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Abstract 

The aim of this study is to investigate the pedagogical potential of wonder as teaching tool in 

preschool. The focus of research is on teaching in preschool in the light of the revised preschool 

curriculum of 2018 and the concept of wonder in classical and contemporary philosophical 

texts on educational importance of wonder. The purpose of this approach is to create an 

understanding of wonder, its impact and positive force in the teaching process. How does 

wonder relate to preschool teaching? How is teaching in preschool interpreted in current 

preschool discourse? And how can classical philosophical ideas on wonder contribute to 

contemporary discussions about teaching in preschool? 

 

The study is based on the hermeneutic method of research inspired by Gadamer's philosophical 

hermeneutics. The study begins with an overview of the main ancient Greek philosophers. 

Next, I address current research on wonder as a prerequisite for learning during teaching 

activities. I find that, in spite of the fact that there is a number of science educators, who 

recognize the value of wonder, explicit notions of wonder as a pedagogical tool a very few. 

Next, a historical overview of the preschool curriculum and the concepts of teaching and 

wonder in preschool is undertaken and reveals some controversies with regard to the concept 

of teaching in its current understanding. 

The conclusion of the study is that there is some promising empirical evidence in favor of 

“wonder pedagogy”, which, if applied in preschool, may facilitate the achievement of some of 

the objectives of preschool curriculum.   
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Förord  
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filosofi på Södertörns högskola. 

Jag vill också tacka min handledare Viktor Johansson som på ett generöst och strukturerat sätt 

har visat mig hur man söker efter internationell forskning som är relevant för min studie.  

Litteraturen som har lagts till grund för min uppsats har jag sökt via databaser samt manuellt 

på Södertörns högskolas bibliotek och Stockholms universitetsbibliotek. Min kunskapsresa har 

tagit mig även till Uppsala universitetsbibliotek, Carolina Rediviva, där jag fått läsa 

Olympiodoros och de metafysiska poeterna.  

En av de mest berömda professorerna vid Uppsala universitet genom tiderna Carl von Linné 

(1707–1778) som skapade system för att klassificera och namnge naturen hade mottot ”Omnia 

mirari etiam tritissima” vilket betyder ”Förundras över allt, även det mest vardagliga”. Det har 

blivit utgångspunkten för mitt arbete. 
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1. Inledning                    

 It is good to renew one’s wonder, said the philosopher. 

                                                                             Space travel has again made children of us all. 

                                                                                     Ray Bradbury, The Martian Chronicles 

1.1  Undersökningens bakgrund                                                            

                                                          

Med dessa ord uttrycker den berömda amerikanska science fiction- och fantasyförfattaren Ray 

Bradbury många vuxnas dröm om att få återvända till barndomen och återfinna förmågan att 

förundras, något som gått förlorat med åren. I likhet med Bradbury skriver många andra 

författare, vetenskapsmän och filosofer om förundrans påverkan på människan och dess styrka 

som en drivkraft att utforska omvärlden. Men vad är då förundran? Varför kopplas den så ofta 

till barndomen? Vilken betydelse har förundran som drivkraft bakom  kunskapssökande och 

hur kan den göras användbar i förskolans undervisning? Är förundran i 

undervisningssammanhang så självklar att den kan tas för given och därmed inte förtjänar 

närmare uppmärksamhet? Eller har förundran ett större värde som pedagogiskt verktyg, än det 

som idag förknippas med detta begrepp och som därför bör tillmätas större betydelse i 

undervisningen? Dessa frågor utgör utgångspunkten för denna uppsats. 

Föreliggande studie undersöker huruvida det finns ett pedagogiskt värde i ta tillvara barnens 

förundran i förskolans praktik på ett medvetet och målinriktat sätt. Mina egna didaktiska 

utmaningar under drygt tio år som förskollärare har inspirerat mig till att försöka finna svar på 

denna fråga både när det gäller undervisning som bygger på barns fria val respektive lärarstyrda 

aktiviteter. Som förskollärare observerar jag dagligen hur barnen, ofta plötsligt och oväntat, 

förundras över olika fenomen i sin omgivning och att det inte alltid sker under planerade 

aktiviteter. Min upplevelse är att pedagoger ibland reagerar och tar vara på barnens förundran 

och använder den som utgångspunkt för spontan undervisning eller som grund för planerad 

undervisning, vilket enligt mina observationer gör barnen intresserade och engagerade och 

därigenom lyfter hela undervisningsprocessen. Dessa iakttagelser väckte frågan hos mig hur 

pedagoger systematiskt skulle kunna skapa förutsättningar för att både väcka och ta vara på 

barns förundran i förskolan. Eftersom det finns tämligen begränsad svensk forskning om 

förundran i förskolans undervisning vill jag bidra med insikter till detta forskningsområde. 
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1.2  Undersökningens syfte och frågeställningar  

 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka förundrans pedagogiska potential för 

undervisning i förskolan. För att uppnå syftet med uppsatsen behöver en fördjupad förståelse 

av förundran som fenomen byggas upp för att sedan relateras till begreppet undervisning i 

förskolan. Som framgår av kapitel 5 och 6 präglas förskolans verksamhet av traditioner och sin 

historia, men en betydande roll i förskolans utformning har också de olika styrdokumenten, 

främst läroplan för förskolan, Lpfö18, där begreppet undervisning förts in och tydliggjorts. 

Detta innebär att undersökningens fokus även riktas mot innebörden - både den teoretiska och 

praktiska - av undervisning i förskolan i ljuset av förskolans reviderade läroplan, Lpfö18. 

Därmed kan undersökningens syfte brytas ner till följande delfrågor som  preciserar 

huvudsyftet 

 

1. Vad är innebörden av förundran ur ett utbildningsfilosofiskt perspektiv? 

 

2. Vilka tolkningar av innebörden av undervisning i förskolan finns i rådande 

förskolediskurs - och forskning? 

 

De svar ovanstående delfrågor leder till utgör grunden för försöket att besvara huvudfrågan i 

studien.  
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1.3  Avgränsningar 

Förundran är ett begrepp som de flesta kan relatera till som den psykologiska känsla en 

människa drabbas av när något inte står till på det sätt personen i förväg väntat sig utifrån sina 

förkunskaper och sin förståelse. Den intuitiva definitionen av förundran ligger ganska nära de 

beskrivningar av förundran som förekommer i vetenskaplig litteratur, samtidigt som det finns 

en rad viktiga distinktioner som intuitionen inte fångar upp. Emellertid saknas en enhetlig 

vetenskaplig definition av begreppet förundran, det att vara förundrad, varför jag återger 

beskrivningar ur litteraturen på de ställen i uppsatsen där behovet av någon form av definition 

finns. I övrigt hanteras inte begreppet förundran på ett stringent sätt utan läsarens intuitiva 

förståelse kan åberopas implicit. 

 

Samma avgränsning gäller de två övriga centrala begreppen: lärande och undervisning. Även 

här utgår jag i första hand från att det hos läsaren finns en förförståelse gällande vad dessa 

begrepp står för i största allmänhet. Där så är påkallat förklaras dock viktiga distinktioner 

löpande i texten. 

 

Vidare avgränsas undersökningen av undervisning i förskolan huvudsakligen till svenska 

förhållanden, det vill säga att det är styrdokument för den svenska förskolan som utgör 

uppsatsens underlag i denna del.  
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1.4  Disposition 

Det framgår av syftespreciseringen i avsnitt 1.2 att två delfrågor avseende innebörden av 

förundran respektive innebörden av undervisning i förskolan behöver undersökas innan 

huvudfrågan i uppsatsen kan angripas och besvaras.   

 

I kapitel 2 presenteras hermeneutik som den teori och metod som definierar studiens 

referensram och ansats för att utforska förhållandet mellan förundran och undervisning i 

förskolan ur olika perspektiv. Uppsatsens upplägg följer därefter en tematisk indelning där 

förundrans innebörd utforskas med utgångspunkt i klassiska filosofiska texter i kapitel 3, som 

i kapitel 4 övergår i en studie av den samtida internationella utbildningsfilosofiska forskningen 

om förundrans pedagogiska värde. 

 

I kapitel 5 presenteras en översikt och analys av utveckling av de styrdokument som definierar 

förskolans uppdrag för att därigenom skapa ett sammanhang för förskolans historiska och 

nuvarande förhållande till undervisning. 

 

Undervisningens dimensioner och konsekvenser av undervisning i förskolan samt aktuell 

svensk forskning om undervisning i förskolans sammanhang, analyseras i kapitel 6. En 

sammanfattande hermeneutisk analys presenteras i kapitel 7. Därefter följer en avslutande 

diskussion i kapitel 8.   

 

  



9 

2.  Hermeneutik som teoretisk referensram och metod 

Utifrån syftet med denna studie har hermeneutik (grekiska hermēneutikēʹ - förtydligande, 

tolkning) valts både som teori och metod för att studera valda filosofiska och vetenskapliga 

texter om förundran och undervisning. Den hermeneutiska forskningsansatsen bygger på en 

beskrivande och reflektiv hållning till undersökningsmaterialet, där delarnas och helhetens 

betydelse utforskas och förstås i förhållande till varandra genom en tolkningsprocess vilken 

redovisas i följande avsnitt. 

 

2.1  Hermeneutik som referensram 

Den teoretiska referensramen som presenteras i detta avsnitt grundar sig på ett av Hans-Georg 

Gadamers mest betydande verk Sanning och metod som utgör en etablerad beskrivning av den 

hermeneutiska metoden för att studera texter (Gadamer 1997). 

 

Den hermeneutiska referensramen kompletteras med filosofen Marcia Sá Cavalcante 

Schubacks framställning om hur förståelse uppstår i mötet mellan det egna och det främmande. 

Schuback skriver att förståelse betyder att göra det främmande bekant genom att med 

utgångspunkt i de mellanrum som utgör ett hermeneutiskt perspektiv skapa förståelse för 

avståndets betydelse (Schuback 2006, s. 20).  

 

Hermeneutikens ansats till att förstå textens mening, det vill säga att genom tolkning 

överbrygga mellanrum,  vilar huvudsakligen på tre grundläggande principer:  

förförståelse,  den hermeneutiska spiralen samt  horisontsammansmältning som redovisas i 

följande avsnitt.  

 

2.1.1  Förförståelse 

Enligt den moderna hermeneutikens grundare, filosofen Hans-Georg Gadamer, är varje 

tolkning resultat av förståelsen, som betecknas som subtilitas intelligendi, ”konsten att förstå” 

(Gadamer 1997, s. 121). Den hermeneutiska ansatsen, enligt Gadamer, innebär således att 

texten tolkas så att den andres - textförfattarens -  tankar blir meningsfulla utifrån den 

förståelsesituation som den tolkande befinner sig i, snarare än att sätta sig in i den andres tankar 

som sådana (Gadamer 1997 se Olsson & Sörensen 2011, s.163). 
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All tolkning är bunden till en given tid och situation, som enligt Gadamer betingar den tolkande 

forskarens förförståelse.  

 

Den som utforskar och tolkar en text gör det således utifrån sin förförståelse av ämnet i dess 

helhet, som sedan, allt eftersom utforskningen av ämnet fortskrider, utvecklas ner till enskilda 

delar (Alvesson 2017, s.198). Forskarens förförståelse begränsas inte till fakta - och 

ämneskunskap avseende undersökningsobjektet utan kan handla om mer indirekta betingelser 

såsom forskarens kulturella bakgrund, tidigare erfarenheter och kunskaper i angränsande 

ämnen samt den samtida diskursen och sammanhanget. Därför framhåller Gadamer att det ej 

går att ha en neutral hållning i en hermeneutisk ansats. 

 

2.1.2  Den hermeneutiska spiralen 

En i hermeneutisk bemärkelse riktig tolkning förutsätter att forskaren, som tolkar en text, 

ständigt växlar mellan delperspektivet respektive helhetsperspektivet, det vill säga att 

tolkningen skiftar mellan att tolka delar i sin egen rätt och att tolka delar mot bakgrund av ett 

helhetssammanhang. Varje ny del i texten tolkas mot bakgrund av det sammanhang som ges 

av forskarens förförståelse tillsammans med summan av tidigare uttolkade delar, vars 

tolkningar i sin tur revideras i ljuset av den senast tillkomna tolkningen (Alvesson & Sköldberg 

2008, s. 194). Således förstås delen utifrån helheten vilken i sin tur kompletteras och omprövas 

utifrån nya delar (Brinkkjaer & Höyen 2013, s. 75). Förståelsen av helheten är därmed beroende 

av förståelsen av enskilda delar, och tvärtom, i ett ömsesidigt förhållande, varför forskaren 

kontinuerligt behöver skifta fokus fram och tillbaka mellan del och helhet (Olsson & Sörensen 

2011, s. 164). I det cirkulära reflektionsmönstret som därigenom uppstår i tolkningsarbetet ökar 

forskarens förståelse för texten med varje ny reflektionscirkel. Denna tolknings- och 

förståelseprocess, där förståelsen successivt växer fram, liknar en spiralrörelse som uppstår ur 

en framåtriktad cirkulär rörelse mellan enskilda delar och en helhet och som därför fått 

beteckningen den hermeneutiska spiralen. 

Att förståelsen av innehållet i texten vidgas för varje ny omgång forskaren reflekterar över 

förhållandet mellan del och helhet, symboliseras med att cirklarna i förståelsespiralen blir allt 

bredare, vilket i sin tur gör att den hermeneutiska spiralen har ett trattformat utseende. 
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2.1.3  Horisontsammansmältning 

Hur förståelse kan uppnås illustrerar Gadamer med hjälp av begreppet förståelsehorisont, 

vilket är något människor vandrar in i och som vandrar vidare med dem. ”För den rörlige 

förskjuts horisonterna” (Gadamer 1997, s. 154). Genom att läsa olika texter flera gånger om 

och reflektera över dess olika delar rör sig tolkaren mellan olika perspektiv i  texterna och i 

förhållande till sitt eget perspektiv. I denna tankerörelse förskjuts förståelsehorisonter och på 

det sättet skapas ny, utvidgad, förståelse. Tidigare erfarenheter, kunskaper och förhållningssätt 

kan då omprövas i ljuset av den nytillkomna förståelsen. Den spänning som uppstår mellan det 

välkända och det nya främmande leder till att människor vinner nya insikter och skapar en 

djupare förståelse. Med utgångspunkt i Gadamers ord om att hermeneutiken grundar sig på en 

polaritet mellan förtrogenhet och främlingskap kan det skapas förståelse tack vare att den 

mening som texterna förmedlar kan förstås genom en dialektisk process, där forskaren söker 

att gå in i en kontinuerligt tolkande dialog med informanten - textens författare - med 

utgångspunkt i det avstånd, mellanrum, som finns mellan informantens och tolkarens 

förståelsehorisonter. När dialogen leder till att informantens och forskarens horisonter förs 

samman uppstår det en gemensam förståelsehorisont, vilket betecknas  

horisontsammansmältning (Gadamer 1997).  

Proceduren att gå in i ett samtal med texten, där man lyssnar till helheten, upprepade gånger 

ställer en och samma fråga efter varje ny del som tillkommer, för att ompröva och utvidga sin 

tidigare förståelse, framhålls även av Alvesson och Sköldberg (2009) som en grundläggande 

metod att uppnå horisontsammansmältning genom en fördjupad förståelse. 

Det hermeneutiskt tolkande tillvägagångssättet utifrån Gadamers idéer har även beskrivits av 

Fredrik Svenaeus på följande vis:  

 

All mänsklig förståelse formas i möten mellan olika ”förståelsehorisonter”. En av dessa horisonter tillhör 

läsaren, det vill säga den som försöker förstå något, och den andra tillhör den eller det som blir förstått – 

texten, artefakten, eller helt enkelt den andra människan. Förståelsen är inkännande till sin struktur – det 

gäller att sätta sig in i upphovsmannens språk, kultur och psyke för att åstadkomma en 

”horisontsammansmältning”. (Svenaeus 2009, s. 22)  

 

Att all förståelse är situationsbunden innebär att textens uttolkare inledningsvis inte kan ta 

avstånd till sin egen förståelsesituation och sammanhang. Den situationsbetingade 
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förståelsehorisonten är dock i ständig rörelse och uppbyggnad genom den process där vi 

ständigt omprövar våra fördomar, vilket av filosofen Krystof Kasprzak beskrivs som att ”en 

horisontsammansmältning mellan den tolkande och det som tolkas enbart är möjlig ur just 

perspektivet av den tolkandes hermeneutiska situation”. Den hermeneutiska situationen, enligt 

Kasprzak, är ”själva möjlighetsbetingelsen för en sammansmältning av horisonter”, och är 

dessutom ”verksam i all tolkning oavsett om den tolkande är varse den eller inte”. Kasprzak 

skriver vidare att ”att vara uppmärksam på hur en hermeneutisk situation gör en viss tolkning 

meningsfull är emellertid grundläggande för ett filosofiskt-hermeneutiskt tillvägagångssätt” 

(Kasprzak 2017, s.20).  

Enligt professor i idéhistoria Anders Burman är hermeneutiken ”en fråga om konst byggd på 

praxis och praktisk klokhet”. Hermeneutiken handlar därmed om ”hur människan ständigt 

försöker tolka och förstå sin omgivning, sina medmänniskor och ibland också texter och 

diskurser av olika slag” (Burman 2014, s. 14).  

Horisontsammansmältning uppnås genom att den som tolkar texten hermeneutiskt färdas längs 

den hermeneutiska förståelsespiralen och därigenom tar sig ur sin initiala förståelsesituation 

samtidigt som tolkarens förståelsehorisont utvidgas tills den möter textens horisont. 
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2.2  Hermeneutik som metod 

Uppsatsens syfte uppnås genom en hermeneutisk läsning av utbildningsfilosofiska texter om 

förundran och en hermeneutisk textanalys av styrdokument, artiklar och böcker om 

undervisning i förskolan. För att förstå hur begreppet förundran kan relateras till undervisning 

i förskolan har jag således, med hjälp av hermeneutiken som metod, tolkat filosofiska verk och 

samtida forskning på ett sätt som förefallit meningsfullt i relation till undersökningens 

frågeställningar samt utifrån min situationsbetingade förförståelse. 

Eftersom det är texter som studeras, innebär det att jag, som den tolkande, mött och försökt 

medvetandegöra det främmande genom att gå in i en dialog med texterna,  i enlighet med 

filosofen Krystof Kasprzak beskrivning: ”Ur ett filosofiskt-hermeneutiskt perspektiv sker […] 

ett sådant möte utifrån den hermeneutiska situationen i vilken den tolkande befinner sig, och 

som den verkningshistoriska princip som är utmärkande för hermeneutiken kräver ska 

medvetandegöras” (Kasprzak 2017, s. 19). 

Utifrån den hermeneutiska ansatsen har det varit centralt att på ett tolkande sätt undersöka och 

diskutera hur begreppet förundran kan förstås i förhållande till begreppet undervisning i 

förskolan ur ett flertal olika perspektiv, förståelsehorisonter. Min förförståelse, som bland annat 

grundas på min pedagogiska yrkeserfarenhet, har inte bara påverkat hur jag tolkat texterna utan 

även vilka texter jag valt att tolka, det vill säga urvalet av forskningspublikationer som lagts 

till grund för denna uppsats är också en konsekvens av min förförståelse.  

Filosofen Jonna Bornemark skriver att hon inom ramen för erfarenhetsbaserade utbildningar 

bland andra möter förskollärare som berättar om sina erfarenheter och som ”märker hur 

användbar filosofin, idéhistorien och etnologin är ”för att ge perspektiv på vår egen tid” 

(Bornemark 2018, s.10). Bornemark påpekar vidare att ”det är svårt att undersöka sin egen 

samtid, man behöver något att ta spjärn emot, något som kan ge distans till det som omsluter 

en” (Bornemark 2018, s. 10). Dessa empiriska observationer tyder på den praktiska betydelsen 

av den hermeneutiska ansatsen att skapa perspektiv till sin nuvarande förståelsesituation genom 

att upptäcka de mellanrum som finns mellan den egna och den andres förståelsehorisonter. 

Därför inleds studien av förundran som fenomen med en analys av de antika filosofernas verk 

som avhandlar ämnet, kapitel 3, för att därigenom skapa sammanhang och ge ett perspektiv till 

studien av den samtida forskningen om förundran, som följer i kapitel 4 och som, delvis, förstås 
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i ljuset av antika filosofers texter. Den hermeneutiska spiralen kommer till uttryck genom att 

förståelsen för undersökningens frågeställning - förundrans pedagogiska potential i 

undervisning - successivt byggs upp i en iterativ cirkulär rörelse mellan tidigare presenterad 

text och den forskning som presenteras i kommande kapitlen. Ytterligare hermeneutiska 

horisonter tillkommer i och med att studiens fokus i kapitel 5 och 6 förflyttas till den andra 

delfrågan i uppsatsen - innebörden av undervisning i förskolan -  som tolkas och förstås utifrån 

det sammanhang som skapats i de inledande kapitlen, samtidigt som helheten växer fram och 

utvidgas till dess att de olika horisonterna kommit såpass nära varandra att de kan föras samman 

i den avslutande diskussionen i kapitel 7.  

 

Relevansen för horisontsammansmältning i det avslutande kapitlet förstärks av den mångfald 

av perspektiv och dimensioner som finns i uppsatsens texter om förundran och undervisning. 
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3.  Förundran i klassiska texter 

Detta kapitel presenterar ett urval av de viktigare filosofiska verken och tankeskolor som i en 

senare analys, kapitel 7, bidrar till att ta fram en relevant bild av förundrans betydelse och 

potential för undervisning i  förskolan.  

De antika filosoferna som jag valt ut är, Sokrates, Platon, Aristoteles, Olympiodoros samt den 

medeltida filosofen Thomas av Aquino, som tillsammans står för filosofins och därmed 

pedagogikens grund. Kopplingen mellan filosofin och pedagogiken illustreras bäst med Viktor 

Johanssons ord:  

This strong connection between philosophy and education may not be so surprising if we 

consider how when philosophy began, philosophers were teachers. Socrates, Plato, and 

Aristotle were teachers and seemed to have considered philosophy an education, a training in 

life as well as a preparation for life (Johansson 2019, s.8). 

 

Platon grundade Akademien i Aten, medan Aristoteles, en av Platons lärjungar, var lärare till 

Alexander den Store och grundade en egen skola, Lykeion. Olympiodoros undervisade i 

nyplatonsk skola i Alexandria och förenade den hellenistiska kulturen med det kristna 

tänkandet. Platons Akademien och Aristoteles Lykeion blev en förebild för de universitet som 

under högmedeltiden började grundas runtom i Europa (Nordin 2013, s.75). Thomas av Aquino 

var verksam som lärare i universitet i Paris där han undervisade och författade sina läroböcker 

(Nordin 2013, s.206).  

De första filosoferna var således även erfarna pedagoger som betraktade förundran som en 

grundläggande drivkraft i kunskapssökandet. Det är därför på sin plats att höra vad de har att 

säga oss om förundrans beskaffenhet och betydelse. 
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3.1  Platon om förundran 

Denne store tänkare i det antika Grekland, Platon (427-347f.Kr.), konstaterar att det filosofiska 

tänkandet initieras av människans förmåga att förundras (θαυμάζειν, thaumazein i antikens 

grekiska). I det antika Grekland sågs alltså förundran som filosofins början, vilket framgår av 

närvaron i den antika mytologin av förundrans gud Thaumas, som var fadern till gudinnan Iris, 

som i sin tur personifierade regnbågen (Platon, se Griffin 2014). 

Platon beskriver förundran som överraskning över att de fakta som tidigare var naturliga och 

accepterade, helt plötsligt uppfattas på ett annat sätt och att vetande har blivit icke-vetande. 

Förundran samt förmågan att se det extraordinära, det fantastiska i det vanliga, karakteriserar, 

enligt Platon, det filosofiska sinnet (Platon 2003, 2006). 

I Platons dialoger förekommer en litterär gestalt Sokrates, en grekisk filosof (omkring 470–

399 f.Kr.) som samtalade med sina elever. Hans inflytande, både så som han presenteras av 

Platon och som en historisk person, på moraliska och politiska filosofin har varit enormt trots 

att Sokrates inte författade några skrifter. Hans filosofiska tankar finns i stället i Platons 

dialoger (Nordin 2013, s.61). 

I dialogen Theaitetos samtalar Sokrates med den unge begåvade Theaitetos och matematikern 

Theodoros om vishet och vetande. Därefter ställs en fråga om vad kunskap är (Platon 2006, 

142a–148b). Platon undersöker vad kunskap (episteme) är genom att komma med tre teser. 

Den första är att kunskap är sinneserfarenhet/förnimmelse (aisthesis) (Platon  2006, 151e–

186c). Den andra är att kunskap är sann åsikt (alethes doxa) (Platon 2006, 201c–210d) och den 

tredje tesen är att kunskap är en sann åsikt förenad med en rättfärdigande redogörelse (he meta 

logou alethes doxa) (Platon 2006, 201c–210d). För att lösa problemet om vad kunskap är 

använder Platon olika exempel. Det visar sig att ingen av definitionerna duger (Platon 2006, 

210b–d). I slutet av dialogen säger Sokrates: ”[k]unskap är […] varken förnimmelse, 

Theaitetos, eller sann åsikt förenat med redogörelse” (Platon 2006, 210b).  

I dialogen jämförs den sokratiska metoden med barnmorskans uppgift och kunskapens början 

jämförs med födelsen (Platon 2006, 150bc). Sokrates säger att det främsta med hans konst är 

att han ”på alla sätt och vis kan pröva om den unge mannens tanke föder en imitation och något 

falskt eller om den föder något fruktbart och sant” (Platon 2006, 150c). 

Ytterligare en fråga som tas upp i Theaitetos är vad det innebär att lära sig och vad det 

egentligen betyder att skaffa sig kunskap? Platon säger att kunskapen i sig involverar 
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erkännande, sökande, en rörelse i tanken, det vill säga att kunskap innebär ett ifrågasättande. I 

dialogen frågar Sokrates ”kan en och samma person, som vet om en sak, inte veta om det som 

han vet?” (Platon 2006, 165b) och ”att lära känna är väl att få kunskap, eller hur?” (Platon 

2006, 210). Kunskapsutveckling sker enligt Platon således i mötet mellan kunskap och 

okunnighet. 

Som Sokrates visar i dialogen i Theaitetos, uttrycks inte förståelse av sanningen i ord utan den 

uppstår i sinnet och hjärnan efter långa konversationer. Dessa konversationer - Sokratiska 

samtal - definieras av Sokrates som sanningens födelse. I samtalet måste varje deltagare nå 

klarhet i sig själv och inte förvänta sig att få den från den andre. Enligt Sokrates kan sanningen 

inte läras ut utan en människa kan endast, i ett Sokratiskt samtal - stimulera en annan person 

att sätta igång sitt tänkande. I den här passagen kommer ett av Sokrates mest kända uttryck där 

han hävdar att han vet att han ingenting vet, att han ”inte har någon vishet i sig om något” 

(Platon 2006, 150d). Han anser att det en människa själv vet kan inte andra dra nytta av. Med 

andra ord, kan lärare bara hjälpa någon annan att finna kunskap vilket kräver ett gemensamt 

sökande efter sanningen. Sokrates noterar att ”de som är mina partners kan i vissa fall synas 

vara väldigt okunniga till en början, men allt eftersom umgänget utvecklas gör alla som guden 

tillåter fantastiska framsteg, både i sina egna ögon och andras”. Vidare hävdar Sokrates att ”de 

lär sig aldrig något av honom – de upptäcker och framföder många sköna ting av sig själva” 

(Platon 2006, 150e). 

 

När Theaitetos ska beskriva sitt tillstånd i sin strävan att förstå Sokrates filosofiska tankeövning 

utbrister han: ”Jag undrar och grubblar mig fördärvad på vad det betyder. Ja, ibland går det 

verkligen runt för mig när jag betraktar det”. Då svarar Sokrates att: ”Undran är ju i hög grad 

ett sinnestillstånd för filosofer, det är undran som är början till all filosofi, och han som sade 

att Iris var dotter till Thaumas var uppenbarligen en god genealog” (Platon 2006, 155d). Det 

begrepp som används här är θαυμάζειν, thaumazein, vilket jag redan visat ofta översätts till 

förundran. Utifrån en sådan utgångspunkt blir det möjligt att se att det förundrade tillståndet 

som beskrivs av Sokrates, skapar förutsättningar för koncentration och reflektion. Det låter oss 

koppla samman individen med universum, se det hela och flytta från abstrakt till konkret, inte 

bara i teorin utan också i praktiken. Platon använder samtalet med Theaitetos som exempel för 

att visa hur denne unge man, som är bevandrad i matematiken, med hjälp av den vise pedagogen 

Sokrates, gör en kunskapsresa från det enkla steget till det högsta, eftersom matematik enligt 
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Platon inte är kunskap i den högsta meningen utan bara en förberedelse för den högsta 

intellektuella aktiviteten: dialektiken. 

 

Platon välkomnar således det förundrade tillståndet samtidigt som han genom Theaitetos som 

befinner sig i förundran påvisar att det är en obehaglig känsla. Denna situation definieras som 

”förlamning” eller ”domning” och är vanligtvis illustrerad med hjälp av exempel från Sokrates 

liv vilket beskrevs i Platons olika dialoger, till exempel i Menon. Härmed pekar Platon på att 

det finns en dubbelhet i förundran, som kan inspirera, förlama - eller inspirera genom att 

förlama.  

Framställningen av förundran i Menon poängterar att förundran är ett fenomen med en 

didaktisk relevans. Således, när Menon blir mållös och säger att Sokrates har förhäxat och 

drogat honom, svarar Sokrates att Menon drogat sig själv, varpå Menon säger att Sokrates 

”själv alltid är i förlägenhet” och att han ”försätter andra i samma situation”. I stället för att 

försöka ta ställning i det Sokratiska samtalet anklagar Menon Sokrates för att han ”förtrollar, 

drogar, ja helt enkelt besvärjer” honom så att han blir ”alldeles uppfylld av förlägenhet”. När 

Menon på skämt säger  att han tycker att Sokrates, både till det yttre och i allt övrigt, liknar den 

platta darrockan som lever i havet och orsakar domningar hos alla som kommer nära och rör 

vid den, (Platon 2003, 80a) svarar Sokrates att han visst liknar darrockan, men bara om 

darrockan själv är domnad och på så sätt får andra att domna! (Platon 2003, 80d).  

När Menon känner sig förtrollad och tycker att det är Sokrates som har försatt honom i ”ett 

sådant tillstånd” (Platon 2003, 80a), befinner Menon sig i förundrans tillstånd. Här kommer 

beskrivningen av förundran när Menon erkänner att han är ”verkligen alldeles domnad både i 

själen och i munnen”, och att han inte kan svara Sokrates (Platon 2003, 80b). Sokrates ”vill 

gärna undersöka saken tillsammans med [Menon] så att [de] gemensamt kan söka efter vad den 

är” (Platon 2003, 80d). Här introducerar Sokrates ett nytt sätt att undervisa i jämförelse med 

den traditionella undervisningen där elever lyssnade på lärare. Sokrates erbjuder Menon att 

undersöka saken tillsammans och tillsammans söka efter svaret, vilket fått  beteckningen som 

den Sokratiska samtalsmetoden. 

När Menon och Sokrates studerar frågan om kunskapens karaktär noterar de omedelbart det 

paradoxala i den mänskliga förmågan att lära sig: hur kan människor (man kan lägga till: till 

skillnad från djur) förvärva kunskaper i en konceptuell form och varför kan de utveckla denna 

kunskap från början utifrån de få begrepp de förvärvade i tidig ålder? 
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I Menon pratar Platon om att för att det ska vara möjligt att lära sig allt på något sätt måste en 

människa veta allt detta redan. I dialogen illustrerar Platon ett perfekt ögonblick av sök- 

lärande, dvs hur människor kan genomföra ett gemensamt sökande efter kunskap genom ett 

tillgängligt resonemang och ett lärande utifrån ett tydligt exempel . 

I Menon bejakar Sokrates sin lärarroll där han jämförs med darrockan som “drogar” och 

”orsakar domningar” hos sina elever, men också hos sig själv och ger en positiv innebörd till 

jämförelsen med darrockan. Enligt honom är domning nödvändig för människans befrielse från 

falska kunskaper. Enligt Sokrates är det inte möjligt att uppnå sann kunskap utan domning 

(Platon 2003, 84b). 

Metoden som används av Sokrates i dialogen visar tydligt att den inte är en spontan 

konversation, även om den är mycket djup, utan ett eftertänksamt konstruerat och guidat 

resonemang. 

 

3.2  Aristoteles om förundran 

Den grekiske filosofen och vetenskapsmannen Aristoteles (384 - 322 f.Kr.) är en av de mest 

inflytelserika antikens filosofer, grundaren av formell logik. Han skapade en konceptuell 

apparat som fortfarande präglar det filosofiska lexikonet och stilen för vetenskapligt tänkande. 

Aristoteles skapade även en tydlig struktur och klarhet inom etik, politik, metafysik, biologi, 

fysik, psykologi, matematik, estetik, retorik, det vill säga systematiserade all vetenskap som 

var känd under antiken. Hans åsikter hade ett stort inflytande på den efterföljande utvecklingen 

av den filosofiska och vetenskapliga tanken.  

Aristoteles studerade filosofi i Platons Akademien i Aten som sedan blev platsen även för hans 

egna pedagogiska verksamhet. Som Platons efterföljare utvecklar Aristoteles Platons idé om 

förundran som filosofins början och lägger till att människor började filosofera för kunskapens 

och förståelsens skull i sig själv. Detta innebär att kunskap och förståelse redan uppfattas 

inneha ett speciellt egenvärde. I likhet med Platon säger Aristoteles att förundran är början av 

vägen som leder till kunskap. 

 

I början av sitt verk Metafysik skriver Aristoteles att alla människor av naturen har en vilja att 

veta - desiderium sciendi. I Metafysiken pekar Aristoteles på mångfalden i förundran och på 

förundrans dynamik: på grund av förundran började människor då och då filosofera, först kände 
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de förvåning över de föremål som orsakade förvirring och som var till hands och sedan gradvis 

gått fram på detta sätt för att möta svårigheter i det viktiga, som till exempel handlar om 

månens, solens och stjärnornas rörelser, liksom universums ursprung (Aristoteles 1, 2, Meta. 

982b). Initialt, enligt Aristoteles, förnimmer människan förundran över att ett fenomen 

överhuvudtaget existerar. I nästa steg formuleras själva frågeställningen om fenomenets 

metafysiska grund - varande.  

 

När Aristoteles talar om den första filosofin och definierar den som kunskap om den universella 

början, som har rent teoretisk och inte praktisk karaktär, påpekar han att redan filosofins första 

början kommer från teoretiskt intresse. Utifrån detta intresse stannar människan i förundran 

inför fenomen vars orsaker är okända för henne och för att komma ur detta perplexa 

(grek.ἀπορία - aporia - igen väg, ogenomtränglig) tillstånd som översätts till förundran, 

försöker hon förklara dessa fenomen genom studier av deras orsaker. Chocken över att ens 

vetande överraskande dramatiskt ändras till icke-vetande  utgör, enligt Aristoteles, en central 

komponent i förundrans mekanism. Den förvirrade tänkte att han faktiskt visste! Den kognitiva 

potentialen av förundran består i att det förvirrade och förtvivlade tillståndet ger en impuls åt 

den kognitiva rörelsen i syfte att eliminera sin okunnighet: 

Och den som är förvirrad och förvånad, han inser att han inte vet [...] och börjar filosofera för 

att  undvika okunnighet [...].  (Aristoteles 1, 2, 982b, min översättning) 
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3.3  Olympiodoros om förundran 

Nyplatonism är en syntes av Platons idéer och Aristoteles logik och tolkningar, som inte står i 

motsattsförhållande till Platons filosofi. I den nyplatonska skolans lokaler, som år 2004 

upptäcktes av polska arkeologer i Alexandria, fanns tjugo klassrum för cirka 400 elever 

(Sorabji 2014, s. 30). En av de lärare som undervisade i den skolan var Olympiodoros den 

yngre (grekiska: Ὀλυμπιόδωρος ὁ Νεώτερος, C.495-570). Enligt Griffin (2014) var 

Olympiodoros förmodligen den sista icke-kristna läraren i filosofi i Alexandria. Under en serie 

föreläsningar om Platon för sina kristna elever, utgav Olympiodoros en redogörelse för Platons 

liv och anteckningar över sina reflektioner om Platons texter (Griffin 2014, s. 4). Olympiodoros 

skrev även kommentarer till Platons dialoger och Aristoteles Metafysik. 

Griffin skriver att Olympiodoros började sina lektioner med att lovprisa filosofins makt, 

(Griffin 2014, s. 7). Enligt Griffin hävdade Olympiodoros att ”den som filosoferar över sin 

egen själ förstår också den grundläggande formeln för de rationella principerna som den 

innehåller, eftersom all mänsklig kunskap härrör från en sådan förståelse” (Griffin 2014, s. 14, 

min översättning). Här sker en viss utveckling av förundrans begrepp i och med att förundran 

ses som en positiv känsla som stimulerar och guidar kognition. Som förlängning av Aristoteles 

idé om förundrans dynamiska natur skriver Olympiodoros: 

For once we wonder ’that it is’, we move on to ’why it is’: and this is (what it is to do) 

philosophy, to express the causes of things – assuming that philosophy is the knowledge of 

beings insofar as they exist. (Griffin 2014, s. 94) 

Intressant nog beskriver Olympiodoros förundran som en process som stimulerar och leder till 

nya kunskaper. Nya idéer, som ska ta bort förvirring - vad - bildas inte omedelbart. I det här 

fallet behövs en kognitiv rörelse, som ska ta reda på varför, och fram till dess att denna rörelse 

är avslutad försvinner inte förundran. Utifrån detta ser man förundrans koppling med filosofi - 

visdomsgudinnan Iris som är dottern till förundrans gud Thauma, verkar som en symbol för 

filosofi både i Platons skrifter och även hans efterföljare Olympiodoros. I förundrans tillstånd 

ser människan det ovanliga i det vanliga: i medvetandet blir världen uppdelad i “före” och 

“efter” förundran. Men det är en och samma värld. 
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3.4  Thomas av Aquino om förundran 

Den medeltida filosofen Thomas av Aquino (1225–1274) författade under senare delen av sin 

livstid verket Summa Theologica som har varit en av de viktigaste teologiska filosofiska 

böckerna i västerländskt tänkande och som är aktuellt än idag (Nordin 2013, ss.207, 218). 

Summa Theologica består av tre stora delar där den andra delen är indelad i två (pars prima, 

pars prima secundae, pars secunda secundae och pars tertia). Varje del är indelad i frågor som 

i sin tur består av artiklar. Den del som är relevant för denna studie är pars secunda secundae 

som tar upp etiska frågor samt diskuterar de två teman, lycka och passioner. Frågan om 

förundrans natur tas specifikt upp i Question 32 Article 8 : ” Is wonder a cause of pleasure?”. 

För att finna svar på frågan om förundrans positiva kraft refererar Thomas av Aquino till 

Aristoteles Metafysik och skriver att förundran är början av vishet och vägen att söka kunskap:  

Further, wonder is the beginning of wisdom, being as it were, the road to the search of truth. 
(Thomas Aquinas ”Summa Theologiae iallae” q.32, a.8) 

 

Thomas av Aquino refererar även till kyrkofadern Augustinus, som skrev att förundran 

kommer när människor möter det ovanliga. Det är särskilt intressant att se hur det klassiska 

grekiska tänkandet förenas med den kristna traditionen i Summa Theologica eftersom även 

Thomas av Aquino uppmärksammar förundrans dynamiska natur när han skriver att förundran 

ger upphov till desiderium sciendi - a desire to know - och uppfyllandet av denna önskan ger 

inte bara förståelse utan också glädje:  

Now wonder is a kind of desire for knowledge; a desire which comes to man when he sees an 

effect of which the cause either is unknown to him, or surpasses his knowledge or faculty of 

understanding. 

(Thomas Aquinas ”Summa Theologiae iallae” q.32, a.8)  

 

Med utgångspunkt i denna vida definition menar Aquino att förundran ger oss hopp att skaffa 

önskad kunskap. Därför lyder  Aquinos svar på frågan om förundran kan bli källa till glädje: 

 

And so wonder is a cause of pleasure insofar as there is adjoined to it the hope of acquiring 

cognition of what one desires to know. (Thomas Aquinas ”Summa  Theologiae iallae” q.32, 

a.8) 
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3.5  Sammanfattning 

Platon, Aristoteles och Olympiodoros upptäckte och betonade förundrans innebörd och insåg 

dess fundamentala betydelse för utveckling av filosofin.  

I den filosofiska traditionen förstås förundran som en källa till det filosofiska tänkandet. Både 

hos Platon och Aristoteles förknippas tillstånd av förundran med tvivel och chock, vilket i det 

moderna Europa uttrycks som cartesianskt tvivel och i modern filosofi beskrivs det som 

existentiell chock.   

De antika filosoferna betraktade förundran som ett grundläggande sinnestillstånd som hjälper 

oss att förstå världen i osäkerhet och som vägleder oss i mötet med det nya och det okända. Det 

som vi varken känner till eller förväntar oss kan väcka olika, till viss del motstridiga, känslor 

hos människor såsom rädsla, nyfikenhet, glädje et cetera. När vi på detta sätt vaknar till genom 

att våra föreställningar om världen rubbas, blir det möjligt att uppleva förundran, varvid allt 

annat än det som utgör källan till förundran, blir av underordnad betydelse.  

 

Detta sätt att reagera på det oförklarliga skapar motivation för den “kognitiva rörelsen” för att  

förstå och tolka världen på nya sätt. Att väcka medvetenhet om kunskapsbristen är centralt för 

att frammana denna upplevelse av förundran. Sokratiska samtal, som illustreras i Menon, utgör 

en metod  för att upptäcka det, till följd av kunskapsbrist, skenbart paradoxala att förundras 

över. 

  

Att denna uppfattning om förundran som en initial impuls till den kreativa tanken, som en 

grundläggande drivkraft bakom sökandet efter ny kunskap, återuppstår bland olika tänkare med 

delvis olika livsåskådningar och perspektiv (Aquinos hade ett kristet perspektiv ) vittnar om 

förundrans verkliga  filosofiska värde.  

Thomas av Aquino var den som överbryggade antiken med medeltiden och skapade en 

filosofisk tankebro mellan avlägsna epoker. I nästa kapitel undersöker jag hur denna filosofiska 

bro från antika och medeltida filosofer har förvaltats i den samtida forskningen om förundrans 

potentiella roll som ett pedagogiskt verktyg i undervisningssammanhang. 
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4.  Förundran i internationell utbildningsfilosofisk forskning 

En sökning efter svensk forskning om förundrans roll i undervisning i förskolan gav få resultat. 

I detta kapitel presenteras därför utbildningsfilosofisk forskning om begreppet förundran (eng. 

wonder) i undervisningssammanhang ur ett internationellt perspektiv. 

Som har visats i kapitel 3 har förundrans centrala betydelse för filosofin och bildning påtalats 

redan av de antika grekiska filosoferna för ca  2 500 år sedan. I sina texter om förundrans 

filosofiska väsen använde Aristoteles ordet aporia (grekiska ἀπορία, a-pori'a, svårighet, av 

a'poros, ogenomtränglig) som i ordagrann översättning betyder “ingen väg” (eng. no path), för 

att beteckna det tillstånd av medvetenhet om begränsning i kunskaper och förmågan att 

resonera sig fram till ett svar som drabbar en människa i förundrat tillstånd (Hadzigeorgiou 

2013, s. 150). Sokrates använde aporia, förundran, för att hos sina åhörare väcka medvetenhet 

om deras bristande kunskaper och insikter för att därigenom stimulera dem att söka utvidga 

sina kunskaper (Matthews 1997; Piersol 2014 se Hadzigeorgiou 2013, s. 160).  

De antika filosoferna har fått sina efterföljare i den moderna utbildningsfilosofiska forskningen 

som, i linje med de gamla grekiska filosoferna, ser ett stort pedagogiskt och 

utbildningsfilosofiskt värde i  förundran som fenomen, som de betraktar som en grundläggande 

drivkraft bakom allt mänskligt kunskapssökande av rang, ett frö till allt vetande (Weisskopf 

1979 se Hadzigeorgiou 2013, s. 143). I det följande avsnittet presenteras den moderna 

internationella forskningen om förundrans  beskaffenhet för att skapa förförståelse för den 

kommande diskussionen om förundrans potential som ett pedagogiskt verktyg.  

 

4.1  Förundrans väsen - när förundras vi? 

Inledningsvis kan förundran definieras och förstås utifrån de känslor som vanligtvis väcks i 

samband med förundran: gåtfullhet, förtrollning, överraskning, bävan, nyfikenhet. 

Uppenbarligen kan denna lista göras mycket längre med ord som delvis, i varierande grad, är 

synonymer till varandra och till själva ordet förundran. Ändå särskiljer och framhäver den 

moderna utbildningsfilosofiska forskningen just begreppet förundran som ett i 

utbildningssammanhang fundamentalt fenomen av mänskligt psyke, överordnad alla andra 

närbesläktade begrepp enligt ovan (Hadzigeorgiou 2012). I den framställning som följer 

presenteras den vetenskapliga grunden för denna ståndpunkt med antika anor. 
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Den moderna forskningens uppfattning av förundrans beskaffenhet är således, att upplevelse 

av förundran byggs upp av många olika beståndsdelar såsom känslan av gåtfullhet (eng. 

mystery), bävan (eng. awe), förvirring (eng. perplexity), häpnad (eng. astonishment),   

överraskning (eng. surprise), beundran (eng. admiration) och nyfikenhet (eng. curiosity) - 

denna uppräkning är inte uttömmande -  i en blandning där andelen av varje beståndsdel 

varierar från fall till fall, beroende på situationen och individen (Schinkel 2017). 

Betydelseomfånget av förundran kan därför sägas vara större än betydelseomfånget hos 

respektive beståndsdel. Den viktiga slutsatsen är att upplevelsen, och därmed definitionen av 

begreppet förundran, inte kan reduceras till upplevelsen av någon eller några av de nämnda 

beståndsdelarna var för sig. Dessa beståndsdelar kan snarare ses som olika aspekter av 

förundran. I tillstånd av förundran tillkommer dessutom ytterligare dimensioner som grundar 

ett påstående om att förundrat sinnestillstånd överskrider summan av de upplevelser som 

förknippas med förundran (Hadzigeorgiou 2012), vilket presenteras i avsnitt 4.3.3. 

 

 

4.1.1 Förundrans emotionella dimension 

Utifrån de sinnestillstånd - förvirring, gåtfullhet, nyfikenhet, etcetera - som förundran 

associeras med, både i forskningssammanhang och i dagligt liv, är det lätt att inse att förundran 

som begreppsklass tillhör den emotionella dimensionen. Förundran kan därför med all rätt i 

första hand beskrivas som en känsla, varför den emotionella komponenten i 

forskningslitteraturen identifieras som det grundläggande elementet bakom den starka effekten 

på sinnestillståndet (Hadzigeorgiou 2012). Till yttermera visso, förefaller förundran som känsla 

i viss mening sakna lika stark koppling till den praktiska aspekten, som oftast är fallet med 

andra känslor (Vasalou 2015 se Schinkel 2017). Enligt Schinkel anser Vasalou att förundrans 

utmärkande drag, som återkommande poängteras i forskningssammanhang, är därför att man, 

i ett förundrat tillstånd, upplever en känsla av att det som man begrundar och kontemplerar 

över är viktigt för sin egen skull, även om det förblir oklart varför (Schinkel 2017). Därefter 

hänvisar Vasalou till Nussbaum som understryker att uppfattningen av objektets värde är 

således oberoende av objektets praktiska potential att tillgodose några vardagliga behov hos 

den som drabbas av förundran (Schinkel 2017). Slutsatsen att förundran som det mänskliga 

psykets respons skulle kunna vara en säker markör för objektets (som inte behöver begränsa 

sig till fysiska ting utan kan vara abstrakta idéer, naturfenomen och mycket annat, se längre 

fram) existentiella värde kan tyckas ligga nära tillhands. Denna slutsats ifrågasätts dock av 
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Kevin Tobia som skriver att objektet, visserligen, måste uppfattas som värdefullt i en 

filosofiskt-existentiell bemärkelse för att kunna framkalla förundran, men att frågan om det 

upplevda värdet är “sant” eller enbart  illusoriskt har ännu inte fått sitt svar (Tobia 2015 se 

Schinkel 2018).   

Givet att förundran förefaller vara en känsla med svag förankring i det praktiska tänkandet kan 

frågeställningen om förundrans potential i undervisningssammanhang framstå som mindre 

relevant.  

En sådan slutsats vore dock alldeles förhastad. För förundran är ett komplext, icke-homogent  

tillstånd, sammansatt av många komponenter från både den emotionella och den kognitiva 

dimensionen, vilket gör att förundran i alla tider uppfattats av filosofer som en drivkraft lika 

mycket fundamental för kunskapens framväxt som den är svår att konceptualisera. 

 

4.1.2 Förundrans kognitiva dimension och varseblivning 

För att bättre kunna förstå den mindre uppenbara kognitiva dimensionen av förundran, hur den 

växelverkar med den emotionella dimensionen samt vad denna växelverkan kan ha för 

implikationer i undervisningssammanhang, inleds detta avsnitt med en översikt av de tankar 

om förundrans orsak och verkan, som avhandlas i litteraturen. 

Enligt Opdal (2001) kännetecknas förundran av ett sinnestillstånd som signalerar att man har 

nått gränsen för sin nuvarande förståelse, att kunskaperna man har inte räcker till för att bygga 

upp en förklaringsmodell, inte ens på en intuitiv nivå, skriver Schinkel. I samband med denna 

insikt kan man även börja ifrågasätta själva ramverket för sitt tidigare tankemönster, vilket 

Fisher (1998) beskrev som att förundran “... changes the ground under one’s feet” (Schinkel 

2017). Enligt Schinkel är Quinn (2002) inne på samma spår när han beskriver konsekvensen 

av förundran som en höjd medvetenhet om att ens egna kunskaper och koncept är otillräckliga 

eller till och med felaktiga (Schinkel 2017). Förundran kan således ses som en mental respons 

på en varseblivning (min översättning av eng. awareness) om att de kunskaper och 

förklaringsmodeller man har är fundamentalt otillräckliga eller till och med felaktiga, vilket 

Hadzigeorgiou beskriver som “shock of awareness” (Hadzigeorgiou 2012). I detta ögonblick 

skapas en distans, ett perspektiv, till de kunskaper som den drabbade besitter samtidigt som 

individen i fråga blir medveten om - varseblir - det verkliga värdet av sina kunskaper, som, i 

en hermeneutisk anda, sätts in i ett nytt sammanhang, där de får en ny, oftast minskad, 
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betydelse. I detta ögonblick uppstår en mental strävan att kompensera för denna plötsliga 

devalvering av ens kunskaper, genom att undersöka saken djupare, vilket oftast helt upptar 

medvetandet hos den som drabbas av förundran (Opdal 2001 se Schinkel 2017). 

Begreppet shock of awareness illustrerar den starka kopplingen mellan den strikt kognitiva 

respektive den emotionella dimensionen som båda sammanflätas i ett tillstånd av förundran: 

en chock, i vardaglig bemärkelse, är en häftig känsla, emotion, som i fallet shock of awareness, 

varseblivningschock, utlöses av en kognitiv process. Det finns således en grundad anledning 

att anta att förundran tar sin början i den kognitiva dimensionen, som tämligen snabbt övergår 

i en häftig reaktion i den emotionella dimensionen av sinnet. Hadzigeorgiou  anser att Hove 

(1996), är inne på samma spår när han definierar förundran som “...the emotion caused by the 

perception of something novel and /.../ or inexplicable” (Hadzigeorgiou 2012). 

Hadzigeorgiou differentierar ett antal olika steg i varseblivningsprocessen (awareness), som 

leder till förundran. I det första steget blir man medveten om att ett visst fenomen eller objekt 

existerar, för att i det andra steget bli medveten om att kunskaperna en människa har för att 

förklara det som observeras är otillräckliga eller felaktiga. I sin tur skapar detta en medvetenhet 

om att det finns mer att lära sig, mer att utforska (Hadzigeorgiou 2012).  

En mycket viktig konsekvens av varseblivning om sina kunskapsbrister, som kommer till 

uttryck i förundran, är att det triviala, alldagliga och välbekanta, kan plötsligt komma att 

framstå som något nytt (eng. defamiliarize) - avtrivialiseras - tack vare den 

perspektivförskjutning som äger rum som följd av förundran (Hadzigeorgiou 2013). 

Hadzigeorgiou skriver att Michael Faraday lära ha sagt att vatten är något som kontinuerligt 

väcker en känsla av förundran i honom lika ofta som han kommer i kontakt med det 

(Hadzigeorgiou 2013). Samtidigt varnar Anders Schinkel för att just känslan av alldaglighet - 

trivialitet - (eng. familjärt) är förundrans största utmanare, som hindrar många från att 

förundras över enkla företeelser i vardagen. Att utsätta sig för ”shock of awareness” är ett sätt 

att avtrivialisera omvärlden (Schinkel 2018). 

 

 

4.2  Den passiva och den aktiva förundran 

 

En genomgång av forskningspublikationer om förundrans svårfångade natur visar att olika 

aspekter av förundran har hamnat i fokus och fått olika tolkningar genom åren. Så, till exempel, 

skrev Silverman år 1989 att förundran kan delas in i två sorter där den ena, aktiva, kan 
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jämställas med nyfikenhet medan den andra, passiva sorten, hänför sig till upplevelse av det 

magiska (eng. magic), övernaturliga (eng. miraculous) och obegripliga (eng. 

incomprehensible). Den sistnämnda sorten, den passiva förundran, beskrivs som “... like a 

narcotic and destroys curiosity and anesthetizes the intellect” (Silverman 1989 se 

Hadzigeorgiou 2013). 

Trots att Silverman använder samma metafor om drogat och förlamat tillstånd som Platon 

använde i sin beskrivning av förundran, kommer Silverman fram till en motsatt slutsats:  

den sortens förundran som drogar och förlamar intellektet bör inte uppmuntras i 

undervisningssammanhang (Hadzigeorgiou 2013). Den andra typen av förundran Silverman 

anser vara fruktbar i undervisningen likställer han med nyfikenhet. 

 

De koncept som träder fram ur en senare tids forskning om förundran ger dock en nyanserad, 

stundom motsatt, bild av både aktiv och den passiv förundran både i förhållande till varandra 

och i sitt förhållande till nyfikenhet. Hur förundran förhåller sig just till nyfikenhet blir därför 

av central betydelse för att bättre kunna förstå bredden och djupet i båda sorters förundran samt 

för att förbereda den kommande diskussionen om förundrans pedagogiska potential. Hur 

förundran skiljer sig från nyfikenhet undersöks därför närmare i det följande avsnittet. 

 

 

4.2.1  Bortom nyfikenhet  

 

Nyfikenhet (eng. curiosity), enligt Schinkel, är en stark men ytlig och flyktig drivkraft, som 

måste hållas åtskild från förundran (Schinkel 2018). Denna uppfattning får stöd i den filosofiska 

analysen hos Burke (1990) som beskriver nyfikenhet som en till sin beskaffenhet simpel känsla 

som måste differentieras från det tillstånd av förundran då människans medvetande (eng. mind) 

blir helt uppfyllt med föremålet för förundran så att medvetandet ej längre förmår rymma något 

annat, ett tillstånd av  total mental  upptagenhet (Burke 1990 se Hadzigeorgiou 2012). Även 

Heidegger uttrycker en liknande syn på nyfikenhet då han skriver att nyfikenhet inte engagerar 

hela den mentala kapaciteten på samma sätt som förundran gör. Nyfikenhet växlar snabbt fokus 

från det ena objektet till det andra utan att låta medvetandet uppehålla sig vid objektet särskilt 

länge i syfte att undra över (eng. wonder about) eller förundras av (eng. wonder at). objektet 

(Schinkel 2018).  
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Nyfikenhet kan således sägas leda till ett enspårigt, temporärt intresse för ett objekt, ett intresse 

som till större del har sitt ursprung i den kognitiva dimensionen. Den emotionella responsen 

som kan uppenbara sig i samband med nyfikenhet är därför inte lika bestående som i fallet med 

förundran, då det kognitiva och det emotionella flätas samman till en helhet i ett återkopplat 

arrangemang där kognitiva processer  provocerar en emotionell respons som i sin tur 

återkopplar till den kognitiva dimensionen, varigenom den får en stark motivation att hitta ett 

svar. Förundran leder därför till ett mer bestående (eng. enduring) intresse att utforska  ett 

objekt än vad som är fallet med nyfikenhet. Detta är anledningen till varför den passiva sortens 

förundran, Silvermans uppfattning till trots, har ett stort utbildningsvärde enligt Parsons som  

intresserat sig för övergångar (eng. transitions)  mellan den passiva och den aktiva sortens 

förundran. Parsons fann empiriskt stöd för att den passiva - av Schinkel även kallad djup (eng. 

deep) - förundran kan övergå i den aktiva formen, det vill säga att ett passivt tillstånd där man 

är slagen av häpnad och “förundras av” (eng. wonder at) kan i ett försök att finna orsaken till 

den djupa förundran transformeras till ett tillstånd där man börjar aktivt “undra över” (eng. 

wonder about) och söka efter ett svar (Parsons 1969 se Schinkel 2018). De svar som då går att  

finna kan skapa ett nytt tillstånd av djup förundran. Föreställningen om att den passiva och den 

aktiva förundran kan växelvis livnära varandra och övergå i varandra i en dynamisk process 

aktualiseras i senare tids forskning (Schinkel 2018).  

Övergången från den flyktiga nyfikenheten över till den aktiva förundran och möjligen vidare 

till den passiva/djupa förundran är också sannolik (Schinkel 2018), varför nyfikenhet - förutom 

det uppenbara egenvärdet den har i undervisningssammanhang - kan användas som en 

katalysator av förundran i undervisning. 

 

I likhet med förundran, börjar nyfikenhet med att en människa i en given situation gör sig 

medveten om en viss specifik brist, lucka, i sina kunskaper. Men till skillnad från förundran 

leder inte nyfikenhet till en känsla av att den kunskap människan har är generellt otillräcklig 

eller rent av felaktig. Istället leder nyfikenhet endast till uppfattningen att en mycket specifik 

lucka i kunskaperna måste täppas till. Nyfikenhet kan därför visserligen vara en drivkraft som 

kan stimulera till alla former av utforskning av omvärlden. Men endast inom ramen av ett 

existerande paradigm (Opdal 2001 se Schinkel 2018). Det är därför som nyfikenhet, som Opdal 

påpekar, frambringar frågor som oftast kan besvaras med hänvisningar till notorisk kunskap, 

fakta och förfaranden, medan förundran ger upphov till frågor som strävar att komma bortom 

den existerande kunskapsramen och världsbilden. Ett förundrat tillstånd signalerar däremot att 
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man nått gränsen för sin personliga nuvarande förståelse, som därför måste revideras och 

utvidgas med nya koncept (Hadzigeorgiou 2012). 

 

Hadzigeorgiou beskriver nyfikenhet som en stark lust (eng. itch) att plocka isär föremålet för 

sin nyfikenhet medan förundran kan ta sitt uttryck i önskan att utforska fenomenet i dess helhet, 

i och utifrån ett sammanhang (Hadzigeorgiou 2014 se Schinkel 2017). Schinkel hänvisar till 

Taylor som menar att “Wonder is poetic and is content to view things in their wholeness and 

full context” (Taylor 1988 se Schinkel 2018). Denna skillnad mellan nyfikenhet och förundran 

kan således sammanfattas med att nyfikenhet ger upphov till frågor med förhållandevis kort 

räckvidd medan förundran i större utsträckning tar hänsyn till sammanhanget, vilket  föranleder 

frågor som gör anspråk på större ämnesdjup och - omfång. Riktigt nog, som Quinn uttrycker 

det, hör man aldrig någon säga sig vara “nyfiken” på Gud eller livets mening. Dessa frågor är 

något som det däremot går bra att undra över (eng. wonder about) (Quinn 2002 se Schinkel 

2018).  

 

Som framgår av analysen ovan är det möjligt för ett barn att ofta uppvisa nyfikenhet utan att 

behöva vara ett barn som ofta är i ett förundrat tillstånd i den utbildningsfilosofiska 

bemärkelsen. Ett barn med stark benägenhet att uppfyllas av förundran kommer sannolikt ställa 

frågor som skiljer sig från vanliga nyfikenhetsfrågor genom att vara mer insiktsfulla, det vill 

säga avslöja större medvetenhet om sin okunskap samtidigt som frågorna syftar till att täppa 

ett större kunskapsgap än de frågor som är framfödda av nyfikenhet. Hadzigeorgiou illustrerar 

denna skillnad, när det gäller barn, med ett exempel där barnet formulera en fråga om himlen, 

där frågan som frambringas av nyfikenhet skulle kunna lyda “Varför är himlen blå?”, medan 

en fråga som tyder på att barnet har undrat över (wondered about) något - grubblat - skulle 

kunna lyda “ Varför är himlen full av stjärnor trots att stjärnfall sker hela tiden? (Hadzigeorgiou 

2012). Frågan om himlens färg kan vara spontan och förutsätter inga specifika förkunskaper 

medan frågan om stjärnfall bygger på en tämligen avancerad förkunskap och ett allvarligt 

försök att resonera sig fram till ett svar. Ett försök som har lett barnet till aporia där barnet blev 

varse, medvetet, om bristen i sina kunskaper som inte kan frambringa en adekvat förklaring. 

 

Det finns ytterligare en viktig skillnad mellan förundran och nyfikenhet, som lyfts fram i 

forskningen. I likhet med förundran väcks nyfikenhet som regel i möte med det ovanliga, 

oförklarliga, överraskande. Att situationen är ny och extraordinär är en nödvändig förutsättning 

för nyfikenhet. Förundran, däremot, behöver inte begränsa sig till det nya och ovanliga utan 
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kan frammanas även av det alldagliga, tidigare upplevda företeelser, om det kommer i ett nytt 

ljus från en kognitiv eller emotionell dimension (Hadzigeorgiou 2012). Förundran har en unik 

förmåga att få det vedertagna och ordinära framstå som något nytt och outforskat 

(Hadzigeorgiou 2012) genom shock of awareness process som beskrivits i 4.1.2. Denna 

mekanism öppnar upp för möjligheten att väcka - provocera fram - förundran med hjälp av 

enkla vardagliga ting och skeenden genom att sätta dem i ett nytt sammanhang (Schinkel 2017), 

vilket kan användas i undervisningssituationer.  

 

 

4.3  Förundrans pedagogiska potential i teori och praktik 

Vikten av att ta vara på barnens, elevernas och studenternas förmåga att förundras i utbildnings 

- och undervisningssammanhang kan uppfattas som en självklarhet, varför det inte anses vara 

påkallat att pedagogiskt konceptualisera förundran, utan det tas för givet att alla som jobbar 

med undervisning är medvetna om förundrans betydelse. Samtidigt, vilket diskuterades 

inledningsvis i detta kapitel och vilket diskuteras i forskningen (Hadzigeorgiou 2013) 

associerar både lekmän och yrkesutövare inom utbildning förundran starkt med den 

emotionella dimensionen av det mänskliga sinnet, varför man har svårt att se hur förundran 

skulle kunna främja utbildningen, som är övervägande inriktad på att lära ut ett vetenskapligt 

förhållningssätt, även om så i dess enklaste form. Färdigheten att utforska och förstå sin 

omvärld med hjälp av faktakunskap och logiska resonemang tycks inte efterfråga den 

emotionella dimensionen, i varje fall  inte i större utsträckning än vad som krävs för att väcka 

nyfikenhet, som är ett mer etablerat verktyg i utbildningssammanhang. Detta tvetydiga 

förhållningssätt till förundran som antingen något alldeles självklart viktigt och positivt 

respektive som något föga relevant och till och med främmande för utbildningsändamål, har 

fått väldigt litet uppmärksamhet i utbildningsvetenskaplig forskning (Schinkel 2017). Schinkel 

skriver att den formaliserade utbildningsverksamheten, åtminstone i den västerländska 

kulturen, generellt sett tycks ha varit återhållsam och till och med skeptisk till tanken att i 

läroplanen  ge utrymme för upplevelse av förundran. Schinkel går så långt som att karakterisera 

undervisningsmiljön i dagens skolor som fientlig (eng. hostile) gentemot barnens möjligheter 

att uppleva förundran, särskilt den passiva formen. 

Som framgår av tidigare avsnitt finns det stark anledning att ifrågasätta detta synsätt. I följande 

avsnitt undersöks därför den empiriska förankringen av uppfattningen om förundrans 

pedagogiska värde. 
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4.3.1  Empirisk förankring 

Det har inom utbildningsvetenskaplig forskning länge varit känt att det är lättare att fästa 

uppmärksamhet vid information om den förknippas med starka känslor (Ormrod 1999 se 

Hadzigeorgiou 2012). Emotionellt präglad information är även lättare att lagra i minnet under 

längre tid för att kunna bearbeta den ett upprepat antal gånger (Hadzigeorgiou 2012). Därför 

finns det en teoretisk grund att anta förundran borde  främja inlärnings - och förståelseprocessen 

i undervisningssituationer genom att helt och hållet fokusera barnens uppmärksamhet på de 

idéer som aktualiseras i undervisningen (Hadzigeorgiou 2013).  

Förundrans positiva effekt har empiriskt påvisats i några studier där forskare kunde konstatera 

att, särskilt yngre, barn blir mer engagerade i den pågående undervisningen om de får uppleva 

något överraskande (eng. unexpected) (Hadzigeorgiou 2013). I en annan studie från 2001  

rapporterade Hadzigeorgiou att barn i förskoleålder attraherades till föremål som väckte deras 

förundran och att vissa barn som tidigare hade svårt att koncentrera sig på något blev helt 

uppslukade av aktiviteter med sådana föremål. I samma studie observerades att dess “wonder 

activities” främjade ett varaktigt fokus och ett mer målmedvetet deltagande i andra aktiviteter 

(Hadzigeorgiou 2001 se Hadzigeorgiou 2013). Upplägget i denna studie gör det dock inte 

möjligt att dra några slutsatser om förundrans faktiska effekt på inlärning och förståelse. 

Däremot har studien påvisat en positiv effekt på det som kan beskrivas som förutsättning för 

och ett första steg i inlärningsprocessen - fokuserad uppmärksamhet på de föremål som väckte 

barnens förundran. 

En senare studie gällande högstadieelever i årskurs 9  visade att elever, som undervisades 

utifrån ett upplägg som var ämnat att väcka förundran, presterade bättre i ett prov än 

jämförelsegruppen som undervisades traditionellt men av samma lärare (Hadzigeorgiou 2012).  

Denna studie har kunnat empiriskt påvisa att elever som i undervisningssituationen upplevde 

förundran kunde i signifikant större utsträckning återge de fysikaliska koncepten som lärdes 

ut, jämfört med den andra gruppens elever undervisades i samma koncept men på ett 

traditionellt vis. Förundran har påvisats kunna höja elevernas engagemang i 

ämnesundervisningen, bli en källa till autentiska frågor samt vara en förutsättning för att elever 

skulle ändra  själva sättet att  uppfatta de fysikaliska idéerna och koncepten på. 
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4.3.2  Den metakognitiva dimensionen 

Det tål upprepas att alldaglig, triviala företeelser och ting kan bli källa för förundran. Men 

förundran över det triviala, eller skenbart triviala, kan inte upplevas per automatik, vilket Egan 

ser som en möjlig orsak till att förundran sällan uppenbarar sig i undervisningssammanhang 

(Egan 2014 se Hadzigeorgiou 2013). I vissa sammanhang, särskilt de som synes vara triviala, 

måste förundran hos barnet väckas aktivt. För det kan vara så att barnet eller eleven saknar 

tillräckliga förkunskaper för att kunna inse det paradoxala i en idé, ett skeende eller 

motsvarande. En lärare har möjlighet att sätta objektet för potentiell förundran i ett annat 

sammanhang, som i barnets medvetande skulle skapa en annan betraktningsvinkel. Som 

illustration på hur detta skulle kunna göras ger Hadzigeorgiou följande exempel på hur man på 

ett konceptuellt enkelt och resursmässigt effektivt sätt kan förmedla insikten - till skillnad för 

faktakunskap - om att gravitationskraften är den svagaste av alla genom att visa att en liten 

magnet kan hålla fast en pappersgem av metall, trots att hela jordklotets tyngdkraft försöker 

slita loss gemen. Den tankeväckande illustrationen bygger på två triviala objekt. Själva 

företeelsen, att gemen hålls fast av magneten, är också synnerligen trivial. Det som i det här 

exemplet väcker förundran är att barnen blir varse någonting helt annat, nämligen hur svag 

tyngdkraften är, jordklotets storlek till trots. Detta enkla experiment som väcker förundran 

varigenom barnen varseblir (eng. become aware) att och vad det är de just nu egentligen håller 

på att lära sig  illustrerar förundrans tredje dimension - den metakognitiva dimensionen. 

(Hadzigeorgiou 2013, s. 160). 

 

4.3.3  Språket som verktyg för att väcka förundran 

Språkets centrala roll i undervisning är välutforskad och teoretiskt förankrad (Lemke 1990; 

Saul 2004; Sutton 1996 se Hadzigeorgiou 2013, s. 169). Det är därför naturligt att språket kan 

användas som ett verktyg för att väcka förundran genom att presentera idéer på ett sätt som 

fångar barnens fantasi. Detta kan åstadkommas genom metaforer och andra retoriska tekniker, 

som bygger på målmedveten användning av språkets uttrycksmedel, för att till medvetandets 

yta föra fram och synliggöra oanade infallsvinklar, som i exemplet från det föregående 

avsnittet. Exemplet med magneten och gemen visar att läraren har språket som ett kraftfullt 

verktyg till sin hjälp för att kunna väcka förundran över det som är aktuellt i undervisningen. 

För det är först när läraren säger att det är hela jordklotet, som, utan framgång, försöker dra 

loss gemen från magneten som man inser att den lilla magneten utkämpar en dragkramp med 



34 

hela den enormt stora  Jorden. Ordvalet, där jordklotet är ett konkret föremål, som åberopas 

istället för den abstrakta, osynliga tyngdkraften, konkretiserar och accentuerar innebörden i 

experimentet och därmed även i barnens medvetande. Det är med hjälp av språket, ordvalet 

och metafor, som läraren i exemplet kontextualiserar Jordens dragningskraft och gör eleverna 

medvetna om hur  uppseendeväckande svag den faktiskt är (Hadzigeorgiou 2013, s. 170). 

Skicklig språkhantering kan alltså användas som ett verktyg för att fånga barnens 

uppmärksamhet, i de fall då företeelsen inte uppfattas som tillräckligt uppseendeväckande i 

sig, genom att skapa ett meningsfullt sammanhang som barnen kan relatera till. Språket kan 

således användas för att uttrycka idéer på ett sätt som riktar mottagarens medvetande inte bara 

mot den kognitiva men också mot den  metakognitiva dimensionen. 

Som kommunikationsmedel kan språket även användas till att formulera frågor på ett sätt som 

skapar förväntningar som sedan kan styras till att väcka förundran ( Hadzigeorgiou 2013, s. 

169). 

Som tidigare påpekats finns det många potentiella källor till förundran. Vad människa 

förundras över beror i stor utsträckning på vilka förkunskaper människa har samt i vilket 

sammanhang människa möter en potentiell källa till förundran. En och samma idé eller ting 

kan väcka förundran i ett sammanhang, men inte i ett annat. Språket skapar ett meningsfullt 

sammanhang genom att sätta ord på situationen på ett sätt som ger mening åt det barnen 

observerar.  

När det gäller att presentera idéer på ett sätt som kan leda till förundran är forskarnas 

rekommendation att undvika definitionspräglat språk, eftersom definitioner fokuserar sinnet  

uteslutande på den kognitiva aspekten av en idé, vilket hindrar att känslan av förundran väcks 

genom den emotionella dimensionen ( Hadzigeorgiou 2013, s. 171). 
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4.4  Förundrans dilemma 

Förundrans potential att skifta barnens kognitiva och affektiva tillstånd synes vara stor och 

kunna användas för att göra dem mer mottagliga för undervisning, vilket talar för att förundran 

har ett sådant pedagogiskt värde att det i undervisningssammanhang skulle vara befogat att 

stimulera och framkalla känslan av förundran. Enkelt uttryckt motiverar förundran till att ställa 

de rätta frågorna, vilket utgör en grundläggande förutsättning för lärande. De autentiska 

frågorna som formuleras av förundran leder dessutom  till ett tänkande på en högre nivå (eng. 

higher level thinking), vilket har påvisats av Chin et al. (2002) i Hadzigeorgiou (2013).  I detta 

avseende finns förundran med i undervisningen som den motiverande kraften att söka efter 

kunskap. Värdet av förundran i utbildning förefaller dock vara starkt beroende av hur väl 

pedagogen lyckas med att  fånga upp och på ett meningsfullt sätt rama in barnens mentala 

responser till en uppvisning som initialt enbart väcker en “wow!” - reaktion. 

Den häftiga “wow-upplevelsen” som enbart berör den emotionella dimensionen bidrar inte till 

lärande och bättre förståelse om denna känsloupplevelse inte sammankopplas med den 

kognitiva dimensionen. Användning av förundran i pedagogiskt syfte kan därför inte 

inskränkas till tjusiga demonstrationer, som lämnar barnen mållösa, utan att den kognitiva och 

den metakognitiva dimensionen aktiveras genom att pedagogen gör barnen medvetna om 

innebörden i och meningen med det som de just varit med om. 

Trots att den moderna uppfattningen om förundran, vilket tydligt framgår i forskningen, är 

övervägande positiv kan man inte helt bortse från att förundran som sinnestillstånd har även 

vissa kopplingar till mindre positiva känslor såsom bävan och till och med fruktan, som kan 

kopplas till en religiös upplevelse, vilket, utan att vara fel i och för sig, inte ligger i linje med 

strävan att fostra vetenskapligt, icke-konfessionellt, tänkande (Schinkel 2017, 2018) 

Även om man kan argumentera för förundrans pedagogiska betydelse, måste det göras 

försiktigt och med hänsyn till potentiella fallgropar. Förundrans betydelse som pedagogiskt 

verktyg beror i stor utsträckning på hur väl pedagogen lyckas tolka eller känna in barnens 

förundran, vad de kan - är redo att - förundras över och hur detta tillstånd kan länkas samman 

med ämnesinnehållet samt med de generelle undervisningsmålen i övrigt. 

I de nästföljande två kapitlen undersöker jag huruvida det finns behov av och förutsättningar 

för att komplettera den svenska förskolans pedagogiska verktygslåda med förundran som ett 

universellt hjälpmedel i undervisningsprocessen.  
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5. Förundran och undervisning som begrepp i läroplanen  

för förskolan  

 
Att begreppet undervisning är omdebatterat framgår av aktuella publikationer både i 

massmedia och akademisk forskning om förskolan (Eidevald 2016; Jonsson, Williams & 

Pramling Samuelsson 2017; Melker, Mellgren & Pramling Samuelsson 2018; Nilsson, Lecusay 

& Alnervik 2018). Vissa som arbetar i förskolan vittnar om att de är osäkra på vad begreppet 

undervisning i förskolan står för (Melker, Mellgren och Pramling Samuelsson, 2018). 

Anledningen till att begreppet undervisning är “omtvistat” (Melker, Mellgren och Pramling 

Samuelsson, 2018, s. 66) i den svenska förskolan är att det i den svenska förskoletraditionen  

funnits en tanke om att barnen i förskolan lär sig under egna aktiviteter (Pramling 1992), vilket 

står i  kontrast med katederundervisning. Detta synsätt håller dock på att förändras, vilket är 

föremål för analys i detta kapitel. 

Det yttersta syftet med debatten får antas vara att komma fram till en gemensam syn på vilken 

innebörd begreppet undervisning borde ha för att undervisningen skall kunna bedrivas i 

samklang med förskolans helhetsuppdrag. Förundran som ett pedagogiskt verktyg  i 

undervisning i förskolan måste undersökas i förhållande till den innebörd av undervisning i 

förskolan som håller på att ta form. 

 

5.1  Begreppet undervisning i samhällsdebatten om förskolan 

Svensk förskola har en lång pedagogisk tradition och historia (Hartman 2012), vilket innebär 

att det finns ett betydande pedagogiskt arv som har inverkan på debatten om undervisning i 

förskolan. Redan i slutet av 1800-talet i de barnkrubbor som svensk förskola har sitt ursprung 

i, ”aktualiserades frågan om [huruvida] det räcker med tillsyn och regelbundna måltider, eller 

om också små barn behöver pedagogisk stimulans, för att få en god utveckling” (Hartman 2012, 

s. 83). Förskolan har fått utvecklas till en mer pedagogiskt inriktad småbarnsverksamhet, 

Kindergarten, med inspiration från Tyskland. Därefter har den fått olika namn, som 

barnträdgård, folkbarnträdgård, lekskola, deltidsförskola. Från 1970-talet kommer begreppet 

barnomsorg. Avvägningen mellan omsorg och pedagogik har, menar Hartman, alltid varit 

nyckelfråga inom barnomsorgen. Han ställer frågan om det är ”förskollärarens huvuduppgift 

att svara för barnomsorg, eller att ge pedagogisk ledning och stimulans, eller att finna en 

lämplig avvägning mellan de två uppgifterna?” (Hartman 2012, s. 83). Enligt Hartman fördes 
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från 1970-talet och framåt ”en pedagogisk kamp för att hålla fast vid svensk förskoletradition”. 

I den här kampen fördes även tanken fram att skolans arbetssätt var artfrämmande för förskolan 

eftersom man ”i förskolan [inte] arbetade […] med undervisning, schema och läroplan” 

(Hartman 2012, s. 94).  

Spår av denna kamp finns än idag trots att samtida syn på undervisning skiljer sig från den 

traditionella katederundervisningen. Som exempel på en kritisk röst kan nämnas Nilsson, 

Lecusay och Alnervik som är kritiska till begreppet undervisning i förskolan och påpekar att 

”om förskollärare ska vilja och på allvar anta utmaningen att förskolans verksamhet ska 

omfattas av begreppet undervisning blir det viktigt att undervisning får en annan innebörd än 

förmedlingspedagogik” (Nilsson, Lecusay & Alnervik 2018, s. 25), där förmedlingspedagogik 

betecknar den enkelriktade kunskapsöverföringen från lärare till de passivt mottagande 

eleverna, också kallad katederundervisningen. 

Det är dock inte nödvändigt att förknippa undervisning i förskolan med katederundervisningen 

menar Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) som i sin studie om undervisning 

i förskolan funnit att den så kallade ”katederundervisningen” är en omodern syn på 

undervisning och att det inte behöver vara så undervisning ska ske. Som framgår av analysen i 

kapitel 6 finns det alternativ till förmedlingspedagogiken. 

Bland de röster som förespråkar en mer nyanserad syn på undervisning är även forskaren 

Christian Eidevald (2016, 2018) som har skrivit ett antal artiklar och en bok om utbildning och 

undervisning i förskolan. Eidevald ser risken att otydligheter kring begreppet undervisning kan 

leda till osäkerhet och även konflikter i arbetslag i förskolan. I debattartikeln ”Vem ska utbilda 

vem?” i tidningen Förskolan (2016) skriver Eidevald att ”undervisning syftar på målstyrda 

lärarledda processer för utveckling och lärande” men i förskolan, till skillnad från i skolan, 

finns inte kunskapsmål som barnen ska uppnå. Eidevald ser risken att ”begreppet undervisning 

uppfattas som att förskolan nu ska organiseras likt ett traditionellt arbete i skolan”, det vill säga 

skolifieras. För att minimera risken för skolifiering av förskolan tillföljd av undervisning 

föreslår Eidevald att flytta fokus från lärande till att utifrån barnens nyfikenhet skapa 

förutsättningar för att barnen ska bli intresserade av att lära sig något.  

Vidare anser Eidevald och Engdahl (2018) att undervisning i förskolan ”behöver vara konkret 

och förankrad i barns vardag samt bygga på ett meningsfullt innehåll och aktiv bearbetning av 

verkliga upplevelser och barns frågor” (Eidevald & Engdahl 2018, s. 17). 
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Förskolan befinner sig i en tid av förändring. Anledningen till förändringen är de nya 

förväntningarna på hur undervisningen i förskolan skall bedrivas, vilket ställer nya krav på 

verksamheten (Samuelsson, Pramling och Doverborg 2013, s.10). Dessa nya krav har föranlett 

att den ursprungliga läroplanen för förskolan från 1998 fick  revideras i fyra omgångar, där den 

senaste omarbetningen innebar en sådan omfattande förändring att läroplanen fick byta namn 

till läroplanen för förskola 2018, Lpfö18. Nedan följer en genomgång över utvecklingen av 

förskolans läroplan mellan 1998 och 2018 med avseende på begreppen undervisning och 

förundran. 

 

5.2  Läroplan för förskolan: 1998 - 2018 

Den första läroplanen för förskolan utkom år 1998, nedan (Lpfö 98). I den sågs förskolan som 

en start för barnens livslånga lärande och utbildning.  Begreppet undervisning förekom inte i 

Lpfö 98 som sedan reviderades år 2006, 2010, 2016 och 2018. De senast tillkomna kraven på 

undervisningens framträdande roll i förskolans utbildningsuppdrag speglas dock i de 

formuleringar som tillkommit i den nya läroplanen för förskolan 2018, Lpfö 18.  För första 

gången i förskolans läroplan, sedan första utgivningen 1998, används begreppet undervisning. 

För att förstå orsaken till att begreppet undervisning introducerades i läroplanen för förskolan 

2018 är det viktigt att göra en tillbakablick till den tiden när begreppet undervisning  fördes in 

i skollagen 2010 (SFS 2010:800). 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) som trädde i kraft 1 juli 2011 blev förskolan en egen skolform 

som inkluderades i skolväsendet. Därigenom betonades förskolans pedagogiska uppdrag och 

undervisningen definierades som “sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller 

förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av 

kunskaper och värden” (SFS 2010:800, kap.1, 3 §). Vidare i 2 kap. 13 § skollagen står att 

legitimerade förskollärare har ansvar för den undervisning som bedrivs i förskolans 

verksamhet. I 2 kap. 14§ nämnda lagen tydliggörs att även ”annan personal med sådan 

utbildning och erfarenhet” att barnens ”utveckling och lärande främjas” kan bedriva 

undervisningen i förskolan. 

Den nya skollagen introducerade därmed begreppet undervisning  i förskolans verksamhet 

(Skolverket 2010) men begreppet undervisning förekommer inte i de reviderade läroplanerna 

från 2010 och 2016 (Läroplan för förskolan 1998, reviderad 2010, 2016). De begrepp som 

istället nämns i de reviderade läroplanerna för förskolan är utveckling och lärande. Således 
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krävde skollagen att förskolan skulle bedriva undervisning samtidigt som förskolans läroplan 

saknade ett uttryckligt krav på undervisning i förskolan - ordet undervisning förekommer inte 

i läroplanen för förskolan från vare sig år 2010 eller 2016.  

Detta motsatsförhållande har gett upphov till förvirring kring huruvida kravet på undervisning  

i förskolan faktiskt är relevant och, om så var fallet, rådde förvirring kring hur undervisningen 

i förskolan skulle bedrivas i praktiken. En rapport från Skolinspektionen (2016) konstaterade 

bland annat att undervisning inte alltid ses som ett naturligt inslag i förskolans verksamhet 

(Skolinspektionen 2016a, 2016b). Detta var en av anledningarna att starta ett arbete som har 

resulterat i en reviderad läroplan för förskolan 2018.  

Studier har visat att det finns olika orsaker till oro kring begreppet undervisning bland 

förskolepersonalen. Exempelvis finns en oro över vem ska bedriva undervisning för att 

kunskap om vad, exempelvis, barnskötare kan göra i relation till undervisning är bristfällig 

(Sheridan & Williams 2018) medan Lpfö 2018 gör gällande att “förskollärare har /.../ ett 

särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen 

medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och 

lärande.” (Lpfö 2018, s.7). 

 

5.3  Begreppet undervisning i  Lpfö18 

Den nya läroplanen för förskolan 2018 harmoniserar förskolans verksamhet med skollagens 

krav på undervisning dels genom att det i läroplanen uttryckligen slås fast att undervisning i 

förskolan skall äga rum, dels genom att undervisningen tydliggörs som begrepp. Detta görs 

genom att definiera undervisning i förskolan som en ”saklig, allsidig och icke-konfessionell” 

process (Lpfö 2018, s. 6). Denna process ”stimulera[r] och utmana[r] barnen med läroplanens 

mål som utgångspunkt och riktning, och syfta[r] till utveckling och lärande hos barnen”. 

Utgångspunkt för undervisningen är ett innehåll som är ”planerat eller uppstår spontant 

eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden” (Lpfö 2018, s. 7).  

I denna nya läroplan för förskolan som träder i kraft 1 juli 2019 har dessutom synen på 

förskollärarens uppdrag förändrats. Det är förskollärare som nu ska ansvara för det pedagogiska 

innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och 

lärande. I läroplanen står det också att förskollärare har särskilt ansvar för att utbildningen 

genomförs tillsammans med arbetslaget. Vidare tydliggörs att inte bara förskollärare utan även 
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andra i arbetslaget, till exempel barnskötare, medverkar i undervisningen för att främja barns 

utveckling och lärande (Lpfö 2018, s. 7). 

 

5.4  Begreppet förundran i läroplan för förskolan 2018 

I och med Lpfö18 förekommer begreppet förundran för första gången i läroplanens historia. 

Den nya läroplanen för förskolan slår fast att barnen ska ”få möjligheter att upptäcka och 

förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter” 

(Lpfö 2018, s. 10). Vidare står det att i förskolan ska barnen ”förundras och utveckla sin 

förmåga att utforska, kommunicera och reflektera”. Dessutom förväntas att utbildningen ska 

stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla, och uppmuntra och utmana dem att 

”pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling”. Barnen ska 

också få möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra (Lpfö 2018, s. 10). 

Emellertid har sökningar efter vetenskapliga publikationer i den svenska förskoleforskningen 

om begreppet förundran givit väldigt få resultat. En genomgång av den samtida internationella 

forskningen, kapitel 4, visar att det i flera decenniers tid gjorts utbildningsfilosofiska försök att 

diskutera, utforska och förmedla förundrans betydelse för undervisningen. Ett exempel på den 

svenska diskursen utgörs av artikeln Ta dig tid att förundras i tidningen Förskolan (från 4 

december 2017) där pedagoger uppmanas att ta tillvara barnens förundran samt förundras 

själva. I artikeln påstår forskare Cecilia Melder att barnen kan stanna upp i ett förundrat tillstånd 

för att iaktta något, vilket kan bli en inspirationskälla i undervisning. 

Ett försök att hitta exempel på praktisk tillämpning av förundran som pedagogisk princip där 

barnens nyfikenhet och önskan att utforska omvärlden tas tillvara leder till förskolor som 

inspireras av Reggio Emilia-pedagogik, som sedan 80-talet fått en stark spridning i vissa delar 

av Sverige (Reggio Emilia Institutet u.å.). Reggio Emilia pedagogiken grundas på nytolkning 

av Vygotskijs teorier (Nilsson, Lecusay & Alnervik 2018, s. 20). Vikten av att ta barnens 

förundran på allvar för att främja barnens lärande utgör en viktig stödpelare i Reggio Emilia-

inspirerad pedagogisk filosofi i Sverige, vilket framkommer i antologin Hundra sätt att 

förundras. -: Pedagogik i en föränderlig omvärld, som uppmanar sina läsare att ”stanna upp 

och förundras inför varandra och världen” och upptäcka förundrans grundläggande drivkraft i 

allt lärandet (Barsotti med fl. 2015, s. 10).  
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5.5  Att leva upp till Lpfö 2018 

Frågeställningen huruvida den svenska förskolan bör åläggas ansvar för undervisning har efter 

en lång samhällsdebatt - som resulterade i skollagen 2010, där det slås fast att undervisning ska 

bedrivas i förskolan - nu skiftat fokus till att istället handla om hur undervisning bör ske, det 

vill säga vilka undervisningsformer lämpar sig bäst i förskolan.  

Samtidigt som skollagen 2010 satte punkt för debatten om förskolans ansvar för undervisning 

öppnade lagen upp för en ny debatt kring innebörden av undervisning i förskolan, vilka 

undervisningsformer och tillvägagångssätt som är förenliga med förskolans uppdrag i övrigt. 

Efter ett flertal revideringar har förskolan fått läroplan 2018 där begreppet undervisning 

tydliggjorts bland annat med följande definition: ”undervisning innebär att stimulera och 

utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning” (Lpfö 18, s.7).  

Till skillnad från de båda begreppen förundran och lärande, som tycks vara accepterade i 

förskolesammanhang, har införandet av begreppet undervisning i den nya läroplanen för 

förskolan föranlett en debatt kring eventuella konsekvenser av att undervisa i förskolan. 

Historisk tillbakablick över utvecklingen av förskolans läroplan mellan 1998 och 2018 med 

avseende på begreppen undervisning och förundran visar att förundran som ett begrepp i 

undervisningssammanhang inte är helt okänt i den svenska förskolan. Dock, eftersom det 

verkar råda brist på svensk forskning om förundrans roll i undervisning i förskolan finns det 

anledning att anta att förundran ännu inte börjat betraktas som en central drivkraft som skapar 

motivation i undervisningssammanhang. 

I detta kapitel presenterades hur begreppet undervisning numera definieras i läroplanen för 

förskolan 2018. Det är nu på sin plats att utforska undervisningens dimensioner i förskolans 

sammanhang, både ur ett teoretisk och praktiskt perspektiv, vilket görs i det följande kapitlet. 
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6.  Undervisning i förskolan ur ett svenskt perspektiv 

I följande kapitel analyseras innebörden av begreppet undervisning i förhållande till förskolans 

formella uppdrag samt övriga förutsättningar såsom tradition och samhällets förväntningar. 

 

6.1  Undervisning och skolifiering 

Undervisning är ett begrepp som är relativt nytt i förskolans vokabulär och som därför ännu 

inte upplevs som självklart när det gäller det lärande som äger rum inom förskolans ram, 

Pihlgren (2017). Att begreppet undervisning fortfarande leder till den stereotypa bilden av 

läraren som står vid katedern och föreläser för eleverna bekräftas i många texter, såsom böcker, 

avhandlingar och studentuppsatser (Unga 2013; Hedefalk 2014;  Pihlgren 2017). 

Osäkerheten som tolkningen av begreppet undervisning skapat diskuteras av Maria Hedefalk i 

avhandlingen Förskola för hållbar utveckling: förutsättningar för barns utveckling av 

handlingskompetens för hållbar utveckling (2014). Hedefalk skriver att förskollärare är oroliga 

över undervisningsbegreppet då det tolkas som att de förväntas utöva traditionell 

förmedlingspedagogik på bekostnad av lek och omsorg. Hedefalk skriver att det inte är ”helt 

okontroversiellt att tala om undervisning i förskolan” (Hedefalk 2014, s.12).  

I artikeln ”Undervisning i förskolan: Holistisk förskoledidaktik byggd på lek och utforskande” 

(2018) diskuterar och problematiserar Monica Nilsson, Robert Lecusay och Karin Alnervik 

innebörden av undervisningsbegreppet, så som det är definierat i skollagen, i relation till 

förändringar av förskolans verksamhet. När de använder verb som ”ska introduceras” tyder det 

på att författarna inte ser undervisning som ett naturligt inslag i en aktuell förskolepraktik. 

Regelverk från myndigheter försätter förskollärare i ett dilemma när förskolan ”ska omfattas 

av begreppet undervisning” (Nilsson, Lecusay & Alnervik 2018, s. 25).  

Enligt Nilsson, Lecusay och Alnervik består dilemmat i att undervisning, som av förskollärare 

uppfattas som kopplat till skolan och förmedlingspedagogik, ska introduceras i förskolan 

samtidigt som förskolans pedagogik och arbetssätt ska respekteras och inte ifrågasättas.  

Melker, Mellgren och Pramling Samuelsson konstaterar att ”eftersom begreppet undervisning 

av tradition varit förknippat med lärarinitierade och formella aktiviteter i skolan visar det sig 

att många verksamma förskollärare har ett motstånd mot att använda begreppet med hänvisning 

till att förskolan kan bli mer skollik” (Melker, Mellgren & Pramling Samuelsson 2018, s. 65). 
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Liknande resonemang förs fram av Nilsson, Lecusay och Alnervik (2018) som hävdar att det 

finns en rädsla att verksamheten blir mer ”skollik” till följd av att undervisning bedrivs i 

förskolan. Även Pihlgren (2017) anser att en oro över en skolifiering av förskolans verksamhet 

framkommer när förskollärarna pekar på risken att aktiviteter som är mer eller mindre styrda 

av den vuxne skulle ta över leken och omsorg, som enligt läroplanen skall ha en central plats i 

utbildningen i förskolan och vara grunden för barnens utveckling, lärande och välbefinnande 

(Lpfö 2018, s.8).  

Förskolans skolifiering, det vill säga att förskolan organiseras likt en skola, har blivit föremål 

för uppmärksamhet i svensk forskning under senare tid inte minst på grund av att skolifiering 

befaras kunna tränga bort omsorg i förskolan. 

 

6.2  Undervisning och omsorg 

Enligt läroplanen för förskolan 2018 skall undervisning ingå i utbildning som ska ta hänsyn till 

barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (Lpfö 2018, s.7). Det 

framgår således av läroplanen att undervisning inte får ske på bekostnad av omsorg utan, 

tvärtom, att de båda skall vävas samman och undervisning i förskolan skall präglas av omsorg.  

 

Omsorg, enligt Mie Josefson, är en verksamhet som ”uppstår i en relation mellan minst två 

människor” och där ”riktig omsorg präglas av ömsesidighet” (Josefson 2018, s. 38). I sin 

avhandling ”Det ansvarsfulla mötet. En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i 

förskolan” analyserar Josefson omsorgens innebörder i förskolan och redogör för 

omsorgsbegreppet som ”ett betydelseladdat begrepp” (Josefson 2018, s. 36). Problematiken 

som Josefson lyfter fram med omsorg, både som teoretiskt begrepp och levd praktik i förskolan, 

är att det inom forskningen finns å ena sida en föreställning om omsorgen som underordnad 

lärandet, vilket beror på att ”lärandebegreppet i högre utsträckning än omsorgsbegreppet 

kopplas till förnyelse och utveckling”, samtidigt som det finns annan forskning som lyfter fram 

ett utvidgat, integrerat, perspektiv på relationen omsorg-pedagogik” samt betonar omsorgen 

som en del av lärandet (Josefson 2018, s. 43).  

 

I studien “Undervisningsbegreppet och dess innebörder uttryckta av förskolans lärare” av 

Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2015), som analyserar hur förskolans personal 

resonerar om undervisning i förskolan, framkommer att förskollärarna upplever en oro över att 
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omsorg ska bli av underordnad betydelse på grund av att undervisning tar mer plats i förskolan. 

Samma resultat påvisas även i en studie som genomförts tre år senare och som  kommer fram 

till att det finns en oro för att undervisning kommer ske på bekostnad av omsorg, som alltid 

varit en viktig del av förskolans verksamhet (Melker, Mellberg och Pramling Samuelsson, 

2018).  

 

Kravet på förskolor att förena undervisning med omsorg utgör, som synes, en utmaning i 

förskolans praktik, som inte tycks ha någon given lösning på dilemmat, vilket kommer till 

uttryck i aktuell forskning.  

 

Hur lärare samspelar med barnen i undervisningssituationer i förskolan respektive i 

grundskolan har undersökts av Hedefalk som identifierade likheter och skillnader som kan 

hjälpa att få kunskap om vilka former undervisning  i förskolepraktik kan anta (Hedefalk 2014, 

s. 53). Hedefalk beskriver i sin studie hur barnen ”undervisades […] under samling, 

omsorgsaktiviteter och i lek”. Hon påstår att ”detta sätt att förstå undervisning innebär således 

att undervisning i förskolans praktik kan definieras som att rikta barns lärande mot något 

specifikt, utan att därmed riskera att lek och omsorg försvinner”. Med detta blir undervisningen 

”något centralt som redan sker inom förskolans praktik och [inte] handlar […] om ’traditionell’ 

undervisning” (Hedefalk 2014, s. 54). Hedefalks forskning tyder på att förskolans särart kan 

bevaras och undervisning kan förenas med övriga uppdrag, utan att tränga bort något.  

 

6.3  Undervisning och lärande 

Lärande enligt Pihlgren är ett viktigt begrepp som är nära relaterat till undervisning. Lärande 

är en process som sker inom individ när den lär sig. I förskolan kan barnet lära sig på olika sätt, 

till exempel i lärarstyrda aktiviteter, i samspel med andra barn eller på egen hand. Undervisning 

är en aktivitet som organiseras av förskolläraren i avsikt att främja barns lärande (Pihlgren 

2017, s.12). I förskolan ska omsorg och lärande sammanflätas. I vissa aktiviteter tar omsorg 

mera plats, i de andra aktiviteterna tar utveckling och lärande arenan.  

I avhandlingen ”Naturorienterad utbildning i förskolan” (2013) sammankopplar Susanne 

Klaar begreppet undervisning med den roll som pedagogen spelar i barnens lärande. En sådan 

förståelse av undervisningsbegreppet inkluderar all slags verksamhet i förskolan där pedagoger 

deltar. Det kan handla om både spontana och mer planerade aktiviteter på olika ställen.  
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Dialogens viktiga roll som didaktiskt verktyg i undervisningen uppmärksammas i Ann S. 

Pihlgrens studie. Pihlgren anser att ett tryggt samtalsklimat är avgörande för barnens 

gemensamma lärande (Pihlgren 2017, s. 120) för att uppnå lärande i stunden (Dalgren 2017) 

som Dalgren även kallar ”nuets didaktik”, det vill säga lärande i förskolans praktik som sker i 

nuet. I sin avhandling ”Att göra pedagogisk praktik tillsammans ger Dalgren konkreta exempel 

på situationer där det sociala  samspelet mellan pedagoger och barn äger rum. I den interaktion 

sker det som Dalgren kallar ”inbäddad undervisning” genom ett “socialt samspel i förskolans 

vardag”. Dalgren finner att omsorg, fostran, lek och lärande ständigt sammanflätas i förskolans 

pedagogiska praktik. Inbäddad undervisning enligt, Dalgren, kan ”länkas till nuets didaktik och 

beskrivas som riktad uppmärksamhet mot potentiella lärandeinnehåll i vardagliga aktiviteter” 

(Dalgren 2017, s.16). För att ta reda på vilka innebörder som kan läggas i begreppen spontan 

respektive planerad undervisning hänvisar Nilsson, Lecusay och Alnervik till Dewey som 

”delar upp undervisningsbegreppet i två kategorier: indirekt undervisning som sker naturligt 

och spontant samt direkt undervisning som organiseras i pedagogiskt syfte”. Enligt Dewey 

”behövs en balans mellan dessa båda” (Nilsson, Lecusay & Alnervik 2018, s. 23). 

 

Nilsson, Lecusay och Alnervik ser paralleller till och gemensamma utgångspunkter för vad 

som i Reggio Emilia-sammanhang uttrycks som utforskande . Samma gäller nytolkningen av 

Vygotskijs teorier där ”undran och förundran, utforskande, experimenterande och 

problemlösning utgör centrala inslag” (Nilsson, Lecusay & Alnervik 2018, s. 19). Nilsson, 

Lecusay och Alnervik ger exempel på utforskande projekt som ”tar utgångspunkt i dilemman, 

de utformas och drivs framåt av barnens genuina och autentiska frågor, nyfikenhet och 

förundran” (Nilsson, Lecusay & Alnervik 2018, s. 20). Med stöd i tidigare forskning (Hutt, 

Gopnik) argumenterar Nilsson, Lecusay och Alnervik för ”att lek och utforskande bör utgöra 

två centrala byggstenar i förskolans pedagogiska arbete” (Nilsson, Lecusay & Alnervik 2018, 

s. 21) 

 

6.3.1  Att stötta och dela fokus 

Att förskolläraren bör stötta och vägleda barnen genom undervisning ses som centralt i  en 

studie som genomförts av Pramling Samuelsson med flera. Här förstås undervisning som en 

situation där förskollärare gemensamt med barn engagerar sig i ett innehåll med avsikt att barn 

ska lära sig genom att förskolläraren går i dialog med barnen för att rikta barnens 

uppmärksamhet mot ett specifikt innehåll och tillsammans förhandla fram en gemensam 
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mening och innebörd. I forskningslitteraturen beskrivs denna process som sustained shared 

thinking (Neale & Pino -Palsternak 2016; Purdon 2016), vilket Pramling Samuelsson med flera 

översätter till ömsesidigt delat fokus (Melker, Mellgren & Pramling Samuelsson 2018, s. 67).  

 

En grundläggande förutsättning för att ömsesidigt delat fokus ska främja lärandet är att barnet 

känner tillit till förskolläraren och därmed även har lust att kommunicera sitt perspektiv och 

meningsskapande till sin lärare. Läraren kan då lättare förstå och samtidigt bidra till barnets 

mentala ställning i en process som  Ross m.fl.  (Ross et al 1976)  kallar scaffolding och som 

Pramling Samuelsson m.fl. översätter till stöttning. Begreppet innebär att läraren agerar som 

en stötta för barnets förståelseutveckling i olika undervisnings - och inlärningssituationer. 

Läraren skall inte bara stödja barnets tänkande kring det som ska läras utan även stödja barnets 

reflektioner kring sitt eget tänkande, det vill säga hjälpa barnet att inta ett metakognitivt 

perspektiv som frambringar ny förståelse för sin egen kunskap (Pramling 1983). Med lärare 

som stöd kan barnet expandera sin kunskap och förstå omvärlden på ett nytt sätt, ur ett nytt 

perspektiv, bland annat genom att läraren verbalt hjälper barnet att koppla nya erfarenheter till 

andra sammanhang. Att ha en nära relation till barnet, en relation präglad av  trygghet och tillit, 

gör det möjligt för läraren att ta del av barnets förståelse för det som de har i ett gemensamt 

fokus. Av samma anledning är det viktigt för läraren att genom språklig interaktion kunna ta 

del av barnens erfarenhetsvärld (Melker, Mellgren & Pramling Samuelsson 2018, ss. 72, 82).  

 

Det är uppenbart att både stöttning och gemensamt fokus i praktiken torde vara tätt 

sammankopplade med varandra och det är viktigt att båda utövas med en balans mellan 

barninitierade respektive lärarledda processer i en och samma aktivitet. Det innebär att läraren 

skall kunna växla mellan att följa barnets tankegångar och aktivt  vägleda barnet till nya 

associationsbanor, resonemang etcetera (Melker, Mellgren & Pramling Samuelsson, 2018). 

Lärarens förmåga att språkligt interagera med barnen är således avgörande för undervisning 

som grundas på stöttning och strävan att upprätthålla ett gemensamt fokus.  

Den insats som kravet på undervisning i förskolan föranleder av  förskollärare kan således säga 

till stor del bestå i att lyssna och inspireras av barns nyfikna  frågor samt följa upp dessa på 

olika sätt i förhållande till barnens ålder och erfarenheter (Jonsson, Williams & Pramling 

Samuelsson 2017). 

 

Förhandling om mening och gemensam innebörd, som Doverborg, betonade i sin forskning, ( 

Melker, Mellgren & Pramling Samuelsson, 2018)  ses som ett viktigt mål för 
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undervisningsprocessen i förskolan och som ett sätt att minska risken att förskolan blir mer 

skollik - skolifierad - till följd av undervisning.  Dock konstaterar  Pramling Samuelsson med 

flera att Doverborgs didaktiska idéer ännu inte implementeras i den svenska förskolan i 

nämnvärd utsträckning.  

Istället bedrivs undervisningen mest utifrån den vuxnes perspektiv och dagordning. 

 

Relationen mellan förskollärares undervisning och det meningsskapande som sker i 

undervisningspraktiken och som främjar lärande är en av de frågor som varit i fokus för studien 

i Maria Hedefalk (2014) avhandling om meningsskapandeprocesser. Hedefalk fann att när det 

kommer till val av undervisningsmetoder utifrån undervisningsinnehåll och arbetssätt i 

förskolan, har man nästan inget stöd i läroplanen som  inte säger något om vilka metoder som 

ska användas i undervisningen (Hedefalk 2014, s. 31). Detta innebär att läraren själv, eller 

tillsammans med kollegorna i arbetslaget, måste bestämma hur undervisningen ska bedrivas 

med konsekvensen att ”undervisningen kan variera mellan lärare och en osäkerhet om vilken 

metod som är ’rätt’ kan uppstå” (Hedefalk 2014, s. 12).  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den bild av undervisning i förskolan som ges av de 

flesta forskare talar för att omsorg, lek och lärande ska bilda en helhet. Det finns även en del 

olika, oftast kompletterande, vetenskapligt förankrade koncept för hur denna helhet ska kunna 

uppnås. Tidigare och aktuell forskning  visar även att undervisning i förskolan kan pågå när 

som helst och var som helst, vilket talar för att undervisning bör kunna bli ett naturligt inslag i 

förskolans vardag. Samtidigt framgår det att förskolläraren har ganska stor frihet att bestämma 

vilka undervisningsmetoder som ska tillämpas, det vill säga hur undervisningen ska gå till. 

Det är nu möjligt att gå vidare till det avslutande steget i den hermeneutiska ansatsen och föra 

samman de olika horisonter som öppnats i kapitel 3 till 6 för att försöka besvara huvudfrågan i  

undersökningen. 
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7.  Utbildningsfilosofiska horisonter och förskolans vardag 
 

Utforskandet av förundrans pedagogiska potential inleddes med ett studium av antika 

filosofiska texter om förundran som startpunkten i den hermeneutiska spiralen. De antika 

filosoferna skapade ett perspektiv till den moderna internationella forskningen om förundrans 

pedagogiska värden. Förståelsehorisonten vidgades ytterligare med en analys av 

undervisningens förhållande till den svenska förskolan utifrån gällande styrdokument, praktik 

samt den forskning som formar den svenska diskursen. Härmed är det nu möjligt att ta ett varv 

runt den stora cirkeln i den hermeneutiska spiralen genom att sätta alla delar i undersökning i 

en relation till den helhet som byggts upp i kapitel 3 till 6 och undersöka hur de gamla grekiska 

filosofer, jämte den högmedeltida filosofen Aquino, förhåller sig till den moderna 

internationella forskning och hur dessa delar i sin tur, tillsammans och var för sig, kan relateras 

till undervisningens ställning i den svenska förskolan, såsom den framstår i styrdokumenten 

samt den forskning som avhandlar den svenska förskolan. 

 

7.1  Den hermeneutiska dialogen mellan antiken och samtiden 

Vandringen längs den hermeneutiska förståelsespiralen i denna studie började i de antika 

filosofernas texter, närmare bestämt Platon. Vi är nu redo att gå ett stort varv och återvända till 

denna del för att betrakta och tolka den i ljuset av de perspektiv som tagits fram i senare delar 

av uppsatsen. Den moderna utbildningsfilosofiska forskningen om förundrans innebörd och 

potential visar hur aktuella var och förblir de frågeställningar om förundrans roll i filosofin och 

mänsklig kunskapsutveckling som Platon formulerade i sina texter, bland andra i Menon. Och 

i Platons dialoger verkar inte Sokrates längre som en historisk och litterär figur från de gamla 

tiderna, utan som vår samtida medmänniska som ställer frågor som berör alla människor. 

Förundran är således ett begrepp som drar till sig utbildningsfilosofernas blickar även idag.  

Den moderna utbidlningsfilosofiska tanken bekräftar i stort sätt samma mekanism för hur 

förundran väcks till liv, som framgår i kapitel 3. Likaså upptäckte Platon även att förundrans 

dubbelhet, att förundran kan både inspirera och driva framåt men också förlama. Förlamningen 

kan - men behöver inte - i sin tur inspirera till fortsatt sinnesrörelse och utforskningen. Platon 

välkomnar detta tillstånd samtidigt som han påvisar att känslan kan vara obehaglig. Liknande 

tankegångar förekommer i den moderna utbildningsfilosofiska diskursen som urskiljer den 
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aktiva och den passiva sortens förundran, där den passiva kan övergå i den aktiva förundran, 

men även leda till en häpnad utan någon fruktbar utveckling. 

 

Till skillnad mot Platon påvisar Aquinos att förundran kan bli källa till glädje. Aquinos 

uppfattning att förundran kan bli källa till  glädje finner vi även hos moderna tänkare och 

vetenskapsmän som till exempel John Polkinghorne som beskrev upplevelsen av förundran 

som en av vetenskapens största belöningar (Hadzigeorgiou 2012).  

 

I sin analys av förundran i Platons dialog Theaitetos, ”Wonder and the Beginning of Philosophy 

in Plato”, noterar  Sylvana Chrysakopoulou att det inte gått psykoanalysens grundare Freud 

förbi att förundran är ett extatiskt tillstånd. Freud lanserade begreppet ”Unheimliche”, som han 

kopplade till ”Wissenstrieb”, strävan att veta, och till begreppet ”Wissbegierde”, begäran veta. 

Förundrans drivkraft leder till kunskapssökande oavsett hur förvirrande och skrämmande 

erfarenheten av självkännedom kan vara. Med denna iakttagelse vill Chrysakopoulou spåra 

vägen från trauma tillbaka till thauma i Platons originaltolkning, vilket kan öppna nya vägar 

inte bara för psykoanalys utan till alla discipliner som berör det som vi kallar människans själ 

(Chrysakopoulou 2012, s.89).  

Aristoteles talar även om förundrans kontinuitet, vilket  behåller resultaten av förklaringen av 

tidigare överraskningar. kan överraskningar ackumuleras, balanseras och bidra till diskussion. 

Uppfattning att förundran leder till ett bestående intresse, som visats i kapitel 4, går igen i 

modern utbildningsfilosofisk forskning. 

 

Aristoteles påvisar att värdet av förundran ligger i det faktum att den orsakar behovet av 

kognitiv harmoni och tydlighet i idéer. Förundrans kognitiva potential som Aristoteles påtalar 

- den som är förvirrad och förvånad, han inser att han inte vet och börjar filosofera för att 

undvika sin  okunnighet - sammanfaller med vad vi kan finna i den samtida forskningen. 

 

Samtidigt har Aristoteles och Platons definitioner av förundran olika karaktär. Aristoteles 

uppfattning om förundran innebär en vetenskaplig nyfikenhet som bara kommer att stillas när 

svaret finns medan förundran för Platon ses som ett mysterium att njuta av. Platon beskriver 

förundran som ett slags ”passion”. Den moderna forskningen ser inget motsatsförhållande 

mellan att både drivas av sin förundran och att njuta av det obegripliga är möjligt om man 

beaktar de olika sorters förundran som förekommer i den moderna utbildningsfilosofiska 
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tanken - den aktiva och den passiva förundran. Den passiva förundran tycks uppnå just den 

effekt som Platon värdesätter: “Educational importance of deep wonder is found to lie, not just 

in its motivational effects, but in making us attend to the world for its own sake, and making 

us aware of the limits of our understanding” (Schinkel 2017).  

 

7.2  Metasamtal som sokratiska samtal i svensk förskoletradition och i  

svensk förskoleforskning 
 

 

De antika grekiska och medeltida filosoferna ger oss distans till aktuell diskurs om 

undervisning i förskolan och förståelse för de moderna idéerna visar sig ha en lång filosofisk 

tradition. Så till exempel påvisar Dahlberg och Taguchi den dialogiska principens långa 

filosofiska tradition. Dahlberg och Taguchi hävdar att erövrandet av kunskap måste ”förstås 

som en process som förutsätter en aktiv interaktion med andra människor och fenomen i 

omvärlden” (Dahlberg & Taguchi 2009, s. 26). Dahlberg och Taguchi menar att ”man kan få 

syn på ett kunskapsskapande som inbegriper denna process” med hjälp av dialogfilosofin 

(Dahlberg & Taguchi 2009, s. 26). Vidare förklarar de att ”den dialogiska principen – det 

dialogiska tänkandet – ingår i en lång filosofisk tradition och tar sin början i Platons Sokratiska 

dialoger och har burits vidare från Aristoteles via Hegel fram till bland annat G.M. Mead och 

Habermas” (Dahlberg & Taguchi 2009, s. 26). 

 

De sokratiska dialoger som har används i undervisningen har sina rötter i det antika Grekland 

och kopplas till filosofen Sokrates. Sokratisk samtalsmetod som blivit känd genom Platons 

dialoger har blivit en del av den sokratiska undervisningen som praktiseras i olika länder. I 

Sverige har man utforskat möjligheter att förändra lärares dominerande position i klassrummet 

i riktning mot den polyfoniska demokratiska dialogen där både elevernas och lärarens röster 

hörs. 

 

I samma anda visar den forskning som analyserats i kapitel 6 att begreppet en ständig dialog 

med barnet är en återkommande teknik som tas upp som en viktig del av undervisning i 

förskolan. Den Sokratiska samtalsmetoden lever än idag, ca 2 500 år efter Platons död. 
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Kommunikationens betydelse tas även upp i exempelvis Melker, Mellgren och Pramling 

Samuelsson (2018) forskning som framhäver vikten av att ”undervisning i förskolan sker 

utifrån den specifikt rådande kontexten, där förskollärarens didaktiska förmåga att 

kommunicera och interagera med barnen är grundstenen” (Melker, Mellgren & Pramling 

Samuelsson 2018, s.66). Melker, Mellgren och Pramling Samuelsson skriver om vikten ”att 

kommunicera och förhandla om mening mellan lärare och barn och emellan barn. Det betyder 

att lärare och barn måste ingå i en dialog där mening och innebörd förhandlas i 

undervisningssituationen, där deltagarna lär tillsammans av och med varandra” (Melker, 

Mellgren & Pramling Samuelsson 2018, s. 66). Här hör vi ekot av Platons dialoger där Sokrates 

säger att han bara kan hjälpa någon annan att hitta kunskap och detta kräver ett gemensamt 

sökande efter sanningen. Här förvandlas den hermeneutiska cirkeln till en spiral, när jag har 

börjat i någon del och har försökt tentativt sätta denna i samband med helheten, ”som därvid 

får ny belysning” (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 194). När jag har kommit till förskolediskurs 

efter undersökning av förundran i klassiska texter upptäckte jag att ett gemensamt sökande efter 

kunskap och kommunikation som sker under detta sökande beskrivs också i en svensk 

förskoleforskning. 

Vidare lyfter Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) fram hur viktigt det är att föra 

metasamtal för att påverka barns förståelse för sin omvärld samt barns lärande. När pedagog 

och barn pratar om vad som sker, hur barnen tänker, då är det metakommunikation som pågår. 

Med grund i metaanalys av forskning om undervisning ser Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson att metakognition är ”motorn” i lärandet (2003). De ser på metakognition som en 

fråga om ”hur barnet erfar lärandeobjektet” (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, 

s. 111). Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson är metakognition betydelsefullt för 

lärande för att barns sätt att se på olika fenomen lyfts i kommunikation mellan barn och mellan 

barn och lärare. ”Det osynliga blir synligt” i metakognitiva dialoger, där barn utmanas att 

”fundera och reflektera omkring vad de gör och varför de gör specifika saker” (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 114).  

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson påpekar att metakognitiva dialoger inte är dialoger 

i allmänhet, utan dialoger där ”läraren har en avsikt att få barn att tänka, reflektera och 

kommunicera sina tankar” (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 115).  

Förundrans metakognitiva dimension, som lyftes fram i den internationella forskningen, kapitel 

4, skulle kunna fylla en viktig funktion och komplettera undervisningen  som bygger på 
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metasamtal, som förmodligen blir lättare att hålla med barn som just förundrats över något i 

undervisningssituationen.. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson refererar till Langer 

som menar att ”det finns en kreativitet i osäkerhet, när inte svaren är givna och entydiga” 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 115). Det finns knappast något bättre sätt 

att skapa denna “osäkerhet”, i positiv bemärkelse, än att låta barnen uppleva förundran och 

frambringa autentiska frågor. Även Hedefalk påstår att ”med förståelse för orsakerna, kan en 

diskussion föras i undervisningen om varför problemet har uppstått och hur det kan lösas”. 

Vidare konstaterar Hedefalk att det ”även [kan] krävas en kritisk diskussion om olika alternativ 

och ställningstaganden” (Hedefalk 2014, s. 10). 

 

Med tillvägagångssätt som har hermeneutiska metoder har jag under processen av läsningen 

av Ann S Pihlgren avhandling ”Socrates in the Classroom. Rationales and effects of 

philosophizing with children” noterat att det är möte med det kända som redan finns i min 

förförståelse. Filosofen Charlotta Weigelt anser att ”i själva begreppet ”hermeneutisk cirkel” 

ligger en antydan om att förståelse innebär ett återvändande”. Weigelt menar att ”när vi förstår 

något rör vi oss från en utgångspunkt och tillbaka igen”. Weigelt skriver att ”vi kastar ut våra 

förväntningar mot världen, vi föregriper dess mening, men vad som då svarar oss sätter oss på 

spel” (Weigelt 2017, s.156). I den hermeneutiska cirkeln rör vi oss mellan det kända och det 

främmande. Minnet tar mig till förskollärarutbildningen på Södertörns högskola där boken 

Sokratiska samtal i undervisningen av Ann S. Pihlgren ingick i kurslitteraturen i kursen Barns 

lek och existentiella frågor, där förskollärarstudenter fick studera den dialogiska kulturen 

genom praktiska övningar och samtal i små och stora grupper. Det visar sig att detta att använda 

sokratiska samtal i undervisning i förskolan inte är någon ”tabula rasa” och att det redan finns 

metodologiska och praktiska insatser för att bedriva undervisning i förskolan samt utveckla 

barns självständiga tänkande. 

Grundaren av Reggio Emilias filosofi, Malaguzzi sade: ”Det var barnen som lärde mig vad jag 

kunde lära dem och det skulle jag säga är den väg man bör gå. Det är en väg som jag har följt 

under lång tid och som jag varit trogen också efteråt, också idag – med detta tidsavstånd” 

(Malaguzzi i Barsotti 2011, s. 106). Dahlberg och Göthson menar att Malaguzzi lyfte vikten av 

att ”ständigt upprätthålla förundran som en hållning till barnen och till tillvaron” (Dahlberg och 

Göthson 2005, s. 72). Loris Malaguzzi definierade lärarna som ”förundras yrkesutövare” för 

att de, tillsammans med ateljeristor och pedagogistor förverkligar den svåra processen att lära 

genom den andre (Vecchi, 2014, s.169). 
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Hur kan allt detta uppnås i förskolepraktik? Anders Schinkel lyfter fram vikten av pedagogens 

ansvar som handlar om att ta vara på barns förundran. Det visar hur viktigt det är för barn att 

bli sedda. Som framgick i min studie visade det sig att det till stor del handlar om att aktivt 

lyssna på barnen som ställer hundra olika ”Varför?” Varför faller ett äpple? Varför skiner 

solen? Varför regnar det? I förskolan kan förundran praktiseras som motivation till 

kunskapssökande för barn, pedagoger samt både barn och pedagoger. Alla pedagoger, i olika 

utsträckning, kan ta tillvara på barns förundran. För som visats i kapitel 5 har förskolläraren 

stor frihet att utforma undervisningen, vars former inte är strikt reglerade i Lpfö 2018.  

Ibland är båda barn och läraren drabbas av förundran mitt i undervisningsprocessen, precis som 

i Platons dialog Theaitetos där både Theaitetos och Sokrates som drabbas av förundran och 

söker kunskap tillsammans. Det är förundran som kan ligga bakom det som Melker, Mellgren 

och Pramling Samuelsson ( 2018) beskriver som att barn ibland kan framstå fokuserade på en 

annan dimension än den som läraren lyfter i sin undervisning. Barnet kan då vara mentalt i den 

emotionella dimensionen av förundran medan lärare talar till den kognitiva dimensionen. 

Ömsesidigt delat fokus, som diskuterades i kapitel 5, skulle kunna lösa problemet med att 

barnen och läraren inte alltid möts i samma dimension.. 
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8.  Avslutande diskussion  

   To know, can only wonder breede, 

And not to know, is wonders seede. 

“Lord when the wise men came from farr.” by Sidney Godolphin 

 

Den amerikanske författaren och marinbiologen Rachel Carson har i sin numera klassiska bok 

The Sense of Wonder skrivit att:  

 

"[e]tt barns värld är frisk och ny och vacker,  full av förundran och förväntan. Det är vår olycka att denna 

värld går förlorad innan vi ens hinner bli vuxna och att blicken för det som är genuint vackert och 

inspirerande mattas av med åren.  Om jag kunde be den goda fen om en gåva till varje barn i världen 

skulle det vara en känsla av att förundras, så oförstörbar att den skulle bestå hela livet som ett motgift 

mot den tristess och det obehag som kommer med åldern, den sterila upptagenhet med saker som är 

artificiella, fjärmande från källorna till vår själsliga styrka”. (Rachel Carson, The Sense of Wonder 1998, 

se Schinkel 2018, s.31, min översättning) 

 

Många torde kunna känna igen sig i vad Carson poetiskt uttrycker här, det vill säga att de flesta 

av oss delar intuitionen av att känslan av förundran är en positiv eftertraktad kraft, att den finns 

naturligt hos barn men tvinar bort med åldern. 

 

Ändå är förundran ett i högsta grad heterogent fenomen som är svårt att definiera och 

konceptualisera så att det skulle kunna överensstämma med varje individuell upplevelse av 

förundran som var och en av oss har erfarenhet av. 

 

Som analysen i kapitel 4 antyder förs det en dialog mellan dagens forskning om förundran och 

de antika filosoferna som för över 2000 år tillbaka upptäckte och lyfte fram ett ämne, förundran, 

som förblir högst relevant än idag. Denna dialog innebär att vi inte bara kan bättre förstå vad 

de antika filosoferna menade utan även höra vad de fortsätter att säga oavsett hur länge sedan 

det var de levde. 
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I Diogenes Laertios verk om de berömda filosofernas liv finns en poetisk legend om att 

”Sokrates drömt om att han hade en svanunge i knät som plötsligt fick vingar och flög bort, 

ljuvligt sjungande. Dagen därefter ska Platon ha kommit till honom och Sokrates ska då sagt 

att han var denna fågel” (Diogenes Laertios 2016, s. 134). Detta är pedagogens högsta dröm – 

att se sina lärjungar bevingade och fritt sjungande. Och när jag läser Platon som pedagog, med 

”pedagogiska glasögon”, ser jag att några av Platons viktigaste insatser är just pedagogiska, 

vilket kan förklara att Platon förblir relevant än i dag, för han lärde sig tillsamman med och av 

sina lärjungar.. Han förundrades tillsammans med dem. 

Avsikten med denna studie har varit att få och förmedla förståelse för förundrans pedagogiska 

potential i undervisning i förskolan. Utifrån den mångfald relevanta perspektiv som denna 

studie vilar på kan syftet antas vara uppfyllt. Analysen av den utbildningsfilosofiska 

forskningen har visat på empiriska bevis på förundrans positiva potential som ett viktigt 

hjälpmedel i undervisningen. Denna potential är såpass relevant att frågan åtminstone förtjänar 

att utforskas närmare, inte minst ur ett svenskt perspektiv. Det har även framgått att det som 

man skulle kunna beteckna som förundrans pedagogik, med utgångspunkt i  dess generella 

riktlinjer, konvergerar i viss utsträckning med en rad andra didaktiska idéer, såsom scaffolding, 

sustained shared thinking, dialogisk undervisning et cetera, vilket talar för att förundran skulle 

kunna inta en plats i förskolans arsenal för undervisningstekniker och metoder.    

Frågan vad undervisning i förskolan har för innebörd och hur den bör gå till kommer visserligen 

behöva diskuteras vidare i den framtida forskningen och samhällsdebatten.  

Utifrån helhetsbilden som träder fram i detta arbete finns det i varje fall anledning att tro på 

förundran som en potent fruktbärande undervisningsmetod som definitivt bör beaktas.  

Frågan är vad förundrans pedagogik kan komma att ställa för krav på förskollärare. Kan första 

steget vara att de, som uppfyllelse av Carsons dröm, ska finna ett sätt att återfinna sin förmåga 

att förundras över det triviala i vardagen, för att varsebli vikten av förundran? 
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