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Sammanfattning 

Förskolan betraktas idag som barns första steg i utbildningssystemet och det innebär att 

begreppet undervisning relateras till förskolans verksamhet. Syftet med arbetet har varit att 

undersöka ett antal pedagogers uppfattning om begreppet undervisning och ett lärande som 

kan bidra till barns kunskaper.  

 

Den kvantitativa datainsamlingen gjordes i form av en enkät. Respondenterna bestod av 69 

pedagoger verksamma i förskolor från två närliggande kommuner i Östergötland. 

Undersökningens resultat redogör för vilka uppfattningar pedagogerna hade om begreppet 

undervisning i förskolan samt vilka faktorer som inverkade på pedagogernas inställning till 

undervisningen. 

 

De slutsatser som dragits utifrån undersökningen är följande. Pedagogerna tycker att 

begreppet undervisning kan relateras till förskolan och är en viktig del av förskolans 

verksamhet. Majoriteten av pedagogerna i undersökningen beskriver begreppet undervisning 

som ett annat ord för lärande, med en långsiktig målsättning som bidrar till barns kunskaper. 

Undervisningen sker i planerade aktiviteter med tematiskt innehåll och variation, kopplat till 

barns intresse och behov. Faktorer som inverkar på pedagogernas genomförande av 

undervisningen är flera; pedagogernas uppfattning om sina kunskaper att uppfylla läroplanens 

strävansmål; pedagogernas tolkningar av strävansmålen i förskolans läroplan samt 

pedagogernas behov av kompetens i ämnen som naturvetenskap och teknik. 

 

  



3 

 

Innehållsförteckning 

 

Introduktion ................................................................................................................................ 5 

Problematisering ......................................................................................................................... 5 

Syfte och frågeställningar ........................................................................................................... 6 

Centrala begrepp ........................................................................................................................ 7 

Undervisning .......................................................................................................................... 7 

Lärande ................................................................................................................................... 8 

Bakgrund .................................................................................................................................... 8 

Litteraturgenomgång .................................................................................................................. 9 

Tidigare forskning .................................................................................................................. 9 

Teoretisk inramning ............................................................................................................. 13 

Sociokulturellt perspektiv ................................................................................................ 13 

Utvecklingspedagogisk teori ............................................................................................ 15 

Metod ....................................................................................................................................... 16 

Metodansats .......................................................................................................................... 16 

Urval ..................................................................................................................................... 17 

Urvalsmetod ......................................................................................................................... 17 

Metod för datainsamling .......................................................................................................... 18 

Enkätens utformning ............................................................................................................ 18 

Metod för bearbetning och analys ........................................................................................ 20 

Datahanteringsprogram .................................................................................................... 20 

Datahantering ................................................................................................................... 20 

Undersökningens validitet och reliabilitet ............................................................................ 22 

Etiska överväganden ............................................................................................................ 23 

Undersökningens upplägg .................................................................................................... 23 

Metoddiskussion ....................................................................................................................... 24 

Resultat ..................................................................................................................................... 27 

Resultatredovisning .............................................................................................................. 27 

Diskussion ................................................................................................................................ 35 

Slutsatser .............................................................................................................................. 38 

Framtida forskning ............................................................................................................... 39 

Referenser ................................................................................................................................. 40 

Bilaga 1. Enkät ......................................................................................................................... 43 

Bilaga 2. Följebrev ................................................................................................................... 47 

 



4 

 

Figur förteckning 
Figur 1: Pedagogens ålder ........................................................................................................ 28 

Figur 2: Examensår .................................................................................................................. 28 

Figur 3: Åldersspann på barngrupp .......................................................................................... 28 

 

 

Tabell förteckning 
Tabell 1: Enkätfråga 10. ........................................................................................................... 29 

Tabell 2: Enkätfråga 12. ........................................................................................................... 29 

Tabell 3: Enkätfråga 11. ........................................................................................................... 30 

Tabell 4: Enkätfråga 13. ........................................................................................................... 31 

Tabell 5: Enkätfråga 14. ........................................................................................................... 31 

Tabell 6: Enkätfråga 15. ........................................................................................................... 32 

Tabell 7: Enkätfråga 4. ............................................................................................................. 32 

Tabell 8: Enkätfråga 5. ............................................................................................................. 33 

Tabell 9: Enkätfråga 6. ............................................................................................................. 33 

Tabell 10: Enkätfråga 7. ........................................................................................................... 33 

Tabell 11: Enkätfråga 8. ........................................................................................................... 34 

Tabell 12: Enkätfråga 9. ........................................................................................................... 34 

 

 
 

  



5 

 

Introduktion 

Idag inkluderas förskolan som en egen skolform i barns utbildning, i och med att den nya 

skollagen trädde i kraft 2010 (Skolverket, 2013). Den gäller för både privata och kommunala 

förskolor i Sverige. Med Skolverkets (2010) reviderade läroplan, där det pedagogiska 

uppdraget har förtydligats och förstärkts, var regeringens ambition och syfte att höja 

kvaliteten i förskolan (Markström & Simonsson, 2013). Denna kvalitetshöjning i 

verksamheten innebär att även kraven på pedagogisk kompetens och särskilda 

ansvarsområden på förskolans personal ökar. Genom det så kallade Lärarlyftet genomförs 

fortbildningsinsatser som innebär att redan verksamma förskollärare och barnskötare får 

kompetensutveckling för att kunna möta de ökade krav som förskolans reviderade läroplan 

innehåller. Markström och Simonsson menar att förskolans inträde i utbildningssystemet 

innebär att även nya begrepp införs; ett exempel på detta är undervisning, vilket tidigare 

endast har relaterats till skolans värld. I Skolinspektionens (2012) rapport redovisas att 

förskolans uppdrag förskjutits från social omsorg till utbildning, vilket idag innebär mer fokus 

på barns lärande men uppdraget ska fortsättningsvis även innefatta förskolebarnens trygghet 

och omsorg. Denna förändring i uppdraget menar Skolinspektionen ställer högre krav på att 

förskollärare och barnskötare i förskolans verksamhet besitter kunskaper både i läroplanens 

nya ämnesområden och i undervisning av små barn. I Skolverket (2013) framgår det i 2 

kap.13§ att det är endast lärare eller förskollärare med legitimation och behörighet som får 

bedriva undervisning i förskolans verksamhet. Det innebär inte att förskolans barnskötare är 

exkluderade från uppdraget, utan i 2 kap.14§ tydliggörs att undervisning får utföras av ”annan 

personal med sådan utbildning eller erfarenhet” (s. 39) som främjar barns lärande och 

utveckling. Utbildningsdepartementet (2010) vill i sin revidering 2010 av läroplanen 

tydliggöra vilka mål och riktlinjer förskollärare ska ansvara för, men även vad strävansmålen 

för hela arbetslaget i verksamheten ska vara. 

 

Problematisering  

Min tolkning av forskning och annan litteratur i detta ämne är att ett begrepp som 

undervisning och ett förstärkt fokus på det pedagogiska uppdraget i förskolans läroplan, 

skapar utrymme för osäkerhet och delade åsikter bland pedagoger om hur uppdraget tas emot 

och uppnås. I Skolinspektionens (2012) rapport redovisas några faktorer som påverkat 

förskollärarnas och barnskötarnas genomdrivande av det pedagogiska uppdraget. En av 

orsakerna var att pedagogerna ofta känner sig ”osäkra på innebörden i förändringarna” (s. 22) 
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vilket, enligt min tolkning, kan leda till en brist på handling i genomförandet. I 

Skolinspektionens granskning uttryckte förskolepersonal att de inte vill ”att förskolan ska vara 

som skolan” och beskriver risken med läroplanens förändringar som mer inriktning på 

”skolförberedelse” (s. 59). En annan orsak som framkom under Skolinspektionens 

granskning, som inverkar på förskolepersonalens förhållningssätt, var att pedagogerna ”har 

olika kunskapsingångar i sitt arbete, är utbildade under olika tidsepoker och har också olika 

ansvar för det pedagogiska arbetet” (s. 22). Pedagogernas utbildning under olika tidsepoker 

skapar utrymme och ”ger uttryck för ett stadie- och mognadstänkande baserat på äldre teorier 

om barns utveckling” (s. 59), vilket hos pedagogerna resulterar i olika sätt att tänka och olika 

förhållningssätt till barnen. Skolinspektionens (2012) rapport visar att förskolans personal 

oavsett yrkeskategori behöver uppdatera sina teoretiska kunskaper i aktuell och vetenskapligt 

underbyggd litteratur om barns utveckling och lärande. 

 

Jonsson (2011) påtalar den förvirring som uppstår bland lärarna i förskolan när de ska tolka 

läroplanens dubbla budskap om att verksamheten både ska bevaras och förändras. När inte 

lärarna vet hur de ska ta till sig uppdraget så hanteras uppdraget olika eftersom läroplanen 

skapar det handlingsutrymmet. Anledningen är att läroplanens målstyrning inte reglerar 

detaljerade planer för vad förskoleverksamheten ska innehålla och hur den ska genomföras 

(Jonsson, 2011). I min tolkning av både Skolinspektionens rapport (2012) och Jonsson (2011) 

uppstår frågan om vilken uppfattning pedagoger idag har om förskolans uppdrag gällande 

undervisning. Min uppfattning är att begreppet undervisning är ett kontroversiellt uppdrag i 

förskolan och ett aktuellt ämne att belysa.  

 

Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att undersöka ett antal pedagogers uppfattning om undervisning som ett begrepp 

i förskolan och ett lärande som kan bidra till barns kunskaper. Syftet med studien mynnar ut i 

följande frågeställningar: 

1. Vilken uppfattning har pedagogerna till att begreppet undervisning relateras till 

förskolan och skollagen? 

2. Vilken beskrivning och innehåll ger pedagogerna begreppet undervisning? 

3. Vilka faktorer inverkar på pedagogernas genomförande av undervisning i förskolan? 
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Centrala begrepp 

Undervisning 

Med min redogörelse för två centrala begrepp, undervisning och lärande, vill jag ge en ökad 

förståelse till begreppens definition och innebörd, både som de används i min text som helhet 

men även som specifika begrepp i nationella styrdokument och forskning. Jag är medveten 

om att det finns även andra begrepp som används i texten, som för den delen inte är oviktiga, 

men de förekommer inte så frekvent som just begreppen undervisning och lärande som 

beskrivs i denna del. 

 

Ordet undervisning förknippar många människor med den traditionella katederundervisningen 

i skolan där läraren talar och förmedlar kunskap medan barnen lyssnar. Doverborgs, 

Pramlings och Pramling Samuelssons (2013) tolkning av Barnetts definition av undervisning 

innebär att undervisning inte alls behöver utföras på det sättet, utan tolkar undervisning som 

en social interaktion mellan lärare och den som blir undervisad. Genom ”en dialog, snarare än 

en monolog” mellan parterna (s. 11) är undervisningens syfte att utveckla kunskap hos någon 

annan, vilket innebär att hens inlärningsprocess måste varieras och utvecklas, tills kunskapen 

är förankrad hos den undervisade. ”Detta innebär att den som undervisar måste anpassa sin 

undervisning till den som undervisas” (s. 11) och detta förhållningssätt till undervisning gör 

”begreppet relevant” i förskolans verksamhet menar Doverborg m.fl. 

 

Lindström och Pennlert (2012) påpekar betydelsen av att lärare har kunskaper om själva 

lärandeprocessen för att skapa de förutsättningar som krävs för den undervisning som 

utvecklar kunskaper och barns möjligheter att ”lära sig att lära” (s. 15). Lindström och 

Pennlert definierar begreppet undervisning i förskola och skola enligt följande: ”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). 

Lindström och Pennlert för ett likvärdigt resonemang som Doverborg m.fl. (2013) om den 

sociala interaktionen mellan läraren och den undervisade. Lindström och Pennlert (2012) 

menar att begreppet undervisning kan ses ur ett bredare perspektiv där ”undervisning är en 

aktivitet som syftar till lärande för någon annan” (s. 17). En annan definition av undervisning 

beskriver Lindström och Pennlert i sin tolkning av Kroksmark där intentionen med 

”undervisning är lärande medan lärande inte förutsätter undervisning” (s. 16). Undervisning är 

interaktiv; det vill säga att via olika former bearbetas ett innehåll i ett samspel mellan lärare 
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och den lärande, och genom att undervisning är intersubjektiv sker den kommunikativt samt 

dialogiskt ”mellan minst två subjekt i ett socialt sammanhang” (s. 16). Lindströms och 

Pennlerts tolkning av Kroksmark är att undervisning även är intentionell vilket innebär att 

avsikten är att lära mot ett riktat, planerat och målbestämt innehåll. 

 

Lärande  

Begreppet lärande beskriver Smidt (2010) som en aktiv process mellan lärare och elev. En 

process som innebär att en elev inte passivt tar emot kunskap, ”utan aktivt försöker finna 

mening i alla sina erfarenheter” (s. 37) som hen möter. Smidt menar att dialogen mellan lärare 

och elev är betydelsefullt eftersom ”allt lärande inbegriper kommunikation” (s. 37). Den 

reviderade läroplanen i Skolverket (2010) anger att genom lek och lustfyllt lärande ska 

barnets intresse stärkas för ”att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter” 

(s. 9). Barns lek beskriver Jonsson (2011) som en grund för det pedagogiska arbetet i 

förskolan och att lärande handlar om att barn lär sig använda och uttrycka sina kunskaper när 

dessa prövas i interaktioner med andra. Lärande skapas då efter varje individs egna 

förutsättningar, den individuella kunskapen prövas och ”definieras i samexistens med 

omgivningen” (s. 14). I Utbildningsdepartementet (2010) beskrivs hur förskolans läroplan kan 

förtydligas för att uppnå bättre förutsättningar till barns lust att lära. Jag uppfattar ett lekfullt 

lärande i förskolan som betydelsefullt i barnets första steg i utbildningstrappan.   

 

Bakgrund 

Enligt Utbildningsdepartementet (2010) tillbringar 80% av 1-5 åringarna en stor del av sin 

dag i förskolan och den betraktas som en självklar del av det svenska välfärdssamhället. 

Förnyelse och utveckling av förskolan är därför viktigt och det pedagogiska uppdraget har 

betonats allt mer de senaste årtiondet. Doverborg m.fl. (2013) påtalar att i Sverige likväl som 

internationellt befinner sig förskolan i en tid av förändring. Förskolans läroplan revideras och 

trädde i kraft 1 juli 2011, i syfte att lyfta barns lärande och utveckla barns kunskaper i olika 

ämnesinnehåll. Ordet undervisning tydliggörs nu i den nya skollagen (SFS 2010:800). 

Persson (2010) menar att läroplanens tonvikt på lärande och ämnesfokuserade riktlinjer i den 

pedagogiska verksamheten är alltmer betydande och i linje med förskolans utveckling 

internationellt. Perssons reflektion är att den svenska förskolans historiska och mångåriga 

traditioner nu utmanas av nya politiska beslut och av ”internationella utbildningsekonomiska 

krav” (s. 75). 
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Persson (2010) beskriver att den historiskt traditionella förskolan som en social- och 

omsorgsinriktad verksamhet nu går mot en alltmer lärande- och kunskapsorienterad förskola. 

Förskolan blir en del av utbildningssystemet 1996 och läroplanens revidering innebär ett 

större fokus på det pedagogiska uppdraget, i syfte att bland annat stimulera förskolebarns 

språkliga och matematiska utveckling. En tolkning som Persson gör är att förskolans inträde i 

utbildningssystemet både innebär nya utmaningar för samtliga inblandade inom förskolan och 

även att ”förskolan som en institution för kunskap, lärande och utbildning stärks” (s. 74). 

Vallberg Roth (2011) påpekar att ”kunskap ses som vår tids viktigaste produktionsfaktor” 

(s. 164) vilket går i linje med att barns tidiga lärande och förskolan integreras till ett 

marknadsorienterat utbildningssystem - ett resonemang som även Dahlberg och Lenz Taguchi 

(2009) följer. De menar att i det starkt marknadsanpassade samhälle som vi idag lever i ses 

barnet som en investering. Många västerländska länder har ur ett lärande- och kunskaps 

perspektiv ett större fokus på de yngre barnen vilket har till följd att barn i förskolan ”börjar 

’förskolas’ på olika sätt” (s. 36). Denna inställning delar Persson (2010), som beskriver hur 

varje land ur ett internationellt och marknadsorienterad perspektiv försöker hitta de 

resultatinbringade faktorer som skapar bäst effekt på deras utbildningsinvesteringar och som 

ger optimal utdelning.  

  

Litteraturgenomgång 

Tidigare forskning 

I min forskningsöversikt har jag valt att begränsa mig till forskning och studier sett ur 

förskolans pedagogers perspektiv. Detta innebär att jag inte har tagit med omfattande 

historiska perspektiv gällande förskolan och läroplanens utveckling och heller inte forskning 

sett ur barnperspektivet samt barns perspektiv. Jag har i min forskningsöversikt valt att 

redovisa forskningen i en kronologisk tidsföljd för att belysa de olika resonemangen som 

fördes mellan 2006-2012. 

 

Lees (2006) amerikanska studie beskriver inledningsvis att USA anammat ett nationellt mål 

där alla barn ska ha tillgång till en högkvalitativ och utvecklande förskoleverksamhet. Målet 

är att förskolan ska förbereda alla amerikanska barn till att vara redo att lära innan skolstart. 

Lee beskriver att trots intentionen att nationella mål ska styra och vägleda förskolan så är 

verksamheten beroende av förskollärares medbestämmande, eftersom det är de som i 

slutändan bestämmer vad som kommer att genomföras. Lees studie handlar om förskollärares 
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delade uppfattningar om lämplig pedagogik för fyraåringar. I studien deltog 18 förskollärare 

från sex förskolor där syftet var att lärarna skulle få möjlighet att framföra sina uppfattningar 

om mål- och kvalitetsmetoder för fyraåringar i förskolans verksamhet. Lees resultat visar att 

förskollärarna framför allt anser att förskolan ska vara en tid där förskolebarn ska ha roligt 

mer än något annat och vara en miljö där barn absorberas och engageras i lekfulla aktiviteter. 

Förskolebarns intressen, och det som är meningsfullt för deras vardag, bör utgöra grunden för 

förskolans läroplan. Det innebär att barnen har frihet att göra val, där de själva väljer vad de 

vill göra snarare än att lärarna styr deras val. Majoriteten (83%) av de deltagande 

förskollärarna i Lees studie anser att ett lärarlett och riktat lärande sätter press på barnen om 

de måste anpassas till en strikt läroplan. Vuxenstyrda aktiviteter och undervisning går inte i 

linje med förskollärarnas pedagogiska övertygelser. Mer än hälften (61%) av förskollärarna 

tycker att förskolebarns akademiska lärande inte är så prioriterat och att det inte är förskolans 

uppdrag. Förskolans verksamhet bör baseras på att främja social interaktion och social 

utveckling hos förskolebarn där sociala färdigheter prioriteras framför kognitiva färdigheter 

och interaktioner med böcker. Vidare visar Lees resultat att förskollärarna belyste vikten av 

att de har kännedom om det enskilda barnets behov och förutsättningar. En betydelsefull 

kunskap när det gäller förskolebarns individuella skillnader och fysiska utveckling. 

Förskollärarnas uppfattning är att förskolans verksamhet bör främja fysisk utveckling, där 

barnen kan använda sina kroppar och muskler samt att läras sig grov- och finmotorik. 

 

I sin avslutande diskussion påtalar Lee (2006) att uppfattningarna hos de deltagande 

förskollärarna ska tolkas med försiktighet och att resultaten i studien inte kan generaliseras till 

förskollärare i allmänhet. De deltagande förskollärarnas övertygelser och uppfattningar om 

lämpliga mål och kvalitetsmetoder är inte jämförbara med vad andra forskare inom 

förskolepedagogiska området kommit fram till. Lee påpekar att oavsett vilka förändringar och 

förbättringar som forskare och beslutsfattare inom förskoleverksamheten vill ska utföras, så är 

dessa inte genomförbara om inte hänsyn tas till pedagogernas uppfattningar.  

 

Min reflektion och tolkning av Lees (2006) studie är att den synliggör förskollärarnas syn på 

förskolans förändrade pedagogiska inriktning som ett hot mot den traditionellt bundna och 

lekorienterade verksamheten. Denna förändring beskriver Blank (2010), där 

förskoleundervisning kan ses som ett komplext arbete. Det komplexa i arbetet står för de 

överväganden som görs för att stödja förskollärares undervisning samtidigt som det 

kompliceras av en tvetydighet om vad det är lärarna ska uppnå. Förskollärare ska samtidigt 
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verka i en traditionellt bunden verksamhet men även utöva en lärarprofession och detta skapar 

ett ideologiskt dilemma för dagens förskollärare. Hur vill vi forma och utöva vår profession? 

är en fråga som förskollärare, enligt Blank, bör ställa och frågan innebär att val och 

prioriteringar ställs mot varandra. Förskollärares utövande av profession i förskolan handlar 

idag om att både vara barnets första skolform och att erbjuda barnet omsorg samt social-

emotionell utveckling. 

  

Jag tolkar Blanks (2010) artikel som en reflektion och en framställan av vad många 

förskollärare tycker, men framför allt så belyser artikeln det resonemang som fördes även i 

Sverige när den svenska läroplanens revideras 2010. Nu har det pedagogiska uppdraget 

förstärkts i den svenska läroplanen och i skollagen riktas fokus mot ämnesinriktat lärande, 

vilket medför att många av de redan verksamma i förskolan inte förstår eller känner igen sitt 

uppdrag. Denna osäkerhet hos pedagoger i förskolan redogör Jonsson (2011) för i sin tolkning 

av Skolverkets kartläggning av hur läroplanen mottagits och implementerats i verksamheten. 

Det tydliga i Jonssons (2011) tolkning av Skolverket är de olika sätt som pedagogerna 

uppfattar begreppet lärande, och oron över vad lärandeperspektivet innebär för förskolans 

verksamhet. Trots att betoningen i läroplanen läggs på att främja barns utveckling med lust 

och nyfikenhet, istället för att mäta barns kunskapsnivåer och färdigheter, så uppfattar 

pedagogerna läroplanens intentioner olika. En del pedagoger ger uttryck för att barns lärande 

ska baseras på barns eget intresse och behov, och andra pedagoger uttrycker sin oro över att 

de ser lärande i förskolan som skolförberedande. Jonsson (2011) har även tolkat 

Utbildningsdepartementets granskningsrapport av kvaliteten i förskolan och rapporten 

tydliggör det problematiska i att förskolor gör egna tolkningar av förskolans läroplans 

intentioner. Jonsson (2011) menar att många pedagoger översätter läroplanens strävansmål till 

”normativa kunskapsmål” (s. 13) vilket kan vara en indikation på att pedagogers synsätt på 

lärande blir alltmer lik skolans pedagogik. Jonsson ställer sig frågan varför denna utveckling 

sker när enligt hennes uppfattning ”styrdokumenten visar andra intentioner vad gäller 

måluppfyllelse” (s. 13). 

 

Min reflektion och uppfattning av Jonssons (2011) avslutande fråga är att det är detta som är 

själva kärnan i problemet. Förskolans läroplans strävansmål och intentioner skapar detta 

utrymme för spekulationer och övertolkningar, vilka i sin tur baseras på pedagogers olika 

förhållningssätt och egna kunskaper. Min uppfattning är att en starkt bidragande faktor till 

detta problem är att förskolans styrdokument byggs på politiska beslut, vilket även Lee (2006) 
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belyste. Beslut på hög nivå som via läroplanen ska vägleda och förankras i förskolans 

verksamhet där de verksamma har till uppdrag att genomföra dessa beslut, oavsett vilken 

kunskapsbank eller förmåga att tolka läroplanen pedagogerna besitter. Förskolans pedagogers 

olika kunskaper visar sig vara något som ställs på sin spets när läroplanens revidering innebär 

att pedagogers kompetens bör utvecklas. 

 

Karila (2012) redovisar ur ett nordiskt perspektiv hur sociopolitiska svängningar styr och 

inverkar både på tongivande aspekter i förskolans läroplan och på kvaliteten på 

verksamhetens personal. Lagstiftningen för förskolans verksamhet har i samtliga nordiska 

länder nyligen förnyats och på den politiska arenan diskuteras hur pedagogernas kvalitetsnivå 

ska kunna höjas. Karila menar att pedagogernas kunskaper ses som avgörande för 

kvalitetshöjning och framgång i förskolans verksamhet, och att insikten om att utbildning på 

kvalificerad nivå kräver tillgång till professionella utvecklingsmöjligheter. De nordiska 

länderna utbildar idag professionella förskollärare i syfte att höja förskollärares profession 

vilket sin tur bidrar till ökad kvalitet på förskolans verksamhet. Trots denna nordiska satsning 

på förskollärares nya profession, så är Karilas uppfattning att universitetsutbildade 

förskollärare ibland stöter på motstånd i att få tillämpa sina teoretiska- och forskningsbaserade 

kunskaper i förskolan. 

 

Min tolkning av Karilas (2012) artikel är att den visar vad som händer i förskolans 

verksamhet när stora organisatoriska förändringar inte förankras i den verksamhet det gäller 

och när pedagogers kunskapsutveckling går långsammare än läroplanens intentioner och 

strävansmål. Detta är inte endast de nordiska ländernas problem utan Karilas (2012) tolkning 

av Østrem et al visar att det finns en pågående internationell och politisk förändring med 

fokus på mer lärande och undervisning i förskolan. Mot denna förändring riktas stark kritik 

från verksamma i förskolan, inte endast mot det nya förstärkta pedagogiska uppdraget, utan 

även hur det ska genomföras i den dagliga verksamheten. Karila (2012) påtalar att denna 

förändring sker så snabbt att pedagoger i förskolan inte vet hur de ska tolka läroplanen eller 

utöva dess innehåll i den praktiska verksamheten.  

 

Melker och Ryberg (2012) beskriver varför det råder osäkerhet hos de yrkesverksamma om 

hur läroplanen ska tolkas och implementeras. Många förskollärares bristande förmåga i att 

föra fram sina synpunkter och kunskaper leder till att de i sin roll som pedagogisk ledare 

söker konsensus i sina arbetslag, istället för att ta för sig och visa sin kompetens. Detta menar 



13 

 

Melker och Ryberg ”innebär att i många fall görs ingen skillnad på vilka uppgifter de olika 

yrkeskårerna gör i det dagliga arbetet” (s. 79). Förskolans utveckling och förnyelse av 

pedagogernas arbete är nödvändig och som en av flera åtgärder omarbetas 

förskollärarutbildningen i linje med det nya pedagogiska uppdrag på undervisning som 

skollag (SFS 2010:800) och den reviderade läroplanen innehåller. Melkers och Rybergs 

tolkning av Gustafsson och Mellgren är att förskollärare med examen efter 2011 relaterar till 

läroplanen mer än förskollärare med äldre utbildning. Denna skillnad kan bero på att de nya 

förskollärarna både är bättre på att föra fram sina synpunkter och kan knyta förskolans 

läroplan till vetenskapligt underbyggd forskning. 

  

Min uppfattning och tolkning av Melker och Ryberg (2012) är att denna belysning av 

problematiken kring läroplanens nya innehåll och de yrkesverksammas olika professionella 

kunskaper och förhållningssätt är lika aktuell idag, tre år senare. Enligt min uppfattning finns 

det fortfarande problematik och ett motstånd till att undervisning i förskolan ska bedrivas och 

att den främsta orsaken är pedagogernas olika kunskapsmässiga grundförutsättningar. Melker 

och Ryberg menar att det ”behövs beforskas mer” (s. 81) eftersom nya begrepp som förväntad 

kvalitetsutveckling och undervisning behöver tid för att förstås och hur de ska implementeras.  

 

Teoretisk inramning 

Den teoretiska inramningen som jag har valt är två teorier med begrepp som kan kopplas till 

undervisning i förskolan. Teorierna beskriver lärandet och den utvecklingsmässiga 

pontentialen hos små barn och jag använder teorierna för att skapa en förståelse om lärande. 

Det innebär dock inte att jag metodologiskt redovisar hur man som pedagog ska undervisa, 

utan den teoretiska inramningen handlar om lär-teoriernas innebörd. Teorierna tar upp 

betydelsen av barn och vuxnas interaktioner, där vuxna bidrar till både barns sociala 

kompetens och till deras teoretiska kunskaper. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Smidt (2010) beskriver Lev Vygotskij som en av de mest inflytelserika teoretikerna när det 

gäller undervisning av de yngsta barnen. Den teori som förknippas med de yngre barnens 

lärande är den sociokulturella teorin, där tonvikten ligger på mediering. Vygotskij teori har 

idag tolkats och utvecklats av flera forskare, men teorins grundläggande tanke är att den 

förståelse barn bildar inte är fast utan utvecklas med tiden. Smidt tolkar Vygotskijs spontana 
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begrepp som en förståelse som utvecklas när barn leker och interagerar med andra, begrepp 

som har med barnens liv att göra. Vetenskapliga begrepp är den förståelse som utvecklas 

genom ”någon slags undervisning, oftast i ett formellt kunskapssystem” (s. 98).  

 

I Jakobssons (2012) tolkning är sociokulturellt perspektiv ”en övergripande beteckning på ett 

antal närbesläktade teorier om människors lärande och utveckling” (s. 152), där de flesta 

teorier handlar om vad som påverkar och medierar lärprocesser hos människor. Jakobsson 

påtalar att i utbildningsvetenskaplig forskning finns en traditionell och befäst inställning som 

beskriver ”mänskligt lärande och utveckling endast utifrån en förändring av våra inre 

dimensioner och i hjärnan” (s. 167). Med denna inställning menar Jakobsson är det rimligt att 

uppfatta sociokulturella perspektiv som viktiga inspirationskällor och som redskap i att skapa 

förståelse i samhällets formella och informella lärprocesser. 

 

Med tanke på att det finns flera vetenskapligt underbyggda teorier inom det sociokulturella 

perspektivet så väljer jag i min teoretiska inramning att göra en avgränsning till Lev 

Vygotskijs teori The zone of Proximal Development (ZPD). Teorin beskriver enligt min 

tolkning och uppfattning den utveckling och utmaning i barns lärande som förskolans 

verksamhet kan innebära. Pedagogiska utmaningar som jag menar att förskolans pedagoger 

bör erbjuda i sin undervisning av barnen, i de strävansmål som är angivna i förskolans 

läroplan (Skolverket, 2010). Min avgränsning till ZPD innebär inte något betydande avsteg, 

för Jakobsson (2012) menar att många teorier som relateras till kulturhistoriska och 

sociokulturella perspektiv ”kan sammankopplas med eller har sitt ursprung i arbeten av Lev 

Semenovich Vygotskij” (s. 153).  

 

Jakobssons (2012) tolkning av Vygotskij beskriver hur man, genom att analysera språk och 

handlingar i relation till kulturella och sociala resurser, utvecklar en teori där människors 

tänkande eller kunskaper kunde förstås eller undersökas. Dessa kulturella och sociala resurser 

benämns med ett vetenskapligt språk som mediering genom artefakter, och med en förenklad 

definition kan begreppet beskrivas som ett lärande med fokus på ”interaktion mellan 

medierande resurser, vårt tänkande och våra handlingar” (s. 156). Jakobsson påtalar att utifrån 

det här resonemanget ska inte lärande benämnas som inlärning eller kunskapsöverföring. 

Begreppen beskriver huvudsakligen ett lärande ”som något som sker ’utifrån och in’” (s. 157) 

vilket skapar ett intryck av att kunskaper enbart är något vi människor har inom oss. Lev 

Vygotskij skapade begreppet ZPD för att betona den avgörande betydelsen av mellanmänsklig 
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relation och deltagande utveckling. Jakobssons (2012) tolkning och svenska översättning av 

begreppet är ”den närmaste utvecklingszonen eller den möjliga utvecklingszonen” (s. 159). 

Begreppet innebär att barn eller vuxna interagerar med varandra i specifika och språkliga 

aktiviteter som ”medför att samtliga deltagare utvecklar en ny insikt eller förståelse” (s. 166) 

kring aktivitetens innehåll. Denna interaktion innebär inte att det alltid är den deltagare som 

besitter mest kunskap och vana som lär de mindre erfarna, utan samtliga deltagares kunskaper 

omdefinieras och utvecklas. Detta menar Jakobsson beror på att man i ett ”sådant samarbete 

ofta måste förklara, omformulera, argumentera, presentera och tänka om” (s. 159) vilket 

utvecklar kunskaper för båda parter. Smidt (2010) menar att pedagoger ska erbjuda aktiviteter 

och interaktioner som möjliggör för barnen att bygga på sina tidigare kunskaper, det vill säga 

att ”hjälpa barnen att överbrygga klyftan mellan vad de kan göra på egen hand och vad de 

skulle kunna göra efter viss hjälp” (s. 123). 

 

Utvecklingspedagogisk teori 

Den andra teorin som ingår i min teoretiska inramning är utvecklingspedagogisk teori, som 

enligt min uppfattning kan relateras till sociokulturella perspektivet. Den här teorin har en lär-

och utvecklingspontential som är betydelsefull i undervisningen i förskolan. Jag har i relation 

till den här teorin valt att göra en avgränsning till att redovisa den utvecklingspedagogiska 

teorins tonvikt på undervisningens innehåll och variation. Mårdsjö (2004) beskriver den 

grundläggande definitionen i utvecklingspedagogisk teori som en förskolepedagogik som 

förenar omsorg med pedagogik enligt de angivna strävansmålen i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2010). Pedagoger använder sig i den utvecklingspedagogiska inriktningen av 

sina teoretiska och metodiska kunskaper, vilket Mårdsjö (2004) menar är redskap för att 

”anpassa undervisning och omsorg” (s. 6) utifrån det enskilda barnets behov. Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver att det målinriktade innehållet i den 

utvecklingspedagogiska teorin sätter sitt fokus på barns förmågor. En viktig uppgift när det 

gäller att rikta barns lärande mot strävansmålen i förskolans läroplan. Pramling Samuelsson 

och Asplund Carlsson (2003) menar att denna teori bygger på ett förhållningssätt där 

variation är en central och viktig faktor. Detta innebär att pedagogers temainnehåll måste 

variera och ske i olika former och situationer, och rikta barns ”intressedrivna intention” mot 

det ”innehåll som barn skall utveckla ett kunnande om” (s. 225). 

Mårdsjö (2004) beskriver att barns frågor och svar som ytterligare centrala faktorer i 

utvecklingspedagogiken, vilka kräver att pedagoger besitter både kunskaper om hur barn 
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tänker och i metodkunnande. Mårdsjö menar att metodologiska kunskaper hos pedagoger är 

förutsättningar för en god pedagogisk verksamhet och att pedagoger inte enbart bygger den på 

sina praktiska och erfarenhetsmässiga kunskaper. Tidigare forskning visar att det är när 

pedagogers erfarenheter och praktiska kunskaper ”konfronteras med teoretiska kunskaper som 

pedagoger börjar reflektera över hur de tänker och omsätter sin praktik” (s. 28). Min 

uppfattning av Mårdsjös resonemang om pedagogers reflektioner och förhållningssätt till nya 

kunskaper, är att dessa faktorer rimligen inverkar på både pedagogers inställning till och 

utförande av undervisningen i förskolan.  

 

Metod 

I detta kapitel beskriver jag tillvägagångssättet i min undersökning. Under varje rubrik 

förklarar och motiverar jag mina val i metodprocessen för att ge den som läser möjligheter att 

följa undersökningens giltighet och tillförlitlighet. 

 

Eliasson (2013) påtalar ”att välja metod handlar, när allt kommer omkring, om att utforma ett 

verktyg som tar fram de uppgifter som undersökningen behöver för att kunna svara på 

problemformuleringen” (s. 31). Jag har valt en kvantitativ metod för min studie. I en enkät 

undersöker jag pedagogers uppfattning om begreppet undervisning i en utvald 

stickprovsgrupp. Eliasson (2013) menar att kvantitativa metoder lämpar sig väl när forskare 

vill uttala sig om stora grupper av individer, när det är betydelsefullt att kunna sätta siffror på 

det undersökta materialet. Kvantitativa metoder handlar om tillvägagångssätt för att analysera 

uppgifter som kan kodas med siffror och på så sätt visa på ”hur olika kvantitativa variabler 

fördelar sig inom en grupp människor” (s. 28) eller andra typer av grupperingar beskriver 

Eliasson. Enkäter och intervjuer är de vanligaste insamlingsmetoderna i kvantitativa 

undersökningar. 

 

Metodansats 

Fejes och Thornberg (2015) beskriver att när problemformuleringen är ställd och forskaren 

definierat forskningsämne är metodansatsen nästa steg i forskningsprocessen, vilken ”styr 

vilka metoder för datainsamling som ska användas” (s. 30-31). Min metodansats är abduktiv. 

Med en abduktiv ansats vill jag utifrån mitt empiriska datamaterial finna svar i underbyggda 

siffror, som kommer ut av min undersökning. Fejes och Thornberg menar att den hypotes 

eller resultat man kommer fram till med abduktiv ansats ”används som en provisorisk 
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förklaring” (s. 27). Detta innebär att de slutsatser man som forskare gör med abduktiv ansats 

är ”öppna för revidering i ljuset av ny data eller bättre hypoteser eller förklaringar” (s. 27). 

Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) påtalar att ”abduktion är ingen säker källa till 

kunskap” (s. 335) vilket man som forskare ska vara medveten om. Man får som forskare utgå 

från en ”viss mängd data hitta och sluta sig till en teori som på bästa möjliga sätt förklarar 

dessa data” (s. 335).   

 

Urval 

Mitt stickprov består av 69 pedagoger från tio utvalda förskolor från två till varandra 

närliggande kommuner i Östergötland. 

 

Urvalsmetod 

Min population som jag riktade min undersökning till var pedagoger verksamma i förskolan. 

Undersökningen efterfrågar pedagogers uppfattning om undervisning och därför görs ingen 

skillnad mellan förskollärare och barnskötare i studien. Undersökningen bygger på den 

enskilda pedagogens svar och eftersom båda yrkeskategorierna ansvarar för barns 

undervisning i förskolan så avgränsas studien till att omfatta pedagoger som en enda kategori. 

Denna avgränsning förstärks av att både Utbildningsdepartementet (2010) och Skolverket 

(2013) framhåller att förskollärare och barnskötare ska bidra till undervisningen i förskolans 

verksamhet. 

 

Pedagogerna var i min undersökning den specifika grupp som Ejlertsson (2014) beskriver är 

”målet för en undersökning och till vilken resultaten ska generaliseras” (s. 159). Jag var 

givetvis medveten om att min undersökning inte kunde vända sig till alla pedagoger som är 

verksamma inom förskolan, utan jag använde mig av vad Eliasson (2013) beskriver som 

”stickprov” (s. 44). Det vill säga den mindre grupp som väljs ut och som ska representerar 

hela populationen. Representativiteten spelar ibland ingen större roll utan Eliasson menar att, 

om man känner till någon eller några personer som kan bidra med material till ens 

undersökning, kan man självklart fråga ut den eller dessa personer. I min undersökning har 

jag använt mig av två urvalsmetoder, i första steget ett subjektivt urval och som steg två ett 

snöbollsurval. Det subjektiva urvalet använde jag vid urvalet av de tio förskolorna, vilket 

Eliasson beskriver innebär att du kan själv välja vem eller vilka som ska ”ingå i ditt 

undersökningsmaterial” (s. 50). Den andra urvalsmetoden jag använde var ett snöbollsurval, 
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vilket är en annan typ av subjektivt urval. Detta urval beskriver Eliasson som ett urval som 

utgår från en person man känner och ”sedan fråga dem om de känner fler som tillhör gruppen 

du vill undersöka och så gå vidare med dessa nya namn” (s. 50). Dahmström (2011) menar att 

när man inte har eller har mycket begränsade praktiska möjligheter, att få tillgång till en 

förteckning (ram), kan ett snöbollsurval vara lämpligt. I mitt fall så kände jag till att mina 

kontaktpersoner i undersökningen var verksamma som pedagoger på respektive förskola, så 

vid kontakten av dessa frågade jag om fler pedagoger var intresserade att delta i min 

undersökning.  

 

Mitt stickprov består av 69 pedagoger och bortfallet var 21 av 90 utdelade enkäter, vilket 

innebär ett bortfall på 23%. Bortfall beskriver Eljertsson (2014) som de personer som inte 

deltog i enkätundersökningen. Det interna bortfallet beskriver de enstaka frågor bland de 

övriga i enkäten som inte besvarades. Det interna bortfallet i min enkätundersökning var 

mycket lågt, 0,39% det vill säga, endast 4 frågor var obesvarade av totalt 1035. Eljertsson 

påtalar att deltagarnas motivation är ett av de främsta sätten att öka svarsfrekvensen i 

enkätundersökningar. Idag deltar allt färre personer i enkätundersökningar, vilket innebär att 

det kan vara svårt att nå upp till 70% svarsfrekvens. Ett lågt deltagande innebär att ”många 

enkätundersökningar når inte ens upp till 50%” (s. 13). Deltagandet i min enkätundersökning 

var 69 pedagoger, vilket ger en svarsfrekvens på 77%.  

 

Metod för datainsamling 

Jag samlar in datamaterial till min undersökning med hjälp av en enkät (se bilaga 1). 

 

Enkätens utformning 

Min enkät är i pappersform och har 15 slutna frågor med fasta svarsalternativ fördelade på 

fyra sidor. Med slutna frågor kan den som personen som besvarar enkäten inte besvara frågan 

med egna ord utan kryssar för det svarsalternativ som stämmer bäst in på personens egen 

uppfattning i frågan bland de fastställda svarsalternativen. Genom att på förhand ange vissa 

svarsalternativ kan jag i en sluten fråga styra den som svarar. Anledningen till varför man 

väljer slutna frågor i en enkät är flera menar Eliasson (2013). Den som svarar lämnar 

användbara svar utifrån forskarens utgångspunkter och på så sätt ökar säkerheten när det 

gäller att kryssa i rätt svar. Slutna frågor går lätt att besvara tycker de flesta vilket i sin tur ofta 

leder till många svar. 
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För att underlätta genomläsning av de olika svarsalternativen har jag valt en vertikal 

uppställning på de fastställda svarsalternativen i enkäten vilket Hjalmarsson (2014) menar 

även minskar risken för att av misstag sätta krysset i fel ruta. Det är av samma skäl menar 

Eljertsson (2014) betydelsefullt att svarsalternativens ordning är densamma på alla frågor, där 

instämmer helt står som första alternativ och instämmer inte alls som sista alternativ. Min 

enkät består även av svarsalternativ som både är uttömmande och ömsesidigt uteslutande, där 

Eljertsson beskrivning på ömsesidigt uteslutande innebär att ”varje svar får endast förekomma 

en gång” (s. 71). Uttömmande svarsalternativ innebär att den som besvarar frågan kan välja 

bland olika tänkbara svarsalternativ. 

 

När det gäller möjligheten till att avstå att besvara en fråga genom att kryssa i 

svarsalternativet ”vet inte” finns det både för- och nackdelar påtalar Hjalmarsson (2014). 

Fördelen är att vill man inte svara eller är osäker på sin egen uppfattning i frågan så tvingas 

man inte att ta ställning. Nackdelen är om man antingen av ovilja eller bekvämlighet väljer att 

inte svara, då kanske man heller inte ger sig möjligheten till att reflektera kring sin 

uppfattning. Jag har valt att ta med ”vet inte” som ett svarsalternativ men namnger det som 

”ingen uppfattning” i min enkät. Anledningen till detta har jag ingen vetenskapligt 

underbyggd tanke med utan personligen tycker jag att ”ingen uppfattning” är mindre negativt 

än ”vet inte”. På frågorna 6-15 finns svarsalternativet ”ingen uppfattning” i min enkät. På 

fråga 4 finns varken svarsalternativet ”annat/annan” eller ”ingen uppfattning” och det beror på 

att min tanke är att den som svarar bör veta och kan ange ett av de fastställda alternativen i 

denna fråga. 

 

Även om utformningen på min enkät främst består av slutna frågor så finns det några frågor 

där den som besvarar kan svara med egna ord. Hjalmarsson (2014) nämner att slutna frågor 

går att öppna upp, där den som besvarar kan ”ge ett eget svar eller formulering genom en 

följdfråga av öppen karaktär” (s. 162). Jag har dock valt att inte använda mig av följdfrågor 

utan ger med svarsalternativen ”annat/annan” den som svarar möjlighet att skriva sitt eget 

svar på en angiven svarslinje. I min enkät ger frågorna 1-3 samt 5 den som svarar möjligheten 

att besvara frågan med ett öppet svar. 

  

De fastställda svarsalternativen i min enkät är utformade efter tre olika typer av skalnivåer 

vilka benämns ordinal-, intervall- och kvotskala. Vid frågor som mäter åsikter eller attityder 
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används ofta en ordinalskala, där mätvärden går att rangordna från det lägsta till det högsta. 

Eljertsson (2014) beskriver Lickert-skalan som den mest kända attitydskalan där ett antal 

påståenden rangordnas med hjälp av ytterpunkterna instämmer helt till instämmer inte alls. 

Intervallskala är den andra typen av skalnivå jag använder mig av i enkäten och är enligt 

Eljertsson en numerisk variabel. Intervallskalan kan ”förutom att uttala oss om rangordning 

mellan två mätvärden även uttala oss om skillnadernas storlek” (s. 124) samt att 

intervallskalan saknar en absolut nollpunkt. Den tredje och sista skalnivån i min enkät är 

kvotskala. Den har alla egenskaper som en intervallskala men har även en absolut nollpunkt, 

där ålder 0 år är ett exempel på detta. 

 

Jag har valt att utforma enkäten med blåmarkerade bakgrundsrubriker; pedagogens bakgrund, 

fortbildning, yrkesrollen, förskolans uppdrag samt frågor relaterade till begreppet 

undervisning. De frågor som finns under rubriken pedagogens bakgrund är relaterade till den 

besvarande pedagogens egen bakgrund samt nuvarande barngrupp. Frågorna angivna under 

rubriken fortbildning är kopplade till pedagogens möjligheter till kompetensutveckling. 

Rubrikerna yrkesrollen och förskolans uppdrag är båda hänvisade till vad som anges i 

skollagen och i förskolans läroplan gällande strävansmål. De frågor som finns under rubriken 

frågor relaterade till begreppet undervisning är kopplade till pedagogens individuella 

uppfattning. Min tanke med de olika rubrikerna är att de ska underlätta för pedagogen att 

besvara frågorna när de anknyts till ett ämnesområde. 

 

Metod för bearbetning och analys 

Datahanteringsprogram 

Jag har valt att bearbeta och redovisa min undersökning med hjälp av Microsoft Excel. Excel 

är ett dataprogram för kalkyl- och datahantering, vilket ordnar data i kalkylblad. Med hjälp av 

Excel kan jag utföra analyser och sammanställa undersökningens data samt åskådliggöra dem 

i olika tabeller och diagram.  

 

Datahantering 

När enkäten är besvarad, och innan den ska hanteras för analys, tilldelas enkäten ett 

löpnummer. Det innebär att varje enkät får ett löpnummer, ofta från siffran ett och uppåt, för 

att uppgifterna i databasen inte ska vara identifierbara (Eljertsson, 2014). Mina enkäter är helt 

anonyma men av praktiska skäl kan det vara bra att ändå kunna identifiera varje enkät, vilket 
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Eljertsson menar kan behövas som en kontrollåtgärd. Det är bra att kunna veta vilken enkät 

som är vilken när man behöver gå tillbaka och göra inmatningskontroller och eventuella 

rättningar. Mina enkäter tilldelades löpnummer 1-69. 

 

För att kunna bearbeta sifferdata från undersökningen skapades ”en kodnyckel” vilket 

Hartman (2003) beskriver som en hjälp att koda datamaterialet (s. 105). Det är ett schema där 

enkätens 15 frågors svarsvariabler tilldelas en kod, i mitt fall en siffra. Dessa siffror motsvarar 

varje svarsalternativ och består av siffrorna 0-5 och vid enkätfrågorna 1-3, där 

svarsalternativet uppger Annat, skrivs svaret in i textform. Kodningsnyckeln används som en 

mall när jag läser igenom och bearbetar varje enkät, vilket ökar tillförlitligheten i avläsningen. 

När jag avläst alla enkäterna och matat in alla kodade svar är undersökningsmaterialet klart 

för att presenteras i tabeller och diagram. Eliasson (2013) beskriver att man ofta redovisar 

diagram och tabeller i anslutning till den löpande texten när man arbetar med en kvantitativ 

undersökning. När man ska ange beskrivande värden, oavsett vilka skalnivåer man använt, så 

”bör du också ange hur många individer de bygger på, eftersom det har betydelse för hur 

tillförlitliga värdena är” (s. 143-144). 

 

Jag använder statistik när jag bearbetar och tolkar enkäternas resultat vilket Arnqvist (2014) 

beskriver som en översikt där mätvärden redovisar variationer och centrala tendenser i en 

datamängd. Beskrivande statistik används för att visa hur data kan bearbetas och presenteras 

på ett kvantitativt sätt och är ett sätt att bearbeta både inmatning av data och beräkning av 

utfall. Tekniken menar Arnqvist är ”densamma oberoende av om datamängden består av tio 

eller tusen individer” (s. 119). 

 

För att jag ska kunna tolka enkätsvaren måste jag som Bryman (2011) beskriver, se vilken 

information jag får och hur den varierar beroende på enkätfrågorna. Några frågor besvaras i 

form av tal eller siffror, andra frågor innehåller rangordnade svar och med frågesvarets 

variabel, som Bryman definierar som ”en egenskap eller attribut som varierar när det gäller 

olika ”fall” (s. 50), får jag ett värde. Eliasson (2013) menar att vilka värden som jag kan 

använda för att beskriva variabeln ”beror på vilken slags variabel det är” (s. 67) – nominal-, 

ordinal-, intervall- eller kvotvariabel. När det gäller hur svaren kan rangordnas och hur noga 

svaren kan mätas, så skiljer sig de fyra variablerna sig åt. Med variablerna kan jag mäta var 

variabelns tyngdpunkt ligger, det vill säga vad Eliasson beskriver som variabelns centralmått, 

”den punkt som de flesta svaren ligger i närheten av” (s. 67). 
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Jag använder mig av univariat analys för att analysera enkätfrågornas svar vilket innebär att 

man analyserar en variabel i taget (Bryman, 2011). När man analyserar enskilda variabler så 

anger de olika värden. Eliasson (2013) beskriver hur ordinalvariabler som kan rangordnas 

anger medianen i ett mätvärde. Medianen är ”det värde som delar svaren i två lika stora 

grupper” (s. 68). Med intervall- och kvotvariablernas siffervärden kan man beräkna 

medelvärdet, ett mått där man genom att summera alla svarsvärden och dividerar med antalet 

mätvärden (Eliasson, 2013). Presentationen av de olika variablernas mätvärden kan illustreras 

och redovisas på olika sätt. Samtliga av de variabler, ordinal-, intervall- och kvotvariabel och 

som förekommer i min enkät kan åskådliggöras som tabeller eller diagram. Eliasson beskriver 

ett stapeldiagram, ”där höjden på varje stapel” (s. 70) redovisar antalet eller andelen av 

mätvärdet. Ett annat exempel är ett tårtdiagram där tårtans bitar redogör för ”hur stor andel av 

svaren som varje svarsalternativ motsvarar” (s. 70). I en tabell som Eljertsson (2014) 

benämner som frekvenstabell, anger ”de variabelvärden som kan förekomma samt 

frekvenserna, dvs. hur många gånger varje variabelvärde förekommer” (s. 125). Med hjälp av 

frekvenstabellen kan jag redovisa antal och en procentuell siffra på hur många gånger ett svar 

förekommer i undersökningen.  

 

Undersökningens validitet och reliabilitet 

Eliasson (2013) påpekar att sanningshalten har en avgörande betydelse för ”den vetenskapliga 

trovärdigheten i undersökningen” (s. 16). Min undersökning baseras på en enkät där målet var 

att utifrån frågorna kunna mäta validiteten, det vill säga det som var min avsikt att mäta i 

undersökningen. Med mina frågor vill jag undvika mätfel, det vill säga skillnaden som 

Dahmström (2011) beskriver ”mellan uppgivet och sant värde” (s. 368). Det innebär att jag 

måste konstruera frågornas svarsalternativ så att de värden de ger är relevanta till den ställda 

frågan. Eljertsson (2014) menar att det egentligen inte är själva frågorna som valideras utan 

syftet och relationen med frågan. Med kunskap inom ämnesområdet för min undersökning har 

jag utformat enkätfrågorna så att de ska ge de bästa förutsättningarna till stabila och giltiga 

svar i undersökningen. 

 

Jag har lagt mycket tid på förberedelse på min undersökning där utformningen på mina 

enkätfrågor tog stor del av tiden. Noga förberedelser inför och noggrann bearbetning av 

mätningar i kvantitativa undersökningar menar Eliasson (2013) kan öka reliabiliteten. 
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Reliabiliteten handlar om ifall undersökningen man utför är pålitlig, det vill säga om 

undersökningen upprepas ”under så likartade förhållanden som möjligt” (s. 14) så ger den 

samma resultat. Vid kvantitativa undersökningar är det avgörande för reliabiliteten att data 

kodas- och matas in rätt så att mätningarna ”genomförs på exakt samma sätt” (s. 15). 

Eljertsson (2014) menar att mätningar med hög reliabilitet ger få slumpmässiga fel, vilket 

innebär att frågorna måste vara stabila samt kunna besvaras likadant upprepade gånger. Stor 

slumpvariation i svaren ger låg reliabilitet och kan bero på dåligt konstruerade frågor.   

 

Etiska överväganden 

Till min enkät bifogas ett följebrev (se bilaga 2) där urvalsgruppen inbjuds att delta i 

undersökningen. I följebrevet presenterar jag vad min undersökning handlar om och att den 

endast används som ett underlag i mitt examensarbete. Urvalsgruppen informeras om deras 

roll i undersökningen och bestämmer själva över om de vill medverka. Enkäten är anonym 

vilket innebär att jag som ansvarig för enkäterna inte heller vet vem som besvarat vilken 

enkät. Detta anser jag innebär att min enkät uppfyller de fyra forskningsetiska krav som 

Eljertsson (2014) benämner information-, samtycke-, konfidentialitets- och nyttjandekrav. 

 

Undersökningens upplägg 

Undersökningens genomförande fördelades över veckorna 45-48. Under vecka 45 tog jag den 

första kontakten via e-mail med mina kontaktpersoner på var och en av de tio utvalda 

förskolorna. Dessa kontakter resulterade i ett besöksschema där jag och kontaktpersonerna 

hade planerat vilken dag och tid som jag skulle besöka förskolorna. Tiden under vecka 45 

användes även till att designa pappersenkätens15 frågor med fastställda svar och till att 

utforma den text i följebrevet som skulle bifogas varje enkät. Under vecka 45 inhandlade jag 

stora vita kuvert, en ask blyertspennor och små färdigpackade chokladbitar, vilka alla är delar 

av det material som ska medfölja enkäterna. I slutet av vecka 45 skrevs alla enkäterna och 

följebreven ut och i varje kuvert packades en enkät, ett följebrev, en blyertspenna och en 

chokladbit. Under vecka 46 genomfördes den andra delen i upplägget då jag besökte nio av de 

utvalda förskolorna, vilket blev ett par förskolor per dag. Den tionde och resterande förskolan 

besökte jag under vecka 47. Vid mina överlämningar av enkäterna hade jag en kort 

presentation om min undersökning och en genomgång av enkäten med varje kontaktperson. 

På samtliga av de tio förskolorna träffade jag inte bara mina kontaktpersoner, utan gavs även 

tillfälle att träffa och presentera mig för många av de övriga pedagogerna på varje förskola. 
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Ett tillfälle som Hjalmarsson (2014) beskriver som en möjlighet för pedagogerna att ställa 

eventuella frågor angående enkäten, samtidigt som pedagogerna får ett ansikte på den som ska 

genomföra undersökningen. Den sista delen i undersökningens upplägg genomfördes under 

vecka 47-48 då jag återkom till samtliga tio förskolor för insamling av enkäterna. De 

insamlade och återslutna kuverten tilldelades av mig på insamlingsdagen ett löpnummer från 

ett och uppåt. 

 

Metoddiskussion 

Motivet till mitt val att göra en enkätstudie var att jag ville genomföra en undersökning 

baserat på en stor urvalsgrupp. Jag tycker att min forskningsfråga berör ett aktuellt ämne och 

jag ville ta reda på vad min urvalsgrupp på bred basis hade för uppfattning i frågan. Min bild 

av tidigare forskning är att kvantitativa studier inom det förskolepedagogiska området är få. 

Enligt min uppfattning är det mest kvalitativa studier som genomförs, vilket är en tolkning 

som även Persson (2008) påtalar. Enligt Perssons forskningsöversikt är ”de metodologiska 

likheterna slående. Nästan alla använder sig av kvalitativa ansatser och de studerar ett fåtal 

institutioner, barn och förskolepersonal” (s. 107). I Perssons tolkning av Haug är 

uppfattningen att förskoleforskningen verkar mindre intresserad av ”resultatkvalitet, dvs. 

studier som försöker mäta eller på annat sätt beskriva utfallet av pedagogiska processer” 

(s. 98).  

 

När det gäller mitt val av population, pedagoger, så tycker jag att det var rätt att ta med båda 

yrkesgrupperna, förskollärare och barnskötare i undersökningen. Det är dessa båda 

yrkeskategorier som representerar och utför den dagliga verksamheten i förskolan. Det 

innebär dock inte att mina pedagoger utgör ett stickprov som uppfyller kravet för att vara 

representativt för populationen. För detta krävs, enligt Eljertsson (2014), att ett slumpmässigt 

stickprov dras för att vara representativt för populationen. Om stickprovet inte är utvalt på rätt 

sätt och därför inte är representativt, ”är risken stor för bias, dvs. ett systematiskt fel i 

resultaten” (s. 20). På grund av att jag i min undersökning inte har någon ram, vilket 

Dahmström (2011) beskriver som ”register eller annan förteckning” (s. 67) över alla 

pedagoger i Sverige, kan inte mätvärden från min undersökning generaliseras till hela 

populationen. De resultat som jag redovisar i min undersökning kan endast mätas och 

värderas utifrån mitt stickprov på 69 pedagoger. 
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Valet att ha en enkät som datainsamlingsmetod i min undersökning var förenat med en viss 

oro. Jag hade under projektplaneringen av min undersökning en förhoppning om en hög 

svarsfrekvens men kunde inte vara säker på det faktiska utfallet. Även om litteraturen 

redogjorde för enkäters magra svarsfrekvens, så var ändå min uppfattning att, med min 

utformning på enkäten och undersökningens upplägg, så kunde jag minimera riskerna. Mitt 

resonemang bygger på två faktorer; den första var att välja en enkät med slutna frågor med 

fastställda svar. Den spontana respons jag fått av den övervägande delen av pedagoger är att 

de tyckte det var bra med färdiga svar att kryssa i. På min fråga om min enkät hade haft öppna 

frågor som skulle besvaras med pedagogens egna formulerade svar så uttryckte många att de 

då inte hade velat delta i undersökningen.  

 

Jag är medveten om att hög svarsfrekvens i att besvara “enklare” enkäter med kryssvar, kan 

ibland kopplas ihop med respondentens egen bekvämlighet. Min uppfattning är dock att det 

inte var bekvämlighetsfaktorn som utgjorde grunden för ett högt deltagande i min 

undersökning. Det hade varit fördelaktigt om jag haft en möjlighet att göra en 

pilotundersökning innan den riktiga undersökningen, men tyvärr fanns det inte tid för det. En 

pilotundersökning som Eliasson (2013) beskriver som ett test på ”några personer som skulle 

kunna ingå i den undersökta gruppen” (s. 42-43) och där dessa personer besvarar frågorna i 

enkäten. Pilotundersökningar genomförs för att finna fel och fallgropar i enkäten som jag som 

forskare inte tänkt på eller funderat över under enkätens konstruktion. 

 

Den andra faktorn som var avsedd att minimera svag svarsfrekvens var mitt upplägg på 

undersökningen. Mitt arbete med att åka till de olika förskolorna och överlämna enkäterna 

gjorde att pedagogerna såg vem som skulle utföra undersökningen och jag gavs möjligheten 

att prata om min studie. Det här upplägget tror jag bidrog till att många pedagoger valde att 

delta och att svarsfrekvensen i min enkät blev så stor. Vid mina överlämningar och 

insamlingar av enkäterna upplevde jag både en trivsam atmosfär mellan mig och pedagogerna 

men också ett intresse i att få delta i undersökningen. Min forskningsfråga visade sig vara ett 

ämne som diskuterats ute i förskolorna och många pedagoger var intresserade att få tycka till i 

ämnet. 

 

Min slutsats är att den valda datainsamlingsmetoden i form av en enkät var den lämpligaste 

för undersökningen. Med tanke på den svarsfrekvens som enkäten har resulterat i, så finns det 

ingen rimlighet i att jag skulle kunna ha genomfört intervjuer i samma omfattning under så 
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kort tidsperiod. Mitt beslut av att använda mig av en enkät grundade sig också i att min 

uppfattning om att mitt forskningsämne är ett åsiktsdelat ämne. För att få tillgång till 

pedagogernas enskilda uppfattningar, utan att jag som forskare bidrar med påverkansfaktorer, 

valde jag bort intervjuer i min undersökning. Detta argument vilar på vad Dahmström (2011) 

beskriver som ”intervjuareffekt” (s. 370) där den som intervjuar, omedvetet eller medvetet, 

med sitt tonfall eller minspel utövar ett socialt tryck på respondenten. Om respondenten 

känner att den bör ha ”’acceptabla’ åsikter och värderingar” (s. 370) uppstår prestigebias, 

vilket innebär att respondenten tillrätta lägger sitt svar eller svarar vad den tror intervjuaren 

efterfrågar (Dahmström, 2011). Bryman (2011) menar att intervjuareffekten elimineras 

eftersom vid en enkät finns ingen annan närvarande än respondenten själv. Enkäter har större 

möjlighet att anpassas efter respondentens behov, då den kan besvaras respondenten har tid 

och möjlighet. 

 

När det gäller enkätens validitet och reliabilitet, så är min uppfattning, att enkätens 

utformning skapat goda förutsättningar för tillfredsställande mätvärden. Det var ett mycket 

lågt internt bortfall vilket jag uppfattar som att frågorna i enkäten var relevanta för 

undersökningen. Flera av de utvalda förskolorna hade deltagit i kommunalt arrangerade 

föreläsningar om undervisning i förskolan och begreppet var därmed ett aktuellt ämne för 

många pedagoger. Med tanke på det låga interna bortfallet och att jag inte kontaktades för 

några frågor gällande enkäten, så är min uppfattning att undersökningen har en hög validitet.  

 

När det gäller reliabiliteten så hade det givetvis varit en fördel om det funnits tid till en 

pilotstudie för att på så sätt förbättra och säkerställa tillförlitligheten. Även om en pilotstudie 

hade genomförts så är det inte en garanti för att mätfel ändå uppstår i en undersökning. 

Dahmström (2011) beskriver att mätfel kan orsakas av olika faktorer och ger några exempel 

på det. Det mätinstrument som används i undersökningar, i detta fall enkät, kan vara en faktor 

till mätfel. I frågeformulär som används i undersökningar där man ska titta på värderingar och 

attityder kan det vara svårt att urskilja mätfelets storlek och riktning. Om man använder för 

stora och omfattande frågeformulär med dåliga eller otestade frågor kan det ge upphov till 

mätfel. Dahmström menar att för att undvika mätfel bör målet vara ”att konstruera frågor som 

mäter det som de är avsedda att mäta” (s. 369) för att uppnå hög validitet. Mätmetoden är en 

annan faktor som kan skapa mätfel, eftersom vid en enkätundersökning finns det ingen att 

fråga om det är något oklart i frågeformuläret. Den respondent som besvarar frågorna i 

enkäten kan själv vara en källa till mätfel. Detta menar Dahmström kan bero på att 
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respondenten ”avsiktligt svarar fel alternativt svarar fel” (s. 370) för att hen inte vet svaret på 

frågan. Min uppfattning är att min enkät följer de krav på enkätkonstruktion som 

metodforskningslitteraturen rekommenderar och som trots utebliven pilotstudie, ändå 

uppfyller hög reliabilitet. 

 

Resultat  

Här redovisar jag mina resultat från enkätundersökningen. Enkätens resultat redovisas i form 

av tabeller och diagram samt förklarande text till grafiken.  

 

Resultatredovisning 

Jag har valt att först presentera enkätens frågor 1-3 där pedagogernas bakgrund, såsom 

pedagogens ålder, pedagogens examensår samt åldersspann på barngrupp som pedagogen 

ansvarar för. Mitt val att redovisa detta resultat först är att ge den som läser en presentation av 

de pedagoger som deltagit. Därefter redovisas resultaten från enkätfrågorna 4-15, där var och 

en av mina tre frågor i frågeställningen står som en vägledande rubrik. Till varje fråga kopplar 

jag de enkätfrågor som relateras till den specifika frågan. Resultaten i undersökningen 

redovisas som svar från alla pedagoger och som svar där jag gör en uppdelning av antingen 

pedagogernas ålder eller examensår, det vill säga äldre och yngre än 40 år respektive examen 

1995 eller tidigare och efter 1995. 
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Pedagogens bakgrund 

Enkätfrågorna 1-3.  

 

Figur 1: Pedagogens ålder 

 

Figur 2: Examensår 

Här åskådliggörs att pedagogernas ålder är fördelade mellan 20 – 69 år, vilket visar att 

centralmåttet, medianvärdet, på pedagogernas ålder ligger på 40 – 49 år. I figur 2 kan vi se att 

23 av 69 pedagoger tagit sin examen mellan 2006 – 2015 men där medianvärdet för 

pedagogernas examensår redovisar 1996 – 2005.  

 

 

Figur 3: Åldersspann på barngrupp 
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Resultatet visar att 54% av pedagogerna arbetar med barn i åldersgruppen 3-5 år, vilket är 

några procent mer än småbarnsgruppen 0-2 år och blandad grupp 1-5 år tillsammans. Även 

om vi inte har vetskap om procentfördelningen på små och stora barn i den blandade gruppen, 

visar diagrammet att fler pedagoger arbetar med barn i åldrarna 3-5 år. 

 

1. Vilken uppfattning har pedagogerna till att begreppet undervisning relateras 

till förskolan och som målstyrda processer i skollagen  

Tabell 1: Enkätfråga 10.  

Vad tycker Du om att förskolan är barns första steg in i utbildningssystemet? 

 Alla Pedagoger Yngre än 40 år Äldre än 40 år 

 Antal % Antal % Antal % 

Instämmer helt         33     48,5% 15 46,9% 18 50,0% 

Instämmer delvis         27     39,7% 13 40,6% 14 38,9% 

Instämmer inte alls           2     2,9% 0 0,0% 2 5,6% 

Ingen uppfattning           6     8,8% 4 12,5% 2 5,6% 

 

Tabell 2: Enkätfråga 12.  

Skollagen beskriver målstyrda processer med ett varierat ett varierat innehåll i förskolans 

verksamhet som utmanar och stimulerar barns lärande i lekar och aktiviteter. Detta beskrivs 

som en förutsättning för att kunna genomföra undervisning enligt skollagen och läroplanens 

intentioner. Vad är Din inställning till det? 

 Alla Pedagoger Yngre än 40 år Äldre än 40 år 

 Antal % Antal % Antal % 

Undervisning är en viktig del av 

förskolans verksamhet 
23 34,3% 11 33,3% 12 35,3% 

Undervisning bör integreras i ett 

lekfullt lärande 
15 22,4% 12 36,4% 3 8,8% 

Undervisning kan introduceras i 

förskolan 
18 26,9% 6 18,2% 12 35,3% 

Undervisning ska endast utföras i 

skolan 
4 6,0% 1 3,0% 3 8,8% 

Ingen uppfattning 7 10,4% 3 9,1% 4 11,8% 
 

Undersökningen redovisar att det råder stor samstämmighet mellan pedagogerna, där 88% 

instämmer helt eller delvis om att förskolan är barns första steg in i utbildningssystemet. Det 

är 57% av pedagogerna som tycker att undervisning är en viktig del av förskolans verksamhet 

och bör integreras i ett lekfullt lärande. Tittar man på resultaten mellan yngre och äldre 

pedagoger betonar 36% av de yngre att man bör integrera undervisning, till skillnad från 35% 

av de äldre som betonar kan introduceras. Endast ett fåtal av pedagogerna (4) tycker att 

undervisning endast ska utföras i skolan.  
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2. Vilken beskrivning och innehåll ger pedagogerna begreppet undervisning 

Tabell 3: Enkätfråga 11.  

Undervisning är ett begrepp som idag även kopplas till förskolan. Vad tycker Du är 

innebörden i detta begrepp? 

 Alla Pedagoger Yngre än 40 år Äldre än 40 år 

 Antal % Antal % Antal % 

Undervisning är ett annat ord för lärande med 

en långsiktig målsättning som bidrar till barns 

kunskaper 

40 58,0% 21 63,6% 19 52,8% 

Undervisning är en form av planerade 

aktiviteter  
3 4,3% 1 3,0% 2 5,6% 

Undervisning är något som sker spontant i 

barns samspel och lek 
12 17,4% 6 18,2% 6 16,7% 

Undervisning är organiserade lektioner med 

talande lärare och lyssnande barn 
2 2,9% 1 3,0% 1 2,8% 

Ingen uppfattning 12 17,4% 4 12,1% 8 22,2% 

 

 Alla Pedagoger Examen <= 1995 Examen > 1995 

 Antal % Antal % Antal % 

Undervisning är ett annat ord för lärande med 

en långsiktig målsättning som bidrar till barns 

kunskaper 

40 58,0% 12 48,0% 28 63,6% 

Undervisning är en form av planerade 

aktiviteter  
3 4,3% 1 4,0% 2 4,5% 

Undervisning är något som sker spontant i 

barns samspel och lek 
12 17,4% 3 12,0% 9 20,5% 

Undervisning är organiserade lektioner med 

talande lärare och lyssnande barn 
2 2,9% 1 4,0% 1 2,3% 

Ingen uppfattning 12 17,4% 8 32,0% 4 9,1% 

 

Respondenternas svar visar att 58% av alla pedagoger är överens om att beskrivningen på 

undervisning är ett annat ord för lärande med långsiktig målsättning som bidrar till barns 

kunskaper. Pedagoger med examen efter 1995 är mer positiva till denna beskrivning än de 

med äldre examen. Resultatet visar att ett fåtal av alla pedagoger (3%), oavsett ålder, tycker 

att undervisning är organiserade lektioner med talande lärare och lyssnande barn. Data visar 

dock att 17% av pedagogerna inte har någon uppfattning i frågan. Äldre pedagoger och 

pedagoger med äldre examen är överrepresenterade i gruppen. 
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Tabell 4: Enkätfråga 13.  

Tycker Du att man kan skilja begreppet undervisning från andra aktiviteter som t.ex. fostran 

och socialt samspel? 

 Alla Pedagoger Yngre än 40 år Äldre än 40 år 

 Antal % Antal % Antal % 

Instämmer helt 4 5,8% 2 6,1% 2 5,6% 

Instämmer delvis 33 47,8% 18 54,5% 15 41,7% 

Instämmer inte alls 28 40,6% 11 33,3% 17 47,2% 

Ingen uppfattning 4 5,8% 2 6,1% 2 5,6% 

 

Resultatet från respondenterna visar att 88% av alla pedagoger instämmer delvis och 

instämmer inte alls att begreppet undervisning kan skiljas från andra aktiviteter som t.ex. 

fostran och socialt samspel. Data visar att 6% av alla pedagoger, oavsett ålder, instämmer 

helt. 

   

Tabell 5: Enkätfråga 14.  

Tycker Du att begreppet undervisning kan kopplas ihop med barns intresse och behov? 

 Alla Pedagoger Yngre än 40 år Äldre än 40 år 

 Antal % Antal % Antal % 

Instämmer helt 53 76,8% 23 69,7% 30 83,3% 

Instämmer delvis 14 20,3% 10 30,3% 4 11,1% 

Instämmer inte alls 2 2,9% - 0,0% 2 5,6% 

Ingen uppfattning - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

 

Här visar undersökningen att 77% av alla pedagoger instämmer helt i att begreppet 

undervisning kan kopplas ihop med barns intresse och behov. Av de pedagoger äldre än 40 år 

var det 83% som instämmer helt i frågan. 
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Tabell 6: Enkätfråga 15.  

Tycker Du att begreppet undervisning kan innebära planerade aktiviteter med tematiskt 

innehåll och variation? 

 Alla Pedagoger Yngre än 40 år Äldre än 40 år 

 Antal % Antal % Antal % 

Instämmer helt 49 71,0% 24 72,7% 25 69,4% 

Instämmer delvis 18 26,1% 8 24,2% 10 27,8% 

Instämmer inte alls 1 1,4% - 0,0% 1 2,8% 

Ingen uppfattning 1 1,4% 1 3,0% - 0,0% 

 

I denna fråga visar undersökningen att 97% av alla pedagogerna instämmer helt och 

instämmer delvis i att undervisning kan innebära planerade aktiviteter med tematiskt innehåll 

och variation. Data visar att denna uppfattning delas av alla pedagoger oavsett ålder. 

 

3. Vilka faktorer inverkar på pedagogernas genomförande av undervisning i 

förskolan 

Tabell 7: Enkätfråga 4.  

Har Du genomgått kompetensutveckling för att kunna stödja och stimulera barns språkliga 

och matematiska utveckling? 

 Alla Pedagoger Examen <= 1995 Examen > 1995 

 Antal % Antal % Antal % 

Instämmer helt 20 29,0% 10 40,0% 10 22,7% 

Instämmer delvis 31 44,9% 11 44,0% 20 45,5% 

Instämmer inte alls 18 26,1% 4 16,0% 14 31,8% 

 

Resultatet visar att 74% av alla pedagoger instämmer helt eller instämmer delvis i frågan. Det 

är däremot 84% av pedagogerna med utbildning före 1995 respektive 68% av pedagogerna 

med utbildning senare som genomgått kompetensutveckling för att kunna stödja och stimulera 

barns språkliga och matematiska utveckling. 
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Tabell 8: Enkätfråga 5.  

I vilket ämne skulle Du behöva ytterligare kompetensutbildning? 

 Alla Pedagoger Examen <= 1995 Examen > 1995 

 Antal % Antal % Antal % 

Språk 12 17,4% 4 16,0% 8 18,2% 

Matematik 9 13,0% 2 8,0% 7 15,9% 

Naturvetenskap 23 33,3% 8 32,0% 15 34,1% 

Teknik 19 27,5% 8 32,0% 11 25,0% 

Annat ämnesområde 6 8,7% 3 12,0% 3 6,8% 

 

Här visar resultatet att det råder en samstämmighet mellan pedagogerna, oavsett examensår, 

om att naturvetenskap och teknik är de ämnen där pedagogerna behöver mer 

kompetensutbildning. 

 

Tabell 9: Enkätfråga 6.  

Tycker Du att Du har de kunskaper som behövs för att uppfylla läroplanens strävansmål 

gällande språk, matematik, naturvetenskap och teknik?  

 Alla Pedagoger Examen <= 1995 Examen > 1995 

 Antal % Antal % Antal % 

Instämmer helt 12 17,4% 5 20,0% 7 15,9% 

Instämmer delvis 54 78,3% 20 80,0% 34 77,3% 

Instämmer inte alls 2 2,9% - 0,0% 2 4,5% 

Ingen uppfattning 1 1,4% - 0,0% 1 2,3% 

 

Undersökningen visar att 96% av alla pedagogerna instämmer helt eller instämmer delvis i 

frågan, men 78% av pedagogerna lägger tonvikten på instämmer delvis.  

 

Tabell 10: Enkätfråga 7.  

Tycker Du att läroplanens strävansmål anger vad barn ska utveckla i sitt lärande? 

 Alla Pedagoger Examen <= 1995 Examen > 1995 

 Antal % Antal % Antal % 

Instämmer helt 16 23,5% 8 33,3% 8 18,2% 

Instämmer delvis 50 73,5% 16 66,7% 34 77,3% 

Instämmer inte alls - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Ingen uppfattning 2 2,9% - 0,0% 2 4,5% 
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Resultatet visar att 74% av alla pedagogerna instämmer delvis i att de tycker att läroplanens 

strävansmål anger vad barns ska utveckla i sitt lärande. Den uppfattningen är, likvärdig 

oavsett om pedagogerna har examen före eller efter 1995. 

 

Tabell 11: Enkätfråga 8.  

Tycker Du att läroplanens strävansmål anger hur Du som pedagog ska arbeta för att barn 

ska utvecklas i sitt lärande? 

 Alla Pedagoger Examen <= 1995 Examen > 1995 

 Antal % Antal % Antal % 

Instämmer helt 9 13,0% 5 20,0% 4 9,1% 

Instämmer delvis 47 68,1% 18 72,0% 29 65,9% 

Instämmer inte alls 10 14,5% 2 8,0% 8 18,2% 

Ingen uppfattning 3 4,3% - 0,0% 3 6,8% 

 

I denna fråga visar undersökningen att 68% av alla pedagogerna instämmer delvis att 

läroplanens strävansmål anger hur pedagogerna ska arbeta för att barn ska utvecklas i sitt 

lärande. Nedbrutet på examens år är det 72% av de pedagoger med äldre utbildning och 66% 

av pedagogerna med senare utbildning som angivit svaret instämmer delvis. 

 

Tabell 12: Enkätfråga 9.  

Tycker Du att undervisning ges tillräckligt med utrymme i den dagliga verksamheten i 

förskolan? 

 Alla Pedagoger Examen <= 1995 Examen > 1995 

 Antal % Antal % Antal % 

Instämmer helt 14 20,3% 7 28,0% 7 15,9% 

Instämmer delvis 40 58,0% 13 52,0% 27 61,4% 

Instämmer inte alls 11 15,9% 3 12,0% 8 18,2% 

Ingen uppfattning 4 5,8% 2 8,0% 2 4,5% 

 

Data visar att instämmer delvis är det alternativet som de flesta pedagogerna svarat på i denna 

fråga. Av alla pedagoger är det 58% som tycker så, det är 52% av de pedagoger med äldre 

utbildning och 61% av de med senare utbildning. 
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Diskussion 

Här för jag en diskussion kring undersökningens resultat, där mina frågeställningar diskuteras 

och besvaras, utifrån tidigare forskning och teoretisk inramning. Diskussionen avslutas med 

mina slutsatser från undersökningen och förslag till framtida forskning.  

 

Syftet med min studie var att undersöka vilken uppfattning ett antal pedagoger hade om 

begreppet och uppdraget undervisning i förskolan. Jag ville synliggöra de deltagande 

pedagogernas röster och tankar i ämnet, ett syfte liknande det som Lee (2006) redogjorde för i 

sin studie. I Lees studie liksom i min undersökning var syftet att ge pedagoger möjlighet att 

framföra sina uppfattningar i frågor rörande verksamheten i förskolan. Mitt val med att 

genomföra en kvantitativ undersökning var att kunna samla in pedagogers uppfattningar från 

flera förskolor. Med mitt empiriska underlag från 69 pedagoger ska jag utifrån deras 

uppfattningar besvara mina frågeställningar.  

 

På min första fråga, vilken uppfattning har pedagogerna till att begreppet undervisning 

relateras till förskolan och som målstyrda processer i skollagen, är min reflektion att det skett 

en förändring mellan åren 2010-2015. Den frågan som Blank (2010) lyfte i sin artikel, om 

balansen och komplexiteten mellan att som pedagog verka i en traditionellt bunden 

verksamhet till att nu utöva en lärarprofession, verkar ha förankrats med tiden. I min 

undersökning var den övervägande delen av pedagogerna eniga om att begreppet 

undervisning relateras till förskolan och skollagen. Pedagogerna tyckte att undervisning var 

ett begrepp som numera används samt att undervisning är en viktig del av förskolans 

verksamhet och bör integreras i ett lekfullt lärande. Denna uppfattning delades av samtliga 

pedagoger oavsett om pedagogen var äldre eller yngre än 40 år. Min tolkning av 

pedagogernas svar är att de verkar med tiden ha utvecklat en förändrad syn på sin profession 

och en kunskapsutveckling i sitt pedagogiska uppdrag. En bidragande faktor till förändringen 

kan vara att pedagogerna haft möjligheter att genomgå kompetensutveckling. Den 

kompetensutveckling som Markström och Simonsson (2013) beskrev som Lärarlyftet 

möjliggjorde för pedagogerna att uppfylla de krav som den reviderade läroplanen utgjorde. 

Min uppfattning är att pedagogernas kompetensutveckling inneburit att fler har fått 

individuella kunskaper, men också att de kunskaperna fungerat som verktyg för att höja 

kvaliteten i verksamheten. Pedagogernas kunskaper är som Karila (2012) påtalade avgörande 

för både kvalitetshöjning och för förskolans framgång.  
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På den andra frågan, vilken beskrivning och innehåll ger pedagogerna begreppet 

undervisning, visar min undersökning att det är få pedagoger som förknippar innebörden av 

undervisning med organiserade lektioner med talande lärare och lyssnande barn. Majoriteten 

av pedagogerna uppfattade att undervisning var ett annat ord för lärande, med långsiktig 

målsättning, som bidrar till barns kunskaper. En undervisning som innebär planerade 

aktiviteter med tematiskt innehåll och variation (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 

2003) och som kan kopplas till barns intresse och behov. Jag tolkar pedagogernas uppfattning 

som övervägande positiv i frågan men det ska också lyftas fram att det var pedagoger som 

tyckte annat. Det var ungefär lika många av pedagogerna som antingen uppfattade 

undervisning som något som sker spontant i barns samspel och lek, eller som inte hade någon 

uppfattning alls. Om dessa pedagoger ser undervisning i sig som negativt kan jag inte uttala 

mig om, men en övervägande del av alla pedagogerna vill inte särskilja undervisning från 

andra aktiviteter, såsom fostran och socialt samspel. Min tolkning är att det ändå finns en 

förändring i uppfattningen till undervisnings innebörd och innehåll, i jämförelse med 

Skolinspektionens (2012) rapport. Granskningen av rapporten visade att pedagoger uttryckte 

att de inte ville att förskolan skulle vara som skolan. Pedagogernas inställning och 

förhållningssätt kunde i rapporten delvis härledas till att pedagogerna var examinerade under 

olika tidsepoker. Jag kan inte i min undersökning redovisa någon koppling till att de 

pedagoger som är äldre än 40 år skulle vara mest negativa till undervisning i förskolan. Mitt 

resultat visar att pedagogernas beskrivning av och inställning till undervisning är likvärdiga 

oavsett om pedagogerna är yngre eller äldre än 40 år eller tagit examen före eller efter 1995. 

 

På min tredje fråga, vilka faktorer inverkar på pedagogernas genomförande av undervisning i 

förskolan, kan flera faktorer redovisas i min undersökning. De faktorer som inverkar handlar 

om pedagogens kunskaper att uppfylla läroplanens strävansmål; om läroplanen anger vad och 

hur pedagogen ska arbeta för att uppfylla målen; samt om pedagogens möjligheter till 

kompetensutveckling. Min uppfattning av pedagogernas svar är att tolkningen och 

uppfyllandet av läroplanens mål är de faktorer som inverkar mest på undervisningen i 

förskolan. I jämförelse med Jonssons (2011) och Melkers och Rybergs (2012) tidigare 

redogörelser om pedagogers problematik och oro över hur förskolans läroplan ska tolkas, 

uppfattar jag ingen större förändring i min undersökning. Resultatet visar att majoriteten av 

alla pedagoger tycker att de delvis har kunskaper som behövs, för att uppfylla läroplanens 

strävansmål gällande språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Det finns heller ingen 

markant skillnad i frågan mellan om pedagogen examinerats före eller efter 1995. I min fråga 
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om ”läroplanens strävansmål anger vad barn ska utveckla i sitt lärande” tycker den 

övervägande delen av alla pedagoger att det stämmer delvis. Det är ungefär samma 

övervägande del av pedagogerna som instämmer delvis, i att läroplanen anger hur 

pedagogerna ska arbeta för att barn ska utvecklas i sitt lärande. Jag tolkar pedagogernas svar 

som att det fortfarande finns en osäkerhet och ett tolkningsutrymme i förskolans läroplan. 

Denna osäkerhet kan inverka negativt på förskolans undervisning vilket överensstämmer med 

Jonssons (2011) uppfattning. Melker och Ryberg (2012) beskrev att pedagoger som tagit 

examen efter 2011 relaterade till läroplanen mer än pedagoger med tidigare examen. I min 

undersökning finns det ingen koppling mellan att pedagogen relaterar mer till läroplanen 

baserat på pedagogens examensår. Mitt resultat visar att oavsett om pedagogen tagit examen 

före eller efter 1995 är skillnaden mellan dessa två grupper mycket liten. 

 

Ytterligare en faktor som kan inverka på pedagogernas genomförande av undervisning i 

förskolan är pedagogens brist på kompetensutveckling. Majoriteten av alla pedagoger tycker 

att de delvis har genomgått kompetensutveckling för att kunna stödja och stimulera barns 

språkliga och matematiska utveckling. I redovisningen av resultatet från alla pedagoger samt 

pedagoger som är examinerade efter 1995, är andelen pedagoger likvärdiga som instämmer 

helt. Däremot är andelen pedagoger som instämmer helt nästan dubbelt så hög, bland 

pedagogerna med examen före 1995. Min tolkning av detta resultat är att pedagogerna med 

utbildning före 1995 är de som genomgått mer kompetensutveckling. När det gäller vilket 

ämne eller ämnen som pedagogerna tycker de behöver ytterligare kompetensutveckling i 

nämns naturvetenskap och teknik. Majoriteten av pedagogerna, oavsett examen före eller efter 

1995 tycker naturvetenskap och teknik, därefter kommer språk och matematik. Jag uppfattar 

pedagogernas svar angående kompetensutveckling som ett behov att möta läroplanens ökade 

krav, men även som ett kunskapsbehov när man ska undervisa.  

 

Resultatet från min undersökning visar att det finns faktorer som inverkar på pedagogernas 

genomförande av undervisning i förskolan. När jag kopplar resultatet till den teoretiska 

inramningen i mitt arbete visar det sig att pedagogernas ämneskompetens påverkar deras 

undervisning. Sett ur den utvecklingspedagogiska teorin, med ett mer målinriktat innehåll, är 

det viktigt att pedagogerna har de teoretiska grunderna för undervisningen. Min uppfattning är 

att i pedagogernas kompetensutveckling uppkommer en ny insikt om de teoretiska 

kunskapernas betydelse. Den insikten leder till att pedagogerna måste konfronteras med de 

nya kunskaperna och omsätta dem i praktiken, vilket är ett resonemang som Mårdsjö (2004) 
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fört tidigare. När resultatet från min undersökning kopplas till den sociokulturella teorins 

begrepp om den närmaste utvecklingszonen (ZPD), är min uppfattning att den förverkligas 

när pedagogerna med sina kunskaper lär sig själva och lär barnen. Det är, vilket Smidt (2010) 

beskriver, pedagogerna som ”erbjuder en förbindelse” mellan den förståelse som barnen 

hämtat från tidigare erfarenheter till den förståelse som uppstår genom ”en mer abstrakt 

undervisning” (s. 117). Ett resonemang som även Jakobsson (2012) var inne på och menade 

att ZPD kunde ses som ett lärande som både lär och utvecklar både barn och pedagoger. En 

interaktion som innebar att båda parter utvecklar nya insikter och förståelse kring aktivitetens 

innehåll. Det är när pedagogerna i samspel med barnen presenterar, förklarar och 

argumenterar innehållet, som kunskaper överförs. Undervisningens innehåll och variation var 

av avgörande betydelse menade Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003). När 

pedagogerna utvecklar nya kunskaper måste de få en förståelse för och ha ett förhållningssätt 

till att kunskapsinnehållet måste variera och ske i olika former i deras undervisning. I min 

undersökning tolkar jag pedagogernas behov av mer kompetensutveckling som ett positivt 

tecken på och förutsättning för att skapa en förbättrad undervisning i förskolan. 

 

Slutsatser 

Studiens syfte var att undersöka ett antal pedagogers uppfattning om undervisning som ett 

begrepp i förskolan och ett lärande som kan bidra till barns kunskaper. De slutsatser jag 

kommit fram till är följande. Den första är att pedagogerna tycker att begreppet undervisning 

kan relateras till förskolan. Undervisningen är en viktig del av förskolans verksamhet och bör 

integreras i ett lekfullt lärande. Den andra slutsatsen är att majoriteten av pedagogerna 

beskriver undervisning som ett annat ord för lärande, med en långsiktig målsättning som 

bidrar till barns kunskaper. Undervisningen sker i planerade aktiviteter med tematiskt innehåll 

och variation, där undervisningen kopplas till barns intresse och behov. Den tredje och sista 

slutsatsen är att det finns flera faktorer som inverkar på pedagogernas genomförande av 

undervisning i förskolan. En faktor är pedagogernas uppfattning om deras kunskaper att 

uppfylla läroplanens strävansmål gällande språk, matematik, naturvetenskap och teknik. En 

annan faktor är pedagogernas tolkningar av läroplanens strävansmål, när det gäller vad barn 

ska utveckla i sitt lärande samt hur de ska arbeta för att barn ska utvecklas i sitt lärande. Den 

sista faktorn som inverkar på pedagogernas genomförande av undervisning är pedagogernas 

behov av kompetensutveckling i ämnen som naturvetenskap och teknik. Min sammanfattande 

tolkning av de redovisade slutsatserna är att undervisning som begrepp är förankrat i 
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förskolan men det finns osäkerhet kring tolkning av läroplanen, om pedagogerna har 

tillräckliga ämneskunskaper samt hur undervisningen ska implementeras i verksamheten. 

 

Framtida forskning 

Min uppfattning är att det finns behov av fler kvantitativa studier inom förskolepedagogiska 

området, för att på så sätt få ett bredare underlag och perspektiv på hur undervisningen i 

förskolan bedrivs och implementeras. Ett resonemang som även Persson (2008) framhåller 

och menar att det är ett fåtal forskare som studerat frågor som rör lärande kopplat till 

ämnesinnehåll och ämnesdidaktik. Jag är medveten om att Perssons resonemang grundade sig 

på den forskning som hade gjorts fram till 2008 och att det idag finns flera studier gjorda 

inom ämnet. Mitt förslag är att genomföra fler kvantitativa undersökningar om undervisning 

kopplat till olika ämnesinnehåll. Den forskningen behövs för att vetenskapligt pröva och 

säkerställa kvaliteten i förskolan men även för att synliggöra verksamma pedagogers arbete i 

förskolan. Persson påtalar att forskning pekar på att pedagogers kunnande är relaterat till 

kvalitet och att deras kompetenser är betydelsefulla för utvecklingen av den pedagogiska 

praktiken. Min uppfattning är att kvantitativa undersökningar på förskolans verksamhet inte 

bara bidrar till att forskningen inom förskolepedagogiska området utökas. Dessa 

undersökningar bidrar även till att synliggöra pedagogernas uppfattningar i en vidare 

omfattning, vilket i sin tur kan leda till att kvaliteten på undervisningen i förskolan diskuteras 

och utvecklas.  
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Bilaga 1. Enkät 

Enkät 

Börja med att läsa igenom alla frågorna innan Du svarar. Varje fråga innehåller fastställda 

svarsalternativ där Du kryssar i det alternativ som Du tycker stämmer in bäst för Dig. Alla 

frågor ska besvaras med endast ett svarsalternativ. 

 

Pedagogens bakgrund 

1. Vilken är Din ålder? 

 ☐ 20 – 29 

 ☐ 30 – 39 

 ☐ 40 – 49 

 ☐ 50 – 59 

 ☐ 60 – 69 

 ☐ Annan ålder: 

   2. Vilket år avslutade Du Din utbildning? 

 ☐ 1966 – 1975 

 ☐ 1976 – 1985 

 ☐ 1986 – 1995 

 ☐ 1996 – 2005 

 ☐ 2006 – 2015 

 ☐ Annat (saknar utbildning): 

   3. Vilket åldersspann har din barngrupp som Du ansvarar för? 

 ☐ 0 – 2 

 ☐ 3 – 5 

 ☐ Annan åldersindelning:  
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Fortbildning 

4. Har Du genomgått kompetensutveckling för att kunna stödja och stimulera barns 

språkliga och matematiska utveckling? 

 ☐ Instämmer helt 

 ☐ Instämmer delvis 

 ☐ Instämmer inte alls 

   
5. I vilket ämne skulle Du behöva ytterligare kompetensutbildning? 

 ☐ Språk 

 ☐ Matematik 

 ☐ Naturvetenskap 

 ☐ Teknik 

 ☐ Annat ämnesområde: 

   

Yrkesrollen 

6. Tycker Du att Du har de kunskaper som behövs för att uppfylla läroplanens 

strävansmål gällande språk, matematik, naturvetenskap och teknik? 

 ☐ Instämmer helt 

 ☐ Instämmer delvis 

 ☐ Instämmer inte alls 

 ☐ Ingen uppfattning 

7. Tycker Du att läroplanens strävansmål anger vad barn ska utveckla i sitt lärande? 

 ☐ Instämmer helt 

 ☐ Instämmer delvis 

 ☐ Instämmer inte alls 

 ☐ Ingen uppfattning 
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8. Tycker Du att läroplanens strävansmål anger hur Du som pedagog ska arbeta för att 

barn ska utvecklas i sitt lärande? 

 ☐ Instämmer helt 

 ☐ Instämmer delvis 

 ☐ Instämmer inte alls 

 ☐ Ingen uppfattning 

   
9. Tycker Du att undervisning ges tillräckligt med utrymme i den dagliga verksamheten 

i förskolan? 

 ☐ Instämmer helt 

 ☐ Instämmer delvis 

 ☐ Instämmer inte alls 

 ☐ Ingen uppfattning 

   
Förskolans uppdrag 

10. Vad tycker Du om att förskolan är barns första steg in i utbildningssystemet? 

 ☐ Instämmer helt 

 ☐ Instämmer delvis 

 ☐ Instämmer inte alls 

 ☐ Ingen uppfattning 

   
11. Undervisning är ett begrepp som idag kopplas till förskolan. Vad tycker Du är 

beskrivning och innehåll i detta begrepp? 

 ☐ 

Undervisning är ett annat ord för lärande med en långsiktig målsättning som 

bidrar till barns kunskaper 

 ☐ Undervisning är en form av planerade aktiviteter  

 ☐ Undervisning är något som sker spontant i barns samspel och lek 

 ☐ Undervisning är organiserade lektioner med talande lärare och lyssnande barn 

 ☐ Ingen uppfattning 
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12. Skollagen beskriver målstyrda processer med ett varierat innehåll i förskolans 

verksamhet som utmanar och stimulerar barns lärande i lekar och aktiviteter. Detta 

beskrivs som en förutsättning för att kunna genomföra undervisning enligt skollagen 

och läroplanens intentioner. Vad är Din inställning till det? 

 ☐ Undervisning är en viktig del av förskolans verksamhet 

 ☐ Undervisning bör integreras i förskolan 

 ☐ Undervisning kan introduceras i förskolan 

 ☐ Undervisning ska endast utföras i skolan 

 ☐ Ingen uppfattning 

   
Frågor relaterade till begreppet undervisning 

13. Tycker Du att man kan skilja begreppet undervisning från andra aktiviteter som t.ex. 

fostran och socialt samspel? 

 ☐ Instämmer helt 

 ☐ Instämmer delvis 

 ☐ Instämmer inte alls 

 ☐ Ingen uppfattning 

   
14. Tycker Du att begreppet undervisning kan kopplas ihop med barns intresse och 

behov? 

 ☐ Instämmer helt 

 ☐ Instämmer delvis 

 ☐ Instämmer inte alls 

 ☐ Ingen uppfattning 

   
15. Tycker Du att begreppet undervisning kan innebära planerade aktiviteter med 

tematiskt innehåll och variation? 

 ☐ Instämmer helt 

 ☐ Instämmer delvis 

 ☐ Instämmer inte alls 

 ☐ Ingen uppfattning 

 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 2. Följebrev 

Hej! 

Du har blivit inbjuden att delta i en undersökning som handlar om undervisning som ett 

begrepp i förskolan och som ett lärande som kan bidra till barns kunskaper. Undersökningen 

vänder sig till pedagoger (oavsett yrkeskategori), verksamma i förskolan. Genom denna 

kvantitativa undersökning i form av en enkät samlar jag in svar från pedagoger som arbetar på 

förskolor i Östergötland.  

Undersökningen som följer Vetenskapsrådets forskningsetiska regler innebär att det är 

frivilligt att delta och den är anonym, varken den som deltar eller förskolan kan spåras. 

Resultatet av enkäten kommer endast att användas som ett underlag i min undersökning. 

Enkäten innehåller 15 frågor med fastställda svar där Du kryssar i ditt svarsalternativ och den 

tar ca 10 minuter att besvara. När Du är klar lägger Du din enkät i det bifogade kuvertet som 

Du sedan återsluter och efter ca 1 vecka återkommer jag för att samla in enkäten.  

Undersökningen är en del av det examensarbete som jag gör i min utbildning på 

förskollärarprogrammet vid Linköpings universitet och för de intresserade kommer mitt 

examensarbete, när det är färdigt finnas tillgängligt på Linköpings universitet 

(www.ep.liu.se).  

Vid eventuella frågor om enkäten kan Du kontakta mig på mobiltelefon 0709-42 64 14 eller 

skicka ett mail på marie@gillquist.se.  

 

Vänligen 

Marie Gillquist 

Student på Förskollärarprogrammet termin 7 


