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Undervisning i förskolan 

 

Podcasten finns att lyssna på här:  
https://soundcloud.com/skolverket/undervisning-i-forskolan 

 

1998 kom den första läroplanen för förskolan i Sverige och från 2010 står det i 
skollagen att undervisning ska bedrivas i förskolan. Men vad innebär undervisning i 
förskolan? Och hur ska professionen tolka begreppet? 

Det här är en podcast från Skolverket. 

I den här podcasten ska vi utgå från en kunskapsöversikt som gavs ut av Skolverket 
2018 om undervisning i förskolan. Jag heter Madeleine Nilsson och jag ska träffa 
forskarna som skrivit kunskapsöversikten. Och vår förhoppning är att ge dig som 
lyssnar tips på hur man kan förstå undervisning och utbildning i förskolan, och ge 
konkreta tips på hur det kan gå till. 

Först träffar jag Pia Williams och Sonja Sheridan vid Göteborgs universitet, som 
också är redaktörer till kunskapsöversikten. 

"Vi förstår att själva begreppet undervisning är ett komplext begrepp för 
förskollärare och för arbetslagen i förskolan att använda, och det finns ju också 
forskning som visar att förskollärare har en dubbel syn på hur de ska använda 
begreppet. Dels ser de det som att det faktiskt höjer förskolans status att använda 
sig av begreppet undervisning, för att förklara och tydliggöra och definiera det 
viktiga lärandet som sker i olika situationer mellan förskollärare och barn. Samtidigt 
finns det också en rädsla över att undervisningsbegreppet ska bli normativt, att det 
ska bli situationer som ska bli för skollika. Man pratar ibland, kanske lite slarvigt, 
om 'skolifiering', alltså att förskolan inte ska få ha kvar sitt signum, de viktiga 
delarna med lek, lärande, omsorg, och det här holistiska sättet, helhetssynen på 
barnet som framhålls både i läroplanen och i all den beprövad erfarenhet som finns 
hos duktiga förskollärare ute i verksamheten. 

Jag heter Pia Williams och jag forskar om barns villkor för lärande i förskolan. Jag 
har haft flera forskningsprojekt varav ett har handlat om barns samlärande. Jag har 
också studerat förskollärares kompetens, och nu senast har jag tittat på 
barngruppsstorlek i förskolan." 
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"Jag heter Sonja Sheridan och jag forskar om förskolans kvalitet i relation till barns 
villkor för lärande, på förskollärares kompetens, strukturella faktorer som antal 
barn i grupperna, hur det påverkar förskolans kvalitet och arbetet i verksamheten." 

Det är 14 forskare från fyra olika universitet som medverkar i den här 
kunskapsöversikten om undervisning i förskolan. Vad är ni överens om och vad 
finns det för olikheter eller variationer i de här forskarnas synsätt? 

"Vi är förvånansvärt mycket överens. Man tänker på undervisning som relationell, 
interaktiv och kommunikativ, det är ett dominerande inslag i alla texter. Att 
undervisningen ska karaktäriseras av lekfullhet, omsorg är också något som ingår i 
alla texter, mer eller mindre. 

De skillnader vi ser i de olika texterna är framförallt att forskarna har olika 
teoretiska utgångspunkter, och man lägger olika tyngd på begrepp som lek, omsorg 
och lärande, så där ser vi en skillnad. Och det visar ju också på den komplexitet och 
det tolkningsutrymme som finns i förståelsen av hur man definierar och ger 
exempel på hur undervisning sker i förskolan." 

Läroplanen för förskolan har reviderats vid 3 tillfällen: 2006, 2010 och 2016. 2017 
fick Skolverket i uppdrag av regeringen att göra en översyn av hela läroplanen, och 
därför gjordes den här kunskapsöversikten. Och det är ju faktiskt inte förrän 2018 
som undervisning skrivits in i läroplanen. Men är undervisning något nytt inom 
förskolan? 

"Om man ser till själva begreppet undervisning så kan man säga att det har inte 
varit så vanligt när det gäller förskolan, istället kanske man har pratat om lärande 
eller om fostran. Olika former av undervisning har pågått sedan begynnelsen av 
förskolan, alltså sedan Friedrich Fröbels tid, och han levde ju på 17-1800-talet. Men 
idag ger vi undervisning en helt annan innebörd, undervisning definierar vi som 
relationell, interaktiv och kommunikativ, alltså att undervisning är en relation 
mellan förskollärare och barn och det innehåll som är i fokus. Det kräver då både 
en medvetenhet och specifika kompetenser hos förskollärare så det är den 
definition vi gör i den här kunskapsöversikten utifrån den forskning vi har bedrivit 
under många år." 

Hur ska man förstå undervisning och utbildning? 

“Det är väldigt spännande begrepp tycker jag när vi diskuterar dom i den här 
översikten, därför att vi ser det som att utbildning och undervisning är 
sammanflätade begrepp, dom går in i varandra. Skillnaden mellan utbildning och 
undervisning kan ju bland annat bestå i att utbildningen har en början och ett slut i 
förskolan. Där finns också tydliga bestämda mål att sträva mot. Barns utveckling, 
lärande, lek och omsorg ska omfattas av förskolans utbildning. Men det kan lika 
gärna ske i andra sammanhang, alltså det vill säga barn leker ju och lär i samvaro 
med familjen, med kamrater och i andra sammanhang utanför förskolan. Men 
undervisning däremot förutsätter en utbildningsinstitution och enligt skollagen 
krävs att det är förskollärare som ansvarar för undervisningen i förskolans 
verksamhet. Så man skulle kunna säga utifrån det här perspektivet att all tid och alla 
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situationer, aktiviteter och innehåll som görs i förskolan kan göras till föremål för 
undervisning. 

Om man skulle ge konkreta exempel på vad undervisning kan vara i förskolan. Det 
handar om målstyrda processer och här är det ju förskolläraren som har ansvar för 
undervisningen. Det handlar väldigt mycket om vad förskollärare vill att barn ska 
utveckla eller ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och det handlar också om 
att skapa situationer i förskolan där det blir möjlighet att lära om detta, när man då 
antingen planerar, eller initierat av barnen, så handlar det ju om att en vuxen ska 
försöka skapa en situation där man delar, alltså att det blir en ömsesidighet, att man 
pratar om samma sak, om samma lärandeobjekt, så man har ett gemensamt fokus i 
undervisningen, både kognitivt och också om det är möjligt synligt perceptuellt, att 
man kan liksom betrakta det som ett fenomen som åska till exempel. Man kanske 
är på promenad och så börjar det åska, och barn undrar: varför blir det åska? Och 
då handlar det mycket om att den vuxne måste ha egna gedigna kunskaper om åska. 
De behöver ju både förstå åska och kunna förklara detta, ha didaktiska kunskaper 
att kunna möta barn i deras frågor och funderingar, göra det tydligt och begripligt 
för barnen. Att man bidrar med ny kunskap som gör att barnet i en sån här 
situation kan fundera och reflektera själva över hur de tänker kring åska och förstå 
det, och kanske då behöver ompröva sin förståelse.” 

Så definierar Pia WiIliams och Sonja Sheridan utbildning och undervisning. Och 
enligt skollagen ska utbildning vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

“Vi har ju idag mycket kunskap om hur barn lär. Den kunskapen, alltså den här 
vetenskapliga kunskapen, den behöver ju förskollärare ha och ta till sig både genom 
forskning och genom att delta själva i forskningsprojekt där de kan få ny kunskap 
om undervisning, där de kan reflektera över sin egen förståelse om undervisning. 
Beprövad erfarenhet är ju inte bara någonting man ser vid något tillfälle i förskolan, 
utan det handlar om att systematiskt samla in sätt som fungerar och att 
dokumentera dessa så att det med tid blir en beprövad erfarenhet. 

Finns det forskning kring det här ämnet som säger något helt annat än vad som står 
i kunskapsöversikten som helhet? 

“Det finns ju andra synsätt på undervisning än de som ingår utav oss författare 
som är delaktiga i kunskapsöversikten, men här har vi gjort ett urval att ta med de 
här som också speglar den svenska läroplanen och det perspektivet.” 

Jag sätter mig på tåget till Malmö för att träffa Ann-Christine Vallberg Roth, 
forskare vid Malmö universitet, som skrivit en del i kunskapsöversikten tillsammans 
med sin kollega Ingegerd Tallberg-Broman. De har forskat på hur, var och när 
undervisningen kan ske.  

“Vi ger ju exempel på hur omsorg, utveckling, lärande och lek kan vara 
sammanflätade på olika sätt i undervisning. 

Jag heter Ann-Christine Vallberg Roth och är professor i pedagogik vid Malmö 
Universitet. Mina forskningsintressen rör undervisning i förskola och didaktik i 
samverkan. Just nu är jag vetenskaplig ledare för två stora samverkansprojekt. 
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Undervisning med referens till skollagen förutsätter förskollärare. Vidare kan 
undervisning tolkas som ett relationellt begrepp, lärare undervisar någon om något, 
medan lärande kan mer ses som ett individualistiskt begrepp, alltså det är individer 
som lär. Undervisning är målstyrda processer som syftar till utveckling och lärande, 
och lek och omsorg kan syfta till utveckling och lärande men behöver inte göra det, 
utan kan kopplas till vila, fritid och rekreation.“ 

Ann-Christine Vallberg Roth och hennes kollega menar att utveckling, lärande, lek 
och omsorg kan vara sammanflätat, och ger exempel på hur det här kan ske med 
hjälp av musik i fokus. 

“I det exemplet är vi inriktade på att beskriva hur omsorg är inflätat i 
undervisningen. Undervisningen finns i att läraren har valt ett klassiskt musikstycke 
av Edward Grieg, och i den här barngruppen som är 2-3-åringar är det påtagligt att 
det här innehållet är obekant för barnen, så de försöker identifiera vad det här 
ljudet är för någonting och i den meningen för ju lärarna in någonting nytt som 
barnen kan skapa mening omkring. Där blir det påtagligt närvarande hur 
förskolläraren möter och tunar in barnens blickar och behov av kroppslig närhet 
genom att hålla barnen som vill i händerna, och genom förstärkande, speglande 
samtal, genom blickar, minspel, leenden, nickar, fysisk kontakt och talspråk delar 
och bekräftar förskolläraren barnens behov och sinnesstämning. Här framträder då 
ett omsorgsinriktat gensvar i undervisningen. Det är båda omsorg, utveckling och 
lärande som vi kan se tecken på i den undervisningsstunden.” 

Ett annat exempel som Ingegerd Tallberg-Broman och Ann-Christine Vallberg 
Roth skriver om är en lekinriktad undervisning där lärandeobjektet lägesord är i 
fokus. Några barn i 3-årsåldern och en förskollärare leker i en stor buss av 
trämaterial som alla kan sitta i. Barnen riktar uppmärksamhet på om det finns något 
framför och bakom bussen som behöver flyttas innan de kan köra iväg. 
Förskolläraren frågar ett barn: Har vi saker framför bussen som vi ska ta bort? 
Barnet går fram och kikar och säger: mm. Förskolläraren säger: oj! Ja, så vi inte kör 
fram dem framför bussen. Förskolläraren frågar: är det någonting bakom bussen? 
Ett annat barn puttar undan en leksak med foten, och förskolläraren återkopplar 
bekräftande: bra! SÅ vi inte backar på det som ligger bakom bussen. Ett av barnen 
sätter sig vid ratten, och efter att ha flyttat några fler saker kör bussen iväg. 

“Här kan vi tänka att undervisningen utgör en del, den är sammanflätad med 
utbildningen. Jag refererar igen till skollagen: undervisning kan vara sammanflätat 
med utbildning. I skollagen står det att utbildning definieras som den verksamhet 
inom vilken undervisningen sker utifrån bestämda mål. Men undervisningsstunden 
är planerad, den är filmad, och den är lärarledd utifrån lägesord som lärandeobjekt. 
Förskolläraren riktar och håller kvar barnens uppmärksamhet, så med andra ord 
blir det en målstyrd process under ledning av förskollärare som syftar till utveckling 
och lärande.” 

Och då samtidigt har de fått med lek i den? 
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“Precis.” 

Anser du att det kan vara nödvändigt att ibland inte blanda in lekfullhet i lärandet? 

“Vi diskuterade det i vårt kapitel om lekfullhet alltid är optimalt i undervisning. I 
det sammanhanget diskuterar vi med referens till Susanne Thulins forskning om 
livet i stubben och huruvida något som är fullt av lek kan skymma sikten för 
barnen att erövra och tillägna sig realistiska svar på sina faktafrågor. Hennes 
exempel visar ju barn som är vetgiriga, de ställer faktafrågor, exempelvis om 
gråsuggorna får luft i experimentburkarna. Vidare framträder att barnen inte svarar 
på lärarnas leksignaler, om gråsuggan är på gympan och så vidare. De svarar inte 
med leksignaler tillbaka. Det är ju barnen som ställer de här faktafrågorna och det 
är de som står för den här uppmärksamhetens inriktning om insekternas behov av 
luft och var luften finns. I den här situationen träder det då fram att förskollärarna 
initierar någon slags lekfullhet, men barnens faktafrågor förblir obesvarade. Så här 
tyckte vi att det tonade fram en didaktisk otakt där det lekfulla hamnar i förgrunden 
och tycks ta över, medan undervisning hamnar lite i bakgrunden. Här tycks det då 
inte vara taktfull undervisning som är anpassad till barnens frågor.” 

Hur kan man lösa det? 

“Vi hade en referens till Susanne Thulins forskning, men hämtar vi ett exempel 
från vårt forskningssamverkansprojekt finns det lärare som menar att ‘jag tror att vi 
inte ska vara rädda för att ge barn fakta, barn gillar fakta’. Det tycker jag är tydligt. 
Vi behöver inte alltid besvara barns frågor med motfrågor. Ibland går den tanken 
för långt menar jag. Att möta barnen i deras frågor är ju ett sätt då att komma runt 
det här.” 

Vidare åker jag till Göteborg och träffar Ingrid Pramling Samuelsson som 
tillsammans med kollegan Camilla Björklund på Göteborgs Universitet, skrivit om 
bland annat hur lärare agerar och pratar om just leken. De menar att det finns tre 
synsätten på leken. 

“Många som tar avstånd säger att leken är barns värld och man ska inte blanda sig i. 
Eller så inser man sin roll och ger support genom att man tillhandahåller nytt 
material eller ger barn nya erfarenheter för att de ska utveckla sin lek. Och det 
tredje är att läraren är delaktig i leken. Och jag säger inte att den ene är bättre än 
den andra, för den professionella läraren kan naturligtvis skilja ut när ska jag inte 
blanda mig i, när ska jag ge support och när kan jag vara med i leken. Men det är 
alldeles för lite att läraren faktiskt är med i leken, vi tror att det är en otrolig 
outnyttjad potential för att påverka barn att lärare faktiskt är med i barns lek. 

Jag heter Ingrid Pramling Samulesson och är professor i pedagogik med inriktning 
på tidiga åldrar, och så har jag en UNESCO-professur i Early childhood education 
sustainability.  

VI har ett jättestort projekt från Skolforskningsinstitutet där lärarna själv 
videoinspelar när de går in i barns lek. Och det klart det ser olika ut om man klarar 
att komma in i leken och blir en del av det, men det kan ju vara allt från det som 
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dyker upp i till exempel att barn leker brevbärare och så har man någon form av 
brevlåda och där stoppar läraren ner grejer som barn då ska börja att läsa och 
försöka lista ut vad är det vi ska göra för någonting, och så rullar detta upp. 
Språkets funktion får en mening för barn - det kommer ett brev, det är något vi ska 
göra och så vidare, men det kräver många andra saker.” 

Vuxnas delaktighet i leken och vuxna kan bidra till nya erfarenheter, det kan låta 
rätt likt varandra? 

“Det är en väldig skillnad, när man bidrar då gör man det utanför leken. Om man 
ser att de leker någonting, då tänker man hur ska jag hjälpa dem för att den här 
leken ska utvecklas vidare? Ja, då kanske man läser en bok eller man tar dem på ett 
studiebesök någonstans, men i det andra fallet blir man en lekkamrat. Vi ser ju i det 
här projektet att det inte är naturligt för alla lärare att vara med i barns lek, det är 
något man behöver lära sig, precis som att lära sig kommunicera med små barn.” 

Ni skriver att omsorg ingår i undervisningen, på vilket sätt gör den det? 

“I all pedagogisk verksamhet finns det ju en etisk dimension och det är ju 
omsorgsbiten, man kan inte syssla med undervisning med småbarn utan att det 
finns omsorg samtidigt, att man bryr sig om barnet, man tar barns perspektiv och 
så vidare. För oss i den här forskargruppen är omsorg också är en kommunikativ 
fråga, precis som undervisning är. Det har att göra med en ömsesidighet och 
relation och kommunikation, alltså hur man kommunicerar med barn visar vilken 
omsorg man har om dom.” 

Även Ingrid Pramling Samuelsson har sin tolkning av begreppen utbildning och 
undervisning, men har kanske ett lite mer kritiskt perspektiv. 

“Poängen med förskolan är att den formella undervisningen i förskolan är 
informell, och då faller hela idén att skilja på utbildning och undervisning. Det ger 
ju en signal att undervisning är det som läraren har planerat att göra, men poängen 
med undervisning i förskolan är ju att ta alla tillfällen: när man går ut på gården, när 
man klär på sig och så vidare. Och då kan man inte skilja på dessa två begrepp.” 

Förskolan är ju den första skolformen som många barn möter, men den skiljer sig 
en del från de skolformer som kommer efter. När vi tänker skola är vi vana att 
tänka oss ett klassrum, lektioner och ämnesundervisning, men så ser det inte ut i 
förskolan. Hur kan vi till exempel se på ämnesundervisning i förskolan? 

“Man gör ju det men vi kallar det inte ämne, av tradition jobbar man med teman. 
Men i temat kan man ju bestämma sig för att nu i det här temat jobbar vi 
jättemycket med det som har att göra med matematik, och då ser man till att man 
jobbar med olika begrepp som har med matematik att göra under det här temat där 
det kommer in i ett naturligt sammanhang, där det får en mening för barn, precis 
som med skrivspråkande. Då blir det betydelsefullt för barn när det kommer in i 
tema och i lek, men jag tycker att alla de målen som finns i läroplan, de knyter ju 
indirekt som delar av det som sedan blir ämne. Man kan tänka sig att 
naturvetenskap och teknik, där är det ju väldigt vanligt att man håller på med 
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experiment, men hur får man det till att bli att ha med barns vardag att göra, det är 
ju det som är utmaningarna.” 

Har du några tips? 

“Tipset är att ju mer läraren kan om ämnet, ju bättre kan de använda sig av det. Det 
kräver mer av läraren i förskolan än i skolan, därför där har man sitt avgränsade 
ämne man planerar och man gör saker, men i förskolan ska man ta tillfällen som 
erbjuds och då kräver det att man hela tiden har idéer om, "nu ser jag, här skulle jag 
kunna utmana barnen på det här, eller "nu är Kalle intresserad, nu ska jag passa på 
att utmana honom inom det här". 

Aisha och hennes lillasyster Leila är på väg in genom förskolans grind. Aisha böjer 
sig ner och plockar upp en skruv. "Titta, säger hon. Förskolläraren Ivan kommer 
fram och böjer sig ner. "Var kommer den ifrån?" säger Ivan. "Grinden", säger 
Aisha bestämt. Den lossnade. Leila håller hårt i mammans hand som har bråttom. 
Ivan böjer sig ner för att möta Leilas blick. Hej Leila, säger han samtidigt som Leila 
tittar upp och tar Ivans hand. Aisha kan Leila få titta på skruven? frågar Ivan. 
Aisha, Ivan och Leila går sedan och läser med de andra barnen. Aisha protesterar 
mot bokvalet och Ivan förklarar att de andra barnen är nöjda med bokvalet och att 
de kan läsa Aishas bok senare. Efter läsningen går Leila, Ivan och två yngre barn till 
grinden med skruven de hittade och en verktygslåda. En koncentrerad laga grinden-
lek utvecklas. Det här är ett fiktivt exempel som forskarna Christian Eidevald, 
Ingrid Engdahl, Sofia Frankenberg, Hillevi Lenz Taguchi och Anna Palmer vid 
Stockholms universitet. 

"Ja, inledningsvis skulle jag vilja förtydliga att begrepp såsom omsorg, lek och 
undervisning, det förstås på olika sätt av olika forskare, beroende på vilka 
vetenskapliga perspektiv man utgår ifrån. I det här kapitlet har vi försökt 
sammanföra några olika synsätt för att visa på hur komplext och mångfacetterat det 
ofta är. 

Hej, jag heter Anna Palmer och jag är docent i förskoledidaktik och jag är 
föreståndare för avdelningen för förskolelärarutbildning och förskoleforskning vid 
institutionen för barn och ungdomsvetenskap på Stockholms universitet. 

Samtidigt som Aisha i kapitlet lär sig om specifika kunskapsområden såsom språk, 
genom högläsning, eller teknik genom det här bygget, så ramas hela situationen in 
utav omsorg och lek. Omsorg i det här exemplet är till exempel när pedagogen och 
barnet har ögonkontakt, när pedagogen böjer sig ner och tittar barnet i ögonen på 
barnets nivå, när pedagogen tar upp barnet i knäet och sitter tillsammans och äter 
frukost och läser i boken. Lek, det pågår också i exemplet.” 

Kan alla barn leka? 

“Det är en intressant fråga. Ofta tas det för givet att alla barn kan leka. Trots att lek 
är ett fenomen som alla barn faktiskt inte har lärt känna. Att leka är en färdighet 
som utvecklas hela livet, precis som alla andra färdigheter som vi behöver öva på 
och ges tid att utforska, leken har regler och olika möjligheter och de behöver vi ge 
barn möjlighet att öva på i förskolan. Jag tänker nog också att lek också måste 
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betraktas som någonting som ett kunskapsinnehåll i sig, någonting som barn kan få 
möjlighet att utveckla och lära sig under förskoletiden.” 

Som du hör är lek centralt för alla forskare i kunskapsöversikten, men Anna Palmer 
och hennes kollegor lyfter också upp demokratiuppdraget. 

"Det här är en av mina hjärtefrågor, och jag har en favoritförfattare just nu som 
heter John Walls, som bland annat skriver om barnetik och barns rättigheter. Han 
säger att: om det ska bli möjligt att inkludera alla medborgare i samhället, krävs att 
demokratibegreppet förstås och praktiseras på nya kreativa sätt som till fullo 
inkluderar barn. Det betyder att pedagoger i förskolan behöver ta ansvar för hur de 
tillämpar barns rättigheter, genom att på olika kreativa sätt inkludera barns olika 
uttryck, gestaltningar, idéer och tankar. Det här exemplet som vi har med i kapitlet, 
i det kan man till exempel se hur pedagogen visar barn hur ett val går till, och att 
barnen får vara med om att göra ett sådant val av den här högläsningsboken. Det är 
ju ett exempel på en demokratisk princip, och det kan tyckas enkelt, det är 
någonting jag tror pågår i alla förskolor, men det gör någonting för barnens 
förståelse av att man inte alltid kan få sin vilja igenom utan att man ibland också 
måste anpassa sig och bestämma tillsammans.” 

Men tänker du att man mer måste lyfta upp demokratiuppdraget även fast det sker i 
förskolan hela tiden, måste vi prata om det mer, dokumentera det mer, eller hur ska 
man göra? 

"Ja, jag tänker faktiskt det, att det är en jätteviktig del i förskolans arbete. 
Demokrati inkluderar ju så väldigt mycket, det är mänskliga rättigheter, det är 
respekt för allt levande, hållbar utveckling vilket ju är väldigt aktuellt idag med 
klimatfrågorna som vi brottas med, medbestämmande, delaktighet, värdegrund, 
likabehandling och identitetsutveckling. Det handlar om att barn måste få möjlighet 
att utveckla självständighet, handlingskraft och ansvar, och också respekt och 
medkänsla för både sina medmänniskor i världen, men också för djur och 
materialitet och annat levande.” 

Ni skriver också om estetik? 

“Estetik är också ett område som jag är väldigt intresserad av. Jag tänker att det 
handlar om flera olika saker. Dels att barn ska få möjlighet att uppleva estetik och 
pröva olika estetiska uttrycksformer såsom dans, musik, bild och form, bara för att 
det är roligt och för att det är härligt och lustfyllt. Men sen kan alla de här 
områdena också vara kunskapsinnehåll i sig, och något som barnen lär sig och 
utvecklar under sin tid i förskolan. Att arbeta med kreativa material och 
översättningar från tanke till olika former av estetiska uttryck har ju en lång 
tradition i förskolan, och det är ett sätt för barn att undersöka och förstå hur 
konkreta handlingar kan relateras till mer abstrakta kunskapsinnehåll som till 
exempel matematiska begrepp.” 

Anser du att man bör göra mer av det eller måste man komplicera det mer? 

“Jag tänker att pedagoger behöver bli bättre på tekniker. Jag tänker på Karin 
Furnest till exempel som har utbildat många, många pedagoger och visat på hur 
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viktigt det är att också kunna tekniken för att kunna uttrycka sig inom till exempel 
bild och form. Neurovetenskaplig teori ger ju också stöd för att den här typen av 
översättningsprocesser potentiellt utvecklar inte endast barnens kreativa förmågor 
utan också barnets språk och tankeförmågor.” 

Handlar det till exempel om att man ska rita till musik? 

“Det kan till exempel handla om att barnen har varit på ett studiebesök och prövat 
att åka hiss, och känt med sin kropp hur det känns att åka hiss, och sen i förskolan 
dels få rita hissar och undersöka hur de ser ut, men kanske också dansa som i en 
hiss eller lyssna på musik som de hade hört i hissen.” 

Förutom kreativitet och demokratifostran skriver Anna och kollegorna om 
planerad och spontan undervisning. För vad gör man om skruven inte ligger 
bredvid grinden när Aisha går förbi? 

“En förskoleverksamhet av god kvalitet innehåller både spontan undervisning och 
planerad undervisning. En skicklig pedagog kan plocka upp det som barnen just nu 
intresserar sig för och som de visar intresse för och använda situationen till att 
också göra det till ett undervisningstillfälle. Sedan behövs det också planerad 
undervisning och det betyder att pedagogerna på förhand tänker igenom när ska 
det ske, vad ska barnen få göra, vilket material passar för just den här aktiviteten, 
och vad är syftet med det. Då ska barnen få möjlighet att i lugn och ro få ägna sig 
åt någonting som på förhand är genomtänkt av pedagoger som såklart också 
intresserar barnen. Spontan undervisning kan ju till exempel vara ett barn som 
försöker lära sig knyta sina skor. Att lära sig knyta en knut eller knyta en rosett med 
en pedagog som stöttar och visar med blicken, med en uppmuntrande nick, med ett 
finger mitt på knuten för att visa hur det ska göras, alla de här typen av stöttande 
strategier behövs och används i den spontana undervisningen, och i den planerade 
naturligtvis. Det är ju också något vi skriver om i det här kapitlet.” 

Är det just det här lilla man ger extra, eller hur skulle du beskriva det? 

“Stöttande strategier, det finns en lång rad av olika stöttande strategier som många 
pedagoger använder och gör dagligen, kanske ibland utan att man tänker på det. 
Det kan vara allt från att rikta sin blick mot det som barnen tittar på, till att gå in 
och visa vilket material som passar bäst om man ska göra exempelvis en farkost.” 

Ni skriver också om att dokumentation är viktigt, kan du koppla samman det med 
den här inplanerade undervisningen? 

“Vi tänker att dokumentation och framförallt pedagogisk dokumentation är en del 
av undervisningsuppdraget. Det handlar om tre olika praktiker: pedagogerna som 
dokumenterar individuella barn och grupper av barn och deras pågående lärande 
och utveckling, barns egen dokumentation som är väldigt viktig när barn själva med 
lärplatta dokumenterar sina processer och sparar det som man tycker är viktigast till 
nästa tillfälle, och så är det reflektionspraktikerna och det är ju också såna tillfällen 
som pedagoger och barn kan ordna tillsammans där man diskuterar vad man har 
filmat och fotat och vad som hände senast och hur man ska gå vidare. 
Dokumentation är en viktig del i undervisningsuppdraget.” 
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Förskolans ute och innemiljö kan också vara en del i undervisning. I alla fall enligt 
Anette Sandberg, Ann Lillqvist och Eva Ärlemalm-Hagsér vid Mälardalens 
högskola som forskat om det här. 

“Miljön har alltid varit i fokus eftersom man vet att miljön påverkar mycket av 
lärande för barn och utveckling. Det är en viktig aspekt i barns lärande utveckling 
och välbefinnande. Det vi pratar om är att när man jobbar med utbildning och 
undervisning i förskolan måste man hela tiden beakta miljön, och det vi pratar om 
är ett vidgat mljlperskeitv. 

Jag heter Eva Ärlemalm-Hagsér och jag är docent med inriktning inom 
förskolepedagogik på Mälardalens högskola. Mitt forskningsområde är hållbar 
utveckling eller hållbarhet i förskolan men också utomhusmiljöer och miljöer 
generellt.” 

Hur kan vi använda ute och innemiljöer i förskolan? 

“Barn är i miljön och leker med det material eller lär eller arbetar med det material 
som finns och det rummet som finns. Det handlar mycket om hur platsen och 
rummet är organiserat, och hur vi förstår det rum som är, vilket material som finns. 
Du frågar om hur man kan använda det, och man behöver fundera väldigt noga på 
hur man organiserar en miljö så att den ska vara kreativ för barns lärande och 
utveckling. Så vi ska nog mer tänka på vad vill vi med miljön? Hur kan vi skapa en 
sån miljö som är kreativ? Och sen hur används den, och sen problematisera: 
används den på det sättet som vi tänker att den ska användas?” 

I förskolan har man inte klassisk ämnesundervisning, men då kan det vara bra att 
använda miljön? 

“Ja precis. Man lär både sociala saker genom att man går tillsammans i skogen och 
gör saker tillsammans, men man kan lära om matematik genom att man samlar 
olika saker, diskuterar olika saker, tittar på storlek och samma med biologi eller 
naturvetenskap i stort. Det är ju det som är kärnan i förskolepedagogiken, att vi 
jobbar holistiskt. Vi pratar ju inte så mycket om ämnen, vi har börjat prata om 
ämnen nu, men vi ser ju fortfarande att man jobbar med ämnena tillsammans, att 
man använder språk och matematik, hänger det ihop? Det gör ju också 
naturvetenskapliga perspektiv, då jobbar vi hela tiden med förskolepedagogik: hur 
jobbar man naturvetenskapligt med barn? Då är det flera aspekter samtidigt som 
man måste hålla reda på, både det vi ska göra utifrån läroplanen, men också det 
som är möjligheterna i rummet, och så förskolelärarens kunskap förstås. Men vad 
som är viktigt, det är ju att kunna titta på de aktiviteter, titta på miljöer och fundera 
över: vad händer egentligen här? Vad lär sig barnen? Vad är det för någonting som 
sker? Och sen problematisera, och så kanske förändra.” 

Vad är det som gör en lärmiljö till en bra lärmiljö? 

“För det första måste man veta någonting om miljön, veta någonting om dels barns 
lärande och om uppdraget, man måste veta generellt om miljöer och hur det 
påverkar barn och hur man kan organisera miljöer, så det är många saker man 
måste kunna innan man kan skapa en bra lärmiljö. Det gäller ju då att tänka att den 
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här miljön som man skapa, här ska också barn få möjlighet till inflytande och 
delaktighet, barn ska kunna ta egna initiativ, man ska kunna leka enskilt och 
tillsammans, och man ska kunna lära av olika material som finns i den här miljön. 
Det betyder ju att man måste ha stor kunskap som förskolepedagog. Sen tänker jag 
också att det också behöver vara en varierar miljö, barn är ju väldigt olika. Man ska 
också fundera på hur stöder vi de barn som finns i den här gruppen just nu. Det är 
ju viktigt, då är det avgörande att den kunskap man har bygger på vetenskaplig 
grund och kunskaper om hur miljöer påverkar människor generellt, och vad man 
kan göra för att bygga goda miljöer. Sen har man ju otroligt mycket kunskap kring 
det, det kallar vi beprövad erfarenhet, men beprövad erfarenhet ska ju också vara 
erfarenhet som är provad många gånger så att man vet att den verkligen är 
beprövad, det är ju inte bara vad jag tänker och tycker, utan att vi ska ha prövat det 
många gånger och pratat och diskuterat tillsammans många gånger. På det sättet 
kan vi bygga bra lärandemiljöer för barn, vi är medvetna och reflekterar kring vad 
de här miljöerna ger, och vi måste ju också veta vilket syfte vi bygger dem.” 

Vad skulle du säga är en bra lekmiljö? 

“En bra lekmiljö handlar om att man skapar möjlighet för barn att leka. Det tänker 
jag att det måste utgå från barns egna önskemål om lek, utifrån lekens egenvärde. 
Vi vet ju att när man frågar barn vad de vill göra så säger de att de vill leka, och då 
är det viktigt att stödja den lek som är. Det är viktigt att de vuxna har kompetens i 
att stödja barns lek. Ibland behöver man som vuxen gå in och stödja barnet i leken. 
Ibland kanske man behöver stödja med material eller med något annat som gör att 
leken fortsätter. Barn behöver verkligen tid för lek, att man inte avbryter, så därför 
är balansen med att gå in som vuxen eller inte gå in jätteviktig.” 

Förutom miljöer är också hållbar utveckling viktigt enligt Eva Ärlemalm-Hagsér 
och hennes kollegor. 

“Det handlar ju om det här med demokratifrågor: hur jobbar vi med 
demokratifrågor och barns inflytande i verksamheten? Det handlar om 
jämställdhetsfrågor, om jämlikhetsfrågor, men det handlar också om våran relation 
till naturen, hur vi förstår naturen, och vad gör vi i naturen. Också hur vi använder 
de resurser vi har. Jag brukar i min forskning använda begreppet kulturer av eller 
för hållbarhet, att man måste faktiskt jobba med hela förskolan. Vi måste titta på 
hur mycket elektricitet vi använder, vilket material vi använder, hur rädda med 
vattnet vi är, hur vi organiserar med mat, med städning, vad det är för material, för 
att sedan komma på avdelningsnivå och titta: vilket förhållningssätt har vi, jobbar vi 
mot ojämställdhet, ojämlikhet och ohållbara strukturer, och ta med det ute på 
förskolegården och i skogen. Att jobba med hållbarhetsfrågor, vad är det som inte 
är hållbart i våran verksamhet, och sen är det ju avgörande att barn är aktiva, att de 
är aktörer. Min forskning har visat att man gärna säger att barn är delaktiga och har 
inflytande, men när det väl kommer till kritan är det ofta de vuxna som bestämmer 
vilka aktiviteter som ska göras och hur man gör dem, och barn är bara delaktiga. 
Här behöver vi fundera på hur barn ska få handlingskompetens, vi måste jobba 
tillsammans med det. Jag har ett jättefint exempel. För några år sedan jobbade jag 
med Linköpings kommun, för de jobbade i ett stort hållbarhetsprojekt. På en 
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förskola jobbade man med social hållbarhet och hälsa, och då hade de allra yngsta 
barnen upptäckt att studenterna som cyklar till universitetet inte hade hjälm på sig. 
Då sa de yngsta barnen, alltså de som är 1-3 år att man måste ha hjälm. 
Tillsammans gjorde de då en liten film om det, att man måste ha hjälm. Den visade 
de sen för sina kompisar på de andra avdelningarna, och sedan spreds den här 
filmen till andra förskolor, och så bjöd man in fler att titta på filmen. Då försöker 
alltså de allra yngsta påverka.” 

Skillnaden mellan undervisning och utbildning, vad skulle du säga att det är? 

“Vi behöver ju gå efter de regler och riktlinjer som finns, och då är ju utbildningen 
det som sker i förskolan, det är ju förskolans verksamhet, medan undervisning i 
skollagen är målstyrda processer som vuxna iscensätter för att det ska ske lärande. 
Så det är det som är skillnaden, men jag säger ju det, att om vi som lärare skapar 
förutsättningar för lärande, så kan ju också barn lära av varandra och undervisa 
varandra. Det behöver ju inte bara vara så att det är förskolepersonalen som 
undervisar.” 

För ni skriver i er text att undervisning kan vara kontroversiellt? 

“Inom förskolan har man inte pratat om undervisning på det sättet, det har ju ofta 
tolkats som att det ska vara den här förmedlingspedagogiken, men det är ju bara 
bilder av någonting som har varit. Den förmedlingspedagogiken finns ju inte på 
samma sätt i skolan nu heller, så att det är ju det att vi har föreställningar om olika 
begrepp. Vi kan ju tycka väldigt olika som forskare om det här begreppet 
undervisning, en del forskare menar att det är relationella processer och andra 
menar andra saker, men det är ju så att arbetar man i förskolan är man styrd av 
lagen, skollagen, och man är styrd av läroplanen. Man måste veta sitt uppdrag och 
då måste man ju arbeta efter det, men att man hela tiden tänker att det ska på det 
här sättet som man har arbetat med barn hela tiden, att man jobbar holistiskt med 
hela barnet, att barn har inflytande, att miljön är viktig, men också jobbar med olika 
metoder som estetiska uttrycksformer och teman. Då kan man förstå undervisning 
på ett annat sätt än det som tidigare varit en förståelse av begreppet.” 

Hållbar utveckling i förskolan låter som en bra plan med tanke på att det är 
framtidens hjältar det handlar om. Kanske är du som lyssnar just nu hjälten som 
ska applicera läroplanen i praktiken. För det här är ett komplext uppdrag - en hel 
del ansvar och beslut ligger hos arbetsgivaren, till exempel när det gäller att lösa 
frågan om resurser, barngrupper och bemanning. Men vi hoppas att vi med den här 
podden har kunnat ge verktyg och kunskap om hur man kan tolka undervisning i 
förskolan. Och för att kunna släppa iväg dig med hopp, frågade jag samtliga 
forskare vad det allra viktigaste är för att få en bra kvalitet i förskolan. 

Pia Williams och Sonja Sheridan: 

"En av de viktigaste sakerna är att förskollärarna själva vet vad som är hög kvalitet, 
alltså hur en riktigt bra undervisning går till och kan genomföras, både 
ämneskunskaper, didaktiska kunskaper, tar del av forskning, kontinuerlig 
kompetensutveckling och också att man sätter barnen i fokus, att barn är delaktiga. 
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Att det blir en förskolas undervisning, att den får karaktären av det här med sin 
lekfullhet, engagemang, delaktighet och omsorg kring barnet. 

Och sen vill vi också lyfta fram huvudmannen och förskolechefernas roll, att göra 
det tydligt: vad är förskollärarens ansvar när det gäller undervisning i förskolan? Att 
det blir en tydlig ansvarsfördelning inom arbetslaget och det handlar framförallt om 
att förskollärarna verkligen ska kunna få ta sitt ansvar och att få goda 
förutsättningar för att undervisa.” 

Ann-Christine Vallberg Roth: 

"Det framträder en flerstämmighet av att lärare behöver olika redskap för att möta 
unika barn och barngrupper, där en del av de här teorierna nånting uppläggen 
svarar mot ett mer fokuserat lärande med fokuserade läroobjekt. Andra svarar 
kanske mer mot ett skapande, ett icke-linjärt lärande och ett tredje mer har världen 
i förgrunden. Lärare behöver olika redskap i sin undervisning. Till detta är ju 
ämneskunskaper väldigt viktiga.” 

Ingrid Pramling Samuelsson: 

"Det allra viktigaste är ju kommunikationen och samspelet. För det första att man, 
som vi säger i vårt kapitel, ser det som en helhet, med omsorg, lek och lärande. Att 
man inte skiljer ut att 'nu jobbar vi med tema, sen går barn och leker' utan att 
läraren ser sin roll, att hela tiden vara aktiv i kommunikation med olika barn. Det 
innebär inte att man ska vara med alla 20 eller 15 samtidigt, man kan vara aktiv med 
tre barn, man kan vara aktiv med ett barn, man kan vara aktiv med hela gruppen. 
Uppgiften är inte att göra någonting och sedan slappna av, utan att vara där med 
barnen hela tiden, man går inte ut och leker och ställer sig och pratar med de andra 
lärarna, utan man är med i barns lek hela tiden och kommunicerar och har 
interaktion med några barn hela tiden.” 

Anna Palmer: 

"För att skapa bra kvalitet i förskolan krävs det utbildning, pedagoger behöver både 
få en gedigen grundutbildning, men också fortlöpande vidareutbildning. Sedan är 
det viktigt att ha en organisation på förskolan där man kan arbeta i mindre grupper, 
och där pedagogerna har möjlighet att fokusera på individuella barn. Det kräver tid, 
tid för planering, tid för genomförande, det kräver också att man får vara två 
pedagoger tillsammans med en lite mindre grupp. Det behöver struktureras så att 
barn flera gånger under veckan får möjlighet att vara i en liten grupp och få lugn 
och ro, koncentration och möjlighet till uppmärksamhet. Man har sett i forskning 
att barn inte får möjlighet att uppleva och känna koncentration och få möjlighet att 
träna på uppmärksamhet. Utmaningen för förskolans pedagoger blir att på ett 
tydligare sätt än vad vi gjort tidigare ge uttryck för målstyrda undervisningspraktiker 
som ju är en del i det övergripande utbildningsuppdraget.” 

Eva Ärlemalm-Hagsér: 

"Det viktigaste, det säger ju alla, det är ju kompetensen hos personalen, som vet 
hur man ska organisera undervisning och lärande, vet hur man ska göra så att barn 
ges möjligheter till inflytande och delaktighet, men också ramfaktorer: att man har 



  
  

 

14 
 

bra lokaler, att man har tillräckligt med bra material, är tillräckligt många personal 
så att det fungerar, bra styrning är också en viktig del i det här, ett gott ledarskap. 
Jag tänker att i den här kunskapsöversikten pratar man ofta om förskollärare 
kanske, men då vi jobbar i arbetslag är det viktigt att alla känner att man också har 
ett ansvar, och att alla är värdefulla i det här arbetet. Alla behöver hjälpas åt för att 
få en god kvalitet, så alla ska sträcka på sig och känna att de är värda som individer 
och att det är viktigt arbete vi alla gör i förskolan.” 

Du har lyssnat på en podd från Skolverket. Jag heter Madeleine Nilsson och 
kunskapsöversikten "Undervisning i förskolan" som den här podden utgått ifrån 
kan du ladda ner från Skolverkets webbplats www.skolverket.se. 

Ladda ner publikationen här: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3932 


