattningen att fenomenologin som ansats är ensam om att ha
avgränsning (reduktion) och beskrivning (deskription) av essensen som ett explicit uttalat
forskningssyfte.

Förskolans kontext präglas av rutiner, tanke- och handlingsmönster som dominerar den kultur
som råder här. Det blev därför intressant att gömma undan de för mig redan inhämtade förkunskaper
och eventuellt förutfattade meningar jag bär på för att närma mig informanternas enskilda berättelser.
Hur kunde upplevelserna av begreppet förstås, vilka pedagogiska implikationer stod att finna då jag
analyserat förskollärarnas berättelser?

Urval
Det målinriktade urvalet är av strategisk karaktär, eftersom man vill försöka skapa en
överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Målgruppen för denna studie var legitimerade
förskollärare som arbetar i förskolan och som använder läroplanen för densamma, d.v.s. ett
målinriktat urval där personerna är relevanta för mina forskningsfrågor (Bryman, 2011). Genom att
välja sex förskollärare från olika kommuner, två län, olika åldrar, olika anställningsår samt helst med
olika kön, hoppades jag med min studie kunna närma mig en slags generaliserbarhet (Bryman, 2011).
Simon (2009) menar att om man ska fastställa fenomenets generella kännetecken och deras inbördes
relation och meningsstruktur kan detta endast göras genom en noggrann analys av flera
upplevelsebeskrivningar. Det var därför viktigt att denna studies kriterier för deltagande var
variationsrik, i enlighet med fenomenologins filosofi. Tidsbegränsningen för studiens genomförande
begränsade mig till att enbart intervjua sex personer.

Datainsamlingsmetod
Datainsamlingen till denna studie har skett genom intervjuer. Valet föll på intervjuer eftersom det gav
mig möjlighet att sitta med en respondent i taget som fick möjlighet att tala fritt utan påverkan ifrån
andra som t.ex. vid gruppintervjuer eller gruppsamtal. Jag var heller inte intresserad av observation
som metod eftersom jag var intresserad av informanternas egna berättelser. Jag ville i enlighet med
den fenomenologiska ansatsen tränga in bakom förskollärarnas berättelser (Bryman, 2011).

Simon (2009) menar att i en fenomenologisk undersökning utgår forskaren aldrig utifrån en
hypotes. Det är meningsstrukturen för den mänskliga erfarenheten som är av vikt. Hur upplevs
fenomenet i livsvärlden? Forskaren är ute efter den intervjuade personens varseblivning av ett
fenomen och de tankar eller känslor som dyker upp då fenomenet upplevs.

Enligt Bryman (2011) så försöker forskaren förstå den sociala verklighet som deltagarna beskriver
och berättar om. Meningen är att forskaren ska komma bakom det yttre skenet utan att lyfta fram sina
egna förutfattade meningar för att förstå det som presenteras.

Jag valde att använda mig av kvalitativa, öppna intervjuer eftersom man på ett djupgående plan
kan få deltagarnas perspektiv på vad som är viktigt och betydelsefullt. Vidare är det ett mindre
strukturerat tillvägagångssätt och tyngden ligger på intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt
samt ståndpunkter. Det är tillåtet att ställa nya frågor och man kan följa intervjupersonen utifrån dess
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riktning i svaren (Bryman, 2011). Jag intervjuade sex legitimerade förskollärare i olika åldrar,
verksamma under olika lång tid samt verksamma vid olika förskolor i olika kommuner.

Instrument
Kvalitativ forskning inbegriper oftast ett intensivt studium av individer som har gemensamma
egenskaper och i mitt fall får det stå för förskollärarnas gemensamma utbildningsursprung.
Resultaten tenderar att fokusera det kontextuellt unika och på meningen hos eller betydelsen av den
aspekt av den sociala verklighet som studeras (Bryman, 2011). Tillvägagångssättet brukar vara
betydligt mindre strukturerat i kvalitativ forskning. I kvalitativa intervjuer kan intervjun röra sig i
olika riktningar och intervjuarna kan avvika i ganska stor utsträckning från varje form av
intervjuguide. Mitt val i denna studie föll därför på kvalitativa, samtalsliknande intervjuer (Bryman,
2011).

Jag gjorde till en början en provintervju på en kollega vid en grannförskola för att testa min
intervjuteknik. Det visade sig vara svårare än jag trodde. Efter att provintervjun gjorts beslutade jag
mig för att ändra min ingångsfråga och dessutom exkludera intervjuguiden. När det var dags för den
riktiga empiriinsamlingen tog jag kontakt med tre olika förskolechefer, verksamma i olika kommuner
och i två olika län. Efter att de samtyckt och visat ett positivt intresse erhöll de mitt informantbrev för
att få insyn i mitt uppdrag. Förskolecheferna var gatekeepers, de uppfyllde därmed sitt syfte som
kontaktpersoner eller grindvakter (Bryman, 2011). De bistod mig med att rekrytera två förskollärare
var för intervju. Mitt krav var att den ene skulle ha varit verksam i ca 30 år och den andre i max 5 år.
Jag fick kontaktuppgifterna och mailade informantbreven till intervjupersonerna och bad om deras
telefonnummer. Gemensamt med de intervjupersoner som varit verksamma längst var åldern medan
de som varit verksamma i högst fem år varierade åldersmässigt.

Vi bestämde en tidpunkt för intervju och vi träffades på deras arbetsplats. Alla förskollärarna var
verksamma vid förskolor med barn i åldrarna 1-6 år, oftast uppdelade i olika avdelningar. Vi satt
avskilda och jag inledde med att presentera mig själv. En diktafon användes för att spela in
intervjuerna.

Inledningsvis beskrev jag syftet med intervjun och betonade att svaren skulle komma att behandlas
konfidentiellt. Jag var väl insatt i och hade fokus på min intervju. Eftersom jag hade valt kvalitativa
intervjuer som metod så kom jag att använda mig av, förutom formaliafrågor som namn, ålder,
anställningsår, en inledande huvudfråga. I övrigt fanns minnesanteckningar som stöd men
ingångsfrågan skulle hålla liv i intervjun så länge det var möjligt. Vid behov ställdes följdfrågor för att
bekräfta om jag förstått rätt. Jag var uppmärksam och intog en empatisk hållning till intervjupersonen,
var flexibel samt försökte styra intervjun i rätt riktning vid behov. Jag var kritisk och relaterade till det
som sagts tidigare i intervjun samt försökte klargöra innebörder i vad som sades. Avslutningsvis tog
jag reda på om intervjupersonen hade några frågor (Bryman, 2011).

Procedur
Szklarski (2004) menar att fenomenologiska intervjuer bör vara öppna, samtalsliknande samt
fokuserade till sin karaktär och syftar till att tillhandahålla uttömmande beskrivningar av
informanternas berättelser.

Bryman (2011) förklarar att om strukturen tillåts vara minimal förmodas möjligheten att öka. Detta
för att på ett riktigt sätt fånga de studerade personernas perspektiv. Eftersom jag utgick ifrån en
fenomenologisk ansats så gjorde jag en öppen och mer samtalsliknande intervju.
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Forskaren ställer en inledande fråga och informanterna ombeds att beskriva konkreta situationer
och hur de upplevt dem. Syftet är att få beskrivningar som speglar den utforskade upplevelsen i en
vardaglig kontext (Szklarski, 2004). Efter att formaliafrågorna ställts, inleddes intervjun i min
undersökning med en ingångsfråga som följer: ”Berätta så detaljerat du kan om en situation på förskolan
där du undervisade ensam, eller tillsammans med en kollega!”. Frågan var öppningen vid samtliga
intervjutillfällen och i enlighet med fenomenologin som ansats var det viktigt att låta
intervjupersonerna tänka och berätta fritt utifrån denna ingångsfråga.

Jag ville att informanten skulle få chansen att tala helt fritt efter att jag ställt inledningsfrågan. Jag
använde mig endast av instämmande ”mm” eller en bekräftande nick eller en skakning på huvudet då
intervjuoffret talade. Jag ville inte avbryta den intervjuade, utan jag höll avsiktligt långa pauser för att
invänta om berättelsen skulle fortsätta. Jag ställde passande, öppna följdfrågor beroende på de tankar
jag blivit delgiven. Jag upprepade samma procedur vid samtliga intervjuer. Det är vanligt att
intervjuaren använder sig av en tratteknik och inleder med en vid fråga för att därefter följa upp
informantens svar med mer detaljerade och fokuserade följdfrågor (Szklarski 2004).

Intervjutiden varierade något men jag hade avsatt en timme för varje intervju. Det var en intervju
som p.g.a. tidsbrist blev kortare. En av förskolecheferna, vilken hade en roll som gatekeeper, hade
avsatt för kort tid för att jag skulle kunna intervjua två av dennes anställda på bästa sätt. Det innebar
att den ena intervjupersonen fick längre tid och den andra kortare. Jag upplever inte att det påverkade
resultatet, eftersom jag fick dennes upplevelse och beskrivning av undervisning tillhörande flera
tillfällen. Alla intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon. Det gav mig möjligheten att kunna
lyssna till fullo och vara fullt uppmärksam och närvarande i intervjun.

Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet genom att jag nedtecknade dem i sex olika
dokument. Jag utelämnade visst småprat då vi ”hamnade utanför” det specifika ämnet. Alla
inspelningarna finns dock sparade och intakta. Materialet kom totalt att uppnå sidantal 52
innehållande 35 259 ord. När transkriberingen var klar gick jag igenom inspelningarna ytterligare en
gång samtidigt som jag jämförde det skrivna materialet och det visade sig att vissa ordföljder eller
meningsbyggnader behövde ändras. När detta arbete slutförts mailade jag de nedskrivna intervjuerna
till var och en av informanterna, d.v.s. de erhöll var och en sin egen intervju. Intervjupersonerna
ombads att återkomma om de uppfattat att jag i min tur felaktigt uppfattat något som sagts. Det var
en av informanterna som hörde av sig för att förtydliga något hon sagt. Detta blev en slags
respondentvalidering, eftersom de gavs möjlighet att yttra sig om det var något jag hade
missuppfattat i deras berättelser (Bryman, 2011).

Analysproceduren inleddes efter att alla intervjuerna var insamlade. Materialet skrevs ut och
bearbetades och analyserades med hjälp av penna och papper. Jag gick systematiskt tillväga, efter att
ha numrerat alla intervjuerna 1-6. Analysen skedde med hjälp av Van Kaams analysmetod i sex steg,
beskriven av Szklarski (2004), för att slutligen presentera studiens resultat utifrån analysen.

Etiskt ställningstagande
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är några av de
etiska principer som gäller för svensk forskning. Diskussioner som kan uppkomma i samband med de
etiska principerna, gällande forskningen, brukar kretsa kring dessa fyra områden: om det för
deltagarens del kan uppstå någon skada, om deltagaren brister i samtycket, om forskaren inkräktar på
privatlivet eller om det visar sig förekomma bedrägeri, falska löften eller om viktig information
undanhållits (Bryman 2011).
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Jag använde mig av Vetenskapsrådet (2018) för att följa god forskningssed. Jag tog upp vilka
följder och risker som undersökningen kan medföra, vem som är forskningshuvudman, en
beskrivning om hur författaren ser till att data som insamlats förvaras så att ingen obehörig kan
komma åt den, att deltagande i studien är frivilligt samt att intervjupersonen har rätt att när som helst
avbryta sin medverkan. I god tid före intervjuerna ägde rum, erhöll informanterna till denna studie ett
brev innehållande information för samtycke. Brevet innehöll följande beskrivning: min övergripande
plan för min studie, syftet med studien samt de metoder som kommer att användas (se bilaga 1).

Jag valde att i studiens resultatdel ange fiktiva namn på informanterna samt att inte ange var i
Sverige intervjuerna var gjorda, i enlighet med konfidentialitetskravet (Bryman, 2011).

Analysmetod
Intervjusvaren transkriberades i sin helhet och bearbetades enligt nedan beskriven analysmetod.
Holländaren Adrian van Kaam utvecklade en analysmetod utifrån fenomenologin som Szklarski
(2004) beskrivit och använt sig av i sin studie om och av konfliktupplevelsens väsen. Metoden syftar
till att få fram det utforskade fenomenets essens. I studien av förskollärarnas upplevelse av begreppet
undervisning och dess väsen tillämpade jag denna metod som innehåller sex steg. De sex olika stegen
är indelade som följer: registrering och preliminär gruppering, reduktion, elimination, hypotetisk
identifikation, applikation och slutlig identifikation. Det går att slå ihop vissa steg eftersom de oftast
överlappar varandra menade Van Kaam (Szklarski, 2004):

Registrering och preliminär gruppering:

Det första steget innebär en första systematisering av det insamlade materialet. Bearbetning sker av en
transkriberad text i taget. Efter upprepad genomgång av varje text noteras alla utsagor som berör
själva undervisningen. Här är det viktigt att forskaren undviker att värdera uttrycken. Fokus på det
som berör den utforskade upplevelsen! I den här bearbetningsfasen uppstår preliminära tankar och
idéer om eventuella grupperingar (Szklarski, 2004).

Jag inledde med att läsa igenom intervjusvaren och gjorde markeringar i text som var av betydelse
för, och som stod i relation till begreppet undervisning. Jag numrerade intervjuerna 1-6 för att jag
enklare skulle kunna relatera till rätt utsaga. Jag skrev sedan ner meningar och ord tillhörande varje
intervju för att orden och meningarna skulle bli synliga och framträda än mer tydligt. I detta första
steg blev det ca 40 meningar/ord per intervju som karaktäriserade intervjupersonernas berättelse om
undervisning.

Jag försökte hitta gemensamheter i deras utsagor. Jag fann i detta skede meningar som handlade
om t.ex. att det var barnen som initierar vad som ska ske, barnens intresse styr innehållet, pedagoger
skapar undervisning tillsammans med barnen, idéer kommer från barnen, daglig dialog med barnen,
reflektioner tillsammans med barnen, interagerar tillsammans med barnen. Bakom dessa ovan
nämnda exempel på meningar döljer sig att undervisningen handlar om ett interagerande mellan barn
och pedagog. Jag kunde skönja olika grupperingar utifrån informanternas berättelser men än kunde
jag inte sätta ord på dessa grupperingar.

Reduktion och elimination:

Här sker en fortsatt systematisering av empirin. Huvudsyftet är att komprimera materialet ytterst
möjligt utan att utelämna eller förvränga något i meningsinnehållet. Det sker sedan en ingående
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granskning av innehållet. Syftet är att ringa in både den explicita och den implicita meningen. Vid
behov går forskaren tillbaka till intervjuerna för att relatera och styrka med en konkret utsaga till dess
kontext. Liknande utsagor reduceras till en deskriptiv formulering som fångar det specifika
meningsinnehållet. På detta sätt elimineras en del text och ett komprimerat material framträder. Här
fortsatte jag att läsa igenom det komprimerade materialet med ord och meningar direkt relaterade till
själva berättelserna om undervisning (Szklarski, 2004). Jag bearbetade texterna och försökte markera
de explicita och implicita meningarna i informanternas svar samtidigt som jag började gruppera
utsagorna.

I detta skede försökte jag samla alla utsagor utifrån att de handlade om spontanundervisning,
planerad undervisning, förskolans potentiella rum för undervisning och förskollärarnas egenskaper.
Jag ringade in explicita och implicita meningar under dessa fyra grupperingar för att närma mig den
essens som stod att finna bakom förskollärarnas berättelser.
Efter steg två och tre i analysprocessen blir forskaren mer förtrogen med sitt material och ytterligare
idéer träder fram om hur man kan gruppera informanternas utsagor (Szklarski, 2004).

Hypotetisk identifikation:

I detta steg slutförs systematiseringen av empirin. Utsagor där man kan urskilja gemensamma
aspekter av den utforskade upplevelsen grupperas i kluster. Efter sorteringen av de olika
formuleringarna rubriceras varje kluster med en abstrakt term som speglar den gemensamma
aspekten. Ett antal teman identifieras på samma sätt och blir tillsammans de som konstituerar det
utforskade fenomenet. Vilka av dessa konstituenter är de verkligt essentiella? Denna fråga kommer att
få sitt avgörande i den fortsatta analysen (Szklarski, 2004).

Jag kunde använda mig av de tidigare grupperingar som jag gjort i steg två och tre, det förenklade
mitt navigerande i materialet men samtidigt valde jag bort vissa utsagor på vägen. I nästa steg
försökte jag gruppera orden för att materialet skulle bli lättöverskådligt och ytterligare komprimerat.
Jag började systematiskt söka efter meningsinnehåll för begreppet undervisning i det bearbetade
materialet som jag förkortade i ord samt i undantagsfall i en mening, för att enklare kunna finna
liknande essenser i samtliga berättelsers innehåll. Orden/meningen blev följande: observation/intresse,
samlas, roligt/spännande, förberedelse, introduktion, måltänkande, metodval, frihet, kollegiet, medvetenhet,
tema, under hela dagen. Explicit och implicit har jag sammanfattat förskollärarnas egenskaper som döljer
sig i informanternas berättelser.

Observation/intresse. Undervisning föregås dels av att det görs medvetna observationer av barnen eller
barngruppen. Vilka intressen står att finna och vad säger barnen eller vad samtalar de om? Barns
frågor kan leda vägen i undervisningen och det handlar om att man lär känna ”sina” barn.
Pedagogerna tar tillvara det som händer i barngruppen och barnen får komma med förslag, samtidigt
som pedagogerna måste vara lyhörda. Det kan uppstå spontana tillfällen som präglas av
undervisning, t.ex. vid matbordet eller vid skogspromenaden. Det är barnens intressen som initierar
dessa stunder av undervisning.

Medvetenhet, måltänkande, tema, kollegiet, förberedelse. Informanterna berättade att de intar ett medvetet
förhållningssätt. I ”ryggsäcken” har du litteratur du läst, föreläsningar du lyssnat på, implementering
av läroplanen, fortbildningar i t.ex. matematik, teknik, naturvetenskap, läslyftet. Det är pedagogen
som ska ha ”matematiken i huvudet” om det är fokus på matematik. Det är pedagogen som ska
fördjupa sig i och förbereda sig inför det tema som väljs på förskole-enheterna och samtidigt har du
läroplansmålen i bakhuvudet. Det krävs planering och kollegiala diskussioner. I arbetslaget/kollegiet
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finns olika kompetenser och om samarbetet fungerar tas de olika kunskaperna tillvara för att berika
undervisningen i förskolan. Det handlar även om att pedagogen förbereder sina planerade
undervisningstillfällen rent praktiskt med material och att man vet på vilket sätt man ska presentera
något nytt.

Metodval, frihet, roligt/spännande, introduktion, samlas, under hela dagen. Förskolan är en luftig plats och
här har man fria tyglar att skapa undervisningsutrymme. Det gäller att ta tillvara situationer och
tillfällen under hela dagen. En av informanterna uttryckte explicit att ”Nu tänker vi att alltså mål och
riktlinjer är någonting som finns som ett stort moln av möjligheter. Jag har ju alla de här möjligheterna”.
Undervisningen kan ske på så många olika sätt och det sker utifrån ett fritt metodval men alla
intervjupersonerna är överens om att det ska ske med spänning, vara lustfyllt, roligt eller att det är
viktigt att kunna fånga eller locka barnen. Undervisning kan ske planerat men även spontant. I den
planerade och uppstyrda undervisningen samlas man ofta i olika grupperingar med lagom antal barn
runt ett bord eller på golvet. Introduktionen kan ske med hjälp av ett experiment eller att man ska läsa
en bok eller erbjuda en upplevelse i form av teater eller med hjälp av en handdocka/figur. Samtliga
informanter uttryckte explicit att det kan ske spontan undervisning under hela dagen i förskolan.
Undervisning kan ske i det lilla, i det vardagliga, i rutinsituationer som runt matbordet eller i hallen
där det sker av- och påklädning. I kommunikationen med barnet benämner och bekräftar man och det
sker en dialog. Det kan ske undervisning i den fria leksituationen t.ex. då barnen pusslar eller bygger.
Du som pedagog hjälper barnet vidare i sin utveckling för att nå nästa steg.

Egenskaper hos förskolläraren. Drivande, medveten, samarbetsvillig, spontan, allmänbildad,
kommunikativ, lyhörd, kreativ, intresserad, social, observant, inlevelsefull, reflekterande, öppen,
intressant, organisatorisk, rannsakande, ledare, trygg, strukturerad, flexibel, respektfull, demokratisk,
påläst, inspirerande, interagerande, tillåtande, nyfiken, teatralisk, lugn, positiv, engagerad,
professionell samt mångfacetterad.

Applikation och slutlig identifikation:

För att få fram upplevelsens essens testas alla de identifierade konstituenterna utifrån de tre följande
kriterierna (Szklarski, 2004):

1. Meningsinnehållet, som en konstituent gestaltar, måste vara uttryckt explicit i
någon av texterna, dvs. åtminstone en informant måste uttrycka det direkt.

2.  Meningsinnehållet, som en konstituent gestaltar, måste vara uttryckt explicit eller
implicit i en signifikant majoritet av texterna, dvs. i över 60% av alla texter.

3. Meningsinnehållet, som en konstituent gestaltar, måste vara förenlig med
texterna som inte uttrycker detta meningsinnehåll, dvs. det får inte motsägas i
någon av texterna (s. 284)

Applikationssteget utgör navet i analysarbetet och leder till en slutlig identifiering av de essentiella
dragen i fenomenet. Alla konstituenter som uppfyller kriterierna i steg 5 betraktas som den utforskade
upplevelsens essens (Szklarski, 2004).

I steg 4 hade jag grupperat utsagorna i fyra kluster utifrån olika beskrivningar: 1.
observation/intresse 2. medvetenhet, måltänkande, tema, kollegiet, förberedelse 3.Metodval, frihet,
roligt/spännande, introduktion, samlas, under hela dagen 4. förskollärarnas egenskaper.

Utifrån de kluster som kännetecknas av olika ord i föregående steg kunde jag nu definiera tre olika
konstituenter som kännetecknas av tre abstrakta ord. Dessa konstituenter var följande:



19

- Medvetenhet

- Interaktion

- Spontanitet

I resultatet presenterar jag meningsinnehållet som dessa ovan nämnda konstituenter gestaltar.

Metoddiskussion
Den fenomenologiska ansatsen som metod medförde en fördjupad förståelse för förskollärarnas
upplevelse av undervisning som nytt begrepp i förskolans värld. Mitt val att göra kvalitativa, öppna
intervjuer med en stor öppen ingångsfråga, medförde att jag kunde inhämta detaljerade berättelser.
Eftersom jag spelade in alla intervjuer gav det mig möjlighet att lyssna på inspelningarna vid ett flertal
tillfällen, vilket bidrog till att resultatet blev mer tillförlitligt.

Reliabiliteten i en studie står för bedömningen av huruvida en undersökning kan replikeras. En del
menar att det är näst intill omöjligt att uppfylla detta kriterium i kvalitativ forskning. Det kan bero på
att den sociala miljön är föränderlig och dessutom handlar det om den roll ursprungsforskaren har
intagit, vilken kan vara svår att efterlikna. De kvalitativa intervjuer jag använde mig av var relaterade
till en person som delgav mig sina fria tankar. Jag ställde passande, öppna följdfrågor beroende på de
tankar jag blivit delgiven. Det blev en situationsbetingad intervju, vilket gör att min undersökning blir
svår att replikera (Bryman, 2011).

Bryman (2011) menar också att intern validitet kan i kvalitativa sammanhang betyda att det ska
finnas en god överensstämmelse mellan forskarens observationer och idéer som denne utvecklar. Den
externa validiteten kan vara svårare att fastslå då det är svårt att generalisera kvalitativa resultat men
den kan styrkas med hjälp av att mitt urval bestod av förskollärare i olika åldrar med olika antal
verksamma yrkesår, verksamma vid olika förskolor, verksamma i olika kommuner och till viss del
län. Min intention var att informanterna skulle representeras av olika kön men tyvärr blev det enbart
kvinnor som intervjuades.

Jag använde mig av s.k. gatekeepers för att enklare få tag i personer med, utifrån mina önskemål,
rätt antal yrkesverksamma år. Jag kan inte vara helt säker på hur de gjorde sina urval bland sina
anställda. Det kan vara så att förskolecheferna, som jag använde mig av likt gatekeepers,
handplockade två intervjupersoner som de ansåg vara lämpliga och det i sin tur kan ha påverkat
studiens resultat. En annan aspekt, som även den kan ha bidragit till studiens resultat, är att jag har
förkunskaper om förskolan och dess kultur och innehåll. Jag kunde förstå begrepp som relateras till
förskolan och dess verksamhet och som informanterna använde sig av och det i sin tur bidrog till att
jag kunde ställa relevanta följdfrågor.

Det finns alternativa sätt att bedöma validiteten i en kvalitativ studie, med hjälp av begreppet
tillförlitlighet. Tillförlitlighet bestående av de fyra delkriterierna: trovärdighet, överförbarhet,
pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera är alternativ till att bedöma den kvalitativa
forskningen. Jag använde mig av respondentvalidering, vilket innebar att jag rapporterade det
transkriberade materialet till respondenterna för att de skulle kunna bekräfta att jag uppfattat
verkligheten på rätt sätt (Bryman, 2011).



20

Resultat
I det här avsnittet presenteras informanterna och deras upplevelsebeskrivningar kring begreppet
undervisning. Jag har valt att ange fiktiva namn samt att inte ange var i Sverige intervjuerna är gjorda.

Informanternas upplevelsebeskrivningar

Lisbeth
Lisbeth är 60 år och har varit verksam i förskola som förskollärare i 39 år. Hon arbetar i kommun A,
tillhörande län 1.

Jag känner att på något vis så är det viktigt att de får vara barn men samtidigt så ska man
ju… och det är viktigt att diskutera ordet, begreppet undervisning, vad det står för för var
och en! Att man inte tänker att undervisning är, som jag sa från början, att man vet vad det
är, så tänker jag att det sker undervisning. Det är viktigt att man lyfter detta så att man inte
tror att liksom undervisning är när man sitter i en samling eller att det är en strukturerad
situation. För det kan det ju vá! Men det är ju så mycket mer på förskolan, tycker jag.

Lisbeth arbetar i en barngrupp med barn i åldrarna 3-5 år. Hon berättar att undervisning är med i
vardagen. Hon menar att man är medveten hela tiden och går in och bemöter barnet i deras tankar
eller dialog. Undervisning kan ske i en samlad och planerad situation men för henne sker det i mötet
med barnet hela tiden och hon har en medveten tanke. I en planerad situation samlas de kring något
som pedagogerna bestämt att de ska lyfta. De arbetar tematiskt och nu är temat ljud. Ofta är man inte i
helgrupp och sitter heller inte i en traditionell samling på golvet utan i små grupper vid olika bord.
Allt är inte planerat in i minsta detalj, berättar hon. I en av undervisningssituationerna som handlade
om ljud startades en diskussion om hur många öron de hade tillsammans. På så vis menar Lisbeth att
de fick in lite matematik på samma gång. När Lisbeth ska utveckla att hon tycker att undervisning
sker hela tiden ger hon exempel från matsituationen på förskolan. Hon menar att här är ett väldigt fint
tillfälle att bemöta barnens tankar. Hon skildrar ett tillfälle då samtalet tog sitt avstamp i trycket på ett
barns tröja. På tröjan fanns rymden avbildad, vilket resulterade i att de tillsammans kom in på var
barnen bodde ur ett geografiskt perspektiv, samtalet gick från rymden till jorden, till Sverige och
vidare till hemstaden. En annan gång var de på promenad i skogen och efter att ett barn ”krafsat”
bland löven fann de vitsippor och då tog pedagogerna tillvara det tillfället för att prata om
växtligheten. När de är ute på promenad kan de utnyttja det språkliga genom att använda
prepositioner, ge uppmaningar och instruktioner; t.ex. att barnen ska gå baklänges till nästa stolpe.
Lisbeth menar att så fort man har en medveten tanke är det undervisning som sker. I hallsituationen
sker undervisning hela tiden, då barnen undervisas i att klä på sig och bli självständiga. Det krävs att
pedagogen lirkar och kanske ändrar sin röst till att låta ”spännande”. Lisbeth menar att undervisning
kan ske genom att man är medvetet tyst och ser på när ett barn försöker lösa en uppgift för att ge
barnet en chans att tänka och reflektera på egen hand. Undervisning karaktäriseras också av att man
som pedagog hjälper barnet vidare i sin utveckling och att de får utmaningar. Lisbeth uttrycker också
att undervisning är hur man tänker och gör vid konfliktlösning och hur man är mot varandra. Vidare
utgår de ifrån barnets intresse och helst ska det vara spännande och roligt för barnen, tycker Lisbeth.
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Lotta
Lotta är 40 år och har varit verksam i förskola som förskollärare i 4 år. Hon arbetar i kommun A,
tillhörande län 1.

Ja, det är ju svårt. Undervisning i förskolan det är ju väldigt nytt begrepp. Men samtidigt är
det så att undervisning är något vi har gjort i förskolan hela tiden, det är bara det att nu har
vi fått ett ord på det.

Lotta arbetar på en avdelning med småbarn i åldrarna 1-2. Hon berättar att undervisning kan vara i
det lilla, i det vardagliga. Undervisning kan ske både spontant och förberett. Det kan ske undervisning
när man ska gå ut och barnet ska lära sig att ta på sin overall. Det kan också vara en planerad aktivitet
där förskolläraren har tänkt ett innehåll som du vill att barnen ska lära något om. De arbetar tematiskt
och bygger på temat efter hand. Just nu har de tema teknik. Hon berättar att det handlar om att fånga
upp ett intresse som de tidigare observerat hos barnen. De väljer sen en metod för att komma åt
ämnet, teknik, som de vill lyfta i undervisningen. De såg hur de små barnen var intresserade av att
saker och ting snurrar och bestämde sig för att arbeta med teknik. Intresset i småbarnsgruppen var
figurerna ”Babblarna”, vilket resulterade i att de använde sig av figurerna i sitt metodval. Hon
berättar att man kan vända negativa beteenden i barngruppen till något positivt med hjälp av
undervisning. Vid ett undervisningstillfälle kan barnen ges möjlighet att samarbeta, träna turtagning,
lära sig färgerna, diskutera teknik, tänka problemlösande. Vid planerade undervisningstillfällen väljer
de att dela in barnen i mindre grupper och även om de utgår från barnen och barnens intresse så
planerar pedagogerna hur det ska se ut, vilket är väldigt komplext, tycker Lotta. Vidare menar hon att
det är svårt att planera en undervisning med de yngsta barnen, eftersom det måste vara på ett sådant
enkelt vis så att barnen får en chans att förstå vad det är du vill att de ska få syn på. Vid
matsituationen kan barnen t.ex. undervisas i hur de ska hålla skeden på rätt håll. När de sitter och äter
kan det lilla barnet peka ut genom fönstret och säga: ”där!”. Då fångar man upp det och försöker tolka
och prata om vad det är de ser. Det sker väldigt mycket undervisning i lek i Lottas barngrupp. Det
handlar om att visa, uppleva, upptäcka och att pedagogerna benämner och ställer frågor, avslutar
Lotta.

Siv
Siv är 61 år och har varit verksam i förskola som förskollärare i 37 år. Hon arbetar i kommun B,
tillhörande län 2.

Jag tycker att jag undervisar hela tiden. Alltså de där begreppen går in i varandra:
undervisning, utbildning, uppfostran, tycker jag. Men eftersom vi är pedagoger och vi har en
läroplan att följa och det är en förskola då alltså, så tycker jag att jag undervisar. Jag
undervisar när vi klär på oss, jag undervisar i många situationer, svarar på barns frågor,
hjälper, har en dialog. Undervisning kan vara väldigt mycket!

Siv arbetar i en barngrupp där barn är i åldrarna 3-5. Hon tycker att det är så naturligt för henne att
hon tar tillvara på det som sker i förskolan. Vid matsituationen kan du undervisa i värderingar kring
huruvida det är ok att skrapa av tallriken med mat man inte tycker om. Förskolläraren måste ge av sig
själv och undervisa i värderingar. Siv berättar att de observerar vad barnen leker, hur de pratar
sinsemellan, lyssnar på frågor som ställs och sen kan de bygga vidare på det. Hon berättar att det är så
luftigt i förskolan en stor frihet med ansvar där det gäller att använda sin tid. De arbetar tematiskt och
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temat är matematik. De samlas kring något pedagogerna har tänkt att de ska lyfta och de som vill och
är intresserade fortsätter att vara i samlingen eller att följa med in till verkstan för att t.ex. skapa eller
experimentera. Temat utgör grunden. Siv menar att det är hon som har matematiken i huvudet, det är
hon som tänker utifrån det. Hon funderar ut hur de ska få in matematiken i något som barnen har
visat vägen till. T.ex. skulle de göra fågelmatare och plockade fram så att barnen kunde måla mönster
och att de fick göra en ritning. De mätte hur lång pinnen skulle vara, hur många fåglar får plats på den
osv. Pedagogen ställer frågorna som gör att barnen får tänka till. De kan hamna i sagor, i ett träd eller
vad som helst men att det finns ett matematiskt tänkande, menar Siv. Det ska finnas ett driv, ett
sammanhang och en helhetssyn på vad de gör! Förberedelser är viktigt, dels i form av utbildningar
men också i praktiken i undervisningssituationen. Det är viktigt att använda rätt språk, barn bör höra
de rätta begreppen, t. ex när man undervisar i teknik används orden hypotes, vi transformerar, vi gör
ånga, vi omformar etc. Barnen får ställa en hypotes och de får göra en slutsats. Siv tar också upp hur
de pratar med barnen vid undervisningstillfället: ”Vad ska vi göra? Hur ska vi göra? Varför ska vi göra
det? Hur tror ni det kommer att bli?”. Den sista är en viktig fråga anser Siv.

Anita
Anita är 60,5 år och har varit verksam i förskola som förskollärare i 38 år. Hon arbetar i kommun C,
tillhörande län 1.

Samtidigt är det tuffare nu, mycket mer, större barngrupper och de går mera timmar här
också mot vad de var innan. Det är mer stressigare men jag försöker att jag vill ge dem,
barnen någonting när jag är här, vill vara professionell, jag vill ge dem… undervisning ska
vara spännande och det ska vara med glädje.

Anita arbetar med barn i åldrarna 2-5. De brukar blanda barnen, åldersmässigt, vid sina planerade
undervisningstillfällen. De sitter ofta vid ett bord och är inte så många vid varje tillfälle. Anita själv
undervisar gärna i naturvetenskap, hon har utbildat sig i det och hon har även gått läslyftet. På
förskolan arbetar man med tema språket. Barnen måste tycka att undervisningen är spännande och
roligt, det är a och o anser Anita. Pedagogerna använder sig av drama och dramatiserar olika
dilemman på förskolan för att bearbeta normer och värden som är en avdelning i läroplanen. De
arbetar med barns självkänsla och att de ska lära sig att säga ”nej!”. När man ser någonting framför
sig, material eller ett agerande vid drama så kan man fånga barnen i undervisningen på ett annat sätt,
säger hon. De har alltid planerad undervisning mellan 9-9.30. Hon berättar att hon brukar ropa på
barnen att de ska komma och sätta sig och ibland får de hämta saker som ska användas i
undervisningen. Även om det handlar om att experimentera med flyta-sjunka så kan vi t.ex. räkna
sakerna vi använder för att få in lite matte. Anita berättar att man alltid har undervisat när man har
samling men att man kan lära ut andra saker vid andra tillfällen, t.ex. då barnen ska klä på sig. Då
undervisar man genom att benämna kroppsdelar eller att man uppmanar barnen att ta på sig vänstra
skon eller höger arm osv. De undervisar även i språket då de byter blöjor, eftersom de har bilder som
de kan samtala om uppsatta på toaletten. ”Det är ju som att hela förskolan är ett lärande”. Hon vill gärna
ge av sin tid till barnen och bry sig om deras känslor och inte bara stå rabbla upp någonting med
matte. Anita vill fängsla barnen. Avslutningsvis menar hon att alla barn är olika och att det måste de
få vara. En del är teoretiska en del är mer praktiska och en del är esteter, en del är mer försiktiga och
en del är framåt. Vi måste ta hänsyn till barnens personligheter, säger Anita!
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Tina
Tina är 28 år och har varit verksam i förskola som förskollärare i 5 år. Hon arbetar i kommun C,
tillhörande län 1.

Jag tänker att undervisning är något som man gör som inte barnen kanske får in. Lärande är
något som man kan analysera vidare, som barnen kommer med någonting, att man tar det ett
steg till. Att man vidareutvecklar det och lyssnar på deras tankar och man är lyhörd. Jag
tycker att undervisning är lite fel ord inom förskolan. Det vill man nog mer ha lärande kan
jag känna.

Tina arbetar i en åldersblandad grupp där barnen är 1-5. De gör indelningar åldersvis då de har sina
planerade undervisningstillfällen. De har tema språket över hela förskolan så deras planerade
undervisningstillfällen går ut på att arbeta kring böcker. De flesta i personalen har gått läslyftet. Efter
att ha gjort reflektioner i pedagoggruppen bestäms det hur de ska gå vidare vid nästa tillfälle för att
”gå ett steg längre”. Hon berättar att undervisning handlar om repetition, man gör upprepat samma
saker men att de alltid är ute efter att fånga barnen, att engagera dem. Barnen får komma med förslag
och det är deras intresse och nyfikenhet som styr men det är pedagogerna som avgör vilken aktivitet
det blir på agendan. Det är viktigt att man som pedagog är förberedd. Undervisning handlar om
repetition. Tina säger att det kan förekomma spontana undervisningstillfällen i den fria leken under
eftermiddagen. Det är viktigt att pedagogerna finns till hands även där, menar hon. Den dagliga
dialogen med barnen är viktig och även att alla får komma till tals i olika reflektioner vid
undervisningstillfället, menar Tina.

Josefine
Josefine är 30 år och har varit verksam i förskola som förskollärare i 5 år. Hon arbetar i kommun B,
tillhörande län 2.

Vi har ju ingen katederundervisning som de har i skolan utan vi har en undervisning där vi
är nyfikna, vi forskar, vi tar reda på, alltså tar reda på saker tillsammans. Inte bara att vi
vuxna kan fakta och för över det till barnen utan man tillsammans skapar undervisningen
med barnen så att säga.”

Josefines barngrupp består av barn i åldrarna 1-5. De delar sällan upp barnen efter ålder utan de
försöker skapa undervisningssituationer där alla kan vara delaktiga. Pedagogerna observerar
barngruppen; vad finns det för intressen, vad väljer barnen att göra? När de valt ut något som de
tänker lyfta, skaffar sig pedagogerna kunskap för att i förberedande syfte kunna ha något att
introducera då rätt tillfälle faller in. De tvingar aldrig ett barn till undervisning. Det kan uppstå
spontana undervisningstillfällen, t. ex vid promenader eller vid matsituationerna. Då kan allt hända,
enligt Josefine. Diskussioner kan ske från ”jord till bord”, bordsskick, samtal om temaarbetet,
kommunikation sker överlag och här finns många lär-moment. Det är väldigt viktigt, hävdar Josefine,
att vi fångar barnen på ett intressant sätt så att de tycker lärande och undervisning är roligt. Fångar
man inte barnet så är det pedagogerna som inte lyckats fånga intresset och får tänka om! Temat på
förskolan är matematik och det är viktigt att det leks fram på ett lustfyllt sätt. De kan baka, sjunga,
bygga eller räkna i ”Kurragömma-leken” för att nå de ställda målen i matematik, berättar Josefine.
Parallellt med matematiken har de ett skapande-projekt som benämns: ”Vi är konstnärer” och barnen
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undervisas i och inspireras av olika konstnärer och deras skapandestilar. Pedagogerna är hela tiden
förberedda att lyfta undervisningen en nivå ytterligare, eller bygga vidare om intresset finns hos
barnen. I förskolan har pedagogerna fria tyglar och de kan alltid reflektera och fundera hur de ska nå
barnen menar Josefine. Det är viktigt att pedagogen har fingertoppskänsla och att man är beredd på
att vända ut och in på sig själv i funderingarna över hur man kan bemöta alla barn, det gäller
nämligen att försöka förstå ”sina” barn. Det är pedagogerna som ska fånga upp barnen och sedan
erbjuda dem, anser Josefine!

Resultat av analys
Utifrån den fenomenologiska analysprocess som gjorts i denna studie framträdde tre konstituenter
vars meningsinnebörder jag kommer att redovisa här nedan.

Medvetenhet
Undervisning präglas av en medvetenhet. I förskolans kontext tycks undervisning kunna ske under
hela dagen och den framträder genom ett slags medvetet förhållningssätt.

För mig så ligger undervisning väldigt varmt om hjärtat, att man gör det i vardags… alltså
att du är medveten hela tiden. Att du i en medveten situation går in och bemöter barnet i
deras tankar eller deras dialog. Så för mig är inte undervisning den här samlade situationen,
det kan det ju vara, en planerad situation. Men för mig är det mycket att jag i mötet med
barnen hela tiden alltså har en medveten tanke med hur jag bemöter barnet. Eeh … så det
känner jag väl att det ligger mig varmt om hjärtat att man inte får förglömma det, att det är
undervisning det också, för mig i alla fall! (Lisbeth)

I intervjupersonernas svar framträder att förskolläraren bör ta tillvara alla situationer på ett medvetet
sätt och undervisning kan ske i det lilla, i det vardagliga. Observationer är viktiga i sammanhanget
och utifrån dessa kan undervisningen planeras. Rent praktiskt sker undervisning när barn och
pedagoger samlas runt något som ska lyftas, beskådas eller fås syn på. Det de samlas kring kan t.ex.
vara ett experiment, en bok, en målning, snö eller en teater. Medvetenhet, närvaro och utmaning är tre
begrepp som uttrycks både explicit och implicit.

Du skulle höra oss i kemiverkstan. Det är klart jag använder: det är en hypotes, vi
transformerar, vi gör ånga, vi omformar. Det är ju klart att jag använder ett vokabulär med
”snäppet över” om man tycker det. (Siv)

Intervjupersonerna berättar för mig att de använder sig av ett medvetet språk och använder sig av
begrepp och termer i relation till det de undervisar i. Undervisningen kan innehålla många ämnen på
samma gång. Naturvetenskapens undervisning kan även innehålla språkundervisning och samtidigt
kan förskolläraren lyfta matematiska begrepp och parallellt pågår det ett projekt om t.ex. normer och
värden. I förskolans kontext handlar det om att lyfta de olika målen ur förskolans läroplan och på ett
medvetet sätt sträva mot dem samtidigt som man måste fånga barnen. I informanternas berättelser
finns olika sätt att använda sig av undervisning men det gäller att fånga barnens intressen och
använda sig av en metod kantad av dessa intressen för att nå själva ”ämnet”. Vill man t.ex. arbeta efter
strävandemålen ur läroplanen i ämnet teknik, kan figurerna ”Babblarna” användas som metod. Även
om förskollärarna utgår ifrån barnens intressen så är det förskollärarna som planerar själva innehållet,
vilket kan verka komplext.
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Då har ju vi bestämt och sen pratar vi med barnen: Vad ska vi göra? Hur ska vi göra?
Varför ska vi göra det? Hur tror ni det kommer bli? Det är en viktig fråga också! (Siv)

Det måste finnas ett tänk hos pedagogen. Det är pedagogen som har t.ex. matematiken i huvudet och
applicerar det på något som barnen visat sitt intresse för. I en förskolegrupp använde man sig av leken
”Kurragömma” för att undervisa de små barnen när det gällde att lära sig rabbelräkna.

Ja, precis och sen när man ser att intresset inte finns hos barnen då är det liksom att hur
kan vi ta det från ett annat håll? För vi kan fånga in så många olika ämnen… ähm… i det
liksom hela, för att vi har… Om vi tar det med matematiken; vi kan baka, vi kan sjunga, vi
kan räkna, vi kan bygga, hur många klossar kan du bygga? Så vi kan göra det på olika sätt
och ändå få med barnen på det sättet. (Josefine)

Förskolläraryrket kräver enormt stor flexibilitet och det gäller att följa barnen och ta reda på vart det
bär hän, vart leder undervisningen? Pedagogerna styr temainnehållet efter dels barnens intressen och
dels utifrån läroplanens mål. Vidare karaktäriseras undervisningstillfällena av att pedagogerna på ett
medvetet sätt arbetar med barn i indelade grupper. Gruppindelningarna kan ske utifrån olika
kriterier: åldersmässigt, mognadsmässigt eller efter intresse. Pedagogerna tycks se en potential i att
kunna bygga vidare och att förbereda för ”nästa steg” i undervisningen och att kunna vara fria i sina
metodval. Med hjälp av undervisning kan de vända negativa trender i en barngrupp till något
positivt. I en barngrupp var det mycket ”kiss och bajs-prat” och då planerade förskollärarna ett tema
som handlade om kroppen. Barnen undervisades i kroppens funktioner och fick på olika sätt ta reda
på hur kroppens organ fungerar. Intervjupersonerna låter mig få reda på att fortbildning och
utbildning krävs för att förskollärarna ska kunna undervisa utifrån läroplanens olika strävandemål.
De berättar också att kollegiet är av betydelse och allas kompetenser och olika förmågor bör tas
tillvara och kan berika undervisningen.

Interaktion
Det gäller att utgå ifrån barnets intressen. Vidare är det viktigt att bemöta barnen i deras tankar och
delta i dialoger med barnen. Den dagliga dialogen med barnen är viktig och även att alla får komma
till tals i olika reflektioner vid undervisningstillfället. I mötet kan pedagogen fånga barnet.

Fågelmataren kom från något barn som hade det hemma, som hade köpt frö och hällt i och så
kommer de och så säger vi: det kan vi ju göra. (Siv)

Det är viktigt att lyssna på barnens tankar, och att de får vara delaktiga genom att komma med
förslag. Genom intervjupersonerna får jag veta att det är viktigt att ta till vara barnens idéer och det är
barnens intresse som styr. Leken är central i undervisningen och det innebär att man kan använda sig
av lek i sin undervisning. Vidare talar informanterna om kommunikationen med barnen och att man
försöker tolka det lilla barnet, lär känna ”sina” barn, svarar på barns frågor och hjälper barnet vidare i
sitt lärande.

För även, vi har ju ingen katederundervisning som de har i skolan utan vi har en
undervisning där vi är nyfikna, vi forskar, vi tar reda på, alltså tar reda på saker
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tillsammans. Inte bara att vi vuxna kan fakta och för över det till barnen utan man
tillsammans skapar undervisningen med barnen så att säga. (Josefine)

Det fria klimatet på förskolan gör att pedagogen kan finna olika vägar i att undervisa.

… för man kan komma så långt med att interagera med barnen på ett annat sätt och det är
därför jag trivs med att jobba på förskolan. (Josefine)

Undervisning sker genom att pedagogen interagerar med barnen och det handlar om bemötande och
lyhördhet. Undervisningen kan ske på så många olika sätt och det sker utifrån ett fritt metodval. Alla
intervjupersonerna är överens om att det ska ske med spänning, vara lustfyllt, roligt eller att det är
viktigt att kunna fånga eller locka barnen.

Man ska ingå socialt, det är ju att man kokar ner till det viktigaste så är det ju mycket
språkligt och socialt… eeh, det här med att du argumenterar för din sak, du får lov att prata
och säga: Men jag vill och jag vet hur det ska gå till! Det kanske man inte säger, att jag vill
bestämma, men lite ligger i det och så får man lyssna på varandra och vad man tar tillvara på
varandras idéer. (Siv)

När barnen är indelade i små grupper går det att interagera med vart och ett barn på ett annat vis än
om det är större grupper med fler antal barn.

Så det kan jag känna är undervisningstillfällen, när vi delar dem i två grupper och där de får
prata och är lyhörda och lyssnar på varandra. Komma med förslag… (Tina)

Det är viktigt att man ser till att nå varje barn och ta reda på vad vart och ett barn har för åsikt samt att
de har förstått.

Man ser att de är med, att de kan, hur de vågar prata. (Anita)

Prägeln på själva undervisningen är att det ska vara intresseväckande, inspirerande och med ett öppet
klimat som bjuder in till dialog där frågor får ställas, barnens åsikter får framföras och reflektioner får
dryftas.

… och sen ville de göra det på mig efteråt och det var så kul, för alla barnen fick göra det och
då tog de väck alla grejerna till mig. Så man fick ju (skrattar), lite sådär; Jaa, vad är det nu
som är borta? Tänka till lite. (Tina)

Det råder glädje och nyfikenhet och barn och pedagoger samarbetar samt interagerar i
undervisningen. Det kan jag utläsa i samtliga intervjuberättelser.

Spontanitet

Förskollärarnas berättelser vittnar om de många möjligheter som förskolans kultur bjuder i
undervisningens sammanhang. Förskollärarna har fria tyglar att använda olika metoder i
undervisningen och samtidigt få vara flexibla, att kunna byta metod om det visar sig att de inte får
med sig barnen. De kan skapa sig en egen undervisning utefter barnens behov, och ge en god grund
till det livslånga lärandet.

För undervisning är ju… för det är det som jag som pedagog gör oavsett om det är någon
aktivitet som jag har planerat och jag vill att barnen ska få syn på detta. Att jag styr det så är
det ju en form av undervisning eller om det blir som i den fria leken, i det spontana, att få dit
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pusselbiten. Hur ska jag få dit den? Det är ju också en undervisning från min sida, att jag
går in och hjälper. Inte gör det till barnen utan gå in på vägen och hjälper barnen att klara
det. (Lotta)

Det spontana tillfället att undervisa kan uppstå vid en skogspromenad:

Ja, men vad är det här för löv vi ser? Så då blir det ju mer spontant. Då är det ju verkligen
vad barnen har sina ögon på nu och här, vad är det för något? Ja, det blir spontan
undervisning. (Josefine)

Vid en spontan vattenlek ute på gården kan man ställa frågor på ett undervisande sätt:

… det är ju, det blir lite mer spontant då, att man börjar prata: Vad händer? Flyter det och
sjunker detta och… vad är det som händer liksom? (Lotta)

Undervisning kan leda till en förståelse eller sätta igång en process hos barnen. Det gäller att fånga
ögonblicket i arbetet med barnen. Undervisning kan ske planerat men även spontant och vara
situationsbetingad. Flera av förskollärarna hävdar att undervisning sker i hallen där barnen
undervisas i att klä på och av sig. En informant uttrycker att hon undervisar hela tiden och generellt
tycks det handla om att undervisning kan bedrivas närsomhelst. En annan informant berättar att hon
tycker att hela förskolan är ett lärande.

Nej, idag var det spontant. Vid såna tillfällen säger vi: Kom nu, barnen, så ska ni få se något
spännande här! Då när vi tog in snön tyckte de ju det var alldeles tokigt, så då kom ju
faktiskt alla barnen. Men det är ju också viktigt att vi tvingar ju inte alla barnen att sitta ner,
utan de som är intresserade. Men vi erbjuder ju alla barnen: Nu är det dags! Nu kommer vi
att göra någonting! (Josefine)

Den spontana undervisningen präglas ofta av en upplevelse enligt informanterna. Upplevelsen kan
initieras av pedagogerna, på initiativ av pedagogerna men den kan också vara initierad av barn.

Där är det ju också att man… där är man ju inte planerad in i minsta detalj, men i den
situationen så uppstår ett lärande eller en undervisningssituation. Att man tar upp de
grejerna som kommer upp ju i den situationen. (Lisbeth)

Även om undervisningens innehåll är planerat så är den ändå inte alltid planerad in i minsta detalj
utan det finns utrymme för spontanitet. Lekperspektivet finns alltid med och undervisning sker
genom leken, berättas det för mig.

Sammanfattning
Analysresultatet presenterade tre konstituenter: medvetenhet, interaktion samt spontanitet som i
denna studie präglade undervisning i förskolan. Dessa tre essenser stod att finna bakom
informanternas berättelser. Många av utsagorna kunde härröras till fler än en konstituent, d. v. s. de
går in i varandras betydelse.

Sammanfattningsvis handlar det om i förskollärarnas berättelser att det föreligger en medvetenhet
som vilar på utbildning och fortbildning. Tänket måste finnas hos pedagogen och är det något särskilt
man vill att barnen ska rikta sin uppmärksamhet mot så styrs det planerat och målmedvetet mot detta.
Metodvalen är många och det är ett fritt arbetsfält i förskolans värld. Medvetenheten styr hur
förskollärarna ska förbereda, planera och dela in barngrupper för att kunna bedriva undervisning.
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Undervisningen vilar även på att det finns en interaktion mellan pedagog och barn. Genom att ta
reda på barnens intressen och utgå härifrån kan förskollärarna nå fram med sin undervisning. Det
handlar om att finnas till i dialoger, reflektioner och låta barnens idéer ta plats. I leken sker interaktion
och det gäller för förskolläraren att lära känna ”sina barn” och tolka dem utifrån deras tankar och
funderingar.

Spontanitet är en viktig ingrediens i förskolans utbildning. Upplevelser som sker i barnens dagliga
vistelse på förskolan tas till vara. Förskollärarna kan ta tillvara en spontan upplevelse att undervisa
utifrån. Barnen kan presentera något de hittar t. e. x. i skogen eller bli intresserade av något som i sin
tur kräver undervisning. Undervisning sker spontant genom leken och i rutinsituationer.
Undervisning kan ske närsomhelst under hela dagen i förskolan.
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Diskussion
Studiens resultat kommer här att studeras och samtidigt visas hur resultatet kan kopplas ihop med
studiens teoretiska ramverk. Jag tänker också försöka förstå studiens resultat, d.v.s. den eller de
innebörder som förskollärarna ger begreppet undervisning, i relation till den definition som anges i
förskolans styrdokument

Undervisning i förskolan
Undervisning som begrepp har helt nyligen börjat få fäste i förskolans värld. Förskolan är första ledet
i Sveriges utbildningssystem, men till skillnad från skolan bedrivs verksamhet över hela dagen och i
de flesta fall finns ingen schemalagd undervisning. Förskolan har heller inga uppnåendemål i sin
läroplan utan endast strävandemål. Det finns ingen metodbok som beskriver hur man ska arbeta i
förskolan. Det finns direktiv att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
när det gäller såväl innehåll som arbetssätt (Skolverket, 2018).

I läroplanen uttrycks att undervisningen ska följa målstyrda processer (Lpfö 18). Doverborg et al.
(2013) menar att läraren i förskolan har en undervisande uppgift att få barn att utvecklas inom
specifika kunskapsområden som formulerats i läroplanen.

I informanternas berättelser finns olika sätt att använda sig av undervisning men det gäller att på
ett medvetet sätt fånga barnens intressen. Även om förskollärarna utgår ifrån barnens intressen så är
det förskollärarna som planerar själva innehållet, vilket kan verka komplext. Det måste finnas ett
medvetet tänk hos pedagogen. Denna studies resultat visar att medvetenhet är en av de essenser som
ligger bakom undervisningen i förskolan. Detta står även att finna i ett av resultaten som Jonsson et al.
(2017) kom fram till i sin studie, nämligen att lärarna ständigt, på ett kravfyllt vis, förväntas vara
pedagogiskt medvetna.

Denna studie visar att det är pedagogen som har t.ex. matematiken i huvudet och applicerar det på
något som barnen visat sitt intresse för. Förskollärarna har fria tyglar att använda olika metoder i
undervisningen och samtidigt få vara flexibla att kunna byta metod om det visar sig att de inte får
med sig barnen. De kan skapa sig en egen undervisning utefter barnens behov, och ge en god grund
till det livslånga lärandet. Undervisning sker genom interaktion med barnen. Ovanstående kan
kopplas till Nilsson et al. (2018) som lyfter begreppet iscensättning i sin studie. De menar att
förskollärarnas roll innebär att leda med lyhördhet och att respondera på barnens göranden. Vidare
gäller det att tillsammans skapa en mening i det som sker.

Intervjupersonerna lät mig få reda på att fortbildning och utbildning krävs för att förskollärarna
ska kunna undervisa utifrån läroplanens olika strävandemål. Naturvetenskapens undervisning kan
även innehålla språkundervisning och samtidigt kan förskolläraren lyfta matematiska begrepp och
parallellt pågår det ett projekt om t.ex. normer och värden. Sheridan et al. (2011) kom fram till att
förskollärarna i deras undersökning insåg att det saknades fördjupade kunskaper i bl.a. matematik,
naturvetenskap, teknik och IKT för att kunna utföra arbetet med ett målinriktat arbetssätt. Detta
bekräftar informanterna i min studie och det visade sig att flera av dem hade fördjupat sig i dessa
ämnen som läroplanen, (Skolverket, 2010), utökats med.

Undervisning kan leda till en förståelse eller sätta igång en process hos barnen. Pedagogerna tycks
se en potential i att kunna bygga vidare och att förbereda för ”nästa steg” i undervisningen. Leken är
central i undervisningen och man kan använda leken i sin undervisning.
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Undervisning sker under hela dagen
Förskollärarna i min empiri berättar att undervisning kan ske under hela dagen och att den kan vara
spontan eller planerad. Det är vanligt att man samlas kring en utvald aktivitet för att undervisa, men
det tycks lika vanligt att något som föranleder undervisning uppstår spontant eller utifrån vad barnen
initierar. Förskolläraryrket kräver enormt stor flexibilitet och det gäller att följa barnen och ta reda på
vart det bär hän, vart leder undervisningen? De flesta intervjupersonerna berättar för mig att i hallen
sker undervisning vid av- och påklädning. En informant uttrycker att hon undervisar hela dagen och
generellt tycks det handla om att undervisning kan bedrivas närsomhelst, bara förskollärarna har ett
medvetet förhållningssätt. Jag tolkar det som att förskollärarna alltid bör ha ett ”undervisande
förhållningssätt”.

Jag kan hitta flera spår i min undersökning som leder till den tidigare forskningen. Jonsson (2013)
som utifrån begreppet ”nuets didaktik” förklarar att undervisning kan kännetecknas av att didaktiska
frågor hanteras på stående fot utifrån barnen eller de förutsättningar som råder, mer än utifrån en
planerad verksamhet. Vallberg Roth (2018) har i sin undersökning kommit fram till att en
dominerande aktionsnivå är den där pedagogen följer barnen och är samtidigt det som kännetecknar
undervisning i förskolan. Vidare kommer hon fram till att begreppet didaktik inte alltid skrivs fram,
utan praktiksidan är mer framträdande. Nilsson et al. (2018) gjorde sin studie baserad på pedagogiska
dokumentationer och kom fram till att undervisning i förskolan handlar om att leda med lyhördhet
inför vad som är och kan bli meningsfullt för barnen. Det gäller för pedagogen att respondera på
barnens aktiviteter och meningsskapa tillsammans med dem.

Sheridan & Williams (2018) hävdar att undervisning i förskolan handlar om vad förskollärarna på
ett medvetet sätt vill att barn ska utveckla ett kunnande om. Det krävs att förskollärarna innehar
ämneskunskaper men också ett didaktiskt kunnande. Utifrån Hudson och Meyers didaktiska triangel
(Öhman, 2014) kan man på ett enkelt sätt förstå den didaktiska processen utifrån de tre elementen:
läraren-eleven-innehåll. Processen karaktäriseras av vad eller vilket innehåll läraren vill presentera för
eleven, baserat på elevens tidigare erfarenheter och kunnande samt undervisningsrelationen mellan
lärare-elev. Björklund et al. hävdar att undervisning innebär att förskolläraren pekar ut något som
barnet inte tidigare urskilt.

Jonsson (2013) kom fram till att risken med att arbeta utifrån nuets didaktik kan vara att innehållet
kan bli fragmentariskt och utan meningsfull riktning om alla barns enskilda intressen ska styra
innehåll och metoder. I denna studies resultat kan man, som redan sagts ovan, dels utläsa att
pedagogerna undervisar utifrån ett planerat innehåll men lika ofta tycks det vara barnen som styr vad
det ska undervisas om i den spontant uppkomna situationen.

Slutsats
De flesta intervjupersonerna i denna studie använder sig av begreppet undervisning på ett
oreflekterat vis. De tycks väva in begreppet i stora delar av förskolans dagliga innehåll. Till skillnad
från resultatet i Öqvist & Cervantes (2018) studie som visade att förskollärarna inte såg sig som
undervisande aktörer. Jonsson et al. (2017) kom fram till liknande resultat i sin studie, som visade att
undervisnings-begreppet inte självklart användes av förskollärarna i förskolans värld.
Skolinspektionen (2018) riktade sin kritik mot förskolans arbete som de ansåg inte målstyrdes p.g.a.
förskolepersonalens osäkerhet i hur undervisning ska bedrivas.

Denna studie visar att undervisning kan ske spontant eller planerat. I förskolans läroplan (Lpfö 18)
handlar undervisningen om att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt
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och riktning. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant
förutsatt att det är målstyrt. Jag anser att om en förutbestämd målbeskrivning saknas så borde det
vara spontan undervisning som sker.

Slutsatserna av denna studies resultat visar att förskollärarna har tagit till sig begreppet
undervisning och applicerar det på olika innehåll under hela dagen i förskolans utbildning.
Undervisning kan ske spontant eller planerat under förutsättning att pedagogen har ett medvetet
förhållningssätt och kan interagera med barnen. Frågan kvarstår vad Skolverket med hjälp av
förskolans styrdokument egentligen lägger för innebörd i begreppet undervisning. Vi kan titta tillbaka
på citatet i inledningen, ur Lpfö 18 (Skolverket, 2018):

Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som
utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.
Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant
eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskollärare ska ansvara
för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade
arbetet främjar barns utveckling och lärande (s. 7).

Kan undervisning i förskolan utifrån dessa definitioner karaktäriseras på ett sådant mångfacetterat vis
som informanternas berättelser i denna studie vittnar om? Svaret torde vara ja, förutsatt att det finns
ett målrelaterat tänk bakom varje undervisningsakt.

Sammanfattande reflektion
I en sammanfattande reflektion vill jag passa på att presentera de frågor och funderingar som den här
studien har väckt under arbetets gång. Ett spontant undervisningstillfälle karaktäriseras ofta av att det
uppstår något i praktiken under en dag i förskolan. Det kan vara ett barn som har en tröja med
rymdmotiv som väcker funderingar, en växt som hittas eller en insekt barnen undrar över på
skogspromenaden. Jag kan inte låta bli att undra över om förskollärarna bör ha alla läroplanens
strävandemål med dess olika ämnen i beredskap under hela sin arbetsdag i väntan på det spontana?
Det borde nämligen vara svårt att hålla 30 strävandemål i sitt medvetande och kunna aktivera dem
och interagera med barnen och dessutom utveckla ett processarbete närsomhelst under förskolans
dag. Behöver förskolläraren därmed vara förberedd att undervisa varenda arbetad timme under sin
dag i förskolan? Kan undervisning ske under hela dagen i förskolan sett ur ett didaktiskt perspektiv?
Det skulle under sådana förhållanden förutsätta att förskollärarna hela tiden, på ett medvetet vis,
ställer de ”rätta frågorna”, för att på ett sådant sätt stimulera barns hjärnverksamhet.

Framtida studier
Undervisning som begrepp är just nu under implementering i förskolan. Förskolan har ett slags
gränslöst uppdrag, d v s utbildningen saknar arbetsbeskrivning och förskollärarna står fria att
använda olika metoder för att sträva mot alla läroplanens mål. I det avseendet vore det av intresse att
fler studier görs för att fortsätta ta reda på hur undervisningen tar sig uttryck och även hur den
påverkar förskolans pedagogiska utbildning. Det hade även varit intressant att undersöka hur
förskollärarna har tagit till sig det didaktiska perspektivet och om de använder sig av didaktik i sin
undervisning. Slutligen vore det av intresse att ta reda på vilken kompetensutveckling som krävs för
att kunna undervisa i förskolan.
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Bilaga 1

En undersökning om undervisning i förskolan

Du som får detta brev är förskollärare och inbjuden att delta i en intervjuundersökning om hur
förskollärare upplever begreppet undervisning.

Den 19 juli 2019 verkställs den nya läroplanen för förskolan. En av flera förändringar handlar om att
förskolan ska bedriva undervisning, därför är jag intresserad av dina tankar och funderingar.
Undersökningen tillhör ett uppsatsarbete i pedagogik som sker under vetenskaplig handledning.

Syftet med studien är att undersöka hur undervisning i förskolan upplevs av förskollärare och vilken
betydelse undervisningen har för den pedagogiska verksamheten.

Jag kommer att använda mig av samtalsliknande intervjuer och jag skulle vilja träffa dig vid ett
tillfälle. Intervjun beräknas ta ca en timme och den kommer att spelas in för att jag själv aktivt ska
kunna delta i intervjun på bästa sätt. Inspelningarna kommer att skrivas ner och jag kommer sedan att
tolka och analysera svaren. Du kommer att erbjudas möjlighet att läsa igenom en sammanfattning av
din intervju, för att du ska kunna bekräfta att jag uppfattat det du sagt på rätt sätt. Jag kommer
sammanlagt att intervjua 6-7 förskollärare vid olika tillfällen.

Resultatet kommer att sammanställas i ett självständigt arbete på ett sådant sätt att vare sig du, din
arbetsplats eller kommun kommer att kunna identifieras.

Din medverkan är frivillig och du har rätt att avbryta din medverkan innan arbetet är klart i maj 2019,
utan någon särskild förklaring. När uppsatsen är klar kommer ni att få tillgång till att kunna läsa den.

Jag som genomför studien heter Pella Thörnberg och studerar Pedagogik C (GR) 61-90hp, på distans
vid Mittuniversitetet, Campus Sundsvall.

Kontaktuppgifter:

Pella Thörnberg

Tel.nr: xxx xxx xxx xxx

petr1801@student.miun.se
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