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FÖRORD 
Studien bedrivs inom ramen för FoU-programmet Undervisning i förskolan. Programmet 
genomförs i samverkan mellan tio kommuner och det fristående institutet för Innovation, 
Forskning och Utveckling i Skola och förskola (Ifous) och Malmö universitet (Mau), Fakulteten 
för lärande och samhälle (LS), Institutionen för Barn Unga Samhälle (BUS). Studien har 
samfinansierats av Malmö universitet och de tio kommunerna: Bjuv, Landskrona, Lidingö, 
Strängnäs, Svedala, Trelleborg, Uppsala, Vaxholm, Åstorp och Österåker. 

I denna rapport presenteras analyser av frågeformulär som besvarats åren 2016 och 2018. 
Forskargruppen tackar alla som deltagit och bidragit till rapporten. 
 
 
Malmö 2019-04-04 
 
Ann-Christine Vallberg Roth, Ylva Holmberg, Linda Palla och Catrin Stensson. 
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1 SAMMANFATTNING  
Rapporten belyser förskollärares och chefers skriftliga beskrivningar i frågor om undervisning 
och sambedömning inom ramen för FoU-programmet Undervisning i förskolan. Frågorna 
besvarades i anslutning till programstarten år 2016 och avslutningen år 2018. I rapporten 
analyserar vi tecken på förändringar i beskrivningarna mellan 2016 och 2018.  

Relativt öppna fritextfrågor skickades till alla medverkande i programmet via e-post. 
Svarsfrekvensen blev 91 % år 2016 och 70 % år 2018. Sammantaget omfattar materialet cirka 
89 780 ord. Fritextfrågorna var formulerade enligt följande: 

1. Vad kan känneteckna undervisning i förskola? 
2. Vad kan känneteckna undervisning i 

• musik  
• matematik 
• språk-kommunikation/flerspråkighet 

 
3. Vad kan känneteckna en undervisande förskollärare? 
4. Vad kan känneteckna en organisation och ett ledarskap som verkar för undervisning i 
förskolor? 
5. Vad kan känneteckna bedömning och sambedömning i förskola? 

 
Didaktiskt orienterad textanalys med kvantitativa inslag har genomförts utifrån omväxlande 
empirinära och teorinära tolkningsled. Analysen kan beskrivas som abduktiv – en process där 
empiri och teori omtolkats i ljuset av varandra. Här följer sammandrag från resultatet. 

Sammandrag av resultatet  
Utfallet av högfrekventa ord i förhållande till delfrågor år 2016 illustreras i figur 1.1. 

 

 
           
Figur 1.1: Ordmoln med högfrekventa ord i förhållande till delfrågor i reflektionsdokumentet år 2016. 
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Utfallet av högfrekventa ord i förhållande till delfrågor år 2018 illustreras i figur 1.2. 

 
Figur 1.2: Ordmoln med högfrekventa ord i förhållande till delfrågor i reflektionsdokumentet år 2018. 

 
Exempel på genomgripande ord och spår som är utmärkande och högfrekventa i materialet för 
alla delfrågorna har följande fokus år 2016 och 2018: 
 

Tabell 1.1: Fokus i materialet år 2016 och år 2018 
 

År 2016 År 2018 
• Barncentrering   

- barns intresse, följa barnen 
 

• Barn-lärar-innehållsinriktning 

• Lärande  • Undervisning-undervisar 
• Vag och vid undervisning • Vid undervisning 
• Mer pedagog än förskollärare  

– inkluderande personalbegrepp – ”vi-pedagoger” 
• Mer förskollärare än pedagog 

• Tid, tydliga ledare och lärande organisationer  
- ”Tid för att göra sitt arbete” 

• Tid, tydliga, återkopplande och 
vetenskapligt utmanande organi-
sationer och spår av didaktiskt 
ledarskap i styrkedjan 

• Vaga spår av explicit vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet 
- Begreppsparet vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet är ännu inte förankrat i någon större 
utsträckning i materialet. 

- Teoretiska spår är mer inriktade på lärande än 
undervisning 

•  Påtagliga spår av vetenskaplig 
grund och didaktik 

• Spår av beprövad erfarenhet 
• Spår av teoriinformerade under-

visningsupplägg 
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I analysen använder vi termen "spår" istället för exempelvis "kategorier". Spår är en term som 
analytiskt kan vara förenlig med olika grunder och infallsvinklar, som rör sig mellan kvalitativa 
och postkvalitativa närmanden, och olika sätt att förhålla sig till och bearbeta källdata. I 
materialet kan spår både vara explicita och implicita, men huvudfokus ligger på explicita spår. 
Explicita spår är tydligt avgränsade med skarpa konturer som exempelvis ”I förskolan använder 
vi oss inte av begreppet undervisning”. Implicita spår har mer vaga och öppna konturer som 
exempelvis vaga spår av vetenskaplig grund i termer av ”lärobjekt” som exempelvis kan 
kopplas till både variationsteori och utvecklingspedagogik. 

Utmärkande spår åren 2016 och 2018 
Förskollärarnas och chefernas beskrivningar redovisas och analyseras i kapitel 3–9. De 
utmärkande ”spåren” i svaren listas översiktligt i tabell 1.2 och beskrivs kortfattat under 
respektive rubrik nedan.  
 
Tabell 1.2: Exempel på utmärkande spår åren 2016 och 2018 från kapitel 3-9. 

Kapitel Utmärkande spår 2016 Utmärkande spår 2018 

3 Dels avståndstagande från begreppet 
undervisning – dels vid, vag och 
barncentrerad undervisning 

Barn-, lärar- och omvärldsinriktad undervisning  

4 
 
Hantverksmässiga moment i 
musikundervisning 

Att sjunga 
Att spela  
Att dansa 

 
Inom- och utommusikaliska mål 

5 Barncentrerad och vag 
matematikundervisning – aktiviteten 
räkna dominerar 

En vid, lärarinitierad och barncentrerad 
matematikundervisning – aktiviteterna räkna och 
designa dominerar 

6 Undervisning är barncentrerad, 
gränslös och avgränsad – muntlig 
kommunikation dominerar 

Undervisningen är planerad, målinriktad och 
avgränsad- men också spontan och gränslös 

Bygger på förskollärares medvetenhet, variation, 
barncentrering 

Muntlig kommunikation dominerar och skriftspråk 
uppmärksammas 

7 
 
Förhållningssätt framhävs  

1a) Att vara lyhörd och 
närvarande 
1b) Att vara reflekterande 
och pedagogiskt medveten 

 
En undervisande förskollärare har mål, medvetet 
förhållningssätt, kunskap och är reflekterande 
 
Undervisning och lärande är i fokus 
 
Barns intressen, erfarenheter och behov är en av 
utgångspunkterna 
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Undervisande förskollärare har 
kunskap 
Lärande är i fokus 
Barns intresse och behov är 
utgångspunkten 

 
Planerar, genomför, dokumenterar, analyserar och 
utvärderar 

8 Tydligt ledarskap och lärande 
organisation – ”Tid för att göra sitt 
arbete.” 

Tydlighet, tid, mål, planering och tilltro 
kännetecknar 

Medvetet, engagerat ledarskap utmanar och stöttar  

Skapar förutsättningar och möjliggör undervisning, 
tar uppdraget på allvar 

9 Dels avståndstagande från 
bedömning – dels utmärkande spår 
av pedagogisk dokumentation  

Undervisningsinriktad sambedömning – ”didaktisk 
bedömning” 

 
3 Vad kan känneteckna undervisning i förskola åren 2016 och 2018? 
Mellan åren 2016 och 2018 framträder tecken dels på förändring mellan spår av 
avståndstagande till undervisning av typen ”I förskolan använder vi oss inte av begreppet 
undervisning” år 2016, till ”under programmets gång har betydelsen av ordet undervisningen 
förändrats i verksamheten” år 2018. Dels framträder spår mellan en ”vid och vag undervisning” 
år 2016, som kan uttryckas i termer av att ”Allt lärande kan kännetecknas som undervisning”, 
till en vid undervisning 2018 inriktad på ”helhet” med spår av åtskillnad mellan lärande och 
undervisning: ” Lärande kan ske både med eller utan deltagande av en förskollärare. Lärandet 
sker inom barnet som lär sig och kan ske i en undervisningssituation, genom eget utforskande 
eller i interaktion med kamrater, medan undervisning är lärarledd och planerad utbildning i 
avsikt att påverka lärandet hos barnet.”. Vidare framträder en rörelse under perioden mellan ett 
högfrekvent spår av barncentrerad undervisning som ”utgår från barnens intressen” och 
styrdokumentinriktad undervisning, till en mer omvärldsinriktad och lärarledd undervisning: 
”Jag tror att en tydlig ram som planerats av mig som förskollärare med ett förutbestämt syfte är 
en bra grund för att skapa ett bra undervisningstillfälle i förskolan”, ” /…/ aktivitet som skapar 
möjlighet för barnet/barngruppen att utforska omvärlden och få en förståelse för ny eller utökad 
kunskap, insikt och erfarenhet”. Undervisningen framträder även som flerstämmig på de 
didaktiska nivåerna: aktionsnivå, teoretisk nivå och metateoretisk nivå, år 2018. 
 
4 Vad kan känneteckna undervisning i musik åren 2016 och 2018? 
Kännetecknande för musik 2016 är de hantverksmässiga momenten, att sjunga, spela 
instrument och dansa, vilket kan ske både spontant och planerat. Det finns spår av en 
utforskande och prövande hållning och att musik ska handla om uttryck och upplevelse. Vid 
planering och genomförande lyfts förskollärarens kunnande samt barnens intresse fram. 
Kännetecken för undervisning i musik handlar också om glädje och samhörighet.  

Kännetecknande för musikundervisning 2018 är fokus på inom- och utommusikaliska mål, 
där flera av musikens strukturella dimensioner nämns. I relation till det ämnesspecifika sätts 
musik också i relation till ämnesövergripande och transdisciplinär undervisning. Musik-
undervisningen utgår både från barnens intresse och förskollärarens förmåga att bygga vidare 
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på barnens intresse. De hantverksmässiga momenten är ett tydligt spår och att sjunga, att spela 
och att dansa nämns.   
 
5 Vad kan känneteckna undervisning i matematik åren 2016 och 2018? 
Tecken på förändring av matematikundervisning mellan åren 2016 – 2018 visar sig genom att 
förskollärare och chefer uttrycker en mer målinriktad eller målmedveten undervisning. 
Undervisningen utgår från barnet men lärare har en tydligare tanke och ett syfte med 
undervisningen år 2018. År 2016 låg till största del barnens intresse till underlag för 
matematikundervisningens innehåll, år 2018 kan undervisningen utgå både från barnens 
intresse och visa på innehåll som barnen ännu inte visat intresse och nyfikenhet för.  De 
matematiska aktiviteterna räkna och designa är fortfarande de som är i störst fokus men hur 
undervisningen genomförs har förändrats. Lärare och chefer uttrycker år 2018 tydligt hur de i 
större utsträckning kan använda sig av olika teorier som grund för sin undervisning. 
 
6 Vad kan känneteckna undervisning i språk, kommunikation och flerspråkighet åren 2016 och 
2018? 
Kännetecknande för undervisning i språk, kommunikation och flerspråkighet såväl år 2016 som 
år 2018 är att barnen står i centrum och att förskollärarens medvetenhet accentueras. Muntlig 
kommunikation dominerar i undervisningen år 2016. 2018 framhålls variation i undervisningen 
tydligt och som komplement till den dominerande muntliga kommunikationen accentueras 
skriftspråket. Ett annat kännetecken år 2016 är att undervisningen beskrivs både som gränslös 
och avgränsad. Detta kännetecken framträder även år 2018 då undervisningen beskrivs som 
planerad, målinriktad och avgränsad, men också som spontan och gränslös. År 2016 relateras 
undervisningen till lärande, utveckling och kunskaper. År 2018 tillkommer även begreppet 
ämne. År 2016 kännetecknas undervisning av viss vetenskaplig grund. År 2018 genomförs 
undervisning utifrån valda vetenskapliga grunder. 
 
7 Vad kan känneteckna undervisande förskollärare åren 2016 och 2018? 
En undervisande förskollärare kännetecknas såväl år 2016 som år 2018 av förhållningssätt och 
kunskaper. Det handlar till stor del om att vara lyhörd och närvarande år 2016, och år 2018 även 
om att utmana i undervisningen. Likaså handlar det om att vara reflekterande och pedagogiskt 
medveten. Undervisande förskollärare har en mängd olika kunskaper som relaterar till 
styrdokument, didaktik, ämnen, barn och lärprocesser och annat. År 2018 rör kunskaperna även 
undervisningsupplägg och liknande.  
   Lärande är i fokus år 2016 och år 2018 sätts undervisning och lärande i centrum. 
Undervisande förskollärare utgår från barns intressen och behov. Kännetecknande år 2018 är 
även att undervisande förskollärare planerar, genomför, dokumenterar, analyserar och 
utvärderar undervisningen. År 2016 nämns forskning och vetenskaplig grund sällan, medan år 
2018 byggs undervisningen på teori, forskning och vetenskaplig grund, enligt utsagorna.   

 
8 Vad kan känneteckna organisation och ledarskap som verkar för undervisning i förskolor 
åren 2016 och 2018? 
En organisation och ett ledarskap som verkar för undervisning kännetecknas av mål, 
barncentrering och arbetsdelningens utformning, till exempel genom antal anställda 
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förskollärare. Vidare framhävs tydlighet som centralt under båda åren. År 2016 understryks 
tydliggörande av förskollärarrollen. 2018 accentueras tydlighet i ansvar, uppdrag och roller, 
liksom tydlighet i struktur och ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete. Ledarskapets 
betydelse visas även genom kännetecken som insiktsfull, insatt, värdesättande och stöttande 
chef år 2016 och år 2018 framhålls medvetet, intresserat och engagerat ledarskap som utmanar 
och stöttar, driver utveckling och som har tilltro, tar uppdraget på allvar och arbetar för 
delaktighet. År 2018 framhålls även organisation och ledarskap som möjliggör samplanering, 
sambedömning, genomförande, reflektionen och analys, utvärdering och dokumentation. 
Organisationen och ledarskapet kännetecknas år 2018 även att den/det tillför verksamheten 
vetenskap, forskning, teori och beprövad erfarenhet.  
 
9 Vad kan känneteckna bedömning och sambedömning i förskola åren 2016 och 2018? 
I den avslutande frågan finns spår av avståndstagande från bedömning av typen ”I förskolan 
gör vi inga bedömningar” år 2016. Motsvarande spår framträder inte år 2018, då det snarare är 
avdramatisering och förändring av begreppet under programmet som lyfts fram. Högfrekventa 
spår av pedagogisk dokumentation och verksamhetsinriktad bedömning framträder år 2016, 
exempelvis i uttryck som ”Att se barns lärande och utveckling kräver dokumentation och att ge 
dokumentationen tillbaka till barnet gör dokumentationen pedagogisk” och ”Bedömning ska 
alltid vara av verksamheten”. År 2018 framträder påtagliga spår av undervisningsinriktad 
sambedömning – ”didaktisk bedömning”.  

Samlad analys – genomgripande spår i relation till didaktiska nivåer 
I förhållande till Kansanens (1993) tre didaktiska nivåer indikerar materialet från 2018 en 
förändring. År 2016 framträdde tydligare spår av flerstämmighet på praktiknära aktionsnivå än 
på teoretisk nivå och metateoretisk nivå. År 2018 framträder påtagligt flerstämmiga spår på 
både aktionsnivå och (meta)teoretisk nivå.  

Analysreflektion 
Här är det på sin plats att betona att det finns en betydande variation av teoretiska och 
metateoretiska grunder. I rapporten görs inga anspråk på att vara heltäckande med fullständig 
förteckning över teoretiska och metateoretiska riktningar. Det kan snarare ses som en skissartad 
diskussion av vissa tendenser gällande undervisning och sambedömning baserad på (meta)-
teoretisk variation som uttolkats i materialet. 

Vidare har förskollärare och chefer sannolikt tankar om undervisning som inte utfallit i ord i 
materialet. Förskollärare och chefer kan exempelvis vara teoretiskt informerade även om de 
inte explicit refererar till teorier och teoretiska begrepp när de skriver om undervisning och 
sambedömning. Utfallet kan också tolkas representera en kommunikation med forskarna och 
en tolkning hos förskollärare och chefer att tillmötesgå vad forskarna vill ha för svar efter att 
ha medverkat i FoU-programmet. Det är inte heller helt samma personer som besvarat frågorna 
åren 2016 och 2018. Av de 70 procent som besvarat frågorna år 2018 uppger dock en majoritet 
(62 procent) att de även besvarat frågorna år 2016 (se Tabell 2.5). 
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När vi analyserar materialet från 2016 och 2018 gör vi inga anspråk på att resultatet visar på 
samband mellan orsak-verkan eller så kallade "effekter" av forsknings- och utvecklings-
programmet. Vi menar att vi inte kan uttala oss om effekter i meningen att vi inte kan eller haft 
som ambition att isolera och uttala oss om relationen mellan orsak och verkan. Samverkans-
forskningens design bygger inte på isolerade och kontrollerade experiment utan på parallella 
serier av fall bestående av teoriinformerade undervisningsupplägg som prövats av medverkande 
utan närvaro av forskare i förskolorna. Programmet har genomförts under en reformintensiv 
period, som bland annat fokuserat undervisning i revideringsarbete av förskolans läroplan. Vi 
gör inte heller några anspråk på att ha isolerat utfall i programmet från skeenden i den 
samhälleliga kontexten under den reformintensiva perioden.  Däremot är det rimligt att anta att 
det föreligger hög trovärdighet i redovisade tendenser i resultaten som kan kopplas till höga 
svarsfrekvenser och överensstämmelse av tolkningar och tendenser som framträder i forskarnas 
analyser mellan och i kapitlen (se exempelvis Tabell 1.1). Hög svarsfrekvens för 
reflektionsdokumentet avser 91 procent år 2016 och 70 procent år 2018.  

Analysen är kvalitativt inriktad och bearbetar orddata från år 2016 och 2018. Den empirinära 
tolkningen inkluderar kvantitativa inslag, men vi gör inga kvantitativa och statistiska analyser. 
Utan att förringa värdet och behovet av statistiska analyser för lärare, kan framhållas att lärare 
möter unika barn och barngrupper, de möter inte statistiska storheter. Biesta framhåller att lärare 
behöver andra redskap för sitt arbete än statistik (Biesta, 2011; Olsen, 2018). Poängen med det 
kvantitativa inslaget i föreliggande rapport är att stabilisera analysen i ett omfattande material 
och förhoppningsvis reducera felkällor och övertolkningar – som exempelvis konfirmeringsbias 
(att selektivt uppmärksamma källdata som bekräftar förutfattade uppfattningar). 

Vi gör intertextuella analyser i meningen att vi beskriver och analyserar utfall från år 2016 
och år 2018 och spårar tecken på likheter och skillnader mellan texterna de båda åren, eller med 
andra ord "tecken på förändringar" – så kallade tendenser – i materialet. Vi uttrycker oss i termer 
av "tecken på förändringar" istället för ”effekter”, då vi är inriktade på hur relationer mellan 
ordfrekvenser och utmärkande spår inom respektive material tycks ha förändrats mellan åren 
2016 och 2018. Det kan röra sig om tecken på skillnader eller likheter mellan högfrekventa och 
lågfrekventa ordfrekvenser, eller kvalitativa skillnader och likheter mellan och inom 
utmärkande spår. Vidare kan det handla om att relationer mellan ordfrekvenser i respektive 
material kan vara mer eller mindre utjämnat, eller att ordningen förändras mellan högfrekventa 
och lågfrekventa spår år 2016 och år 2018. Det kan också framträda nya spår, och/eller kan 
tidigare spår i materialet från 2016 ha försvunnit i materialet från 2018.  
 
Nyckelord: Didaktik, förskola, ledarskap, matematik, musik, sambedömning, språk-
kommunikation-flerspråkighet, undervisning 
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2 MATERIAL OCH ANALYS – ÅREN 2016 OCH 2018 
Ann-Christine Vallberg Roth 
 
I samverkansforskningen följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017) och 
samtyckesblanketter presenteras i Bilaga 1. Materialet utgörs av ett reflektionsdokument som 
konstruerades, distribuerades och besvarades åren 2016 och 2018. Reflektionsdokumentet 
innehöll fem fritextfrågor år 2016, enligt följande: 

Reflektionsdokument år 2016 
1. Vad kan känneteckna undervisning i förskola? 
2. Vad kan känneteckna undervisning i 

• musik  
• matematik 
• språk-kommunikation/flerspråkighet 

 
3. Vad kan känneteckna en undervisande förskollärare? 
4. Vad kan känneteckna en organisation och ett ledarskap som verkar för undervisning i förskolor? 
5. Vad kan känneteckna bedömning och sambedömning i förskola? 

 
Ovan beskrivna reflektionsdokument distribuerades elektroniskt till samtliga 243 deltagare från 
10 kommuner i FoU-programmet i januari 2016. Efter fyra påminnelser hade vi ett bortfall på 
totalt 21 medverkandes svar. Sammantaget var svarsfrekvensen 91 %, med 222 medverkande. 
Svarsfrekvens och bortfall redovisas uppdelat efter anonymiserad kommun, förskollärare: F 
och chef: C, i följande tabell: 
 
Tabell 2.1. Svarsfrekvens och bortfall för reflektionsdokument – år 2016 

Kommun Svar F/C Bortfall F/C 
A 14/6 5/0 
B 11/4 3/0 
C 12/4 2/1 
D 12/3 1/0 
E 8/3 0/1 
F 16/4 1/1 
G 22/12 1/2 
H 8/4 0/0 
I 17/7 1/1 
J 42/12 1/0 

Total 163/59= 222 15/6=21 
 

Reflektionsdokumentet år 2018 har samma inledande fritextfrågor som år 2016, med tillägg 
av sex slutna frågor rörande deltagande i undervisningsuppläggen, enligt följande: 
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Reflektionsdokument år 2018 
1. Vad kan känneteckna undervisning i förskola?  
2. Vad kan känneteckna undervisning i 

• musik  
• matematik  
• språk-kommunikation/flerspråkighet  

 
3. Vad kan känneteckna en undervisande förskollärare?  
4. Vad kan känneteckna en organisation och ett ledarskap som verkar för undervisning i förskolor?  
5. Vad kan känneteckna bedömning och sambedömning i förskola?  
 
Vänligen, markera aktuella alternativ! 

 Jag svarade på dessa frågor 2016 
 Jag har medverkat vid det första didaktiskt informerade undervisningsupplägget 
 Jag har medverkat vid det andra variationsteoretiskt informerade upplägget 
 Jag har medverkat vid det tredje poststrukturellt informerade upplägget 
 Jag har medverkat vid det fjärde pragmatiskt informerade upplägget 
 Jag medverkar i det ”femte” i kommunen valda upplägget  

 
Ovan beskrivna reflektionsdokument distribuerades elektroniskt till samtliga 234 medverkande 
från 10 kommuner i FoU-programmet i juni år 2018. Efter fyra påminnelser hade vi ett bortfall 
på totalt 69 medverkandes svar. Sammantaget var svarsfrekvensen 70 %, med 165 medver-
kande. Svarsfrekvens och bortfall redovisas, uppdelat efter anonymiserad kommun, 
förskollärare: F och chef: C, i följande tabell (Ylva Holmberg har sammanställt tabellen): 
 
Tabell 2.2:. Svarsfrekvens och bortfall för reflektionsdokument år 2018 

Kommun Svar F/C Bortfall F/C 
A 9/3 11/2 
B 2/2 8/2 
C 13/5 0/0 
D 10/5 0/0 
E 6/4 0/0 
F 8/2 7/3 
G 17/8 4/6 
H 5/4 4/1 
I  13/6 3/2 
J 33/10 14/2 

Total 116/49=165 51/18=69 
 

 
Svarsfrekvensen med 70 procent är godtagbar och kan numera rentav tolkas som en hög 
frekvens, vilket följande referenser antyder:  

Bortfallet ökar. Valundersökningarnas besöksintervjuundersökningar når i bästa fall 70 procent svarsfrekvens. 
Även de mest ambitiösa postenkätundersökningarna har svårt att nå mer än 60 procent. (Ekengren Oscarsson, 
2013-01-15)  

 
Ett exempel är Vetenskapsradions kritik av en rapport från Folkhälsoinstitutet där bortfallet 
i en enkätundersökning var nära 70 procent. (Olofsson, 2010-02-21)  

https://politologerna.wordpress.com/author/polhosc/
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Vi kan bara spekulera över det högre bortfallet år 2018 (juni) i förhållande till år 2016 (januari). 
Det kan dels bero på att tidpunkten i början av juni 2018 varit en belastad period, och att 
formuläret uppfattats som ännu ett dokument som ska fyllas i när personalen varit över-
belastade. Det finns även ett ”Vet ej”-svar. Svaret förekommer i ett dokument där respondenten 
har uppgett att hen deltagit i samtliga upplägg under den treåriga programperioden, så svaret är 
inte ett uttryck för att hen är ny deltagare i programmet. Spåret med avståndstagande till 
undervisning var frekvent i materialet år 2016 men syns inte år 2018. Ett sätt att göra motstånd 
kan möjligen utövas genom att inte svara.  

Internt bortfall och antal ord per fritextfråga 
I avsnittet redovisas internt bortfall och antal ord per fritextfråga. Internt bortfall avser blankt 
svar utan ord.  

 
Tabell 2.3: Internt bortfall för respektive öppen fritextfråga i reflektionsdokumentet år 2018 

Fråga Chefer Förskollärare Summa 
1 0 5 5 
2 2a) 8 2b) 6 2c) 6 2a) 4 2b) 8 2c) 6 24 
3 0 4 4 
4 0 5 5 
5 1 9 10 

Totalt 15 33 48 
 
Det är lägst internt bortfall för cheferna och inget internt bortfall för chefer i fråga 1, 3 och 4 
(om undervisning, undervisande förskollärare, ledarskap och organisation). Störst internt 
bortfall för chefer återfinns i fråga 2 om undervisning i olika innehållsområden. Det interna 
bortfallet är större för förskollärare och störst i fråga 2 och fråga 5.  

Antal ord för respektive fritextfråga för år 2018 redovisas i nedanstående tabell: 
 
Tabell 2.4: Antal ord för respektive fritextfråga i reflektionsdokumentet år 2018 
 Fråga Chefer Förskollärare Summa 

1 Ca 1 980 ord Ca 4 840 Ca 6 820 
2 Ca 3 480 ord Ca 9 630 ord Ca 13 110 ord 
3 Ca 1 925 ord Ca 4 440 ord Ca 6 365 ord 
4 Ca 1 890 ord Ca 3 770 ord Ca 5 660 ord 
5 Ca 1 550 ord Ca 4 175 ord Ca 5 725 ord 

Total Ca 10 825 Ca 26 885 ord Ca 37 680 ord 
 
Generellt beräknat blir det cirka 200 ord för alla fem frågorna per individ och besvarat 
dokument. Men variationen är stor och kan skifta mellan ett ord och 222 ord per fråga och 
person.  

Fråga 1  
Chefer – ca 1 980 ord (år 2016: 2000) – mellan 6 ord och 100 ord per svar 
Förskollärare – ca 4 840 ord (år 2016: ca 8 000 ord) – mellan 2 ord och 222 ord per svar 
Summa: ca 6 820 ord (år 2016: ca 10 000) 
 
Fråga 2 
Chefer – 2a) ca 1 060 +2b) ca 1 110 + 2c) ca 1 310=  ca 3 480 ord (år 2016: ca 3000 ord) 
Förskollärare – 2a) ca 2 360 + 2b) ca 2 970 + 2c) ca 4 300= ca 9 630 ord (år 2016: ca 14 000 ord) 
Summa: ca 13 110 ord (år 2016: ca 17 000 ord) 
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Fråga 3 
Chefer – ca 1 925 ord (år 2016: 2000 ord)  
Förskollärare – ca 4 440 ord (år 2016: ca 6 000 ord)  
Summa: ca 6 365 ord (år 2016: ca 10 000 ord)  
 
Fråga 4 
Chefer – ca 1 890 ord (år 2016: ca 1 900 ord) 
Förskollärare – ca 3 770 ord (år 2016: ca 5 700 ord)  
Summa: ca 5 660 ord (år 2016: ca 7 600 ord)  
 
Fråga 5 år 2018 
Chefer – 1 550 ord (år 2016: ca 1 700 ord) – mellan 1 ord – 117 ord per svar 
Förskollärare – 4 175 ord (år 2016: ca 5 800 ord) – mellan 2 ord och 169 ord per svar 
Summa: ca 5 725 ord (år 2016: ca 7 500 ord) 
 
2018 
Totalt: ca 37 680 ord år 2018 (ca 52 100 ord år 2016) 
Totalt ca 89 780 ord i reflektionsdokumenten för åren 2016 och 2018 

Om frågorna besvarats år 2016 och medverkan vid undervisningsuppläggen 
I nedanstående tabell (Ylva Holmberg har sammanställt) redovisas sammantagna resultatet av 
uppgifter, huruvida frågorna även besvarats år 2016 och om deltagarna medverkat vid de olika 
undervisningsuppläggen. 
 
Tabell 2.5: Om frågor besvarats 2016 och medverkan vid undervisningsupplägg  
Utfall för de 70% som besvarat frågorna år 2018 Förskollärare Chefer Total

Antal/% Antal/% Antal/%
Jag svarade på dessa frågor 2016 66/116 = 57% 37/49 = 76% 103/165 = 62%
Jag har medverkat vid det första didaktiskt informerade undervisningsupplägge66/116 = 57% 38/49 = 77% 104/165 = 63%
Jag har medverkat vid det andra variationsteoretiskt informerade upplägget 74/116 = 64% 37/49 = 76% 111/165 = 67%
Jag har medverkat vid det tredje poststrukturellt informerade upplägget 82/116 = 71% 36/49 = 74% 118/165 = 72%
Jag har medverkat vid det fjärde pragmatiskt informerade upplägget 83/116 = 72% 38/49 = 77% 121/165 = 73%
Jag medverkar i  det ”femte” i  kommunen valda upplägget 95/116 = 82% 40/49 = 82% 135/165 = 82%  
 
Det har tillkommit nya medverkande under forsknings- och utvecklingsprogrammets gång. Av 
de 70 procent som besvarat frågorna år 2018 uppger en majoritet (62 procent) att de även 
besvarat frågorna år 2016. Vidare är det hos de som besvarat frågorna år 2018 en stigande skala 
över medverkan i de olika uppläggen, så att 63 procent uppger att de medverkat i första 
upplägget medan 82 procent uppger att de medverkat i det femte upplägget. Det är något 
stabilare och högre frekvens av förskolechefer än förskollärare som både besvarat frågorna år 
2016 och som medverkat i uppläggen. 

Analysbeskrivning  
Analysen kan beskrivas som en process där empiri och teori omtolkas i ljuset av varandra.  Mer 
konkret handlar analysen om att identifiera mönster och spår i materialet i förhållande till 
samverkansforskningens syfte och frågor. Om vi ska försöka beskriva analysen i konkreta 
tolkningsled blir det som följer (jfr Alvesson & Sköldberg 2008; Fejes & Thornberg 2009: 
Rapley 2011: Tavory & Timmermans, 2014; Vallberg Roth, 2018):  
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Empirinära analys 
• Närläsning – vi läser utsagor för varje enskild fråga och markerar framträdande ord med färg. 
• Ordfrekvensanalys – framträdande ords frekvenser räknas med hjälp av ”Find-funktionen” i Word och en 

kvantitativ bearbetning av ”ord-data” genomförs. Det är ord som, vid upprepad genomläsning av 
materialet, framträder som hög- och lågfrekventa som anges i tabeller i vårt arbetsmaterial. I denna 
rapportversion presenteras företrädesvis högfrekventa ord i form av ”wordle”-bilder i resultatkapitlen (se 
Figur 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 och 9.1). Ordfrekvensanalysen kan ses som ett kvantitativt inslag i den 
kvalitativa bearbetningen av källdata. Det rör sig inte om en kvantitativ och statistisk analys som gör 
anspråk på att alla och en var av orden i materialet är kvantifierade och statistiskt bearbetade. Poängen 
med det kvantitativa inslaget är att stabilisera analysen av det omfattande materialet och förhoppningsvis 
reducera felkällor och övertolkningar – som exempelvis konfirmeringsbias (att selektivt uppmärksamma 
data som bekräftar förutfattade uppfattningar) och att någon detalj i materialet får alltför stor betydelse. 

• Utmärkande spår – avser hur orden samverkar i sitt sammanhang. Spår av meningsbärande enheter 
identifieras, grupperas, benämns och exemplifieras i underrubriker. Analysen bygger vidare på både 
högfrekventa och lågfrekventa spår i det andra tolkningsledet (se t.ex. Tabell 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2 och 
9.3). De högfrekventa, spåren har fått större fokus och utrymme än de lågfrekventa spåren i resultat-
redovisningen.   

Teorinära analys 
• De utmärkande spåren i det föregående tolkningsledet problematiseras och relateras till forskning och 

begrepp. Med problematisering avses att vi vänder och vrider på de utmärkande spåren. Utfallet i de 
medverkandes texter relateras då till andra texter och tidigare forskning (se problematiserande avsnitt i 
kapitel 3-9). 

• Samlad analys med tematiserade huvudspår utfaller i ljuset av teoretiska begrepp – huvudbegrepp utprövas 
i analys med rekonstruerande, begreppsutprövande fokus (se avslutande avsnitt med samlad analys i 
kapitel 3-9).  

 
I praktiken är analysprocessen inte så uppdelad som punktlistan kan ge sken av. Den är mer 
sammanflätad. I analysen använder vi termen "spår" istället för exempelvis "kategorier". Spår 
är en term som analytiskt kan vara förenlig med olika grunder och infallsvinklar som rör sig 
mellan kvalitativa och postkvalitativa närmanden och sätt att förhålla sig till och bearbeta 
källdata. I materialet kan spår både vara explicita och implicita, men huvudfokus ligger på 
explicita spår. Explicita spår är tydligt avgränsade med skarpa, slutna konturer som exempelvis 
”I förskolan använder vi oss inte av begreppet undervisning”. Implicita spår har mer vaga och 
öppna konturer som exempelvis vaga spår av vetenskaplig grund i termer av ”lärobjekt” som 
exempelvis kan kopplas till variationsteori eller utvecklingspedagogik. Spår kan som term även 
stå för tecken på det möjliga i det faktiska, att explicitgöra det implicita.  

Inledande analysreflektion 
Då det inte framträtt några påtagliga skillnader mellan chefernas svar har vi i de presenterade 
analyserna i kapitel 3-9 slagit samman rektorer/förskolechefer och chefer på huvudmannanivå 
i termer av ”chefer” (C). Vidare avgränsas analysen till att fokusera förskollärare (F) och chefer 
(C) som grupper utan jämförelser mellan individer i kommunerna. Det skulle bli en alltför 
skrymmande och omfattande analys att tolka och urskilja respektive kommuns förskollärare 
och chefer på och mellan individ- och kommunnivå. Här nöjer vi oss med att konstatera att 
antalet medverkande kan skifta år 2016/2018 mellan 3/2 och 42/31 förskollärare och antalet 
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chefer kan skifta mellan 3/2 och 12/10 i de olika kommunerna. Det visar sig också vara mera 
påtagliga skillnader mellan förskollärares och chefers svar i fråga 3 och 4 än i fråga 1, 2 och 5, 
även om det också kan variera i dessa frågor. 

Beskrivning av resultatpresentation 
Resultatet presenteras i samma ordning som i reflektionsdokumentet, enligt följande kapitel-
ordning: 

3. Vad kan känneteckna undervisning i förskola? Av Ann-Christine Vallberg Roth 
 
4. Vad kan känneteckna undervisning i musik? Av Ylva Holmberg 
5. Vad kan känneteckna undervisning i matematik? Av Catrin Stensson 
6. Vad kan känneteckna undervisning i språk, kommunikation och flerspråkighet? Av Linda 
Palla 
 
7. Vad kan känneteckna undervisande förskollärare? Av Linda Palla 
8. Vad kan känneteckna organisation och ledarskap som verkar för undervisning i förskolor? Av 
Linda Palla 
 
9. Vad kan känneteckna bedömning och sambedömning i förskola? Av Ann-Christine Vallberg 
Roth 

Varje avsnitt följer tolkningsleden som inleds med redovisning av ordfrekvenser, följt av 
utmärkande spår, problematisering och avslutande analyser med samlade och begrepps-
utprövande fokus. När vi skriver ”högfrekventa” spår avses kopplingen till ord i spåret som är 
högfrekventa (se ordfrekvenstabeller i respektive kapitel). När vi skriver ”lågfrekventa” eller 
”svaga” spår avses koppling till ord i spåret som är lågfrekventa. Med lågfrekvent avses 
frekvenser mellan 1-10. När vi skriver ”vag” avses mer av ett implicit kvalitativ drag i texten, 
där det inte blir så tydligt vad som avses. Sammantaget explicitgör de utmärkande spåren 
variationen i materialet. 

I kapitlen skriver vi omväxlande ”förskollärare” och ”lärare” och då främst för att variera 
texten. När vi refererar till andra texter och tidigare forskning använder vi den term som 
författarna använder. 

Sammantaget framträder fyra olika författarröster. Samtidigt som författarna följer samma 
tolkningsled och redovisningsprinciper så finns det en skillnad mellan innehållsfokus i kapitlen, 
vilket kan sammanfattas i att det framträder en ”flerstämmighet” även i detta avseende. 
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3 VAD KAN KÄNNETECKNA UNDERVISNING I 
FÖRSKOLA? – ÅREN 2016 OCH 2018  

Ann-Christine Vallberg Roth 
 
I kapitlet redovisas analysresultatet för fråga 1 om vad som kan känneteckna undervisning i 
förskola, från material som genererats år 2016 och år 2018. Resultatpresentationen följer de 
sammanflätade tolkningsleden som beskrivits i kapitel 2 (se även Vallberg Roth, 2018). 

Ordfrekvensanalys  
Materialet består sammantaget av svar från 159 medverkande, varav 49 är chefer och 110 är 
förskollärare. Det ingår med andra ord drygt två gånger så många förskollärare som chefer (se 
Tabell 3.1). Materialet för fråga 1 består av, enligt tabell 2.4, cirka 5 725 ord (ca 7 500 ord år 
2016).  

Högfrekventa ord åren 2016 och 2018 
Det sammantagna resultatet för ordfrekvensanalysen redovisas nedan. Analysen av ord-
frekvenser visade att det var några ord som toppade listan av högfrekventa ord, vilka utgör 
summan av både förskollärarnas och chefernas utsagor. De högfrekventa orden från materialet 
2016 och 2018 redovisas dels i tabell 3.1, dels som ordbild (”Wordle”) i figur 3.1. I 
nedanstående tabell listar vi ord mellan cirka 25/30 och 500 träffar: 
 
Tabell 3.1:  Högfrekventa ord från materialet 2016 och 2018 för frågan om vad som kan känneteckna 

undervisning i förskola.  
År 2016  N=222 År 2018  N=159 
Barn (ca 500) Barn (ca 200) 
Lärande (ca 300) Undervisning/undervisa (ca 180)  
Pedagog (ca 180) Mål (ca 125) 
Vi /tillsammans - barn-pedagog (ca 120/60) Planera-planering (ca 90) 
Intresse (drygt 100) Lärande (ca 90) 
Utveckling (ca 70) Förskollärare (ca 70) 
Lek (ca 70)  Utveckling (ca 40) 
Utforska (ca 60)  Vi /tillsammans (ca 35/25) 
Kunskap (ca 55) Intresse (ca 35) 
Mål (ca 50)  Pedagog (ca 30) 
Utmana (ca 45) Lek (ca 30) 
Läroplan (ca 30)  Didaktik (ca 25) 
Förskollärare (ca 30) Läroplan (ca 25) 

 
Nya högfrekventa ord år 2018 är undervisning-undervisa, planera/planering och didaktik 
(gulmarkerade ord i Tabell 3.1). Barn är ett högfrekvent ord både 2016 och 2018, men 
relationen mellan ordfrekvenserna har förändrats och är mer jämnstora 2018 än 2016. År 
2016 var orden barn, lärande, pedagog, vi-tillsammans och intresse högst. År 2018 är det 
orden barn, undervisa-undervisning, mål och planera-planering som är högst upp på listan. 
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Vidare är förskollärare (70) mer högfrekvent än pedagog (30) år 2018. År 2016 var 
förhållandet tvärtom med högre frekvens för ordet pedagog (180) än för ordet förskollärare 
(30). I nedanstående figur 3.1 illustreras ordbilder med högfrekventa ord år 2016 och år 2018 
och det är ord med lägst 30 träffar totalt för förskollärare och chefer som inkluderas.  

  
Figur 3.1: Högfrekventa ord i frågan om vad som kan känneteckna undervisning i förskola år 2016 och år 2018 

Vi övergår nu till exempel på lågfrekventa ord. 

Lågfrekventa ord år 2016 och 2018 
Exempel på lågfrekventa ord (mellan 0-7 träffar) år 2016 var ”omsorg” (3), ”trygg” (7) och 
föräldrar/vårdnadshavare (6/0). Samma ord är lågfrekventa även år 2018 – ”omsorg” (2), 
”trygg” (4) och föräldrar/ vårdnadshavare (0/0). År 2018 är omsorg relaterad till ”helhet” och 
en vid undervisning som är både spontan och planerad:  

Att den kan ske både i omsorg, spontant uppkomna och planerade aktiviteter. (F) 
Det är viktigt att omsorg, utveckling och lärande ingår så att det bildas en helhet. (C) 
 

Ordet ”trygg” framträder år 2018, i likhet med år 2016, såväl i relation till barn ”behöver barnen 
känna trygghet” (C), som i relation till förskollärare ”förskollärare som är trygg i sin roll” (F), 
och i relation till ”trygg och tillåtande miljö” (F) – ”tryggt klimat” (C).  

Nu övergår presentationen till resultatet gällande de utmärkande spåren. Analysen bygger 
vidare på både högfrekventa och lågfrekventa ord, men de högfrekventa spåren har fått större 
fokus och utrymme än de lågfrekventa i resultatredovisningen.   
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Utmärkande spår  

Åtta utmärkande spår framträder för fråga 1, om vad som kan känneteckna undervisning i 
förskola år 2018. Dessa spår sammanställs i nedanstående tabell:  
 
Tabell 3.2: Utmärkande spår för vad som kan känneteckna undervisning i förskola år 2018 

Förskollärare och chefer Förskollärare (F) eller 
chefer (C) 

 
1) Förändrad betydelse av begreppet undervisning under programmet 

 
 
 

 
2 Målstyrd process – styrdokumentinriktad undervisning  

Undervisning som målstyrd process – undervisning relaterad till 
styrdokument 

 

3 Omvärldsinriktad och lärarledd undervisning   
Förskollärares aktivitet i förgrunden – t.ex. planera, lära ut, 
introducera, leda, utmana, systematiskt dokumentera och 
utvärdera - ”läraren visar vägen och utmanar barnen i deras 
utforskande av omvärld och inom de olika ämnena” för 
barnet/barngruppen 

 

 
4 Vid undervisning 

4a) Undervisning sker både i spontana vardagsrutiner/-
situationer och i planerade aktiviteter  
4b) Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet  
4c) Lärande är inte = undervisning 

 
 

 
5 Barncentrerad undervisning 

Undervisning utgår från barns intressen, inflytande och lek, med 
pedagoger som följer lärandeprocesser, är lyhörda och 
medforskande  

 

 
6 Miljö för lärande och lärandeverktyg som stöd för undervisning i 
förgrunden  

 
 
 

 
7 Undervisning för varje barns behov och rättigheter 
 

 
 

 
8 Spår av vetenskaplig grund kopplad till undervisning 

8a) Didaktik 

 
8b) Beprövad erfarenhet (C) 

 
I det följande ges exempel på citat från materialet 2018. 

Exempel på citat för utmärkande spår år 2018 
I det första spåret hänförs utsagor som rör förändrad betydelse av begreppet undervisning: 

1) Och under programmets gång har betydelsen av ordet undervisningen förändrats i verksamheten (C). 
Att delta i forskningsprogrammet har gjort mig uppmärksam på att det blir skillnad för barnen beroende på 
hur jag lägger upp undervisningen. (F) 
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2 Målstyrd process – styrdokumentinriktad undervisning 
I spår 2 finns utsagor om undervisning som målstyrd process och styrdokumentinriktad 
undervisning: 

Det är en målstyrd process. (C) 
De målstyrda processer som syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av 
kunskaper och värden och som sker under ledning av förskollärare.(C) 
Målstyrda processer som under ledning av förskollärare syftar till att utveckla barns lärande i intention med 
läroplanen för förskolan.  (F)  
Undervisningen sker utifrån målen i styrdokumenten (F) 

3 Omvärldsinriktad och lärarledd undervisning 
Spår 3 inkluderar utsagor om omvärldsinriktad och lärarledd undervisning: 

Pedagogerna kan utmana barnen i undervisningen, det behöver inte vara barnen som styr vad undervisningen 
ska fokusera på och vilka mål som ska nås. (C) 
Jag tror att en tydlig ram som planerats av mig som förskollärare med ett förutbestämt syfte är en bra grund 
för att skapa ett bra undervisningstillfälle i förskolan (F) 
/…/ aktivitet som skapar möjlighet för barnet/barngruppen att utforska omvärlden och få en förståelse för ny 
eller utökad kunskap, insikt och erfarenhet. (C) 
Kommunikation och interaktion är grunden för synliggörandet av olika aspekter i barns möte med sin 
omvärld, att rikta ett gemensamt fokus mot olika innehållsområde. (F) 

4 Vid undervisning 
I spår 4 har vi dels utsagor som rör undervisning som både planerad och spontan (4a), dels 
undervisning som helhet (4b), dels att undervisning inte är lika med lärande: 

4.a) Undervisningen kan vara både planerad och även ske spontant. (C) 
Undervisande förhållningssätt i vardagen, planerat eller spontant (F) 
4b) Det är viktigt att omsorg, utveckling och lärande ingår så att det bildas en helhet. (C) 
Att den kan sker både i omsorg, spontant uppkomna och planerade aktiviteter. (F) 
4c) Lärande kan ske både med eller utan deltagande av en förskollärare. Lärandet sker inom barnet som lär sig 
och kan ske i en undervisningssituation, genom eget utforskande eller i interaktion med kamrater, medan 
undervisning är lärarledd och planerad utbildning i avsikt att påverka lärandet hos barnet. (C) 
Till skillnad från 'lärande', som kan ske slumpartat, och t.ex. barn till barn, är undervisning per definition en 
planerad aktivitet där individen/barnet styrs mot en önskad riktning.(F) 

5 Barncentrerad undervisning 
Spår 5 inkluderar utsagor om barncentrerad undervisning: 

jobba mycket med syftet, för att följa barnen på deras resa och inte bli för snäv eller alltför hårt målstyrd. (C) 
Ta tillvara på det barnen är intresserade av i just den situationen. (F) 

6 Miljö för lärande och lärandeverktyg som stöd för undervisning i förgrunden 
I spår 6 återfinns utsagor som är inriktade på miljö för lärande och lärandeverktyg som stöd 
för undervisningen: 

Att erbjuda en genomtänkt miljö och ett rikt, varierat material ser jag som undervisning i förskolan. (C) 
Förskolan har en tydlig, tilltalande miljö där material finns tillgängligt. /…/ Materialet inspirerar barnen att 
tillsammans med kamraterna lära och göra nya upptäckter. (F) 

7 Undervisning för varje barns behov och rättigheter 
I spår 7 ges exempel på utsagor om undervisning för varje barns behov och rättigheter: 
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Ger varje barn röst, Värnar alla barns rätt till en god undervisning. (C) 
/…/ger medveten stimulans och utmaningar efter varje barns utvecklings/kunskapsnivå och behov. (F) 

8 Spår av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kopplad till undervisning 
Avslutningsvis har vi spår 8 med utsagor om vetenskaplig grund kopplad till undervisning 
mer generellt och spår 8a som mer specifikt är inriktad på didaktik och 8b som även är 
inriktad på beprövad erfarenhet och ”kritisk granskande och målstyrd process”: 

Undervisning och didaktik är relaterade till varandra. Utifrån situationen och barnens förförståelse kan man 
närma sig undervisningen genom olika teoriinformerade upplägg. Flerstämmigheten är viktig för att skilda 
teoretiska perspektiv på undervisning i förskolan ska synliggöras. (C) 
Att förskolläraren har en plan med vad den vill förmedla eller uppmuntra och baserat på det väljer en 
undervisningsteori som passar bäst till ändamålet. (F) 

 
8a Didaktik 
Didaktiska frågor i undervisningstillfällen. (C) 
Ha kunskap om hur man använder didaktiska verktyg - som ämneskunskaper och kunskap i ämnesteori (C) 
Användning av de didaktiska frågorna, ”att peka ut något för någon”. (C) 
Att den genomförs efter förskole-didaktiska värden (F) 
Med stöd i de didaktiska frågorna planerar man en undervisning som möjliggör ett lärande hos barnen. (F) 
Didaktiska frågor ställs som möjliggör utveckling av undervisningen och utvärderingen. (F)  

 
8b Beprövad erfarenhet 
Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet, kritisk granskande och målstyrd process i relation till olika metoder 
och teorier. (C) 

Utmärkande spår åren 2016 och 2018 
År 2016 och 2018 framträder åtta utmärkande spår för frågan om vad som kan känneteckna 
undervisning i förskola. I nedanstående tabell sammanställs de utmärkande spåren:  
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Tabell 3.3: Utmärkande spår för vad som kan känneteckna undervisning i förskola år 2016 och 2018. 
 

År 2016   År 2018   
Förskollärare (F) och 
chefer (C) 

(F) eller (C) Förskollärare (F) och 
chefer (C) 

 (F) eller (C) 

 1 Avståndstagande 
(F) 

1) Förändrad betydelse av 
begreppet undervisning 

 

2) Vid och vag 
undervisning  
– lärande = undervisning 

 2) Målstyrd process – 
styrdokumentinriktad 
undervisning 

 

3) Barncentrerad 
undervisning 

 3) Omvärlds- och 
lärarinriktad undervisning 

 

4) Miljö för lärande  4a) Vid undervisning 
4b) ”Helhet”  
4c) Lärande är inte = 
undervisning 

 

5) Lärarinriktad 
undervisning 

 5) Barncentrerad 
undervisning 

 

6a) Specialpedagogiska 
spår 

6b) Flerspråkiga spår 
(F) 

6) Miljö för lärande  

 7) Mätbart lärande 
(C) 

7) Varje barns behov och 
rättigheter 

 

8) Vaga spår av 
vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet 

 8) Vetenskaplig grund – 
8a) Didaktik 

8b) Beprövad 
erfarenhet (C) 

 
De högfrekventa spåren är skrivna i fetstil i Tabell 3.3. Spåren och ordningen av spåren har 
förändrats mellan 2016 och 2018. Högfrekventa spår år 2016 (1-4 i Tabell 3.3) kan ha förändrats 
och vara mer lågfrekventa år 2018 (t.ex. spår 1). Lågfrekventa spår år 2016 kan ha försvunnit 
(spår 7) eller förändrats och blivit mer frekventa år 2018 (t.ex. spår 8). Här följer nu 
problematisering av spåren med inflätade citatexempel och ordfrekvenser från tabell 3.1 och 
figur 3.1. 

Problematisering av vad som kan känneteckna undervisning i 
förskola åren 2016 och 2018 
I det här avsnittet problematiseras de olika spåren år 2016 och 2018 i förhållande till forskning 
och styrdokument. Problematisering avser att vända och vrida på de utmärkande spåren i 
förhållande till frågan om vad som kan känneteckna undervisning i förskola. Utfallet i de 
medverkandes texter relateras då intertextuellt dels mellan år 2016 och 2018, dels i relation till 
andra texter och tidigare forskning. 
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1 Mellan avståndstagande från undervisning år 2016 och förändrad betydelse 2018  
I materialet år 2016 finns det i förskollärarnas svar spår av avståndstagande från undervisning 
av typen ”I förskolan använder vi oss inte av begreppet undervisning” (spår 1 i Tabell 3.3). 
Detta spår är väl förenligt med exempelvis Skolinspektionens resultatrapport år 2016: ”många 
fjärmar sig från att använda just begreppet undervisning (Skolinspektionen, 2016, s. 6). I likhet 
med spår 2016 konstaterades i en norsk studie (Hammer, 2012) att det framträdde ett avstånds-
tagande från undervisningsbegreppet hos intervjuade barnehagelärare. Författarna frågade sig 
om dominerande diskurser om barncentrerad verksamhet underminerade förskollärares 
betydelse som aktiva aktörer i förhållande till barns lärande (ibid).  

I materialet år 2018 finns inga explicita spår av avståndstagande till undervisning ”Och under 
programmets gång har betydelsen av ordet undervisningen förändrats i verksamheten” (C). Se 
vidare diskussion i metodkapitel 2 och reflektion med anknytning till bortfall och ”vet ej” svar. 

2 Målstyrd process – styrdokumentinriktad undervisning år 2018 
Undervisning som målstyrd process är ett högfrekvent spår år 2018. Formuleringarna ligger 
nära skollagens definition av undervisning och explicita referenser till läroplan och styr-
dokument framträder också – här visar sig helt enkelt en styrdokumentinriktad undervisning. 
Högfrekventa ord (se Tabell 3.1) som kan relateras till det här spåret är undervisning (180), 
”mål” (ca 125) och “läroplan” (ca 25): 

Målstyrda processer som under ledning av förskollärare syftar till att utveckla barns lärande i intention med 
läroplanen för förskolan.  (F)  
Undervisningen sker utifrån målen i styrdokumenten (F) 
Det är en målstyrd process. (C) 
De målstyrda processer som syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av 
kunskaper och värden och som sker under ledning av förskollärare. (C) 

3 Omvärldsinriktad och lärarledd undervisning år 2018  
Utöver redan nämnda spår, visar sig även spår av en ”omvärldsinriktad och lärarledd under-
visning” som fokuserar lärares aktiviteter, exempelvis att planera, lära ut, introducera, leda, 
följa upp och utvärdera. Det lärarinriktade spåret år 2016 (spår 5) var också inriktat på lärares 
aktiviteter.  I spår 3 år 2018 framträder lärare som ledare av undervisning i relation till mål och 
inriktning på innehåll och kunskap. Spåret kan relateras till undervisning som något relationellt 
och som något, som till skillnad från lärande, förutsätter lärare, lärares ledning och lärare som 
utmanar och tillför något nytt (jfr Biesta 2011, 2017). Högfrekventa ord (se Tabell 3.1 och Figur 
3.1) som kan relateras till det här spåret är ”undervisning-undervisar” (180),”planera-planering” 
(ca 90) och “förskollärare” (ca 70). 

Jag tror att en tydlig ram som planerats av mig som förskollärare med ett förutbestämt syfte är en bra grund 
för att skapa ett bra undervisningstillfälle i förskolan (F) 
Undervisning är förskollärarens medvetna handlingar. Man hjälper, visar, instruerar. Man använder för barnen 
okända begrepp i ett naturligt sammanhang, som ger begreppen innebörd. (F) 
Planerad undervisning, med ramar för vad barnen ska lära sig, genomförande samt utvärdering och möjlighet 
till upprepande och förbättring. (F) 
Ett medvetet och planerat innehåll där man är medveten om att vi undervisar.  (F) 
Förskolläraren använder sig av ett temainriktat sätt där barnen får möta ett eller flera ämnen på olika sätt 
såsom skapande, bygg, rörelse, drama, sång, musik, experimenterande mm. (C) 
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Pedagogerna kan utmana barnen i undervisningen, det behöver inte vara barnen som styr vad undervisningen 
ska fokusera på och vilka mål som ska nås. (C) 
En av lärare styrd process mot mål i läroplanen. Barnets utveckling och lärande i förhållande till läroplanens 
mål styr valet av metoder och innehåll. (C) 
 

Biesta (2017) tar avstånd från både barncentrerad (se nedan) och läroplanscentrerad (”learning 
outcome”-centrerad) undervisning (Biesta, 2017; Olsen, 2018). Han framhåller ett alternativ, 
en ”världscentrerad undervisning”. Det handlar om att sätta barnet och världen i förbindelse 
med varandra. Med världen avser Biesta andra människor – barn möter andra barn i skolan. 
Och världen är också djur, växter, idéer, böcker, teorier och litteratur, med mera (Olsen, 2018). 
Att leva ett liv betyder att leva med andra människor i en fysisk miljö. Poängen med 
undervisning är att visa barn möjligheter i världen som ligger bortom det som barnen har 
erfarenhet av och kan föreställa sig. Barnen kan svårligen visa intresse för och vilja lära sig 
något det inte har kännedom om och vet existerar. Läraren kan tillföra något nytt och öppna 
världen för barnen, så att de kan leva i världen och inte bara leva i sin egen värld (ibid). I det 
följande presenteras spår av omvärldsinriktad undervisning i materialet 2018:  

Kommunikation och interaktion är grunden för synliggörandet av olika aspekter i barns möte med sin 
omvärld, att rikta ett gemensamt fokus mot olika innehållsområde. (F) 
/…/ aktivitet som skapar möjlighet för barnet/barngruppen att utforska omvärlden och få en förståelse för ny 
eller utökad kunskap, insikt och erfarenhet. (C) 

4 Mellan ”vag och vid” undervisning år 2016 och ”vid” undervisning år 2018 
Vag och vid undervisning år 2016 

År 2016 framträder ett spår av en ”vag och vid undervisning”, exempelvis i termer av att 
undervisning är ”allt som sker under dagen på förskolan”, ”ALLT du gör med barnen på 
förskolan!” (C) eller ” Undervisningen börjar när förskolan öppnar 6.15 och slutar när förskolan 
stänger 18.15 (F) (spår 2 i Tabell 3.3).  

I förhållande till spåret om att ”allt är undervisning” kan barns redan lärda och utvecklade 
handlingar ses vara exempel som svårligen kan betraktas som undervisning. Exempelvis kan 
det då röra sig om barn som gör det de redan kan och har lärt sig. Lärande är ett högfrekvent 
ord i materialet 2016 (se Figur 3.1). I det vida och vaga spåret år 2016 kan också undervisning 
och lärande framträda som identiska fenomen som inte förutsätter förskollärare: 

Lärande i allmänhet. (F) 
Allt lärande kan kännetecknas som undervisning (F) 
Barnen ser och lär av varandra. (F) 
Ett ständigt lärande, från det allra yngsta barnet till de äldre barnen i förskolan. (C)  

Lärande kan tolkas kunna ske utan undervisning och bortom undervisningssituationer. Spår 
med utsagor som tycks likställa undervisning med lärande, utan uttryckt närvarande och 
ansvarig förskollärare, kan därför tolkas som problematisk. Det kan även pågå undervisning 
utan lärande. Exempelvis kan förskollärare undervisa om något som vissa barn i gruppen redan 
har lärt sig, eller som barn inte är intresserade av och kanske kan vara för svårt och ligga på en 
nivå som gör att barnen inte lär sig. Dessutom kan barn uppfatta och lära sig något annat än vad 
förskollärare avsett – med andra ord uppfatta och lära något annat än vad som var förskol-
lärarnas intention med undervisningen (jfr Rosenqvist 2000; Sandberg 2012).  
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Vidare kan undervisning i form av ett spår som rör både spontana vardagssituationer och 
planerade aktiviteter år 2016 (spår 2 i Tabell 3.3), tolkas som förenligt med en vid tolkning av 
undervisning: 

Undervisning i förskola kan utmärkas under hela dagen, inte bara vid ”samlingar” utan små stunder hela 
dagen där det finns en närvarande pedagog. (F) 
Undervisning pågår ständigt i förskolan när pedagogerna är medvetna om sitt uppdrag. I rutinsituationer 
såsom mat, toalett, på- och avklädning, utevistelse. (C) 

 
Vid undervisning år 2018 
Den vida undervisningen som planerad och spontan framträder också i materialet år 2018 (se 
Tabell 3.2 spår 4a):  

Undervisande förhållningssätt i vardagen, planerat eller spontant (F) 
Undervisningen kan vara både planerad och även ske spontant. (C) 

Spåret med den vida undervisningen kan även hänföras till helhet och att omsorg, utveckling 
och lärande är relaterade till undervisning i förskola (se Tabell 3.2 spår 4b): 

Att den kan sker både i omsorg, spontant uppkomna och planerade aktiviteter. (F) 
Det är viktigt att omsorg, utveckling och lärande ingår så att det bildas en helhet. (C) 

 
I skollagen (SFS 2010: 800) är helhet av omsorg, utveckling och lärande något som uttrycks i 
förhållande till verksamheten i förskolan. Ordet helhet ingår inte i skollagens formuleringar i 
anslutning till grundskola och gymnasieskola, utan är enbart kopplad till skolformerna förskola, 
förskoleklass och fritidshem. Den något mer specificerade helheten, med komponenterna 
omsorg, utveckling och lärande, är uteslutande kopplad till verksamheten i skolformen förskola 
i skollagen. I den reviderade läroplanen (SKOLFS 2018:50) har omsorg införts i olika avsnitt 
och rubriker för att tydliggöra att omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. Under 
målområdet 2.7 är helheten kopplad till undervisning: 

Förskolläraren ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet. (SKOLFS 2018:50, s.14) 

År 2018 finns inga utmärkande spår av vag undervisning. Det finns inte heller några spår av 
att lärande likställs med undervisning. Istället finns det explicita spår av att lärande är något 
annat än undervisning (se Tabell 3.2 spår 4c):  

Till skillnad från 'lärande', som kan ske slumpartat, och t.ex. barn till barn, är undervisning per definition en 
planerad aktivitet där individen/barnet styrs mot en önskad riktning.(F) 
Lärande kan ske både med eller utan deltagande av en förskollärare. Lärandet sker inom barnet som lär sig 
och kan ske i en undervisningssituation, genom eget utforskande eller i interaktion med kamrater, medan 
undervisning är lärarledd och planerad utbildning i avsikt att påverka lärandet hos barnet. (C) 

Undervisning är ett begrepp som skiljer sig från begreppet lärande (t.ex. Illeris 2015) Biesta 
(2011) poängterar att lärande i grunden är en individualistisk term som åsyftar det människor 
gör som individer, vilket står i kontrast till begreppet undervisning som alltid anger en relation. 
Undervisning förutsätter en relation mellan en lärare som undervisar någon om något (jfr Biesta 
2017). Högfrekventa ord (se Tabell 3.1 och Figur 3.1) som kan relateras till det här spåret år 
2018 är ”planerad” (ca 90), ”lärande” (ca 90) och “utveckling” (ca 40). 
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5 Barncentrerad undervisning åren 2016 och 2018 
Ett annat spår som framträder både 2016 och 2018 är ”barncentrerad undervisning” med lärare 
som följer barnen (spår 5 år 2018 och spår 3 år 2016 i Tabell 3.3). Den barncentrerade 
undervisningen utgår från barns intressen, inflytande och lek, med lyhörda och medforskande 
pedagoger.  

Vi utgår från barnens intresse, lek och behov (F, år 2016) 
Pedagogerna i förskolan ser jag som medhjälpare snarare än undervisare. (F, år 2016) 
Det kan vara pedagoger eller barn som undervisar. (F, år 2016) 
Vi arbetar idag mycket med att tillsammans med barnen utforska om det som de har visat intresse för. (F, år 
2016) 
Lärande för barn och pedagoger som utgår från vad barnen visar intresse för. (C, år 2016) 
 
I en undervisningssituation får barnen möjlighet att frivilligt delta och utforska det som är intressant just för 
dem vilket gör att barnens lärande blir mångsidigt, sammanhängande, roligt och meningsfullt. (F, år 2018) 
jobba mycket med syftet, för att följa barnen på deras resa och inte bli för snäv eller alltför hårt målstyrd. (C, 
år 2018) 

 
Det barncentrerade spåret är mer påtagligt år 2016 än år 2018, vilket kan relateras till att 
frekvenserna av ord som är kopplade till spåret är genomgående lägre år 2018 än 2016. De 
aktuella orden är ”barn” (ca 500 år 2016 och 200 år 2018) ”vi /tillsammans” – barn-pedagog 
(ca 120/60 år 2016 och 35/25 år 2018), ”intresse” (drygt 100 år 2016 och ca 35 år 2018), ”lek” 
(ca 70 år 2016 och 30 år 2018) och pedagog (ca 180 år 2016 och ca 30 år 2018). 

Spår med barncentrerad undervisning kan tolkas som förenligt med den vida tolkningen av 
undervisning, när legitimerad förskollärare och behörig är ansvarig. Barns behov, intressen och 
delaktighet framhävs exempelvis i förskolans läroplan (Lpfö 98: Reviderad 2016). Relationer 
mellan lärare och barn är grundläggande för kvaliteten på verksamheten i förskola (Persson, 
2015). Omsorgsinriktade relationer är i forskning vid ingången för FoU-programmet 2016 
närmare kopplade till lärande än till undervisning. Relationen mellan omsorg och lärande kan 
framhållas som oskiljaktig (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001). Vidare kan varma och 
nära relationer framhållas vara befrämjande för barns möjligheter att lära i förskolan (Persson, 
2015).  

Det barncentrerade spåret kan också problematiseras i förhållande till mål om likvärdighet.  
Elfström (2013) formulerar ett dilemma när hon frågar sig ”om alla (min kursivering) barns 
intressen och erfarenheter efterfrågas och får påverka inriktningen på hur olika delar i arbetet 
planeras och initieras” (s. 232). Elm Fristorp (2012) framhåller att det bara är ett fåtal barn, som 
kan uttrycka sig på ett verbalt sätt, som blir uppmärksammade i sitt intresse, och de andra tappas 
bort. I Folkmans studie (2017) intervjuas även barn. De 18 intervjuade barnen ger en sam-
stämmig bild av att det är fröknarna som bestämmer och att det inte är lönt att säga emot en 
fröken (Folkman, 2017). Vidare kan frågan väckas om förskollärares tolkningar av barns 
intressen också kan vara kopplade till lärarens intressen, kunnande och förutsättningar. Ytter-
ligare frågor som kan resas är om undervisning som systematiskt följer barns intressen och 
frågor kan leda till att ”cementera” eller överskrida barns kunnande och ordning i praktik och 
samhälle. I sammanhanget framhåller Osberg och Biesta dilemman med ett barncentrerat 
närmande: 

In this regard, it can be argued that allowing children to learn whatever they please, is just another way of 
perpetuating the existing order. In addition, questions have also been raised about the educational status of the 
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child-centred approach/.../ Here there is no way of dismissing knowledge that is misinformed, faulty, biased 
or “just plain wrong.” Such complaints against child-centred education suggest it is undesirable as a solution 
as it is a form of educational neglect. (Osberg & Biesta, 2010, s. 8) 

Osberg och Biesta (ibid) problematiserar det barncentrerade närmandet som är inriktat på att 
följa och låta barn lära sig det som de vill och är intresserade av. De menar att det barncentrerade 
närmandet bara är ett annat sätt att hålla fast och vidmakthålla en existerande ordning. 
Författarna påpekar också att barncentrering inte ger någon möjlighet att avfärda eller justera 
felinformerad kunskap. Om barnen föreslår att ett äpple plus ett äpple blir tre äpplen, kan lärare 
som följer en barncentrerat närmande kanske återkoppla med en motfråga eller öppen 
reflektion. I materialet om undervisning finns exempelvis utsagor som ”Ingenting är rätt eller 
fel”. Tidigare studier exemplifierar också förskollärare som återkopplar på barnens frågor med 
en motfråga: vad tror du? (Thulin, 2011). Det kan vidare exempelvis bli problematiskt med 
barncentrerad undervisning och svårt att konsekvent ”följa barnen”, när något som barnen inte 
har kännedom om behöver introduceras. När förskollärare behöver möjliggöra lärande möten, 
erfarande av och meningsskapande om något för barnen tidigare okänt, då blir det svårt att 
”följa barnen” eftersom de svårligen kan efterfråga något för dem okänt.  

6 Miljö för lärande som stöd för undervisning åren 2016 och 2018  
Det finns också spår som är kopplade till att lärmiljö och lärandeverktyg/material ses som stöd 
för undervisning (spår 4 år 2016 och spår 6 år 2018 i Tabell 3.3): 

Miljön har också stor betydelse för undervisningen i förskolan. Om miljön är inbjudande kan den stimulera 
lärande och utveckling och stödja undervisningen i förskolan. (F, år 2016) 
Miljön är en viktig aspekt i undervisningen då den används som en lärmiljö. (F, år 2016) 
Utmanande och stimulerande lärmiljöer. (F, år 2016) 
Materialet står i barnens höjd och är tillgängliga för barnen. (F, år 2016) 
Att designa lärmiljön. (C, år 2016) 
Miljön är en viktig aspekt i undervisningen då den används som en lärmiljö, som den ”tredje pedagogen”. (C, 
år 2016) 
Material ska finnas tillgängligt både ute och inne. (C, år 2016) 
 
Förskolan har en tydlig, tilltalande miljö där material finns tillgängligt. /…/ Materialet inspirerar barnen att 
tillsammans med kamraterna lära och göra nya upptäckter. (F, år 2018) 
Man utgår från det kompetenta barnet och möter varje barn utifrån deras förutsättningar och uppmuntrar barnen 
att vara delaktiga samtidigt som man skapar miljöer och aktiviteter som möjliggör för meningsskapande möten, 
ett multimodalt språkande. (F, år 2018) 
Att erbjuda en genomtänkt miljö och ett rikt, varierat material ser jag som undervisning i förskolan. (C, år 
2018) 

 
Det miljöinriktade spåret är mer påtagligt år 2016 än år 2018, vilket kan relateras till 
frekvenserna av ord som är lägre år 2018 än 2016 (se Tabell 3.1 och Figur 3.2). De aktuella 
orden som kan kopplas till det här spåret är “lärande” (ca 300 år 2016 och ca 90 år 2018) och 
”pedagog” (ca 180 år 2016 och ca 30 år 2018).  

Miljöer för lärande kan betonas utifrån olika perspektiv som exempelvis sociokulturellt 
perspektiv (t.ex. Carlgren, 1999; Säljö, 2011). Hänvisning till lärmiljö som ”den tredje 
pedagogen” är relaterad till Reggio Emilia filosofin (se t.ex. Dahlberg & Elfström, 2014).  I 
Skolverkets stödmaterial för pedagogisk dokumentation (2012), med postkonstruktionistisk 
grund, betonas intresset för undervisningsmaterial av olika slag. Vidare ses lärandet inte som 
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en individuell och oberoende aktivitet, utan snarare som något sammankopplat med den 
omgivande miljön (t.ex. Hultman, 2011; Lenz Taguchi 2010/2012).  

I Läroplan för förskola (Lpfö 98: Reviderad 2016) framhålls betydelsen av miljön både med 
inriktning på respekten och ansvaret för ”vår gemensamma miljö” (s. 4), erbjuda barnen en 
”trygg miljö” (s. 6) och ”väl avvägd dagsrytm och miljö (s. 7), och att förskolan ska vara en 
”levande social och kulturell miljö” (s. 6). Vidare att förskolan ska lägga vikt vid ”miljö- och 
naturvårdsfrågor” så att barnen får hjälp att förstå hur en bättre miljö kan utformas ”både i nutid 
och framtid” (s. 7). ”Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande” (s. 9) och utevistelsen 
”ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö” (s.7). 
Avslutningsvis är det förskolechefens ansvar att ”förskolans lärandemiljö utformas så att barnen 
får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande” (s. 16). 

Med tanke på att det finns förskolor med personal utan förskollärarexamen, kan erbjudande 
av en stimulerande lärandemiljö, utan förskollärare som har ansvar för och leder målstyrda 
processer, svårligen betraktas som undervisning i förhållande till skollagens definition av 
undervisning. 

7 Undervisning för varje barns behov och rättigheter  
Lågfrekventa spår både år 2016 och år 2018 är dels undervisning som inkluderar ”alla barn” 
(specialpedagogiska spår), dels undervisning med inslag av ”flera språk” som enbart framträder 
i förskollärares beskrivning år 2016. Läroplanen (Lpfö 98, 2016) betonar både alla barns behov 
(t.ex. ss. 5 och 12) och andra språk än modersmål (t.ex. ss. 7 och 10).  Flerspråkiga och special-
pedagogiska spår är vidare framskrivna i reflektionsdokumentets fråga om “språk-kommu-
nikation-flerspråkighet”. I den här första frågan i reflektionsdokumentet framträder enbart 
några enstaka spår enligt följande:  

Att alla barn utvecklas ifrån där de är. (F, år 2016) 
Undervisning utgår från alla barns behov och förutsättningar. (C, år 2016) 
(Spår 6a år 2016 i Tabell 3.3) 
 
När barnen tillägnat sig ett eller flera språk så kan vi skapa många tillfällen för reflektion under dagen på 
förskolan. (F, år 2016) 
(Spår 6b år 2016 i Tabell 3.3) 
 
/…/ger medveten stimulans och utmaningar efter varje barns utvecklings/kunskapsnivå och behov. (F, år 
2018) 
Ger varje barn röst, Värnar alla barns rätt till en god undervisning. (C, år 2018) 
(Spår 7 år 2018 i Tabell 3.2) 

 
Möjligen kan dessa spår tolkas indikera en inkluderande undervisning och en undervisning som 
ser flera språk som resurs (jfr t.ex. Björk-Willén, 2006, 2013; Lunneblad, 2009; Ehrlin, 2012; 
Kultti, 2012; Palla, 2015; Cekaite & Björk-Willén, 2017; Cummins, 2017; Harju-Luukkainen 
& Kultti, 2017; Martín-Bylund, 2017). I en forskningsöversikt med inriktning på special-
pedagogik (Palla, 2015) framhävs behovet av att utveckla forskning och kompetens inom olika 
områden, som kan relateras till undervisningssituationer, arbetssätt och barn med olika 
funktionsvariationer. I en artikel behandlas också undervisning i relation till ”special-didaktik” 
(Palla & Vallberg Roth, 2018). 
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8 Spår av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kopplad till undervisning  
Avslutningsvis framträder också spår av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. År 2016 
nämns beprövad erfarenhet av förskollärare och år 2018 av chefer:  

Att den vilar på vetenskaplig grund eller utgår ifrån väl beprövad erfarenhet. (F, år 2016) 
 
Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet, kritisk granskande och målstyrd process i relation till olika metoder 
och teorier. (C, år 2018) 

 
Spår av teoriinformerade undervisningsupplägg framträder också i materialet år 2018: 

Att förskolläraren har en plan med vad den vill förmedla eller uppmuntra och baserat på det väljer en 
undervisningsteori som passar bäst till ändamålet. (F) 
Undervisning och didaktik är relaterade till varandra. Utifrån situationen och barnens förförståelse kan man 
närma sig undervisningen genom olika teoriinformerade upplägg. Flerstämmigheten är viktig för att skilda 
teoretiska perspektiv på undervisning i förskolan ska synliggöras. (C) 

 
Exempel på vetenskapliga grunder inkluderar spår av didaktik, variationsteori, pragmatiskt 
perspektiv med referens till Dewey, samt sociokulturellt perspektiv och postkonstruktionistisk 
ingång. I det följande exemplifieras spår av såväl teoretiska som metateoretiska, grunder. 

Teoretiska spår 
Explicit didaktik – förskoledidaktik, ämnesdidaktik, didaktiska frågor och didaktiska förhåll-
ningssätt framträder i materialet. År 2018 är didaktik mer påtagligt än i materialet år 2016, 
vilket också indikeras av ordfrekvenserna (5 träffar år 2016 och ca 25 träffar år 2018). 

Förskoledidaktik ligger till grund för att blandas med ämnesdidaktik som vi sedan implementerar tillsammans 
i barngruppen. (F, år 2016) 
Didaktiskt förhållningssätt (C, år 2016) 
 
Att den genomförs efter förskoledidaktiska värden (F, år 2018) 
Med stöd i de didaktiska frågorna planerar man en undervisning som möjliggör ett lärande hos barnen. (F, 
2018) 
Didaktiska frågor ställs som möjliggör utveckling av undervisningen och utvärderingen. (F, år 2018  
 
Didaktiska frågor i undervisningstillfällen. (C, år 2018) 
Ha kunskap om hur man använder didaktiska verktyg - som ämneskunskaper och kunskap i ämnesteori (C, år 
2018) 
Användning av de didaktiska frågorna, ”att peka ut något för någon”. (C, år 2018) 

Vidare implicita exempel på didaktisk relation mellan lärare-barn-innehåll är: 
Samtidigt måste vi ge barnen möjligheter att möta många olika situationer som de inte kan få utan vår hjälp. 
Genom att låta dem utforska många olika skapandematerial exempelvis, att låta dem experimentera med olika 
naturvetenskapliga fenomen (vatten/luft/ljus o.s.v.), att få uppleva musik på olika sätt, att få möjligheter att 
lära känna sin kropp i både stort och smått (fin/grovmotorik), att få upp ögonen för vad matematik handlar om 
o.s.v. (F, år 2016)  
 
att leda en barngrupp, samling, aktiviteter, sångstund, naturvetenskap undervisningen genomsyrar allt vad vi 
gör med barnen. Det beror på förhållningssättet hos pedagogen. (F, år 2018) 
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Explicit sociokulturell grund framträder i någon formulering. Hit förs även utsaga med koppling 
till begreppet ”proximal utvecklingszon”, se även citat under rubriken ”Metateoretisk grund” 

/…/jag som lärare har en kunskap om det sociokulturella lärandet/…/ (F, år 2016) 
Aktiviteter/görande som utgör grund för, syfte och mål och inflytande tillsammans med barnen för att utmana 
och utveckla barnens lärprocesser, som är baserat utifrån barnens proximala utvecklingszon. (C, år 2016) 

 
Variationsteoretisk och/eller utvecklingspedagogisk grund är relaterad till begreppet 
”lärobjekt” och learning study, enligt följande: 

Aktiva pedagoger som engagerar sig i barnens intresse och har en förmåga att även få dem intresserade av 
olika lärobjekt. (F, år 2016) 
Den kännetecknas av en insikt i var barnet är i sin förståelse av lärobjektet, för att kunna utmana barnet 
vidare, expandera och fördjupa barnets förståelse för lärobjektet. (C, år 2016) 
 
Att medvetet rikta barnens uppmärksamhet mot lärandeobjektet. (F, år 2018) 
Variationsteori kan vara ett stöd om det är något mycket specifikt i detalj som behöver läggas till i 
undervisningssammanhanget. (F, år 2018) 
Har lektion utifrån t.ex. learning study. (C, år 2018) 
 

Explicit pragmatisk grund framträder i följande utsagor: 
/…/att jag utgår från John Deweys tankar om det demokratiska klassrummet eller att man måste göra för att 
lära. (F, år 2016) 
Undervisning kan även ske genom gemensamma upplevelser och ”learning by doing”. (F, år 2016) 
 
Exempelvis kan jag välja en pragmatisk undervisningsteori att utgå ifrån om jag vill arbeta med att komma åt 
ett vidgat lärande kring normer och värden eller arbeta med critical literacy. (F, år 2018).  

 
Här kan vi uppmärksamma att Dewey har blivit känd för ”Learning by doing”. Istället är det 
snarare en reflekterad erfarenhet ”Learning by reflective experience” som Dewey lyfter fram. 
Det är i konsekvenserna av handlingar som vi lär (Hartman, Roth,  & Rönnström, 2003). ”Vi 
lär oss genom upplevelser och egen aktivitet i kombination med reflektion: den reflekterade 
erfarenheten” (Burman, 2014, s. 36). 

Spår av metateoretisk grund 
Explicit postkonstruktionistisk grund, eller implicit Reggio Emilia-filosofi med koppling till 
”den tredje pedagogen”, kan uttolkas i följande beskrivningar: 

Undervisning i förskolan kan kännetecknas som att jag som lärare har en kunskap om /…/lärandet i en 
postkonstruktionistisk miljö/kultur/…/(F, år 2016) 
Miljön är en viktig aspekt i undervisningen då den används som en lärmiljö, som den ”tredje pedagogen”. (C, 
år 2016) 
 
Medvetna målstyrda aktiviteter som kan göras genom olika didaktiska planeringar kopplade till olika 
teoribaserade undervisningsformer som /…/ poststrukturellt eller pragmatiskt upplägg eller en kombination av 
dessa. (F, år 2018)  

 
Implicit konstruktionistisk grund (jfr Berger & Luckman, 1966) kan möjligen uttolkas genom 
beskrivningar som: ”Ingenting är rätt eller fel /…/allt är tillåtet”. (F, 2016) och ”Att samtalen 
präglas av mångfald/…/istället för rätt och fel” (C, år 2018). 

Spår av realistisk grund (jfr Ferraris, 2012/2014) kan uttolkas genom beskrivningar som 
betonar fakta, enligt följande: 
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Däremot tror jag inte att vi ska vara rädda för att ge barn fakta. Barn gillar fakta, det tycker jag är tydligt. Vi 
behöver inte alltid besvara barns frågor med motfrågor, ibland går den tanken för långt menar jag. (F, år 2016) 
 
När det sker t.ex. en samling där pedagog/förskollärare tar upp ett ämne t.ex. naturkunskap/smådjur och 
samtalar med barnen och berättar utifrån t.ex. en faktabaserad undervisningsprincip. (F, år 2018) 
Undervisning i förskola kan vara /…/ faktabaserad. (F, år 2018) 
/…/en faktabaserad undervisningsprincip. (C, år 2018) 
 

Fakta är ett flertydigt begrepp. I sammanhanget kan en tolkning av fakta vara att det finns en 
verklighet som kan erfaras utan att den kan korrigeras med tankekraft (Ferraris, 2012/2014).   

Samlad analys – didaktiska nivåer med begreppsprövande 
fokus 
Enligt Arfwedsson (1998) finns det ”faktiskt ingen teori som kan innesluta den totala 
undervisningssituationen” (s. 131). I samverkansforskningen knyter vi an till skiftande 
teoretiska ingångar. Övergripande relateras till Kansanens (1993) tre didaktiska nivåer: 
aktionsnivå, teoretisk nivå och metateoretisk nivå.  

Kansanens (1993) tre didaktiska nivåer inriktas på ”Aktionsnivå”, ”Tänkandenivå I” 
(Objektteorier) och ”Tänkandenivå II” (Metateori). Aktionsnivån fokuserar konkreta hand-
lingar i relation till planering, genomförande och utvärdering av undervisning kopplat till 
styrdokument. På aktionsnivå planerar professionella vad som ska göras, arrangerar situationer 
och löser omedelbara utmaningar i praktiken. På Tänkandenivå I kan lärare reflektera över sina 
handlingar och relatera till teoretiska perspektiv för att bättre förstå sin praktik. Den andra 
tänkandenivån höjer anspråken för det professionella tänkandet till en metateoretisk nivå. På 
denna nivå kan lärare analysera och motivera sina handlingar och val utifrån de tidigare 
nivåerna. Lärare kan förstå hur handlingar och teoretiska perspektiv kan hänga ihop och 
utveckla sitt tänkande om hur bakomliggande antaganden kan relateras till varandra. För att 
möta behov av redskap som kan vidga lärares professionella handlingsutrymme och ge stöd för 
kritisk reflektion och handling på vetenskaplig grund, behövs studier som också tydliggör hur 
undervisning kan baseras såväl teoretiskt som metateoretiskt (Vallberg Roth, 2017, 2018). 

I förhållande till Kansanens (1993) tre didaktiska nivåer indikerar materialet från 2018 en 
förändring. År 2016 framträdde tydligare spår av praktiknära aktionsnivå än av teoretisk nivå 
och metateoretisk nivå. År 2018 framträder påtagliga spår på både aktionsnivå och 
(meta)teoretisk nivå.  

”Flerstämmig undervisning” – avslutande diskussion  
I detta avsnitt förs en prövande diskussion i relation till syfte och frågor i en samlad analys av 
de utmärkande spåren. Den prövande diskussionen förs relaterat till begreppet ”flerstämmig 
undervisning” med referens till Kansanens (1993) tre nivåer: aktionsnivå, teoretisk nivå och 
metateoretisk nivå.  

”Flerstämmig undervisning” kan som begrepp erbjuda alternativa redskap och strategier för 
kritiskt reflekterad undervisning i förhållande till varje barns utveckling och lärande i en 
förskola för alla. Därigenom kan flerstämmig undervisning inkludera olika tolkningar, 
utbildningsfunktioner (jfr Biesta, 2011) och aktörer, som barn, förskollärare, specialpedagoger 
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och chefer, med skiftande bakgrund i varierade former (metoder) och innehåll. Konkret kan 
undervisning ske vid olika tider och rum, med arrangemang som exempelvis kan framkalla 
begreppslek, omsorgssamspel, tema- och projektorienterad verksamhet, utforskande, skapande 
och kritiska handlingar. Kritiska handlingar kan exempelvis innebära ett fokus på värden och 
att i lek- och omsorgsstunder synliggöra handlingsalternativ (Hedefalk, 2014). Med fler-
stämmig avses flera röster i många stämmor, vilket kan översättas till flera infallsvinklar och 
variation av tolkningar (Vallberg Roth 2015, 2018). Sammantaget kan flerstämmig under-
visning prövas som redskap för kritisk reflektion, vilket kan inkludera olika aktörers perspektiv 
(versioner), skiftande vetenskapliga grunder och beprövade erfarenheter.  

I förhållande till Kansanens (1993) tre nivåer kan vi uttolka tydliga och flerstämmiga spår 
på en praktiknära aktionsnivå år 2018. Spår 1-7 (Tabell 3.2) kan tolkas som utmärkande och 
flerstämmiga spår på en praktiknära aktionsnivå. Det finns också påtagliga spår som explicit 
kan hänföras till teoretisk eller metateoretisk nivå (Spår 8 Tabell 3.2). De teoretiska spåren 
varierar mellan didaktik, variationsteori, poststrukturell ingång, pragmatiskt perspektiv och 
multimodal teori. Metateoretiskt framträder spår av exempel på socialkonstruktionism, post-
konstruktionism och realism år 2018. 

Från motstånd till flerstämmig undervisning mellan 2016 och 2018 
I det här avsnittet fokuserar vi tecken på skillnader mellan spåren i materialet 2016 och 2018. 
En påtaglig skillnad är att år 2016 fanns det tydliga spår av avståndstagande till undervisning. 
Och år 2018 framträder inga explicita spår av avståndstagande. 

Vidare rör materialet sig från vagt flerstämmig didaktik år 2016, till flerstämmig didaktik på 
såväl aktionsnivå som på (meta)teoretisk nivå år 2018. År 2016 uttolkas en stark stämma på 
aktionsnivå (spår 1-7) med vag och barncentrerad undervisning. Tecken på förändring kan 
utläsas i materialet 2018 med en påtaglig stämma av vid undervisning som kan röra sig mellan 
barncentrerad, styrdokumentinriktad och omvärlds- och lärarinriktad undervisning (spår 2-5).   

På (meta)teoretisk nivå framträder en vag och svag stämma med spår av vetenskaplig grund 
år 2016 (spår 8). År 2018 framträder en påtaglig (meta)teoretisk stämma med inriktning på 
begrepp och teoriinformerade upplägg som kan kopplas till didaktik, variationsteori, 
poststrukturell, pragmatisk, utvecklingspedagogisk och multimodal teori. Metateoretiskt 
framträder spår som kan röra sig mellan relativistisk-konstruktionistisk och realistisk-
faktainriktad undervisning (spår 8). De faktainriktade spåren är tydligare år 2018 än år 2016. 

Sammantaget kan utprövningen av begreppet ”flerstämmig undervisning” tolkas röra sig 
från en vag och barncentrerad undervisning år 2016 till en påtagligt flerstämmig undervisning 
och didaktik år 2018.  
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4 VAD KAN KÄNNETECKNA UNDERVISNING I 
MUSIK? – ÅREN 2016 OCH 2018 
Ylva Holmberg 

 
Det sammantagna resultatet för ordfrekvensanalysen av fråga 2 med fokus på musik: Vad kan 
känneteckna undervisning i musik i förskola? från material som genererats år 2016 och år 2018. 
Resultatpresentationen följer de sammanflätade tolkningsleden som beskrivits i kapitel 2.   

Ordfrekvensanalys  
Materialet för frågan som berör musik består sammantaget av svar från 112 medverkande, 65 
förskollärare och 47 chefer. Analysen av ord består sammanlagt av 3423 ord (F: 2363 och C: 
1060), vilket kan ställas i relation till första reflektionsdokumentet som sammanlagt består av 
4878 ord. Längsta svaret består 2016 av 115 ord och 2018 av 142 ord.  
 
Högfrekventa ord 2018 och 2016 
Ordfrekvensanalys genomfördes på 75 ord varav följande toppar listan av högfrekventa ord (se 
Tabell 4.1 samt figur 4.1 och 4.2). I nedanstående tabell listas ord mellan 30 och 216 träffar:
  
Tabell 4.1: Högfrekventa ord från materialet 2018 i relation till 2016 gällande frågan vad som kan känneteckna 
undervisning i musik i förskola.  

År 2016  N=216 År 2018  N=112 
• Musik (216) • Musik (124) 
• Sjunga/sång  (163) • Barn (85) 
• Vi (155) • Olika (72) 
• Instrument/spela (147) • Undervisning/undervisa (165) 
• Barn (142) • Instrument/spela (61) 
• Rörelse/dans (138) • Takt/-art (51)  
• Olika (119) • Sjunga/sång (48) 
• Rytm (73) • Rytm (43) 
• Takt (45) • Inom-/utommusikalisk (42) 
• Glädje (40) • Rörelse/dans (38) 
• Lek (36) • Mål (36)  
• Tillsammans (35) • Tempo (34) 

 
Det kan konstateras att många ord finns med både 2016 och 2018, exempelvis ”musik”, vilket 
toppar listan såväl 2016 som 2018, och rytm. Flera ord finns med på båda listorna, men 
förekommer mer eller mindre frekvent: ”barn”, ”olika”, ”takt/-art”. De hantverksmässiga 
momenten såsom ”sång”, ”rörelse” och ”instrument/spela” kan tolkas ha fått en mindre 
framträdande roll då de förekommer färre antal tillfälle 2018 än 2016. 2016 är både ”vi” och 
”glädje” ofta förekommande ord, men har 2018 blivit lågfrekventa. Istället har  
”undervisning/undervisa” och ”inom-/utom musikaliska mål” blivit frekvent använda.  
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Det som kan tolkas vara benämningar på musikens strukturella dimensioner, alltså ”rytm”, 
”takt” och ”tempo” finns med på båda listorna och kan tolkas vara vanligare förekommande 
2018 än 2016. ”Takt” har förändrats till att också benämnas som ”taktart”, vilket kan ses som 
en precisering i språkbruk och ordet ”tempo” har tillkommit 2018. Fler exempel på musikens 
strukturella dimensioner som är nytillkomna 2018, är ”tonhöjd”, ”dynamik”, ”klangfärg”.  

Sammanfattningsvis är 2018 de inommusikaliska målen mer framträdande, medan de 
hantverksmässiga momenten är mindre framträdande. Ur ett didaktiskt perspektiv kan det 
tolkas som att vad-frågan med innehållsligt fokus har fått en mer framträdande roll i relation 
till hur-frågans aktiviteter (se också Figur 4.1 och 4.2).  

 
År 2016    År 2018 

Figur 4.1 och 4.2: Högfrekventa ord i frågan om vad som kan känneteckna undervisning i musik i förskola år 
2016 och 2018.  
 

Lågfrekventa ord år 2016 och 2018 
Både 2016 och 2018 är ”sångsamling” (2018, 1 tillfälle) och ”musikstund” (2018, 2 tillfällen) 
lågfrekventa ord. 2016 är ”förskollärare” ett lågfrekvent ord, men ”förskollärare” har 2018 ökat 
i antal. ”Trygghet” är ett ord som förekommer (1) 2016, men inte alls 2018. Ett annat begrepp 
som är ”nytt” för 2018 är ”mål/-styrd/-områden” (se Figur 4.1). Ytterligare ett ord som 
tillkommit 2018 (om än lågfrekvent) är ”didaktik/didaktisk”. 

Utmärkande spår  

För att synliggöra vad undervisning i musik i förskolan kan kännetecknas av har utmärkande 
spår i en dynamisk analys varit i centrum – ”hur orden samverkar och förstärker varandra i sitt 
sammanhang” (kapitel 2). Nio framträdande spår framträder på frågan om vad som kan 
känneteckna undervisning i musik i förskola 2018 (se tabell 4.2).  
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Tabell 4.2: Översikt över utmärkande spår av vad som kan känneteckna undervisning i musik i förskola 2018 
Förskollärare och chefer Förskollärare eller chefer 

 
1. Mål 
1a. Fokus på enbart inommusikaliska mål  
1b. Både inom- och utommusikaliska mål 
 

 

 
 
1c. Fokus på enbart utommusikaliska 
mål/musik som medel (F) 

2. Barnens intresse och förskollärarens förmåga att bygga 
vidare   

 

3. Ämnesövergripande och transdisciplinär undervisning  
4. Sjunga, spela och dansa - hantverksmässig aspekt      
5. Musikundervisning en väg till glädje och gemenskap 
5a. Glädje 
5b. Gemenskap 

 

6. Musikundervisningens form  
6a. Utforskande 

 
6b. Utmaning (F) 
6c. Lek (F) 

7. Fokus på en eller flera aspekter av musikämnet 
7a. Att prata om musik och använda musikteoretiska begrepp 
7b. Sinnlighet och  upplevelse 

 

8. Planerad och/eller spontan musikundervisning  
 
 
8c. Planerad och spontan musikundervisning 

 
8a. Enbart planerad musikundervisning (F) 
8b. Enbart spontan musikundervisning (F) 

9. Vetenskaplig grund kopplad till musikundervisning –
medvetenhet och didaktik 
9a. Medvetenhet  
9b. Medvetenhet i relation till musikämnet och musikdidaktik 

 
 
 
 
9c. Reflektioner om förändrat kunnande (F) 

 
I det följande ges exempel på citat från materialet 2018. 

Exempel på citat för utmärkande spår år 2018 

1 Mål 
Ett tydligt spår i reflektionsdokumenten handlar om mål med undervisningen:  

Tydligt mål och syfte med undervisningen (F).  
 

Målen kan specificeras i relation till just musik:  
En målstyrd process inom ämnet musik. Där vi kan använda musikens alla delar som klang/rytm” (F).  

1a. Fokus på inommusikaliska mål 
Ett högfrekvent spår i relation till musikundervisning är begreppen inom- och/eller 
utommusikaliska mål (se bland annat Pramling & Wallerstedt, 2010, Holmberg, 2014). Med 
inommusikaliska mål menas mål som fokuserar något i/om musik, med musik i 
utommusikaliska mål används som medel för undervisning inom exempelvis språk och 
matematik. Såväl förskollärare som chefer använder begreppet inommusikaliskt mål och 
exemplifierar vad det kan vara:  
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Undervisning som pekar ut de olika inommusikaliska delarna för barnen, att fokus ligger på att 
undervisa om dessa och inte att vi sjunger för att lära oss språket. (F) 
Rikta barnen mot något inommusikaliskt såsom tempo, takt, ljudnivå eller liknande som vi vill att 
barnen ska lära mer om. (F) 
En didaktiskt planerad aktivitet eller projekt enligt ovan där man t ex har fokus på ett inommusikaliskt 
mål, som dynamik eller tempo. (F) 
Att undervisa i inommusikaliska mål som tex takt och tempo. (F) 
Upplevelser och utforskande av musikämnets olika delar där musiken får ett eget värde, blir ett  
Lärandemål i sig och inte enbart används som ett medel/verktyg i undervisningen. (F) 
Musikstunder kan vara planerade arrangerade situationer där pedagog har ett tydligt mål t ex dynamik. 
(F) 
Att jobba med musiken som ämne, inte ”bara” använda musiken som medel för något annat. Återigen 
uppmärksamma barnen på de olika begrepp som finns, inte bara säga ”nu sjunger vi fortare” utan säga ” 
nu ökar vi tempot”. (F) 

 
Som inommusikaliska mål nämns musikens strukturella dimension mest frekvent. Takt/-art 
(51), rytm (29), tempo (32) och dynamik (16) är de som nämns oftast men även tonhöjd/-läge 
(11), klangfärg (7) berörs:  
  Dynamik, takt, starkt-svagt, melodi, musikstilar, instrumentalt-med sång, högt- lågt (F) 

Att undervisa i takt och rytm. (F) 
Taktarter dynamik-tonhöjd-harmonik-tempo-klangfärg-form (F) 
Att tillsammans med barnen jobba med musikens byggstenar (inom-musikaliska mål) (C) 
Förtrogenhet om det innehållsliga i musiken, dvs inte bara använda musiken som ett medel för att nå 
andra mål. Att rikta barnens uppmärksamhet mot takt, rytm, mönster, dynamik, ljud osv, få dem att inse 
att musiken innehåller så mycket mer än ”bara” helheten i en låt vi lyssnar på. (C) 
Musikaliskt innehåll vilket förutsätter ämneskompetens och koppling till målområden i läroplanen (C) 
Inommusikaliskt fokus på takt, dynamik, förståelse, ton, melodier, sekvenser, texter, sång (C) 
Inommusikaliska mål var nytt för mig men bidrar till att förstå musiken. (C) 
Du kan undervisa barnen i olika områden inom musiken t ex takt och rytm. (C) 
Lärandeobjektet vid inommusikaliska mål kan då exempelvis vara tempo, tonhöjd och form. (C) 

1b. Både inom- och utommusikaliska mål 
Vid flertalet tillfällen exemplifierar såväl förskollärare som chefer vad som kännetecknar 
undervisning i musik i förskolan genom att benämna både inom- och utommusikaliska mål: 

Undervisning runt inom-musikaliska och utom-musikaliska mål (F)  
Att den används som ett inommusikaliskt mål i undervisningen, tex taktart, tempo, klangfärg, tonhöjd. 
Eller som ett utommusikaliskt mål: som verktyg i undervisningen av Genom att låta barnen erfara 
musik på olika sätt rikta barnens fokus på musikens olika tempo och takt, musikens byggstenar (F) 
Det kan vara olika fokus som tex inommusikaliska mål, men även områden som kan angränsa och 
samverka med musik – dans, ordlek(sång)mm (F) 
En situation där man har en medveten tanke med varför man väljer vissa sånger eller rytmer, eller 
undervisar kring andra inom-musikaliska mål som ex dynamik eller takt. Musik kan även användas till 
andra utom-musikaliska syften, som en lustfylld väg in i språk- eller matematikundervisning (F) 
En medvetenhet om att man kan skilja mellan inom-musikaliska mål och utom-musikaliska mål. Jag har 
nog arbetat mer de inom-musikaliska målen mer medvetet (F) 
Inom och utommusikaliska mål, tempo, dynamik, styrka, takt, melodi, känslor, rörelser (F) 
Arbeta med inom- och utommusikaliska mål (C) 
Inommusikaliska mål, men även andra ämnen kan integreras såsom språk eller matematik  
social gemenskap, språklig utveckling, takt, rytm, sång, instrument, rörelse, glädje…(C) 
Ett sätt är att använda musiken som medel i undervisningen, utommusikaliska mål, eller att ha musiken 
som innehåll i undervisningen, inommusikaliska mål.  Lärandeobjektet vid inommusikaliska mål kan då 
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exempelvis vara tempo, tonhöjd och form. Se musiken som ett uttryckssätt som främjar 
kommunikation, interaktion och gemenskap. (C) 
Inom- och utommusikaliska mål, utifrån de didaktiska frågorna: vad, hur och varför, undervisning i 
musik kan vara att man strukturerat jobbar med rytm, klappar takt till ramsor.(C) 
Vikten och svårigheten och den stora utmaningen att hålla reda på vad som är inom-musikaliskt och 
utommusikaliskt. Använder jag musiken som ett verktyg (utom- musikaliskt) eller använder jag 
musiken som ämne ex  klangfärg (C) 
Undervisning med inom- och utommusikaliska mål. (C) 
Inom och utommusikaliska mål. Exempelvis: musik kan användas som redskap i andar ämnen, i 
samlingar eller andra lustfyllda stunder, noter, klangfärger, rim, ramsor, begrepp, färger, turtagning, 
rytmik, instrument, osv. (C) 
Utforskande av inom- och utommusikaliska mål så som klangfärg, dynamik (starkt och svagt) takt och 
rytm, puls. (C) 
Ett sätt är att använda musiken som medel i undervisningen, utommusikaliska mål, eller att ha musiken 
som innehåll i undervisningen, inommusikaliska mål. (C)  

 
Det händer att både förskollärare och chefer snarare implicit än explicit skriver om det som 
kan tolkas handla om inom- och utommusikaliska mål: 

Oftast används musik/sång som en undervisningsmetod. Men det förkommer också inslag av olika 
musikinstrument där barnen får veta om rytm osv. (F) 
Att olika musiktermer som takt, stark, svag, rytm, ton m.m. och olika uttryck som dans, sång, musik 
ingår både som metoder och ämneskompetens i målstyrda processer. (C) 

1c. Fokus på utommusikaliska mål/musik som medel 
Det händer att specifikt förskollärare lyfter fram enbart utommusikaliska mål, alltså där 
musiken ses som medel för annat innehållsfokus. Utifrån tanken att ett barn, oavsett om 
musiken är i fokus eller inte, i samband med musik lär sig något om/i musik kan alltså även 
musik som medel vara av intresse: 

Genom musik stimuleras också språk och matematikutvecklingen. Exempel: Språkligt då barnen lär sig 
nya ord, begrepp och fraser, matematiskt räkna takt vid ramsor och dans samt använda de olika 
symboler som finns. (F) 
Ofta i förskolan blir det mycket som går in i varandra och används som ett medel för att komma åt 
något annat. Personligen så har nog musik varit ett sånt ämne lite för mig; att jag använt det för att 
komma åt ett språkligt mål och inte för ett musikaliskt mål. (F) 
Att ha musiken som ett medel att lära sig något annat, ett annat ämne som språk eller matematik. (F) 

2 Sammanvävning av barnens intresse och förskollärarens förmåga att bygga vidare 
Utgångspunkten för undervisningen menar såväl förskollärare som chefer kan vara en 
sammanvävning av barnens visade intresse för något och förskollärarens kunskap inom ämnet. 
För förskolläraren kan det tolkas vara en utmaning att knyta samman barnens intresse med det 
som förskolläraren uppfattar som meningsfull undervisning. Att kunna fånga det som barnen 
spontant intresserar sig för och bygga undervisning utifrån intresset:  

Det gäller att knyta samman barnens perspektiv med ämnets perspektiv och det måste vara 
meningsfullt. Det är viktigt att benämna och använda adekvata begrepp som tex takt, puls, olika 
matematiska begrepp m.m inom de olika ämnena. (F) 
Om barnen t.ex. sjunger, spelar på instrument, det kan vara att de använder en pinne som en flöjt. Man 
fångar upp det, tar reda på vad barnet har för förkunskaper som man sedan bygger vidare på. Det kan 
vara högt och lågt, tempo. Sedan bygger man undervisningen kring detta men också fångar lärandet då 
det sker oplanerat. (F) 
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Musik kan också komma spontant i vardagen som att ett barn undersöker tempo och takt med pinnar i 
skogen. Det kan man bygga vidare på om man fortsätter med det inne vid till exempel matsituationen, 
hur låter det med besticken? Finns intresse kvar bland barnen kan man efter detta planera in 
undervisningsstunder med till exempel tempo. (F) 
Att ex utifrån barnens intressen utveckla musikundervisning som kan innehålla rytm, klangfärg, tempo, 
instrumentkännedom. Utveckla en sång som barnen tycker om genom att sjunga i olika tempo, styrka, 
spela olika instrument till. (F) 
Hitta ett intresseområde och spinna vidare på detta. Se undervisningen i musik som en 
sammanhängande helhet och använda sig av vår miljö/människorna som finns. (F) 
Något, inom ämnet, som pedagogen vill förmedla till barnen, eller något som barnen har visat intresse 
för. (C) 

 
En förskollärare och en chef tar, i relation till barnens visade intresse, upp behovet av 
ämneskunskap: 

En lära om mer begrepp inom musik än att bara sjunga tillsammans. Att jag som förskollärare har 
kunskap och är påläst inom de olika begreppen inom musik. Mer planerad undervisning än bara den 
spontana sången, men ändå baserat på barnens intressen. (F) 
Att förskollärarna är insatt och har kunskaper om ämnet. Ljud, takt, språk, rytm, instrument, dans, 
rörelse, drama – att förskollärarna fångar upp barnens intressen och tillför nytt stoff i form av material, 
frågor och lärmiljö. (C) 

 
Cheferna lyfter ibland enbart barnens intresse:  

Nyfikenhetsfråga/intresse/behov från barnen som utgångspunkt. (C) 
Att använda barns intressen i undervisningen – att ta in deras musik. (C) 

 
En förskollärare lyfter snarare barnens förkunskaper än deras intresse som inspiration till 
undervisning. 

När du har en medveten tanke på vad du vill göra. T ex Tempo. Du tar reda på barnens förkunskaper 
först för att veta vad de kan. För att sedan undervisa. (F) 

3 Ämnesövergripande och transdisciplinär undervisning  
Begreppet ”ämnesövergripande” vilket i sammanhanget kan kombineras med undervisning 
förekommer. Ämnena specificeras inte, utan skrivs fram som att ”blanda ämnen”, att ”låta dem 
gå i varandra”: 

Jag ser det dock som svårt att “inte blanda” ämnena. (F) 
Ämnena kan gå i varandra. (F) 

Men det finns också förskollärare som uttrycker sig mer ämnesspecifikt i relation till musik. 
Det kan handla om att musik ”kopplas till andra ämnen”, att ”ämnen sammanförs” och 
”kombineras”:  

Musik kopplat till andra ämnen, lära på olika sätt, olika material (F) 
Musiken och rörelse kan kopplas till alla teman egentligen. (F) 
Genom att ha varit med i programmet har jag lärt mig hur jag kan sammanföra musiken med andra 
”ämnen”. (F) 
Musik går även ihop många gånger med matematik och språk. (F) 
Alla tre ämnen kan kombineras under samma tillfälle. Språk och kommunikation är grunden för 
undervisning. Musik och matematik är ämnen som ligger nära varandra då musik i grunden är 
matematisk. Flerspråkighet kan ses som att matematik och musik också är språk och genom 
undervisningen så kommuniceras flera språk. (F) 
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Det kan också handla om att ”undervisa utifrån flera ämnen” samtidigt: 
Vi kan även ha undervisning utifrån två eller flera ämnen samtidigt. Som matte/musik. (F) 

Eller att undervisningen kan ha varierande ämnesfokus: 
Det kan vara olika fokus som tex inommusikaliska mål, men även områden som kan angränsa och 
samverka med musik – dans, ordlek (sång). (F) 

Ett nytt begrepp som förskollärarna använder sig av 2018 är transdisciplinär undervisning: 
Koppla musikundervisningen till andra innehåll och områden, arbeta transdisciplinärt. (F) 
Använda transdisciplinärt lärande och tänka ”nytt”, inte bara sjunga i samlingen. (F) 

En chef uttrycker poängen med att den som undervisar är medveten om såväl det enskilda 
ämnet som valen att koppla ämnet samman med andra ämnen.  

För mig blir att känneteckna undervisning i olika ämnen att den som utför undervisningen vet i vilket 
ämne det undervisar eller att den gör ett aktivt val att integrera andra ämnen i själva situationen. (C) 
Att inte dela in tillvaron på förskolan utan att se att allt pågår samtidigt och hänger ihop. 
Vi kan inte ha ett projekt på tisdagar, matematik på torsdagar och sång på fredagar. 
Vi måste inse det svåra att allt måste ske samtidigt. (C) 

Flera chefer och förskollärare skriver både explicit och implicit om transdisciplinärt lärande 
och en exemplifierar med musikmatematik.  

Man kan sammanfläta två ämnen som matte-musik då man jobbar med två ämnen samtidigt! (F) 
… transdisciplinärt... (C) 
Transdisciplinärt lärande matemusik. (C) 
Musikmatematik inte fel! Upptäcka takt och rytm, göra matematik utifrån det! (C) 

4 Hantverksmässig aspekt av musikundervisning  
Ett tydligt spår i reflektionsdokumenten och som både förskollärare och chefer nämner är det 
som kan kallas för musikundervisningens ”hantverksmässiga moment” (Nielsen, 2006) 
exempelvis sång/att sjunga, instrumentspel/att spela och rörelse/att dansa.  

Rytm, takt, mönster, sång, dans, instrument, rörelse (F) 
Sång-rörelse, instrumentspel, lyssnande. (F) 
Prova på instrument, dans, sång, ljud, att lyssna, skapa… (F) 
Sjunga och spela på flera olika sätt, räkna taktslag, forte, piano, crescendo, diminuendo osv. Röra sig 
till musik på olika sätt. (F) 
När vi sjunger…dansar, använder rytminstrument/ klappar takten. Leker. Lyssnar på olika musikgenrer. 
(F) 
ex tempo, dynamik, tonhöjd, harmonik, takt, klangfärg som undersöks och påvisas genom att uppleva 
skillnaderna (ex dynamisk svag starkt) på olika sätt ex genom att sjunga, spela musik eller instrument, 
röra sig till, måla, lyssna. (F) 
När det sker  rörelse / sångstund med barnen där vi tex dansar/ lyssnar till olika rytmer / ljud eller 
sjunger sånger utifrån tex lesson study (F) 
Musicerar tillsammans, sjunger, provar instrument, tränar rytmer med och utan rytminstrument, dansar, 
ritar till musik, lyssnar och dansar till musik. (F) 
Få använda /röra på sin kropp, utforska sin röst, använda sin mimik och kroppsspråk. (F) 

 
Likaså cheferna lyfter fram de mer hantverksmässiga aspekterna av musikundervisning:  

T ex Sång, instrument, rörelse, takt, skapande material m m (C) 
Sång, instrument, rörelse…(C) 
Att olika uttryck som dans, sång, musik ingår både som metoder och ämneskompetens i målstyrda 
processer. (C) 
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Man kan göra rörelser till sånger, dans rörelse instrument. (C 
Spela instrument, sjunga, lyssna på musik, (C) 
När det sker rörelse/sångstund med barnen där vi tex dansar/ lyssnar till olika rytmer / ljud eller sjunger 
sånger…(C) 
Spela musik, lyssna på musik, göra musik, styrka etc….(C) 

 
Några förskollärare, men inga chefer, specificerar eller lägger mer betoning vid någon/några 
specifika moment. I samband med att spela instrument så handlar det om att prova på, att 
utforska, att spela tillsammans och att utforska ljud i vardagen.  

Att låta barnen få prova på olika instrument (F)   
Utforska olika instrument. (F)  
Få pröva att spela på olika instrument men också utforska hur t ex olika vardagsföremål eller leksaker 
låter. Utforska ljud utomhus sus i träden åket i kasebanan. (F) 
Att barn och pedagog lyssnar och spelar tillsammans. (F) 

 
Sång kopplas förskollärarnas citat till varierande tempo och dynamik.  

Vi kan sjunga och spela en sång i olika tempon, vi kan sjunga och spela starkt och svagt. (F) 
Hur låter det när vi sjunger fort/sakta, starkt/svagt osv. (F)  
Utveckla en sång som barnen tycker om genom att sjunga i olika tempo, styrka, spela olika instrument 
till. (F) 

 
Både begreppet rörelse och dans förekommer hos förskollärarna och sätts i samband med 
varierande genres och lekfullhet. 

Använda kroppen. (F) 
Klappa takten och röra sig till musik. (F) 
Att få röra sig till olika sorters musik på ett lekfullt sätt. (F) 

 
Sjunga, spela och dansa är alltså aktiviteter som nämns oftare än det som kan tänkas ligger till 
grund för allt musicerande, att lyssna. Att lyssna är, liksom 2016, ett vagare spår men 
specificeras i relation till varierande genres, men också i relation till dynamik, tempo och 
musikens form.  

Lyssnar på olika slags musik. (F) 
Att lyssna på olika typer av musik tillsammans med barnen.  (F) 
Att lyssna och känna av, in crescendons ljudstyrka. Tempo fort, långsamt. Form intro, refräng, vers. (F) 

5 Undervisning i musik en väg till glädje och gemenskap  
Undervisning i musik skrivs fram som en väg till glädje och gemenskap.  

5a. Glädje  
Känslor är också ett ord som kommer upp, dels att lyssna på musik som kan ge olika känslor, 
dels hur man kan uttrycka känslor när man spelar instrument. 

Att de får höra musik som ger möjlighet till olika känslor och känslolägen. (F) 
Kan man spela olika känslor? Kan man spela trummor argt? Kan man spela xylofon glatt? Detta är 
möjliga frågor att diskutera under olika tillfällen. (F) 
Uttrycka och illustrera känslor. (F) 

 
Ett ord som kan förknippas med musikens emotionella dimension är glädje. Det är ett ord som 
både förskollärare och chefer använder sig av.   
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Glädje (F) 
Mycket glädje (F) 
Sångglädje (F) 
Annars är musik glädje och man kan nå många barn med musik som uttryckssätt. (F) 
Glädje…(C) 
Öva inför Lucia/uppträdande där barnen känner glädje och samhörighet. (C) 

5b. Gemenskap 
Musikens existentiella dimension kan exempelvis handla om att hantera livet och världen i och 
med musik. I förskolekontext kan det exempelvis handla om att barn får möjlighet att uppleva 
att de kan hantera musik och att musik är en del av deras liv. I sammanhanget lyfter både 
förskollärare och chefer upplevelsen av gemenskap: 

Gemenskapen som musiken väcker. (F) 
Man kan använda musik som ett verktyg i sin undervisning för att skapa glädje och avslappning. (F)  
Social gemenskap. (C) 
Öva inför Lucia/uppträdande där barnen känner glädje och samhörighet. (C) 
gemenskap…deltagande… (C) 
T ex en sångstund där det sker att samspel med gruppen eller enskilt. (C) 

 
Den existentiella dimensionen kan också kopplas samman med upplevelsen av och frågor som 
”vem är jag”? och ”vad vill jag”? En av förskollärarna lyfter att undervisning handlar om att 
väcka barnens intresse för musik:  

Väcka intresse för musik. (F) 
 
Till musikens existentiella dimension kan kanske också en förskollärares tankar om musik som 
något universellt kopplas.  

Musik är något universellt som alla förstår och kan få människor från olika kulturer att mötas. 
Undervisning i musik kan starta ett projekt om mångfald och interkulturalitet. Syftet kan vara att ta 
tillvara på den mångfald som finns på våra förskolor och uppmärksamma alla olika kulturer som finns 
representerade. Genom att tillämpa ett interkulturellt förhållningssätt synliggör vi olika kulturer 
samtidigt som vi skapar en förståelse för vad interkulturellt samspel är i förskolan och här är musik ett 
perfekt pedagogiskt verktyg. (F) 

6 Musikundervisningens form 
Både förskollärare och chefer använder begrepp som ”utforskande” och ”undersökande” i 
samband med vad som kan känneteckna musik i förskola. Däremot används utmaningar och 
lek enbart av förskollärare.  

6a. Utforskande  
Ordet utforska förekommer hos såväl förskollärare som chefer i samband med 
musikundervisning och är då kopplat till musik som mål och hantverksmässiga moment:   

Upplevelser och utforskande av musikämnets olika delar där musiken får ett eget värde, blir ett 
lärandemål i sig och inte enbart används som ett medel/verktyg i undervisningen. (F)  
Att få utforska sin röst (F) 
Utforska olika instrument. (F) 
Få pröva att spela på olika instrument men också utforska hur t ex olika vardagsföremål eller leksaker 
låter. Utforska ljud utomhus sus i träden åket i kasebanan. (F) 
Att barnen blir introducerade till olika sätt att använda musik där de själva kan utforska och lära sig. (F) 
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…utforskande av musikämnets olika delar där musiken får ett eget värde, blir ett lärandemål i sig och 
inte enbart används som ett medel/verktyg i undervisningen. (F) 
Lekfulla och utforskande men fortfarande planerade målstyrda undervisningssituationer. (F) 
Jag tror att man kan undervisa i musik genom att ge barnen en uppgift i t.ex. takt, volym, tempo. Hur 
låter det när man spelar högt, vad tycker du är högt, kan trumpeten spela lågt? Kan triangeln spela högt? 
Vilka instrument låter lika? (F) 
Att man tillsammans med barnen utforskar ljud och skapar musik tillsammans (C) 
Att barnen får utforska musik och instrument på ett lekfullt och tillåtande sätt. (C) 
Gemenskap, lyssnande, deltagande, utforskande, härmande, inommusikaliskt, transdisciplinärt, 
instrumentalt, vokalt, traditionellt, experimentellt (C) 
Utforskande av inom- och utommusikaliska mål så som klangfärg, dynamik (starkt och svagt) takt och 
rytm, puls. (C) 

6b. Utmaningar  
Att ”utmana” barnen är något som kommer upp i några förskollärares reflektioner. Det kan 
kopplas till allt som är ”nytt” för barnen: 

Att exempelvis utmana eleverna i deras utveckling och presentera områden inom musiken som är nya 
för eleverna. (F) 
Allt det som vi gör inom ämnet musik utifrån våra egna ämneskunskaper för att utmana och undervisa 
barnen om och i musik. (F) 
Jag tror att undervisning handlar mycket om att just utmana barnens tänkande och ställa vidare frågor 
om det de redan kan, jämföra deras svar med varandras så att man gemensamt kommer vidare fast man 
ändå inte behöver komma fram till samma slutsats. (F) 

 
Utmaningen kan också specificeras till att handla om någon av musikens strukturella 
dimensioner: 

Att utmana barnen i deras kunnande om t ex takt. (F) 
 
Eller att utmana barnen med mer vetenskapliga musikaliska begrepp: 

Alla kännetecknas av ämnesinriktade ”begrepp” som pedagogerna kan använda för att utmana barnen. 
(F)  
 
…ämnesinriktade ”begrepp” som pedagogerna kan använda för att utmana barnen. (F) 

6c. Lek 
Lek är ett begrepp som används av förskollärarna men inte av cheferna. Det handlar dels om 
lek- och lustfyllt lärande, dels om lek, rörelselek och saker att leka med: 

Cd-skivor, sångböcker och instrument finns tillgängligt att använda och leka med. (F) 
genom lek…upptäcka olika genrer, tempo mm (F) 
Undervisning i förskolan inkluderar alla aktiviteter, lekar, lektioner och rutiner som förekommer under 
dagen i förskolan…(F) 
Genom leken och det lustfyllda lärandet stimulera fantasi, inlevelse och kommunikation och förmåga 
till symboliskt tänkande (F) 
Att genom lek, upplevelser, barns tankar sätta fokus och fördjupning på musikens betydelse i barnens 
vardag (F) 
Leker (F) 
Rörelselekar (F) 
Lekfulla och utforskande men fortfarande planerade målstyrda undervisningssituationer. (F) 
Att få röra sig till olika sorters musik på ett lekfullt sätt (F) 
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7 Fokus på en eller flera aspekter av musikämnet 
Undervisa i ämnet musik kan ha sin utgångspunkt i ”ämnets flera aspekter” (Nielsen, 2006). 
Förskollärare och chefers utsagor om musikämnets hantverksmässiga aspekt är redan 
presenterat (se kap 4). Flera förskollärare och en chef lyfter i sina reflektionsdokument vikten 
av att använda korrekta musikteoretiska begrepp, vilket kan tolkas handla om en ”vetenskaplig 
aspekt av musikämnet” (Nielsen, 2006). Förskollärare och chefer lyfter också fram vikten av 
sinnesupplevelser i samband med musikundervisning vilket kan tolkas vara en ”konstnärlig 
aspekt” av musikämnet (Nielsen, 2006). Poängen av kombinationen, vetenskapliga sida och 
konstnärlig sida skrivs fram av flera förskollärare och en chef: 

En undervisning där barn ges förutsättningar att utveckla förståelse för relevant begrepp avseende 
exempelvis tempo, takt och dynamik. En undervisning som ger barn förutsättningar att använda sin 
kunskap i musikaliskt utövande. (F) 
Ex tempo, dynamik, tonhöjd, harmonik, takt, klangfärg som undersöks och påvisas genom att uppleva 
skillnaderna (ex dynamisk svag starkt) på olika sätt ex genom att sjunga, spela musik eller instrument, 
röra sig till, måla, lyssna. (F) 
Allt det som vi gör inom ämnet musik utifrån våra egna ämneskunskaper för att utmana och undervisa 
baren om och i musik. (F) 
Att tillsammans med barnen jobba med musikens byggstenar (inom-musikaliska mål), praktiskt prova 
på. Känna musikens kraft, att låta barn uppleva musik, samtala om musik, skapa musik. Att ge barnen 
verktyg i form av begrepp, upplevelser och instrument (C) 

7a. Att prata om musik och använda musikteoretiska begrepp  
Många förskollärare och chefer lyfter just poängen med att prata om musik och att använda 
korrekta (musikteoretiska) begrepp i musikundervisningen.  

Jag tror att undervisning handlar mycket om att just utmana barnens tänkande och ställa vidare frågor 
om det de redan kan, jämföra deras svar med varandras så att man gemensamt kommer vidare fast man 
ändå inte behöver komma fram till samma slutsats. (F) 
Förskollärararen benämner olika musikaliska begrepp i en aktivitet och riktar barnens uppmärksamhet 
mot det. (F) 
Genom att låta barnen erfara musik på olika sätt rikta barnens fokus på musikens olika tempo och takt, 
musikens byggstenar. (F) 
Förståelse för takt, rytm (F) 
Ämnesinriktade ”begrepp” som pedagogerna kan använda för att utmana barnen. (F) 
Jag som förskollärare undervisar genom att berätta om instrumenten, deras namn och hur de låter. Att 
man kan spela på olika vis och prata om olika genrer (F) 
Att använda de musikaliska begreppen i vardagen, ex sjunga starkare/svagare istället för att vi tidigare 
sa sjung högre/lägre (F) 
Det är viktigt att benämna och använda adekvata begrepp som tex takt, puls, olika matematiska begrepp 
mm inom de olika ämnena. (F) 
Ljus/mörk ton, takt/ton (C) 
Social gemenskap, takt, rytm, glädje…(C) 
Musiktermer, musikaliskt "språk", rytm, takt, toner, instrument, att skriva musik- notkunskap, genrer, 
musik för att förstärka känslor, musik/ljudsättning m.m. (C) 
Att olika musiktermer som takt, stark, svag, rytm, ton m.m. och olika uttryck som dans, sång, musik 
ingår både som metoder och ämneskompetens i målstyrda processer. (C) 
Takt, refräng/vers, ton (C) 
Medvetna aktiviteter där klang, takt, rytm osv särskiljs och benämns av förskolläraren. (C) 

 
I citaten nedan blir det tydligt hur förskollärare kombinerar ”att prata om” (musikämnets mer 
vetenskapliga aspekt) med ”att göra” (musikämnets mer hantverksmässiga moment): 
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En lära om mer begrepp inom musik än att bara sjunga tillsammans. Att jag som förskollärare har 
kunskap och är påläst inom de olika begreppen inom musik (F) 
Använda olika instrument, använda olika takter och tempo, ge barnen ord på vad vi gör (F) 
När vi uppmärksammar musikens olika delar, hur låter det när vi sjunger fort/sakta, starkt/svagt osv När 
barnen använder sig av olika musikaliska begrepp (F) 
Att spela, sjunga och lyssna med barnen. Prata om det som spelas, sjungs och lyssnas på. Prata om takt, 
ton högt, lågt, starkt, svagt etc (F) 
Ge barnen ord på vad vi gör (F) 
Berätta  om  olika  termer  som  används inom musiken. För äldre barn kan man även introducera noter 
och deras betydelse. (F) 
Att spela, sjunga och lyssna med barnen. Prata om det som spelas, sjungs och lyssnas på. Prata om takt, 
ton högt, lågt, starkt, svagt etc.(F) 

7b. Sinnlighet och upplevelse 
Sinnlighet och upplevelse är det några förskollärare och chefer som lyfter fram kan känneteckna 
musikundervisning i förskolan vilket kan tolkas handla om musikämnets konstnärliga aspekt.  

Musik och sång skapar affekt (sinnesrörelse) i barnet och ger barnet att erfara sin omvärld genom 
estetiska uttryck. (F) 

  Använder alla sinnen. (F) 
Ex att lyssna och känna av, in crescendons ljudstyrka. Tempo fort, långsamt. Form intro, refräng, vers. 
(F) 
Upplevelser och utforskande av musikämnets olika delar där musiken får ett eget värde, blir ett 
lärandemål i sig och inte enbart används som ett medel/verktyg i undervisningen. (F) 
Ex tempo, dynamik, tonhöjd, harmonik, takt, klangfärg som undersöks och påvisas genom att uppleva 
skillnaderna (ex dynamisk svag starkt) på olika sätt ex genom att sjunga, spela musik eller instrument, 
röra sig till, måla, lyssna. (F) 
Genom musiken kan man bearbeta och utveckla olika förmågor. Det kreativa utvecklar det estetiska. 
(C) 
Se musiken som ett uttryckssätt som främjar kommunikation, interaktion och gemenskap. (C) 

8 Planerad och/eller spontan musikundervisning  
Ett spår som kan tolkas handla dels om den didaktisk hur-frågan, men också tangerar när-frågan 
är att musikundervisning skrivs fram som planerad och/eller spontan.  

8a. Enbart planerad musikundervisning 
En förskollärare lyfter enbart planerad undervisning gällande vad som kan känneteckna 
musikundervisning i förskola.  

Planerad undervisning, mindre undervisningsgrupper, (F) 

8b. Enbart spontan musikundervisning 
Andra förskollärare synliggör enbart de spontana undervisningsstunderna. 

Lärandestunder uppstår spontant både inne och utomhus och initieras då av både barn och vuxna. (F) 

8c. Planerad och spontan musikundervisning 
Men flertalet förskollärare och chefer skriver om kombinationen av spontana stunder och 
planerade. 

Ta tillvara och väva in musikaliska begrepp och hitta undervisningssituationer i vardagen (F) 

Planerad sångstund, dans, rytmik. Även barnens spontana musikintresse, gemenskapen som musiken 
väcker. (F) 
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Planerade samlingar där musiken i sig är målet… Musik kan också komma spontant i vardagen som att 
ett barn undersöker tempo och takt med pinnar i skogen. Det kan man bygga vidare på om man 
fortsätter med det inne vid till exempel matsituationen, hur låter det med besticken? Finns intresse kvar 
bland barnen kan man efter detta planera in undervisningsstunder med till exempel tempo. (F) 
Musikstunder kan vara planerade arrangerade situationer där pedagog har ett tydligt mål t:ex dynamik. 
Lärandestunder uppstår också spontant både inne och utomhus och initieras då av både barn och vuxna. 
(F) 
Musikundervisningen kan förekomma både spontant på tex utflykten eller mer strukturerad och 
förberedd med didaktisk planering. Det blir undervisning så länge jag har en målstyrd tanke i mötet med 
barnen. (F) 
Planerad sångstund, dans, rytmik. Även barnens spontana musikintresse, gemenskapen som musiken 
väcker. (F) 
Det finns en planering innan undervisningsstunden eller så har förskolläraren en tanke med 
undervisningen i de spontana situationer som kan uppstå och tar tillfället i akt att undervisa. (F) 
Om barnen t.ex. sjunger, spelar på instrument, det kan vara att de använder en pinne som en flöjt. Man 
fångar upp det, tar reda på vad barnet har för förkunskaper som man sedan bygger vidare på. Det kan 
vara högt och lågt, tempo. Sedan bygger man undervisningen kring detta men också fångar lärandet då 
det sker oplanerat. (F) 
Att de utgår från barnen och kan vara både spontan och planerad. (C) 
Att målstyrda processer genomförs både i förväg planerad undervisning som att i stunden fånga barnens 
intressen och frågor och genomföra undervisning. (C) 

9 Spår av vetenskaplig grund kopplad till musikundervisning – medvetenhet och 
didaktik  
Didaktisk medvetenhet kan vara ämnesspecifik (9b) men behöver inte vara det (9a). En relation 
mellan begreppen medvetenhet och musikdidaktik kan spåras i reflektionsdokumenten.  

9a. Medvetenhet  
Flera förskollärare och chefer skriver om medvetenhet i relation till det som kan tolkas vara 
didaktiska överväganden, överväganden som inte kopplas till ett specifikt ämne, utan mer av 
allmändidaktisk natur.  

Det handlar om att ha en medvetenhet om vad det är man vill undervisa, vad man vill att barnen ska lära 
sig och få med sig i undervisningstillfället…Det handlar om vad man som förskollärare har för idé och 
tanke med stunden som avgör om det blir en undervisning. (F) 
Att det finns en målstyrd process där det ligger en planering och tanke kring det som ska göras för att 
närma sig lärandeobjektet. En medvetenhet av pedagogen kring processerna som görs i arbetet för att ge 
barnen möjlighet att närma sig lärandeobjektet. (F) 
När du har en medveten tanke med vad du gör och vill uppnå. (F) 
Medvetenhet kring att man bedriver undervisning inom de olika ämnena. (C) 

 
Någon förskollärare och två chefer använder begreppet didaktik: 

En didaktisk teoriinformerad undervisning men också möjligt att genomföra med postkonstruktionistisk 
metateoretisk grund (F) 
Ett förutbestämt lärandeobjekt i fokus kopplat till didaktiska frågor med en medveten metod för att 
utveckla förmågor hos barn (C) 
I alla didaktiska ämnena kan jag använda analoga och digitala verktyg som hjälp i undervisningen. (C) 

 
Två förskollärare använder sig av begreppet teori. Den ena teorier om lärande, den andra om 
undervisning och den tredje om ämnet: 

Att det kan se ut på många olika sätt. Grunda sig på olika teorier om barns lärande. (F) 
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De olika undervisningsteorierna kan ju användas utifrån de olika områdena. (F) 
Kunna ämnesteorier för att se musikens mångfald. (C) 

9b. Medvetenhet i relation till musikämnet och musikdidaktik 
Medvetenhet ställs nedan i relation till vad-frågan i ämnet musik: 

Det handlar om att ha en medvetenhet om vad det är man vill undervisa, vad man vill att barnen ska lära 
sig och få med sig i undervisningstillfället. Är det klangfärger i musik, olika matematiska begrepp eller 
vill jag att barnen ska lära sig att ljuda vissa bokstäver. Det handlar om vad man som förskollärare har 
för idé och tanke med stunden som avgör om det blir en undervisning. (F) 
En situation där man har en medveten tanke med varför man väljer vissa sånger eller rytmer, eller 
undervisar kring andra inom-musikaliska mål som ex dynamik eller takt. (F) 
En medvetenhet om att man kan skilja mellan inom-musikaliska mål och utom-musikaliska mål. (F) 
En medvetenhet hos oss förskollärare kring innehållet i musikstunden är viktigt! (F) 
När du har en medveten tanke på vad du vill göra. T ex Tempo. (F) 
Ökad medvetenhet om musik som ett kunskapsområde och inte endast som en väg att använda för att nå 
andra mål. (F) 
Medvetna aktiviteter där klang, takt, rytm osv särskiljs och benämns av förskolläraren. (C) 
Inom- och utommusikaliska mål, utifrån de didaktiska frågorna: vad, hur och varför, undervisning i 
musik kan vara att man strukturerat jobbar med rytm, klappar takt till ramsor. (C) 

 
Ämneskompetens, ämnesförtrogenhet och kunskap: 

Musikaliskt innehåll vilket förutsätter ämneskompetens och koppling till målområden i läroplanen (C) 
En målstyrdprocess, att förskollärarna är insatt och har kunskaper om ämnet. Ljud, takt, språk, rytm, 
instrument, dans, rörelse, drama (C) 
För att undervisa i de olika ämnena krävs det att läraren har ämneskunskaper och kan omsätta dessa i 
praktiken. (F) 
Förtrogenhet om det innehållsliga i musiken, dvs inte bara använda musiken som ett medel för att nå 
andra mål. Att rikta barnens uppmärksamhet mot takt, rytm, mönster, dynamik, ljud osv, få dem att inse 
att musiken innehåller så mycket mer än ”bara” helheten i en låt vi lyssnar på. Det krävs stor  
ämnesdidaktisk kunskap hos förskolläraren för att kunna göra detta. (C) 
Att förskollärarna är insatt och har kunskaper om ämnet. (C) 

9c. Reflektioner om förändrat kunnande gällande musikundervisning i förskola 
Flera förskollärare, men ingen chef, reflekterar över ett förändrat kunnande om 
musikundervisning i förskola från 2016 till 2018.     

Så mycket mer än jag trodde tidigare. Att musik inte endast handlar om att ha en sångsamling. Utan att 
det har att göra med dynamik, tempo mm (F) 
Problematisering, att kunna använda sig av olika ingångar och redskap för att arbeta med dessa ämnen 
och att arbeta med flera ämnen samtidigt. (F) 
Musik är så mycket mer än det som jag trodde var musik innan. (F)  
Förutom de klassiska musiktillfällena som sånger, instrumentspel mm. Efter uppgiften med musik har 
man tänkt mer på takt, toner, dynamik som man inte tänkt/kunnat tidigare. (F) 
Ofta i förskolan blir det mycket som går in i varandra och används som ett medel för att komma åt 
något annat. Personligen så har nog musik varit ett sånt ämne lite för mig; att jag använt det för att 
komma åt ett språkligt mål och inte för ett musikaliskt mål. Kanske för att jag inte känt mig lika 
bekväm, då jag inte behärskar något instrument helt hundra eller har perfekt gehör. Men efter att varit 
med i FoU-projektet så har jag börjat tänka mer i de banorna och släppt lite ”prestationsångesten” kring 
ämnet musik. (F) 

Utmärkande spår 2016 i relation till 2018  
2016 kunde sju utmärkande spår synliggöras på frågan med fokus på vad som kännetecknar 
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undervisning i musik i förskola (se Tabell 4.2). 2018 är spåren nio (se Tabell 4.3), delvis 
liknande 2016, delvis förändrade. En av skillnaderna är att det 2018 finns skillnad mellan 
förskollärare och chefers svar.   
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Tabell 4.3: Utmärkande spår av vad som kan känneteckna undervisning i musik i förskola 2016 
 År 2016   År 2018 

Förskollärare och chefer Förskollärare och chefer Förskollärare eller chefer 

1. Hantverksmässiga moment i 
musikundervisning   

1a. Att sjunga 
1b. Att spela  
1c. Att dansa 

1. Mål  
1a. Fokus på enbart inommusikaliska 
mål  
1b. Både inom- och utommusikaliska 
mål 
 
 

 
 
 
1c. Fokus på enbart 
utommusikaliska 
mål/musik som medel (F) 

2. Undervisning med musik som mål 
och musik som medel  

2a. Musik som medel 
2b. Musik som mål 

2. Barnens intresse och 
förskollärarens förmåga att 
bygga vidare   

 

3. Ämnesövergripande undervisning, 
planerad och spontan   
3a. Ämnesövergripande = inte 
skilja ämnena åt 
3b. Planerat och spontant  

3. Ämnesövergripande och 
transdisciplinär undervisning 

 
 

 

4. Undervisning i musik en väg till 
samhörighet och glädje 

4. Sjunga, spela och dansa – 
hantverksmässig aspekt  

  

5. Undervisning i musik genom 
utforskande, upplevelser, uttryck 
och lek 
5a. Att utforska och pröva 
5b. Upplevelser av musik 
5c. Att uttrycka sig med och om 
musik 
5d. Musiklek 

5. Musikundervisning en väg till 
glädje och gemenskap 
5a. Glädje 
5b. Gemenskap 

 

6. Förskollärarens kunskap och 
barnens intresse – 
utgångspunkter för undervisning 
6a. Förskollärarens medvetenhet 
och kunnande 
6b. Barnen intresse 

6. Musikundervisningens form 
6a. Utforskande  
 

 
 
6b. Utmaningar (F) 
6c. Lek (F) 

7. Vaga spår av vetenskaplig grund 
kopplad till undervisning 

7. Fokus på en eller flera aspekter av 
musikämnet 
7a. Att prata om musik och använda 
musikteoretiska begrepp 
7b. Sinnlighet och  upplevelse 

 

 8. Planerad och/eller spontan 
musikundervisning  
 
 
8c. Planerad och spontan 
musikundervisning 

 
8a. Enbart planerad 
musikundervisning (F) 
8b. Enbart spontan 
musikundervisning (F) 

 9. Spår av vetenskaplig grund 
kopplad till musikundervisning – 
didaktisk medvetenhet 
9a. Medvetenhet i relation till 
allmändidaktik  
9b. Medvetenhet i relation till 
musikdidaktiska överväganden  

 
 
 
 
 
 
9c. Reflektioner om 
förändrat kunnande (F) 
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Problematisering av vad som kan känneteckna undervisning 
musik i förskola åren 2016 och 2018 
I detta avsnitt ställs svaren från reflektionsdokumenten 2016 i relation till de 2018. De olika 
utmärkande spåren problematiseras, vänds och vrids på i förhållande till frågan om vad som 
kan känneteckna musik i förskolan och tidigare forskning och styrdokument.  

Mål: Inom- och/eller utommusikaliska 
Det tydligaste spåret 2018 är just de ”inom (och utom-)musikaliska” målen (Pramling & 
Wallerstedt, 2010; Holmberg, 2014) där musikens strukturella dimensioner har skrivits fram 
som fler och mer tydligt uttalade. De vanligast omnämnda strukturella dimensionerna är takt 
(2018: 51 jämfört med 2016: 45) och rytm (2018: 43 jämfört med 2016: 73) vilket 2018 har 
utvecklats till att också inkludera tempo (34), dynamik (19), tonhöjd/-läge (12), klangfärg (10) 
och harmonik (1). Musikämnets innehållsliga dimension kan genom synliggörandet av 
inommusikaliska mål tolkas ha kvalificerats (Biesta, 2011).  

Sammanvävning av barnens intresse och förskollärarens förmåga att bygga vidare  
Även 2016 var ordet ”intresse” vanligt förekommande. Då användes också ordet ”fånga” i 
betydelsen ”fånga barnens uppmärksamhet” (jfr, Holmberg, 2014). 2018 förekommer 
begreppet i relation till ”fånga barnens lärande” samt ”fånga barnens visade intresse”. 
Innebörden av ”att fånga” kan alltså tolkas ha förskjutits och fått en delvis annorlunda innebörd.  
Att utgå från barngruppens behov är inte lika tydligt 2018 som 2016. 2018 kan det snarare 
tolkas som att undervisningen är en sammanvävning av barnens visade intresse och 
förskollärarnas förmåga att bygga vidare på intresset.  

Att utgå från barngruppens behov är något som skrivs fram 2016. Förskollärarens roll är inget 
som direkt synliggörs. 2018 kan det tolkas som att förskollärarens roll har kvalificerats och 
blivit tydligare då ett spår gällande deras förmåga att bygga vidare på barnens intresse i 
undervisningen växer fram.  

Ämnesövergripande och transdisciplinär undervisning  
Såväl 2018 som 2016 används begreppet ämnesövergripande undervisning och musiken 
kopplas samman med såväl språk som matematik. 2018 används också begreppet 
transdisciplinär (Palmer, 2010) och exemplifieras med musikmatematik.  

Sjunga, spela och dansa – en aspekt av musikundervisning   
2016 var det tydligaste spåret musikundervisningens aktiviteter eller hantverksmässiga 
moment, såsom sång, instrumentspel och rörelse. 2018 är de fortfarande väl synliga, även om 
begreppen inom- och utommusikaliska mål kan sägas ha tagit över platsen som huvudspår. 
Förskjutningen kan hänga samman med delvis förändrat fokus i deras målbeskrivning. 2016 
var målet med undervisningsstunden det hantverksmässiga momentet, medan målet 2018 
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snarare formuleras i termer från musikens strukturella dimensioner och de hantverksmässiga 
momenten blir då snarare metod än mål.  

Undervisning i musik en väg till glädje och gemenskap  
Musikundervisningens innehåll kan diskuteras utifrån Nielsens (2006) sätt att se på musik som 
”ett mångspektrat meningsunivers” med flera dimensioner. Nielsen lyfter hur musikens mening 
kan uppfattas ligga i dess struktur (exempelvis dynamik, tempo, tonhöjd), men att det också 
kan vara något som ligger utanför som är avgörande. När vi förnimmer ett musikaliskt förlopp 
upplever vi inte en rad enkla ljud med vissa bestämda egenskaper som klangfärg, intensitet och 
tonhöjd. Musik består alltså inte enbart av vissa strukturella särdrag som kan beskrivas i tekniskt 
betonad fackterminologi, utan något som också har mening djupare placerat i objektet. 
Musikalisk mening blir det, utifrån Nielsens perspektiv, först när det föregår en perceptuell 
bearbetning av de mottagna sinnesintrycken. Utifrån Nielsens syn på vad musik kan vara så 
finns det en förbindelse mellan meningen med musiken och människors upplevelse av den. 
”Noget i den ene svarer til noget i den anden” (se bild i Nielsen, 2006: 137). Utifrån detta 
resonemang ser Nielsen (2006) musik som ett objektfenomen i ett ”mångspektrat 
meningsunivers”.  

Musikkens struktur udgør blot visse dimensioner i et sammenhængende meningsspektrum og fører 
ind i/er forankret i andre dybere placerede meningslag af fx kinetisk-motorisk, emotionel, åndelig, 
eksistentiel art. (Nielsen, 2006: 136)  

Om vi relaterar denna förståelse av musikens olika dimensioner till musikdidaktik i förskola så 
kan de ses som utgångspunkter för undervisningen. Det kan vara ett sätt att kvalificera musik 
som innehåll.  

I reflektionsdokumenten 2018, liksom 2016 finns det spår av musikens socio-emotionella 
krafter, eller musikens emotionella och existentiella dimensioner. I 2016 års 
reflektionsdokument lyftes begreppet ”samhörighet”, det gör det även 2018 men 2018 har ordet 
”gemenskap” blivit ett tydligare spår. För att fortsätta på spåret med socio-emotionella aspekter 
så är det intressant att ordet ”omsorg” inte finns med varken 2016 eller 2018.  

Flera förskollärare och chefer uttrycker alltså att undervisning i musik kan handla om andra 
dimensioner än musikens strukturella dimension, det kan tolkas handla om musikens 
emotionella dimension, exempelvis känslor som upplevs och förmedlas i musikaliska 
sammanhang och en existentiell dimension, exempelvis upplevelsen av gemenskap som musik 
kan ge.  

Musikundervisning genom utforskande, undersökande, utmaningar och lek  
Begreppen ”utforska” och ”undersöka” i samband med musikundervisning är lika frekventa 
2016 som 2018. ”Utmana” däremot är betydligt vanligare använt 2018 än 2016. Även detta kan 
kanske kopplas samman med förskjutningen från de hantverksmässiga momenten till de 
inommusikaliska målen. Med undervisningsfokus på hantverksmässiga moment och den 
konstnärliga sidan kan det vara svårt att som utbildad förskollärare och inte musiklärare se vad 
som kan utmanas musikaliskt och hur detta kan göras. Med tydligare mål är det kanske också 
tydligare vad det är som kan utmanas. Det är alltså betydligt fler förskollärare som tänker i 
banor av att utmana barn 2018 än 2016.  ”Lek” förekommer mer sällan 2018 än 2016 och oftare 
hos förskollärare än chefer såväl 2016 som 2018. Å andra sidan kan kanske lek kopplas samman 
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med ämnets konstnärliga aspekt och såväl sinnlighet som upplevelse är ord som används både 
2016 och 2018.  

Fokus på en eller flera aspekter av musikämnet 
Som undervisningsämne kan musik, utifrån Nielsen (2006) sätt att se det, vila på tre aspekter: 
vetenskap, hantverk och konst (se Figur 4.3) 

 
Figur 4.3: Undervisningsämne efter Nielsen, 2006, s. 110. 
 
Exempel på hantverksmässiga moment i reflektionsdokumenten har skrivits fram som sång, 
instrumentspel och rörelse. I 2016 års reflektionsdokument lyfter tre förskollärare vikten av att 
i undervisning använda korrekta begrepp. Denna mer vetenskapliga aspekt av 
musikundervisning kan med inommusikaliska mål utifrån musikens strukturella dimension 
tolkas  ha blivit ett betydligt tydligare spår som nämns av både förskollärare och chefer 2018.  
Både ”sinnlighet” och ”upplevelse” är ord som används av såväl förskollärare som chefer både 
2016 och 2018. Musikundervisning som bygger på sinnlighet och upplevelse kan tolkas ta stor 
hänsyn till musikämnets konstnärliga aspekt. Förskollärare kombinerar ”att prata om” 
(musikämnets mer vetenskapliga aspekt) med ”att göra” (musikämnets mer hantverksmässiga 
moment), detta är dock inget som cheferna tar upp 

Planerad och/eller spontan musikundervisning  
Några förskollärare 2018 lyfter, till skillnad från 2016, att musikundervisningen kan vara 
spontan eller planerad, men flertalet förskollärare och chefer skriver, liksom 2016, att 
musikundervisningen kan vara planerad och spontan. Detta kan jämföras med min tidigare 
studie (Holmberg, 2014) som visar att musikstunder kan vara mer eller mindre linjär och/eller 
icke-linjär.  

Spår av vetenskaplig grund kopplad till musikundervisning – didaktisk medvetenhet  
Begreppen ”kunskap”, men framförallt ”medvetenhet” är synliga spår både 2016 och 2018, men 
är tydligare och mer uttalat av både förskollärare och chefer 2018. Framförallt kopplas 
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medvetenhet ihop med ”teori” och didaktiska frågor, främst innehållsliga, men också gällande 
form och begreppet ”didaktik” används betydligt oftare 2018 än 2016.  

Spår i relation till styrdokument  
I FN:s barnkonvention (FN:s konvention om barns rättigheter, 1989) fokuserar §31.2 barns 
rättighet att ”delta i det kulturella och konstnärliga livet” samt  uppmuntran och tillhandahållen 
av ”lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet”. I förskollärarnas 
och chefernas reflektionsdokument kan det tolkas som att den didaktiska varför-frågan inte 
synliggörs. Annars skulle ett argument för musikundervisning kunna vara barnens rättighet 
utifrån barnkonventionen (Holmberg, 2014). 

I relation till mål om utveckling och lärande enligt Lpfö (SKOLFS 1998:16, s. 10) blir det 
tydligt hur de mer hantverksmässiga begreppen som att sjunga, dansa och spela är framträdande 
i såväl reflektionsdokument (även om det är ett mindre tydligt spår än 2016) som i Lpfö där 
rörelse, sång och musik exemplifieras (SKOLFS 1998:16). I 2016 års reflektionsdokument 
nämns inte Lpfö (även om det kan tolkas finnas med implicit), medan förskollärare 2018 (men 
inte chefer) explicit refererar till förskolans läroplan: 

Att man utgår från inommusikaliska mål med utgångspunkt i Lpfö 98 rev.2016 i planeringen av 
undervisningen och att läraren fokuserar på dessa mål vid undervisningstillfället. (F) 
En planerad aktivitet/samling/stund ledd eller planerad av en förskollärare som syftar till att uppnå 
specifika mål från läroplanen. (F)  
Musik förenar och engagerar tanke och känsla på ett direkt och omedelbart sätt. Musik påverkar 
individen samtidigt på flera olika medvetandenivåer och utgör ett viktigt redskap för lärande (Kursplan 
för musik. www.skolverket.se 26! 2010). (F) 
 

I reflektionsdokumenten lyfts det också vikten av att använda korrekta begrepp:  
Det är viktigt att benämna och använda adekvata begrepp som tex takt, puls”(F) 

 
vilket kan knytas an till målet i Lpfö att förskolan ska sträva efter att ”varje barn utvecklar ett 
nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp…” (SKOLFS 1998:16, 10).   

Samlad analys – didaktiska nivåer med begreppsprövande 
fokus 
I förhållande till Kansanens (1993) tre nivåer kan även 2018 de tydligaste spåren uttolkas från 
praktiknära aktionsnivå. Men det har från 2016 till 2018 skett en förändring där den 
teoretisk/ämnesdidaktiska nivån (se didaktiska frågor nedan) blivit betydligt tydligare. Det 
innebär inte att förskollärare och chefer refererar till olika teoretiker, utan snarare att de 
använder sig av teoretiska begrepp i sina utsagor.  
• Spår av praktiknära aktionsnivå (spår 1-9 ) 
• Spår av teoretisk nivå (spår1, 3 och 9) 

Utifrån de didaktiska frågorna kan vad-frågan koncentreras till tre spår: 

• Inom- och utommusikaliska spår 
• Sammanvävning av barns intresse och förskollärares förmåga att bygga vidare  

http://www.skolverket.se/
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• Musikämnets flera aspekter, såsom hantverk, vetenskap och konst 
 
Hur-frågan visar spår av  

• ämnesövergripande och transdisciplinär undervisning 
• att undervisning sker undersökande, utforskande och ibland utmanande  

 
Som tydligaste spåret i vem-frågan framträder orden ”barn” för att följas av ”vi ” och ”jag” .  
”Tillsammans” har 2018 ersatts med ”gemenskap”. Föräldrar nämns inte. Tillfällen då barn (-
en/-et) förekommer handlar om 

• Att ge barn möjlighet och utmaning 
• Att utgå från barnens intresse och att nå/fånga barnen 
• Att musicera och utforska tillsammans 
• Att rikta barnens uppmärksamhet  
• Att anpassa utifrån barnens ålder 
• Stunder då barnen känner glädje och gemenskap 

 
Var-frågan är inget framträdande spår, men benämns både inom- och utomhus. När 
undervisningen kan ske omnämns både som planerat och spontant. Varför vi ska ha 
musikundervisning kan primärt tolkas handla om  

• att få känna glädje och samhörighet 
• lära sig något inom-musikaliskt eller utommusikaliskt 

Undervisning i musik i relation till flerstämmig undervisning – avslutande diskussion 
Undervisning i musik i förskolan kan ställas i relation till det begrepp som utprövas nämligen 
flerstämmig undervisning. De praktik- och aktionsnära spåren är tydliga såväl 2016 som 2018. 
Om vi närmar oss undervisning i musik utifrån teoretisk infallsvinkel (9) kan spåren tolkas 
något tydligare 2018 än 2016. Sammantaget förs praktiknära resonemang, med hjälp av musik-
och didaktikteoretiska begrepp. 

Stark stämma är inommusikaliska mål samt hantverksmässiga moment som sång, spel och 
rörelse. Det finns också ett tydligt fokus på det praktik- och aktionsnära. Vagare stämma 
gällande undervisning i musik i förskola är flerstämmighet utifrån teoretiska infallsvinklar.  

Spåren visar på varierande musikaliska dimensioner och skiftande innehållsliga aspekter och 
kan visa på och erbjuda alternativa infallsvinklar och variationer av närmanden, det vill säga en 
flerstämmig musikundervisning.  
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5 VAD KAN KÄNNETECKNA UNDERVISNING I 
MATEMATIK? – ÅREN 2016 OCH 2018 
Catrin Stensson 

 
I kapitlet redovisas analysresultatet för delfrågan om ”Vad som kan känneteckna undervisning 
i matematik?” från material som genererats år 2016 och år 2018. Resultatpresentationen följer 
de sammanflätade tolkningsleden som beskrivits i kapitel 2. 

Ordfrekvensanalys år 2016 och 2018  
Materialet för frågan som berör matematik består år 2018 av svar från 150 deltagare, 107 
förskollärare och 43 förskolechefer, vilket kan jämföras med 216 svar 2016. Sammantaget 
består materialet av cirka 4 078 ord (F: 2 970 och C: 1 108) vilket kan ställas i relation till 
reflektionsdokumentet år 2016 som bestod av cirka 6 685 ord.  

Högfrekventa ord 2016 och 2018 
Analysen av ordfrekvenser år 2018 visade att av cirka 146 olika ords frekvenser var det 11 
högfrekventa ord som toppade listan, vilka utgör summan av både förskollärarnas och chefernas 
utsagor. De högfrekventa orden från materialet 2016 och 2018 redovisas dels i tabell 5.1, dels 
som ordbild (”Wordle”) i figur 5.1. I nedanstående tabell listas ord mellan ca 25/30 till ca 130 
träffar: 
 
Tabell 5.1:  Högfrekventa ord från materialet 2016 och 2018 för frågan om vad som kan känneteckna 

undervisning i förskola.  
År 2016 N=216 År 2018 N=150 
Matematik (ca 130) Barnen (ca 90) 
Barnen (ca 125)  Undervisning (ca 75) 
Vi (ca 95)  Matematik (ca 75) 
Begrepp (ca 80) Begrepp (ca 55) 
Matematiska (ca 75) Matematiska (ca 50) 
Lek (ca 70) Former (ca 40) 
Räkna (ca 65)  Antal (ca 35) 
Former (ca 55)  Ämne (ca 35) 
Vardag (ca 55) Vi (ca 30) 
Sortera (ca 50)  Lek (ca 25) 
Antal (ca 45)  Planera (ca 25) 
Aktivitet (ca 35)   
Utmana (ca 35)   
Material (ca 35)  
Situationer (ca 35)  
Ämne (ca30)   
Undervisning (ca 30)  
Utforska (ca 30)  
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De flesta ord som är högfrekventa år 2018 var också högfrekventa 2016, tabellen visar att det 
är färre högfrekventa ord 2018 än 2016, vilket skulle kunna förklaras med att materialet 
består av färre ord. Färre högfrekventa ord kan också ses som en kvalitetsutveckling där 
förskollärare och chefer med ett fylligare språk beskriver matematikundervisning i förskola. 
Ett nytt högfrekvent ord år 2018 är planera, dessutom förekommer orden samplanera och 
oplanerad i materialet, vilka inte förekom år 2016. Barnen och vi är högfrekventa ord både 
år 2016 och 2018, ordet vi har dock halkat ner på listan liksom lek som hade högre frekvens 
år 2016. Undervisning var högfrekvent år 2016 men används mer frekvent i både 
förskollärares och chefers utsagor 2018. Undervisning och matematik är två högfrekventa 
ord, de används i kombination med varandra i materialet, matematikundervisning, men också 
i förhållande till ord som år 2016 var högfrekventa i materialet, till exempel undervisnings-
aktiviteter, vardagsmatematik och undervisnings-situation. Dessa och några andra ord 
(utmana, material och utforska) är nu lågfrekventa och har därmed inte kommit med på listan 
över högfrekventa ord år 2018.  
 I materialet för 2016 var orden räkna och antal respektive former och sortera 
högfrekventa. Dessa ord kan inordnas i två av Bishops (1988) sex matematiska aktiviteter 
det vill säga Räkna och Designa. De sex matematiska aktiviteterna består utöver Räkna och 
Designa av Mäta, Lokalisera, Förklara och Leka. Dessa kan användas som en struktur för att 
närma sig de strävansmål i matematik som är framskrivna i Läroplan för förskolan Lpfö98 
(SKOLFS, 2016:16). Aktiviteterna Räkna och Designa är högfrekventa även år 2018 och 
representeras av orden former och antal. 
 I nedanstående figur 5.1 illustreras ordbilder med högfrekventa ord år 2016 och år 2018 
och det är ord med lägst 25/30 träffar totalt för förskollärare och chefer som inkluderas.  

  
År 2016    År 2018 

Figur 5.1: Högfrekventa ord i frågan om vad som kan känneteckna undervisning i matematik år 2016 och år 
2018 

Lågfrekventa ord år 2016 och 2018 

Ett lågfrekvent ord år 2016 var teori (1), teori är även år 2018 ett lågfrekvent ord och uttrycks 
både som ett självständigt ord och sammansatt exempelvis variationsteori (5) och 
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undervisningsteori (1). Exempel på lågfrekventa ord som tillkommit är didaktik (6), 
lärandeobjekt (5), samvärdera (2) och som tidigare nämnts samplanera (1).  

Nu övergår presentationen till resultatet gällande de utmärkande spåren där orden samverkar 
och förstärker varandra i sitt sammanhang. Analysen bygger vidare på både högfrekventa och 
lågfrekventa ord, men de högfrekventa spåren har fått större fokus och utrymme än de 
lågfrekventa i resultatredovisningen.   

Utmärkande spår år 2018 

Tio utmärkande spår framträder för delfrågan, om vad som kan känneteckna undervisning i 
matematik år 2018. Dessa spår sammanställs i nedanstående tabell:  
 
Tabell 5.2: Utmärkande spår för vad som kan känneteckna undervisning i matematik år 2018 
Förskollärare och chefer 
 

Förskollärare (F) eller chefer (C) 

1) Vid matematikundervisning 
a. Matematikundervisning kan ske överallt, i 

alla aktiviteter, under hela dagen 
b. Matematikundervisning är något som sker i 

interaktion 
c. Använda olika förmågor i 

matematikundervisningen 

 

2) Lärarinitierad matematikundervisning 
a. Målinriktad 
b. Planerad och spontan 

 

3) Lärandeinnehåll i fokus  

4) Barncentrerad matematikundervisning  

5) Spår av vetenskaplig grund  

6) Matematiskt språk i fokus  

7) Lärandemiljö och material i förgrunden  

8) Ämnesöverskridande undervisning  

9) Behov av förkunskap  

 10) Bedömning (F) 

 
Det har skett en förskjutning från vag till mer målinriktad matematikundervisning. Den 
explicita idén om att matematik kan finnas överallt som var påtaglig år 2016 har preciserats 
märkbart år 2018. Spår 1 – 5 är relativt högfrekvent medan spår 10 är lågfrekvent och utgörs 
enbart av utsagor från förskollärare. I det följande ges exempel på citat från materialet 2018. 
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Exempel på citat för utmärkande spår år 2018 

1 Vid matematikundervisning 
Matematikundervisning i förskolan kan beskrivas med att den kan ske överallt, i alla 
aktiviteter, under hela dagen (1a) och är något som sker i interaktion med andra (1b), både 
barn och vuxna. Förmågor anges som utgångspunkt för matematikundervisningen (1c). 

1a) Undervisning i förskolan inkluderar alla aktiviteter, lekar, lektioner och rutiner som förekommer under 
dagen i förskolan (F) 
Matte finns överallt i vardagen! (F) 
Att barnen får möta matematik på ett naturligt sätt i vardagen (C) 
1b) Skapa möjligheter för och ge barn möjlighet att upptäcka, uppleva, undersöka och utforska i interaktion 
och kommunikation med andra i förskolans alla aktiviteter (F) 
Situationer då barn och vuxna tillsammans utforskar och finner lösningar (C) 
1c) Att barnet får undersöka, resonera och prova olika lösningar (F) 
Utmana och utforska matematiska begrepp i målstyrda processer. (F) 
Matematikundervisning för de yngre barnen innebär bl.a att upptäcka och uppleva de matematiska 
begreppen(prepositioner) (C) 

2 Lärarinitierad matematikundervisning 
Lärarinitierad matematikundervisning kan tolkas vara målinriktad (2a) och både planerad och 
spontan (2b). 

2a) Att man utgår från matematiska mål med utgångspunkt i Lpfö 98 rev.2016 i planeringen av 
undervisningen och att läraren fokuserar på dessa mål vid undervisningstillfället. (F) 
Att du väljer ut ett mål inom respektive område som du fokuserar lärandet kring. Sen behöver man veta hur 
(miljö, material, barn/vuxna, innehåll). (F) 
Planerad undervisning, mindre undervisningsgrupper, tydligt mål och syfte med undervisningen, 
samplanering, samvärdering. Vad är det vi vill/behöver undervisa barnen i när det gäller matematik, geometri, 
mönster, antal, färg osv (F) 
En målstyrd process, /.../ Där förskollärare i undervisningen tillför nytt stoff och eller nya frågor till barnen. 
(C) 
Ett förutbestämt lärandeobjekt i fokus kopplat till didaktiska frågor med en medveten metod för att utveckla 
förmågor hos barn (C) 

2c) Att man planerat arbetar med former, lägesord, antal, begrepp som t ex stor/liten. Men även använder dem 
i det vardagliga oplanerade arbetet. (F) 
Att målstyrda processer genomförs både i förväg planerad undervisning som att i stunden fånga barnens 
intressen och frågor och genomföra undervisning. (C) 

3 Lärandeinnehåll i fokus 
I det utmärkande spåret Lärandeinnehåll i fokus lyfts undervisningens matematiska innehåll 
fram, oftast i utsagor med en förteckning av möjligt innehåll, exempel på detta kan vara: 

mönster, siffror, sortera, klassificera, storlek, mängd, antal, former (F) 
 
Det kan också utryckas i kombination med plats och situation, exempelvis: 

i bygg och konstruktionslek. Följa ritningar. Bygga pussel. Mattespel, mattetal, räkna barn eller andra saker. 
siffror. Vid mat eller fruktstund (hel, halv fjärdedel). Duka borden. I samlingen. Räkneramsor, klockan. I spel. 
Väldigt mycket hela dagarna. (F) 

 
Bishops (1988) sex matematiska aktiviteter finns också med i utsagorna utan direkt specificering om 
vilken matematik som avses, exempel på utsagor: 
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Räkna, mäta, ordna, lokalisera, design, leka, förklara (F) 
Bishops sex matematiska principer (F) 
Att det både i den inbäddade undervisningen och i den planerade undervisningssituationen finns en 
målstyrning med en medvetenhet om vad som är avgörande  för barns matematikutveckling. Att den tex 
grundar sig i vetenskaplig grund utifrån Bishop, de fem kardinalprinciperna... (C) 

4 Barncentrerad matematikundervisning 
Utgå från barnens erfarenheter, intressen. (F) 
Det gäller att knyta samman barnens perspektiv med ämnets perspektiv (F)  
Ta tillvara barnens intresse för matematik och skapa undervisningsaktiviteter utifrån det. (F) 
När vi tar barns perspektiv och ser deras utforskande kan vi få fatt i vilka matematiska begrepp de undersöker 
och ställer sig frågor om (F) 
Alla undervisningsområden/ ämnen kan ju planeras utifrån perspektiv och olika förutsättningar som finns i 
barngruppen (F) 
Att i stunden fånga barnens intressen och frågor och genomföra undervisning. (C) 
Nyfikenhetsfråga/intresse/behov från barnen som utgångspunkt (C)  

5 Spår av vetenskaplig grund 
I matematik tänker jag att man kan använda de olika räkneprinciperna som möjliga lärandeobjekt för 
undervisningstillfällen (F) 
Arbeta transdisciplinärt med matematik och annat innehåll/andra ämnesområden. (F) 

De didaktiska frågor som vad och hur används. En frågeställning om vad som skall undervisas sant en 
förbedömning om vad barnen redan vet och utifrån det så så planerar jag en undervisningsdesign. Efteråt görs 
en efterbedömning för hur det gick och vad barnen lärde sig. (F) 
Använda ett variationsteoretiskt perspektiv för att betona variation och urskiljning för att tydligt visa 
lärandeobjektet. Fokus på ett lärandeobjekt och att designa en undervisning utifrån detta. (C) 

kunskap om ämnesteorier och erbjuda en variation, se skillnader och likheter, mönster och problem och 
organisera en miljö som ställer barnen i relation till matematik och problemlösningar (C) 
En variationsteoretisk och fenomenografiskt närmande. Socialkonstruktionistisk och postkonstruktionistisk 
metateoretisk grund. (F)  

6 Matematiskt språk 
Förskolläraren benämner olika matematiska begrepp i en aktivitet och riktar barnens uppmärksamhet mot det. 
(F) 
Att benämna mycket matematiska begrepp i vardagen. (F) 
Undervisning i matematik kännetecknas för mig av ett medvetet användande av matematiska begrepp, att så 
mycket som möjligt ge barnen begrepp och sätta ord på det som barnen gör. (F) 
Utforskande av de många matematiska begreppen. Viktigt att barnen får höra att det är matematik de jobbar 
med, de är matematiska när de jobbar med matematik! (C) 
Användning av ”mattespråk” i verksamheten (C) 

7 Lärandemiljö och material i förgrunden 
Iordningställa lärmiljöer som väcker intresse och erbjuder barnen att utforska matematikens värld. (F) 
Tillgängligt material utomhus och inne på avdelningen. (F) 
Vid undervisning inom matematik sätter jag upp mål för aktivitet en, situationen eller lärmiljön (F) 
En undervisning som erbjuder såväl material som agenter i barns egna utforskande processer som material 
som medel för lärare i en målstyrd process (F) 
I alla didaktiska ämnena kan jag använda analoga och digitala verktyg som hjälp i undervisningen. (C) 
Att genom att göra aktiva val när det gäller material, ord som används, situationen där undervisningen sker 
(C) 
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8 Ämnesöverskridande undervisning 
Det går att ”korsbefrukta ” alla ämnen ex. musik och matematik, språk- och kommunikation ingår i all 
undervisning. Det finns många olika språk att uttrycka sig på ex. drama, skapande, dans med mera. (F) 
Man kan också sammanfläta två ämnen som matte-musik då kunskaper som hur en låt är uppbyggd, 
regelbundenheten, röstning, diagram och göra bilder som stöd. (F) 
Ofta i förskolan blir det mycket som går in i varandra och används som ett medel för att komma åt något 
annat. (F) 

Arbeta transdisciplinärt med matematik och annat innehåll/andra ämnesområden. (F) 
Matematikmusik inte fel! Upptäcka olika ”lägen” – ge olika lägesord olika ljud/musik (C) 
Undervisning i dessa ämnen kan finnas med i samma undervisningstillfälle. Ämnena kan gå i varandra. (C) 

9 Behov av förkunskap 
Att ha en förmåga att se matematik i det mesta i verksamheten, ha matematikglasögonen på. (F) 
Ämneskunskapen och kunskapen om hur och på vilka sätt vi kan undervisa om matematik hos förskollärarna 
är viktig. (F) 
För att undervisa i de olika ämnena krävs det att läraren har ämneskunskaper och kan omsätta dessa i 
praktiken (F) 
Att skapa förutsättningar för att eleverna ska få större förståelse för matematik kräver även matematisk 
kunskap hos läraren och även förståelse för hur undervisningen ska anpassas till elevernas och deras tidigare 
erfarenhet av matematik. (F) 
Tänker att gemensamt för att alla ämnesområden är att förskollärare har goda ämneskunskaper (eller skaffar 
sig det) och kan använda ämnesspecifika begrepp (C) 
Att pedagogen granskar sig själv med VAD frågor. Det är en komplex tillvaro i förskolan som behöver 
märkvärdiggöras. Att inte dela in tillvaron på förskolan utan att se att allt pågår samtidigt och hänger ihop. (C) 

10 Bedömning 
Att skapa förutsättningar för att eleverna ska få större förståelse för matematik kräver även matematisk 
kunskap hos läraren och även förståelse för hur undervisningen ska anpassas till elevernas och deras tidigare 
erfarenhet av matematik. Att kunna utmana barnen inom matematiken innebär också att ha kännedom om var 
barnen befinner sig i sin matematiska förmåga. Någon form av förbedömning kan behöva göras. (F) 
Jag tar reda på barnens förkunskaper och designar lektionen efter detta. (F) 
Efteråt görs en efterbedömning för hur det gick och vad barnen lärde sig. (F) 

 

Utmärkande spår år 2016 och 2018 
År 2016 framträdde sju utmärkande spår för frågan om vad som kan känneteckna undervisning 
i matematik. I nedanstående tabell sammanställs utmärkande spår från 2016 och 2018:  
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Tabell 5.3: Utmärkande spår för vad som kan känneteckna undervisning i matematik år 2016 och 2018 
 

År 2016   År 2018   
Förskollärare (F) 
och chefer (C) 

(F) eller (C) Förskollärare (F) och 
chefer (C) 

 (F) eller (C) 

1) Barncentrerad 
undervisning 

 1) Vid 
matematikundervisning 
a. 
Matematikundervisning 
kan ske överallt, i alla 
aktiviteter, under hela 
dagen 
b. 
Matematikundervisning 
är något som sker i 
interaktion 
c. Använda olika 
förmågor i 
matematikundervisningen 

 

 2) Lärandemiljö och 
lärandeverktyg som 
stöd för undervisning 
är i förgrunden (F) 

2) Lärarinitierad 
matematikundervisning 
a. Målinriktad 
b. Planerad och spontan 

 

3) Lärarinitierad 
undervisning 

 3) Lärandeinnehåll i 
fokus 

 

 4) 
Ämnesöverskridande 
undervisning (C) 

4) Barncentrerad 
matematikundervisning 

 

 5) Vag 
matematikundervisning 
(C) 

5) Spår av vetenskaplig 
grund 

 

6) Lärandeinnehåll i 
fokus 

 6) Matematiskt språk i 
fokus 

 

 7) Spår av vetenskaplig 
grund och koppling till 
Lpfö98 (C) 

7) Lärandemiljö och 
material i förgrunden 

 

  8) Ämnesöverskridande 
undervisning 

 

  9) Behov av förkunskap  
   10) Bedömning 

(F) 
 
År 2016 är spår 1-6 relativt högfrekventa medan spår 7 är relativt lågfrekventa. Här följer nu 
problematisering av spåren med inflätade citatexempel och ordfrekvenser från tabell 5.1 och 
figur 5.1. 

Problematisering av vad som kan känneteckna 
matematikundervisning i förskola år 2016 och 2018 
I det här avsnittet problematiseras de olika spåren år 2016 och 2018 i förhållande till forskning 
och styrdokument. Problematisering i det här kapitlet avser att vända och vrida på de 
utmärkande spåren i förhållande till frågan om vad som kan känneteckna undervisning i 
matematik. Utfallet i de medverkandes texter relateras då intertextuellt dels mellan år 2016 och 
2018, dels i relation till andra texter och tidigare forskning. 
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1 Vid och vag matematikundervisning 
År 2016 utmärktes matematikundervisningen som vag. 2018 är en vid matematikundervisning 
mer högfrekvent, snarare än vag, i förskollärarnas utsagor. Det har skett en förflyttning från år 
2016 då ”allt är matematik” (C) till att år 2018 matematikundervisning är ”något inom ämnet, 
som pedagogen vill förmedla till barnen, eller något som barnen har visat intresse för” (C). I 
detta citat kan en riktning för ett innehåll uttolkas, vad innehållet består av kan bestämmas av 
antingen pedagog eller barn. År 2016 uttrycktes matematikundervisning som något som sker i 
vardagen och i leken ”låta barn upptäcka matematik i vardagen och i leken” (F). Lek är ett ord 
som även 2018 är högfrekvent men ändå inte i samma utsträckning som 2016. Det kan tolkas 
som att leken minskat i förskola men det ska samtidigt ses i en kontext där förskollärare 
utmanats att undervisa med stöd av olika teoriinformerade undervisningsupplägg. Detta under 
en tidsperiod då även förskolans kommande läroplan (SKOLFS 2018:50) med ett förtydligande 
om förskollärares undervisningsuppdrag varit ämne för diskussion.  

Vid matematikundervisning kan sättas i relation till de didaktiska frågorna vem, var och när. 
Vem - undervisningen riktar sig oftast till barngruppen som helhet ”Att utmana barnens 
kunnande” (F). Var – undervisningen kan ske exempelvis vid dukning, i samling eller i bygg- 
och konstruktionsleklek. När – undervisningen behöver inte ”nödvändigtvis ske under ordnade 
lärandesituationer utan kan äga rum när som helst under dagen, under förutsättning att man har 
ett syfte och en tanke med vad man gör” (F). 

Matematikundervisning ur ett interaktions perspektiv är tydligare 2018 än 2016. Vilket också 
kan uttolkas av att lärandemiljö och lärandeverktyg som år 2016 var ett högfrekvent utmärkande 
spår år 2018 är mindre frekvent utmärkande. Förskollärarens ansvar att leda undervisning har 
satts i förgrunden och lärandemiljön kan i utsagorna mer tolkas vara en del av undervisningen. 
Citat som ”Pedagog och barn tillsammans”, ”Förskolläraren /…/ riktar barnens 
uppmärksamhet…” och barn ges möjlighet att ”utforska i interaktion och kommunikation med 
andra…” är mer frekventa 2018. 

En vid matematikundervisning kan kännetecknas av att förmågor snarare än något specifikt 
matematikinnehåll ligger till grund för undervisningen, vilket kan tolkas som något diffust men 
samtidigt inrymmande med öppna möjligheter där både barnens och förskollärarens intressen 
och intentioner kan komma till uttryck. 

2 Lärarinitierad matematikundervisning 
Det utmärkande spåret Lärarinitierad undervisning var ett högfrekvent spår även 2016. Det har 
skett en nyansering även inom detta spår och olika former för undervisning kan uttolkas. Dels 
en planerad målinriktad och undervisning och dels en undervisning som kan vara både planerad 
och spontan. I den målinriktade undervisningen ligger år 2018 oftast ett mål från läroplanen 
eller ett bestämt lärandeobjekt till grund för undervisningens genomförande. Här blir också 
planering av undervisning central. En förskollärare beskriver att hen tydligt skriver ner i den 
didaktiska planeringen vad hen vill med undervisningssituationen.  

År 2016 utmärktes den lärarinitierade matematikundervisningen av planerad och målstyrd 
undervisning för att 2018 även beskrivas som en målstyrd undervisning som ”kan äga rum när 
som helst under dagen, under förutsättning att man har ett syfte och en tanke med vad man gör” 
(F). Spontan och planerad undervisning kan ske i växelverkan ”då läraren tar tillfällen i 
vardagen för att skapa förståelse för matematiska begrepp, med mer strukturerad form av 
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undervisning” (F). Studier visar att förskolan i huvudsak domineras av två lärandediskurser (jfr 
Bäckman, 2015; Delacour, 2013), en skolförberedande diskurs där barnen förbereds inför det 
som de kommer att ha användning av framöver och en diskurs som innebär att barndomen är 
viktig i sig. Bäckman (2015) menar att det finns en tredje ”väg” och det är att läraren tar 
utgångspunkt barnens lek för att sedan ge dem möjlighet att urskilja matematik i planerade 
aktiviteter.  

3 Lärandeinnehåll i fokus 
Lärandeinnehåll har år 2018 blivit mer frekvent uttryckt i förhållande till 2016 vilket kan tolkas 
vara ett uttryck för att delfrågan är ett komplement till fråga 1 om vad som kan känneteckna 
undervisning i förskola.  

I ordfrekvensanalysen (se Tabell 5.1) var ordet antal, med koppling till den matematiska 
aktiviteten Räkna, och former, med koppling till Designa, högfrekventa. Fördelningen av ord i 
materialet som kan härröras till de matematiska aktiviteterna (jfr Bishop, 1988; Lärportalen för 
matematik) fördelar sig enligt diagrammet nedan (Figur 5.2). Designa 30%, med ord som 
former, mönster och symmetri. Räkna 26%, med ord som antal, mängd och siffror. Mäta 16%, 
med ord som storlek, vikt och volym. Förklara 11%, med ord som diagram, resonera och 
jämföra. Leka 9%, med ord som lek, turtagande och abstrakt. Och sist, Lokalisera 8% med ord 
som lägesord, rumsuppfattning och prepositioner. 
 

 
Figur 5.2: Fördelning av ord i materialet som kan härröras till de sex matematiska aktiviteterna. 

 

4 Barncentrerad matematikundervisning 
Barncentrerad matematikundervisning var det utmärkande spår som var mest högfrekvent år 
2016 och att matematikundervisningen skulle utgå ”från barnens intresse, nyfikenhet och 
motivation” (F) var tydligt i utsagorna. År 2018 är detta spår fortsatt utmärkande men 
sammanflätats också med flera av de andra utmärkande spåren. Matematikundervisningen kan 
ske i förskolans vardagssituationer men det är förskollärarens utmaning i undervisningen att 

30%

16%
26%

8%

9%

11%

FÖRSKOLLÄRARE OCH CHEFER

Designa Mäta Räkna Lokalisera Leka Förklara
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bedöma hur undervisningen ska ske beroende på ”barnets kunskaper och nyfikenhet” (F). 
Utsagorna år 2018 ger uttryck för att det inte enbart är barnens intresse som undervisningen ska 
utgå ifrån utan även barnens förkunskaper, erfarenheter, förutsättningar och reflektioner. ”Det 
gäller att knyta samman barnens perspektiv med ämnets perspektiv” (F) vilket kan tolkas ge 
uttryck för en möjlighet att skapa intresse för matematik, där barnen ännu är på outforskad 
mark. 

5 Spår av vetenskaplig grund 
Spår av vetenskaplig grund var ett lågfrekvent utmärkande spår år 2016 och nämndes i form av 
den proximala utvecklingszonen och arbete med pedagogisk dokumentation. År 2018 kan ett 
tydligare spår av vetenskaplig grund utläsas. Främst till ett variationsteoretiskt perspektiv ” att 
använda variationsteorin för att kunna urskilja och synliggöra” (F) och de didaktiska frågorna:  
 

De didaktiska frågorna som vad och hur används. En frågeställning om vad som skall undervisas samt en 
förbedömning om vad barnen redan vet och utifrån det så planerar jag en undervisningsdesign. Efteråt 
görs en efterbedömning för hur det gick och vad barnen lärde sig. (F)  

 
Men också Gelman och Gallistels (1986) fem räkneprinciper och att arbeta transdisciplinärt:  

 
Arbeta transdisciplinärt med matematik och annat innehåll/andra ämnesområden. (F) 

 
Efter att deltagarna i FoU-programmet medverkat och prövat de teoriinformerade 
undervisningsuppläggen kan det uttolkas en förflyttning som inte varit påtagligt i materialet 
från 2016. 

6 Matematiskt språk i fokus 
Matematiskt språk var år 2016 inbäddad i det utmärkande spåret vag matematikundervisning 
med citat som ”all matematik i förskolan sker med hjälp av kommunikation, vi gör säkert saker 
vi ’alltid’ gjort men vi belyser matematiken och ger barnen rätta begrepp” (F).  

År 2018 utrycks det mer i form av ”utmana och utforska matematiska begrepp i målstyrda 
processer” men också genom att fånga stunden – ”uppmärksamma olika begrepp i vardagen, 
mönster, antal, jag som förskollärare ställer fiffiga frågor till det barnen undersöker (eller vad 
jag tror att de undersöker)” (F). 

7 Lärandemiljö och material i förgrunden 
Tillgängligt matematikutvecklande material och miljöer som inspirerar till barns undersökande 
och utforskande är ett högfrekvent och utmärkande spår 2016. År 2018 är det fortfarande 
utmärkande men inte högfrekvent i samma utsträckning utan uttrycks mer som ett stöd i 
undervisningen. Digitala material framkommer som nytt i förskollärares och chefers svar 2018 
”i alla didaktiska ämnen kan jag använda analoga och digitala verktyg som hjälp i 
undervisningen” (C) och ”Appar i iPad” (F). ”Tillgängligt material utomhus och inne på 
avdelningen” (F) framkommer i utsagorna för 2018. Vi ser också hur miljö och material 
sammanvävs med andra utmärkande spår i mer komplexa beskrivningar av vad som kan 
känneteckna matematikundervisning i förskola – ”En undervisning som erbjuder såväl material 
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som agenter i barnens egna utforskande processer som material som medel för lärare i en 
målstyrd process” (F). 

8 Ämnesöverskridande undervisning 
Ämnesöverskridande undervisning uttrycks 2016 som att matematik ingår i projekt eller 
temaarbeten och är en del i ett ämnesövergripande arbetssätt. Det går inte att dela upp ämnena. 
År 2018 är uttrycks det mer nyanserat ”Undervisning i dessa ämnen kan finnas med i samma 
undervisningstillfälle. Ämnena går in i varandra” (C). De olika ämnena kan också tolkas stödja 
varandra ”Ofta i förskolan blir det mycket som går in i varandra och används som medel för att 
komma åt något annat” (F). Det finns också några få utsagor som uttrycker en transdisciplinär 
tanke ”Alla tre kan föras samman i transdisciplinär undervisning” (F), de tre som åsyftas är 
musik, matematik och språk som i reflektionsdokumentet var uttryckta som frågor – vad kan 
känneteckna undervisning i musik/matematik/språk. 

9 Behov av förkunskap 
Kunskap och kompetens inom ämnet matematik var inget utmärkande spår år 2016 men 
nämndes som ”all undervisning kännetecknas av att den blir mer givande om den som 
undervisar har förkunskap…” (F). Förkunskap uttrycktes som att det kan ge läraren bättre 
möjlighet att uppmärksamma och följa upp barnens funderingar och frågor. Om förkunskap 
saknas kan läraren agera som medforskare och utforska tillsammans med barnen. 2018 uttrycks 
tydligare att matematisk kunskap är en förutsättning för att möjliggöra barns förståelse för 
matematik och för att kunna anpassa undervisningen till deras tidigare erfarenhet. 

10 Bedömning 
Bedömning är ett utmärkande spår som inte kunde utläsas år 2016.  

Att kunna utmana barnen inom matematiken innebär också att ha kännedom om var barnen befinner sig i sin 
matematiska förmåga. Någon form av förbedömning behöver göras. (F)  
Jag tar reda på barnens förkunskaper och designar lektionen efter detta. (F) 
Efteråt görs en efterbedömning för hur det gick och vad barnen lärde sig. (F) 
 

Det här är olika citat och kan tolkas hänga samman med att matematik var innehållet när 
variationsteoretiskt undervisningsupplägg prövades (se vidare kapitel 9). 

Samlad analys – didaktiska nivåer med begreppsprövande 
fokus 
I förhållande till Kansanens (1993) tre didaktiska nivåer indikerar materialet från 2018 en 
förändring. År 2016 framträdde tydligare spår av praktiknära aktionsnivå än av teoretisk nivå 
och metateoretisk nivå.  

Efter att deltagarna i FoU-programmet medverkat och prövat de teoriinformerade 
undervisningsuppläggen kan det uttolkas en förflyttning från matematikundervisning på en 
praktiknära aktionsnivå till en flerstämmig matematikundervisning. Flerstämmig matematik-
undervisning i didaktisk mening både utifrån att läraren tar ett tydligare aktivt ansvar för 
innehållet och hur undervisningen ger barnet/barnen möjlighet att lära och utvecklas i 
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förhållande till mål, lärandeobjekt och innehåll. Didaktiskt även i den meningen att lärare i 
större utsträckning kan tolkas göra bruk av sitt handlingsutrymme och navigera mellan olika 
teoretiska undervisningsupplägg.  

 
Alla undervisningsområden/ämnen kan ju planeras utifrån perspektiv och olika förutsättningar som finns i 
barngruppen. De olika undervisningsteorierna kan ju användas utifrån de olika områden. (F) 

 
De didaktiska frågorna kan tydligare uttolkas i materialet som ett stöd för lärare i 
undervisningen vilket även chefernas utsagor ger stöd för. Varför-frågan kan tolkas blivit ett 
tydligare stöd när den sätts i relation till övriga didaktiska frågor. Varför – detta innehåll (vad-
frågan) stöds av förbedömningar som lärare gjort för att ta reda på barnens kunskap innan 
undervisningen planeras (hur-frågan). Matematikundervisningen kan också tolkas blivit mer 
genomarbetad när lärare gör efterbedömningar av barnens kunskaper för att ta reda på om 
undervisningen möjliggjorde ett förändrat kunnande i riktning mot strävansmålet eller 
lärandeobjektet.  
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6 VAD KAN KÄNNETECKNA UNDERVISNING I 
SPRÅK, KOMMUNIKATION OCH FLERSPRÅKIGHET?                       
– ÅREN 2016 OCH 2018 
Linda Palla 
 
I föreliggande kapitel redovisas resultatet för delfrågan om vad som kan känneteckna 
undervisning i språk, kommunikation och flerspråkighet i förskola. Resultatredovisningen 
följer tolkningsleden som beskrivits i kapitel 2 och utgör en jämförelse mellan 
reflektionsdokument från år 2016 och år 2018 (För en redogörelse av resultaten från 2016 se 
Palla, 2018c, 2018d, Palla & Vallberg Roth, 2018 samt Palla & Vallberg Roth, under review).  

Ordfrekvenser 
Det sammantagna resultatet för ordfrekvensanalysen av delfrågan: ”Vad kan känneteckna 
undervisning i språk, kommunikation och flerspråkighet?” redovisas nedan. Materialet består 
av cirka 8200 ord år 2016 och cirka 5600 ord år 2018.  

Högfrekventa ord åren 2016 och 2018 
Analysen av ordfrekvenser från år 2016 gav totalt 8226 ord, där chefer stod för 1753 ord och 
förskollärare för 6473 ord. Motsvarande siffor för år 2018 var 5611 ord. Chefer stod för 1309 
ord och förskollärare för 4303 ord. Frekvenserna för förskollärare och chefer har räknats 
samman och därefter grupperats i ”kluster”. Klustret har givits ett samlingsbegrepp som 
kännetecknar klustret i fråga. Exempelvis har begrepp som barn, barns och barnen fått 
samlingsbegreppet barnen, för att göra presentationen i ordmolnet möjlig (se figur 7). De 
samlingsbegrepp som toppade tabellen av högfrekventa ord år 2016 respektive år 2018 
tydliggörs nedan och redovisas dels i tabell 6.1, dels som ordbild (”Wordle”) i figur 6. I 
nedanstående tabell listar vi ord mellan cirka 25 till 250 träffar. 
 
Tabell 6.1: Högfrekventa ord (samlingsbegrepp) för år 2016 respektive år 2018 

2016 N=222 2018 N=152 
Barnen (235) Barnen (159) 
Sagor (226) Sagor (124) 
Samtal (184) Undervisning (90) 
Ord (125) Olika (79) 
Vi (110) Ord (70) 
I allt (95) Samtal (69) 
Lek (70) Skriftspråk (52) 
Lära (62) Vi (48) 
Rim (55) Medvetenhet (40) 
TAKK (51) Ämne (40) 
Pedagogerna (50) Lära (39) 
Sånger (45) Pedagogerna (36) 
Medvetenhet (34) Kunskap (32) 
Kunskap (31) Sånger (32) 
Lyssna (29) Utveckla (31) 
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Utveckla (28) Rim (25) 
Utmana (25) TAKK (25) 

 
Nytillkomna högfrekventa ord år 2018 är samlingsbegreppen: undervisning, olika, skriftspråk 
och ämne. Med inkludering av de nytillkomna begreppen hamnar flera av begreppen, såsom vi, 
lära, rim, TAKK, lek, lyssna och i allt, längre ner i tabellen 2018 än 2016. Återkommande 
högfrekventa ord i toppen av tabellen är samlingsbegreppen: barnen, sagor, ord och samtal. 
Begreppet medvetenhet har flyttat högre upp i tabellen. Begrepp som pedagogerna, kunskap, 
sånger och utveckla är ganska likartat placerade båda åren. Begreppet utmana når inte upp till 
lägsta riktmärket för hög frekvens år 2018. I nedanstående figur illustreras högfrekventa ord år 
2016 och år 2018 i ordbilder. Det är ord med lägst 30 träffar totalt som inkluderas. Observera 
att antalet svar skiljer sig åt mellan åren.  

 
Figur 6.1: Högfrekventa ord år 2016 och år 2018 

Lågfrekventa ord åren 2016 och 2018 
Begrepp som kan sägas mer lågfrekventa år 2016 och år 2018 är exempelvis 
Bornholmsmodellen (nämns sju respektive fyra gånger i respektive material) eller Inkluderande 
(nämns två respektive tre gånger i respektive material).  
   Nu övergår presentationen till resultatet gällande de utmärkande spåren där orden samverkar 
och förstärker varandra i sitt sammanhang. Analysen bygger vidare på både högfrekventa och 
lågfrekventa ord, men de högfrekventa spåren har fått större fokus och utrymme än de 
lågfrekventa i resultatredovisningen.   

Utmärkande spår 

Åtta utmärkande spår framträder för frågan om vad som kan känneteckna undervisning i språk, 
kommunikation och flerspråkighet år 2018. I detta kapitel inkluderar spåren såväl svar från 
förskollärare som chefer, om inte annat anges specifikt. Spåren sammanställs i nedanstående 
tabell. 
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Tabell 6.2: Utmärkande spår för vad som kan känneteckna undervisning i språk, kommunikation och 
flerspråkighet år 2018 

Förskollärare och chefer 
1) Undervisningen är barncentrerad 
2) Förskollärarens medvetenhet accentueras 
3) Muntlig kommunikation dominerar i undervisningen 
4) Skriftspråksaspekter uppmärksammas 
5) Undervisningen är planerad, målinriktad och avgränsad, men också spontan och gränslös 
6) Variation betonas  
7) Undervisningen relateras till ämne, lärande, kunskaper och utveckling 
8) Undervisningen genomförs utifrån valda vetenskapliga grunder 

 
I det följande ges exempel på citat från materialet år 2018. 

Exempel på citat för utmärkande spår år 2018 
1 Undervisningen är barncentrerad 
I spår 1 är kännetecken på undervisning i språk, kommunikation och flerspråkighet samman-
kopplat med en fokusering, eller en centrering, runt barnen i förskolan. 

Att genom lek, upplevelser, barns tankar sätta fokus och fördjupning på språkets betydelse i barnens vardag. 
(F 2018)  
Det gäller att knyta samman barnens perspektiv med ämnets perspektiv och det måste vara meningsfullt. (F 
2018)  
Pratar med barnen, inte för barnen. (F 2018)  
Nyfikenhetsfråga/intresse/behov från barnen som utgångspunkt. (C 2018) 

 
2 Förskollärarens medvetenhet accentueras 
Spår 2 behandlar utsagor där förskollärarens medvetenhet framhålls och betonas på varierande 
vis. 

En medvetenhet av pedagogen kring processerna som görs i arbetet för att ge barnen möjlighet att närma sig 
lärandeobjektet. (F 2018) 
Att man arbetar medvetet för att stärka barnens språkliga förståelse och begrepp. (F 2018)  
Ett förutbestämt lärandeobjekt i fokus kopplat till didaktiska frågor med en medveten metod för att utveckla 
förmågor hos barn. (C 2018) 

 

3 Muntlig kommunikation dominerar i undervisningen 
Genom spår 3 synliggörs att det är den muntliga kommunikationen som dominerar det som 
kan känneteckna undervisningen. 

Viktigaste är ATT man pratar, att föra dialoger, reflektera, fundera tillsammans, sjunga, läsa, genom alla 
rutiner och aktiviteter som förs via dialogen. (F 2018)  
Prata, prata och prata. Ha ett genuint intresserat förhållningssätt till barnen för att föra dialogen vidare. 
Uppmuntra barnen att samtala med varandra, samtala kring en bok vi läst, ”lekskriva” tillsammans. 
Spontana  rim, ramsor och sång samtidigt som man kan planera in detta med. (F 2018) 
Högläsning, samtal, bokstäver, ord... (C 2018) 

 
4 Skriftspråksaspekter uppmärksammas 
Spår 4 tydliggör att även skriftspråket kan vara ett kännetecken i undervisningen. 

TAKK, symboler, skriftspråket, berättande, dialoger, pictogrambilder. (F 2018) 
…utveckla förståelse för symbolspråk, stötta skriv- och läsutveckling. (C 2018) 
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5 Undervisningen är planerad, målinriktad och avgränsad, men också spontan och gränslös 
Spår 5 visar att undervisning ses som planerad, målinriktad och avgränsad, men det ges även 
exempel på undervisning som spontan och utan gränser. 

Ett målstyrt och planerat tillfälle som introduceras för och dokumenteras tillsammans med de medverkande 
barnen. (F 2018) 
Svaret på alla tre är att det kan vara en planerad aktivitet men också något som sker i stunden. Det gäller att 
kunna se och fånga upp lärandet och undervisningsstunden. (F 2018) 
Att inte dela in tillvaron på förskolan utan att se att allt pågår samtidigt och hänger ihop. Vi kan inte ha ett 
projekt på tisdagar, matematik på torsdagar och sång på fredagar. Vi måste inse det svåra att allt måste ske 
samtidigt. (C 2018) 
Att målstyrda processer genomförs både i förväg planerad undervisning som att i stunden fånga barnens 
intressen och frågor och genomföra undervisning. (C 2018) 
 

6 Variation betonas 
Spår 6 visar betoningen av variation i undervisningen, när det gäller flera olika aspekter. 

Ge barnen många varierande verktyg att uttrycka sig, lyssna in, avläsa och avkoda signaler och symboler. 
(F 2018) 
Använda många olika uttrycksformer… (C 2018) 
Förskolläraren skapar en miljö där barnen får möta ett varierat språk. (C 2018) 

 
7 Undervisningen relateras till ämne, lärande, kunskaper och utveckling 
Spår 7 tydliggör hur undervisning relateras till såväl ämne som lärande, kunskaper och 
utveckling. 

Att du väljer ut ett mål inom respektive område som du fokuserar lärandet kring. (F 2018) 
Problematisering, att kunna använda sig av olika ingångar och redskap för att arbeta med dessa ämnen och 
att arbeta med flera ämnen samtidigt. (F 2018) 
Återigen handlar det om förskollärarens ämneskunskaper. (F 2018)   
Även här krävs en ämnesdidaktisk kunskap hos förskolläraren, som annars inte kan utmana barnen utifrån 
deras nuvarande kunnande. Jag måste själv veta vad nästa steg kan vara för att leda barnet dit. (C 2018) 
En undervisning där barn ges förutsättningar att utveckla förståelse för grammatiska strukturer, narrativa 
strukturer, skriftspråket, symboler etc. (F 2018)  

 
8 Undervisningen genomförs utifrån valda vetenskapliga grunder 
I spår 8 exemplifieras hur undervisning grundas i och genomförs utifrån olika och valda 
vetenskapliga grunder. 

Grunda sig på olika teorier om barns lärande. (F 2018)  
De olika undervisningsteorierna kan ju användas utifrån de olika områden. (F 2018) 
Syftet med undervisningen i samtliga tre ”ämnen” är att på ett lekfullt, lustfyllt, systematiskt och 
vetenskapligt sätt visa på ämnets mångfald och därmed lägga grunden för barnens fortsatta kunskaper. (C 
2018) 

Utmärkande spår åren 2016 och 2018 
Nio utmärkande spår för fråga 2 från år 2016 samt åtta spår för år 2018 om vad som kan 
känneteckna undervisning i språk, kommunikation och flerspråkighet belyses i tabellen nedan.  
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Tabell 6.3: Utmärkande spår för vad som kan känneteckna undervisning i språk, kommunikation och 
flerspråkighet år 2016 och 2018 

År 2016   År 2018    
Förskollärare (F) och chefer (C) Förskollärare (F) och chefer (C) 
1) Undervisningen är barncentrerad 1) Undervisningen är barncentrerad 
2) Förskollärarens medvetenhet, roller och 
agerande får betydelse  

2) Förskollärarens medvetenhet 
accentueras 

3) Relationer får betydelse  

4) Muntlig kommunikation dominerar i 
undervisningen 

3) Muntlig kommunikation dominerar i 
undervisningen 

5) Den språkliga miljön ses som betydelsefull 4) Skriftspråksaspekter 
uppmärksammas 

6) Undervisningen är både gränslös och 
avgränsad 

5) Undervisningen är planerad, 
målinriktad och avgränsad, men också 
spontan och gränslös 

7) Undervisning för alla 6) Variation betonas  
8) Undervisning relateras till lärande, utveckling 
och kunskaper  

7) Undervisningen relateras till ämne, 
lärande, kunskaper och utveckling 

9) Undervisning genomförs utifrån viss 
vetenskaplig grund 

8) Undervisningen genomförs utifrån 
valda vetenskapliga grunder 

 
Spår 4 och 8 år 2018 kan kännetecknas som något mer lågfrekventa än övriga spår.  Nedan 
följer en problematisering av spåren med inflätade citatexempel och ordfrekvenser från tabell 
6.2 och figur 6.1. 

Problematisering av vad som kan känneteckna undervisning i 
språk, kommunikation och flerspråkighet 
I det här avsnittet problematiseras spåren från år 2016 och år 2018 i förhållande till forskning 
och styrdokument. De nio respektive åtta utmärkande spåren som presenterats i tabellen ovan 
beskrivs och förklaras i texten och belyses genom empiriska exempel. Problematisering i det 
här avsnittet avser att vända och vrida på de utmärkande spåren i förhållande till frågan om vad 
som kan känneteckna undervisning i språk, kommunikation och flerspråkighet i förskola. 
Utfallet i de medverkandes texter relateras då intertextuellt dels mellan år 2016 och 2018, och 
dels i relation till andra texter och tidigare forskning.  

1 Undervisningen är barncentrerad 
Spår 1 visar att barnen står i centrum för undervisning i språk och kommunikation i förskolan. 
Utsagor om barn i allmänhet och barn på gruppnivå dominerar. Inga markanta skillnader 
framträder mellan åren 2016 och 2018, utan svaren är på det stora hela likartade. Barnen 
beskrivs framförallt som intresserade, kunniga och nyfikna, men också i viss mån som 
behövande. 
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Det är barnens intressen och kunskaper som styr verksamheten… (F 2016)  
Barns intresse och initiativ tas tillvara och spinns vidare på. (F 2018).   
Nyfikenhetsfråga/intresse/behov från barnen som utgångspunkt. (C 2018).  
Att barngruppen får ett fördjupat och gemensamt lärande. Att vi lärare bygger vidare på vad barnen redan 
kan. (F 2018) 
Utgå från barnen, vilka behov finns? (F 2016) 
Eftersom vi jobbar med förskolans läroplan så planeras många språkutvecklande undervisningar efter målen 
parallellt med varje individs behov. (F 2018)  

 
År 2018 framträder exempel på hur undervisningens kännetecken inkluderar såväl barn som 
ämne, det vill säga är både barncentrerad och ämnescentrerad. Det handlar inte heller enbart 
om kunskaper i vid bemärkelse, utan om att fortsätta, bygga på och fördjupa befintliga sådana. 

Det gäller att knyta samman barnens perspektiv med ämnets perspektiv och det måste vara meningsfullt. (F 
2018)  
Syftet med undervisningen i samtliga tre ”ämnen” är att på ett lekfullt, lustfyllt, systematiskt och 
vetenskapligt sätt visa på ämnets mångfald och därmed lägga grunden för barnens fortsatta kunskaper. (C 
2018) 

 

Utöver utsagor om barn i allmänhet förekommer, med låg frekvens, utsagor om flerspråkiga 
barn respektive barn i behov av särskilt stöd.  

Viktigt att stödja barn i behov av särskilt stöd och barn som är flerspråkiga. Barn som är flerspråkiga ska 
även få möjligheten till ett utvecklande och stimulerande språk och kommunikationsmiljö i modersmålet. (F 
2018)  

 
Skolverket (2013) framhåller i sitt stödmaterial att "Förskolans uppdrag är att skapa en 
språkmiljö som är stimulerande och utvecklande för varje barn, oavsett om barnen är en- eller 
flerspråkiga” (s. 75). Utifrån analysen av materialet från 2016 kan slutsatsen dras att andra språk 
än det svenska ges utrymme i undervisning i språk och kommunikation i förskolan i någon mån. 
Detta genom stämmor som inkluderar exempelvis begrepp och resonemang om till exempel 
flerspråkiga barn. 

Använda oss av de barnen som kan andra språk för att lära oss andra språk än svenska t.ex. (F 2016) 
Intressera sig för barns modersmål och lära sig vad vissa saker heter på ett annat språk, synliggöra detta i 
barngruppen. (F 2016) 
Även för de flerspråkiga barnen (modersmålsundervisning). (C 2016) 

 
I materialet från 2018 är utsagor runt flerspråkighet fortsatt lågfrekventa, vilket innebär att barn 
med annat modersmål än svenska eller flerspråkiga barn uttryckligen nämns vid några tillfällen 
och till exempel som nedan i kortfattade uppräkningar. 

Flerspråkigheten bakar man smidigt in i samtalen. Vad heter scen, trummor, biljetter etc på det eller det 
språket? Vad finns det för speciella instrument i det eller det landet? (F 2018)  
Undervisning som utvecklar och stimulerar barnens språkliga medvetenhet/flerspråkighet. (C 2018)  

 
Begreppet identitet, vilket kan ses som intimt kopplat till lärande och till utveckling av språk 
(se till exempel Palla, 2004), nämns inte i texterna. I en forskningsöversikt om flerspråkighet 
framhålls behovet av att i en inkluderande organisation utveckla beredskap för att möta den 
heterogenitet som flerspråkiga individer representerar (Axelsson & Magnusson, 2012). 
Skolverkets kvalitetsgranskning (2017) tydliggör personalens egna uppfattningar när det gäller 
områden där pedagogiskt arbete inte är särskilt utvecklat. Beträffande språkutveckling i svenska 
språket anges goda resultat, men beträffande andra modersmål än det svenska modersmålet 
bedöms arbetet i förskolan som ganska alternativt mycket dåligt. En majoritet av personalen 
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framförde brister såväl beträffande deras egna kunskaper om flerspråkiga barns språkkunskaper 
utöver det svenska språket, likväl som att det var sparsamt förekommande att barnen 
uppmuntrades att använda dessa språk under förskoledagen.  

   När det kommer till barn som upplevs vara i behov av särskilt stöd finns uttryck i materialet 
om behov i allmänhet, medan särskilda behov nämns vid enstaka tillfälle. I läroplanen anges 
kortfattat ett gemensamt ansvar i arbetslaget för att ”särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn 
som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling” samt att ”ge stimulans och särskilt stöd till de 
barn som befinner sig i svårigheter av olika slag” (SKOLFS 1998:16, s. 8). Motsvarande för 
2018 års läroplansrevidering lyder: ”Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika 
anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd” (SKOLFS 2018:50, s. 3). 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2017) visar att ”det finns kvalitativa skillnader i hur de 
granskade förskolorna arbetar med barn i behov av särskilt stöd, vilket medför att barnens 
möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen i förskolan inte är likvärdiga” (s. 5).  

   Forskning om specialpedagogik i förskola lyfter behovet av att utveckla kompetens inom 
områden som kan relateras till undervisningssituationer, arbetssätt och barn med olika 
funktionsvariationer (Holst, 2008; Hillesøy, Johansson & Ohna, 2014; Kristoffersen & 
Simonsen, 2014, Palla, 2015, 2018a, 2018c). Det kan också vara behov av kompetenshöjning i 
fråga om barnsyn och förhållningssätt (Palla, 2011, 2015, 2018a, 2018c; Warming, 2011; Åmot, 
2012). I föreliggande studie frågar vi inte explicit efter ”särskilda” behov eller 
kunskapsutvecklingsmöjligheter utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv i förhållande till 
undervisning. Tänkbart är dock att liknande behov som forskarna inom det specialpedagogiska 
fältet framför även skulle kunna gälla i de tio undersökta kommunerna, med tanke på den låga 
frekvens av beskrivningar som kan relateras till specialpedagogik eller barn i behov av särskilt 
stöd som materialet från de båda åren pekar på.  

2 Förskollärarens medvetenhet accentueras 
I materialet framträder förskolläraren som betydelsefull för undervisning i förskolan gällande 
språk och kommunikation. I spår 2 ges beskrivningar som kan kopplas till förskollärarens roll, 
där såväl medvetenhet som agerande får betydelse, det vill säga såväl i tanke som i görande. 
Exempel på roller kan vara den medvetna förskolläraren, den (ämnesdidaktiskt) kunniga 
förskolläraren, den lärande förskolläraren, den icke-influerande förskolläraren, den stöttande 
och uppmuntrande förskolläraren eller den följsamma och erbjudande förskolläraren. Det 
förekommer inga direkta utsagor år 2016 om modersmålslärarens roll, utan beskrivningarna 
stannar vid att nämna att modersmålslärare kan vara förekommande i samband med 
undervisningen. År 2018 nämns inte modersmålslärare alls i materialet.  
   En fundering är om de roller som beskrivs kan utgöra en tillräckligt stimulerande och 
utmanande språkmiljö för flerspråkiga barn och i förlängningen om huruvida det är möjligt för 
enbart svensktalande förskollärare att tillgodose läroplanens strävansmål, utan stöd av och 
samarbete med andra kompetenser. Kultti och Pramling (2017) hävdar exempelvis att det inte 
är tillräckligt för barns lärande av flera språk att enbart använda språket, utan det är när det sker 
ett synliggörande av språkets uttryck och innebörder som barn utmanas i att utveckla språklig 
medvetenhet, i det författarna kallar ”korsspråkande”. Författarna menar att så kallade 
metasamtal är ett sätt att nå denna medvetenhet. Utifrån ett sådant resonemang skulle till 
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exempelvis modersmålslärare kunna utgöra ett stöd för att främja och fördjupa en flerspråkig 
undervisning.  

Två roller blir särskilt tydliga år 2018; den medvetna förskolläraren samt den kunniga 
förskolläraren. Förskollärarens medvetenhet är central för undervisningen.  

Allt vi gör i vardagen är kopplat till hur vi tänker och undervisar i språk och kommunikation så länge 
pedagogerna gör det medvetet. (C 2016) 
När du har en medveten tanke med vad du gör och vill uppnå. Tex aktiviteter där barnen utvecklar sitt språk 
och sin ordförståelse. (F 2018) 

 
I materialet från 2018 understryks medvetenheten än tydligare än år 2016 (se även 
ordfrekvenstabell). Medvetenheten kopplas till aspekter som mål, tankar och reflektioner, 
arbetssätt, metoder och aktiviteter, liksom förhållningssätt, språkbruk, kommunikation och 
liknande. 

Ett medvetet arbetssätt kring språk där de olika undervisningsmetoderna kan komma till nytta. (F 2018) 
Att det finns en målstyrd process där det ligger en planering och tanke kring det som ska göras för att närma 
sig lärandeobjektet. En medvetenhet av pedagogen kring processerna som görs i arbetet för att ge barnen 
möjlighet att närma sig lärandeobjektet. (F 2018)  
Att hen arbetar systematiskt, målmedvetet med normerande, faktabaserat och pluralistiskt innehåll. Med 
fokus på de didaktiska frågorna i såväl planerade och spontana situationer under hela dagen. (C 2018) 
Undervisning sker när vi medvetet reflekterar och samtalar med barnen, när vi medvetet använder oss av ett 
rikt språk och utmanar barnen genom att ställa öppna frågor, lyssna och hjälpa barnet vidare i sitt 
berättande, eller ger möjligheter att möta begrepp och ord genom flera erfarenheter i miljö och aktiviteter. 
(F 2018)  

 

Undervisningen blir mer givande om förskolläraren har vissa kunskaper om ämnet.  
All undervisning kännetecknas av att den blir mer givande om den som undervisar har en viss förkunskap, 
oavsett ämne. --- Har man mindre förkunskap kan det dock ofta kompenseras genom att utforska 
tillsammans med barnen… (F 2016) 
Problematisering, att kunna använda sig av olika ingångar och redskap för att arbeta med dessa ämnen och 
att arbeta med flera ämnen samtidigt. (F 2018) 

 
År 2018 betonas ämneskunskaper såväl som ämnesdidaktikens betydelse med en något 
starkare stämma än tidigare.  

För att undervisa i de olika ämnena krävs det att läraren har ämneskunskaper och kan omsätta dessa i 
praktiken. (F 2018)  
Återigen handlar det om förskollärarens ämneskunskaper. (F 2018) 
Även här krävs en ämnesdidaktisk kunskap hos förskolläraren, som annars inte kan utmana barnen utifrån 
deras nuvarande kunnande. Jag måste själv veta vad nästa steg kan vara för att leda barnet dit. (C 2018)  

 
För vidare och mer utförlig redovisning av vad som kan känneteckna undervisande 
förskollärare, se Palla, kapitel 7. 

3 Muntlig kommunikation dominerar i undervisningen 
Spår 3 lyfter fram den muntliga kommunikationen där ord, begrepp, talspråk samt läsning, 
berättelser, sånger, rim och liknande är frekvent betonade. I stort sett nämns inte barns aktiva 
skriftspråkande i utsagorna år 2016, medan utsagor bildar ett eget spår kring skriftspråk år 2018 
(se spår 4). Den muntliga kommunikationen behåller dock sin särställning i texterna båda åren. 
Undervisning i språk och kommunikation sker företrädesvis genom samtal, läsning av böcker 
och berättande av sagor. I den muntliga kommunikationen blir ord och begrepp betydelsefulla. 

Språk/flerspråkig kommunikation kan kännetecknas av att kommunicera med barnen, benämna olika saker i 
samtalen med små barn för att stärka deras ordkunskap. (varför/mål) (F 2016) 
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Ett annat konkret exempel är boksamtal. Då kan man t.ex. välja ett uppslag i en bok som barnen tycker om 
och diskutera vad de ser på bilderna. (F 2016) 
Att samtala med barnen, låta dem berätta, beskriva, förklara sina tankar och idéer. Att ge dem många ord, 
inte förenkla utan nämna saker och ting vid rätt namn så att barnen får ett rikt ordförråd. (varför/mål) (F 
2016) 
Medveten dialog, utmanande samtal, ge talutrymme, medveten läsning. (C 2016) 
Undervisning i språk och flerspråkig kommunikation kan handla om att vi pedagoger bygger långa 
meningar med många adjektiv, adverb och attribut, då vi pratar. (F 2016) 
Att utveckla barnens språk såsom uttal, ordförråd, förmåga att uttrycka sig genom att alla ska få komma till 
tals och bli lyssnade på. Medveten sagoläsning, med en röd tråd under flera dagar och samma pedagog med 
reflektion och samtal kring sagan. Och möjlighet till fördjupning genom ex drama, lek osv. (F 2018)  
I alla sammanhang utvecklas språket, vi använder korrekta begrepp och utmanar barnen på sin nivå i 
vardagstal. Genom språklig undervisning får barnen möjlighet att fördjupa grammatiken och språkets 
uppbyggnad. (C 2018)  
 

Den verbala kommunikationen ses dock inte som den enda, utan det ges utrymme för olika sätt 
att uttrycka sig (se även spår 6).  

Det kan också handla om att erbjuda många olika uttryckssätt, så som skapande, dans och drama – så att 
varje barn kan hitta sitt favoritsätt att uttrycka sig. (F 2016) 
Låta barnen kommunicera i olika uttrycksformer och använda språket på ett lekfullt sätt. Lyssna, 
argumentera, uttrycka tankar, reflektera osv. (C 2016) 
Att lyssna in och läsa av kroppsspråk. (F 2016)  
Använda många olika uttrycksformer, skapa meningsfulla sammanhang för möten där vi stöttar och guidar i 
kommunikationen för att nyansera språket. (C 2018)  
Det kan kännetecknas av en vilja att vidga språkbegreppet till att rymma mer än det talade och skrivna 
språket. Att ta in andra semiotiska resurser i undervisningen som t.ex. bilder och ljud. Att använda sig av 
digital teknik som gör det lättare för oss att förstå och möta varandra (ex. översättningsappar). (C 2018)  
 

4 Skriftspråksaspekter uppmärksammas 
Något som inte är förekommande i någon högre utsträckning år 2016 är utsagor om barns aktiva 
skriftspråkande. I de utsagor där skriftspråk nämns handlar det framförallt om erbjudanden, 
tillgång och miljön samt något som barnen gör själva, till exempel i leken.  

T ex skriftspråket, här krävs tillgång till verktyg för att utveckla och pröva det grafiska uttrycket – första 
steget in i skrift. (F 2016) 
När lärmiljön erbjuder flera möjligheter till kommunikation med hjälp av skrift, bild och symboler använder 
barn detta på sitt egna sätt i leken. (F 2016) 

 
I någon utsaga nämns skriftspråkande i uppräkningar tillsammans med andra exempel.  

…skriftspråkande… (C 2016) 
 
Det ges inte direkt uttryck för en aktiv och medveten planerad undervisning i förhållande till 
barns aktiva skriftspråkande, utan de utsagor som finns handlar mer om miljön.  

Ha en stimulerande läs- och skrivmiljö. Ex visa på skriftspråket genom att skriva ner det barnen berättar. Ha 
bokstäver, barnens namn, ord överallt i hela lekmiljön. (F 2016) 

 
År 2018 däremot, får skriftspråket en mer central plats än tidigare. Detta synliggörs inte minst 
via ordfrekvensanalysen. 

Man kan arbeta strukturerat med att träna den fonologiska och språkliga medvetenheten och 
uppmärksamma hur skriftspråket är uppbyggt där syftet är att alla barn ska få en likvärdig möjlighet att 
utveckla sin språkliga medvetenhet. (F 2018) 
... utmanande läs-och skrivmiljöer. (C 2018)  
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5 Undervisningen är planerad, målinriktad och avgränsad, men också spontan och 
gränslös 
Spår 5 belyser utsagor om undervisning i språk och kommunikation som något som är 
närvarande ”i allt” år 2016 och som beskrivs med begreppet helhet år 2016. Att undervisning 
är eller finns i allt, framträder inte med samma höga frekvens år 2018. Undervisning sägs 
däremot ske såväl planerat som spontant, kan ske under hela dagen eller mer specifikt under 
delar av dagen i avgränsade situationer och aktiviteter. Inga uttryck om vad som avgränsar 
undervisning mot annat som inte skulle kunna kännetecknas som undervisning har visat sig i 
dokumentationsmaterialen. 

Det finns inga gränser för vad som kan ingå, det är barnens intressen och nyfikenhet av lärande som styr. (C 
2016) 

 
Bland svaren ges exempel på situationer där undervisning kan ske. Här beskrivs rutinsituationer 
och några konkreta exempel på dessa kan vara i tamburen under påklädningen, vid blöjbyte, 
läsvila och eller vid måltider. Rutinsituationer nämns inte i lika hög grad år 2018. 
   Vidare nämns, båda åren, aktiviteter i allmänhet och sång- och musikstunder, högläsning, 
sagostunder och boksamtal liksom skrivstunder, drama, dans och skapande i synnerhet. Utöver 
dessa sammanhang nämns exempelvis reflektionsstunder och problemlösning, vardagliga 
samtal, konfliktlösning, samlingar och lek.  

Undervisning i språk/flerspråkig kommunikation är något som sker hela tiden, genom hur vi pedagoger 
pratar och sätter ord på det som händer, och även vid mer vuxenstyrda situationer som t.ex. samlingar och 
aktiviteter som att spela spel. (F 2016) 
Det sker i vardagens alla händelser så som vid rutiner och samtal mellan alla individer. Medvetna aktiviteter 
från pedagogerna med olika språkliga händelser. (C 2016) 
Att man som förskollärare tar tillfället i akt att utmana barnen i de vardagliga, spontana situationerna likaväl 
som i de planerade. (F 2016) 
Hela dagen är undervisning. (C 2016) 
Vi kommunicerar under hela dagarna och lär oss språk med hjälp av flera sinnen. (F 2018)  
Svaret på alla tre är att det kan vara en planerad aktivitet men också något som sker i stunden. Det gäller att 
kunna se och fånga upp lärandet och undervisningsstunden. (F 2018) 
Att de utgår från barnen och kan vara både spontan och planerad. (C 2018)  

 
I detta spår framträder kvalitativa skillnader mellan åren, så som framhållandet av undervisning 
som planerad och målinriktad år 2018, eller den minskade betoningen av rutinsituationer år 
2018. I reflektionsmaterialet från 2018 framträder synen på undervisning som målstyrd som en 
stark stämma.  

Ett målstyrt och planerat tillfälle som introduceras för och dokumenteras tillsammans med de medverkande 
barnen. Ett tillfälle som också reflekteras både enskilt och tillsammans med andra pedagoger. (F 2018)  
Planerad undervisning, mindre undervisningsgrupper, tydligt mål och syfte med undervisningen, 
samplanering, samvärdering. (F 2018) 
Planerad verksamhet som leder till utveckling och lärande hos barnen i respektive ämne. (C 2018)  
En målstyrd process, medvetenhet och kunskap om språkutveckling, att fånga barnens intresse och behov. 
Att använda sig av lärmiljön och vardagssituationer som den undervisande arenan. (C 2018) 

 
Till detta kan dokumentation, reflektion, utvärderingar och sambedömningar adderas.  

Pedagogisk-didaktiska dokumentationer och sambedömningar och didaktiska frågor som vad, hur och 
varför används. (F 2018) 
Fokus på att planera, utvärdera, analysera lärandemoment, metakognition. (F 2018)  
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6 Variation betonas 
Spår 6 är ett nytillkommet utmärkande spår för år 2018 där variation i undervisningen betonas. 
Begreppet olika finns representerat i ordfrekvenstabellen 2018. Spåret kan sägas ha relation till 
sådana utsagor och variation som placerats och redogörs för i spår 3, gällande variation i 
uttryckssätt inom muntlig kommunikation år 2016. År 2018 framhålls variation med hög 
frekvens och när det gäller exempelvis verktyg, uttryckssätt, redskap, övningar, nivåer, språk 
och critical literacy. 

Ge barnen många varierande verktyg att uttrycka sig, lyssna in, avläsa och avkoda signaler och symboler. 
(F 2018) 
Att tillföra språkliga nyanser och språklig medvetenhet på olika nivåer med strävan mot ett förutbestämt 
mål är att undervisa i språk och kommunikation för mig. (F 2018)  
Synliggöra flera olika språk. (F 2018) 
Att sträva efter att förstå det barnet gör på flera olika sätt. (C 2018) 
Undervisningen kan även handla om att arbeta med critical literacy där barnen får möjlighet att kritiskt 
granska och påverka genom olika språkliga och kommunikativa tillvägagångssätt. (F 2018) 

7 Undervisning relateras till ämne, lärande, kunskaper och utveckling 
Spår 7 visar att lärandebegreppet är mer centralt i texterna från år 2016 än exempelvis kunskaper 
och utveckling.   

Mycket lärande sker i det spontana vardagliga kommunicerandet. (F 2016) 
Leken som ett verktyg för lärande. (C 2016)  

 
År 2018 är ämnet framträdande, följt av lärande, kunskaper och utveckling. Detta framgår även 
av ordfrekvenstabellen. 

För mig blir att känneteckna undervisning i olika ämnen att den som utför undervisningen vet i vilket ämne 
det undervisar eller att den gör ett aktivt val att integrera andra ämnen i själva situationen. Att genom att 
göra aktiva val när det gäller material, ord som används, situationen där undervisningen sker är för mig 
självklara. (C 2018)  
Att du väljer ut ett mål inom respektive område som du fokuserar lärandet kring. Sen behöver man veta hur 
(miljö, material, barn/vuxna, innehåll). Jag ser det dock som svårt att “inte blanda” ämnena. (F 2018)  
… arbeta och utmana barnen i deras språkutveckling… (F 2018)  

8 Undervisningen genomförs utifrån valda vetenskapliga grunder  
Spår 8 visar att undervisningen kan kännetecknas av att den genomförs utifrån viss vetenskaplig 
grund. Några uttrycker helt enkelt att det krävs kunskap och forskning i ämnena.  

För alla ämnen krävs kunskap och forskning om dem… (F 2016) 
…kunskap om ämnesteori och gengrepedagogik, normkritiskt och interkulturellt förhållningssätt… (C 
2018).  

 
Den vetenskapliga grunden1 synliggörs år 2016 och 2018 av att förskollärarna använder sig av 
specifika modeller, metoder eller material såsom Bornholmsmodellen (se exempelvis Sterner 
& Lundberg, 2010), TAKK, eller TRAS, vilka kan sägas vara forskningsbaserade. Det kan även 
handla om mer implicita uttryck som kan härledas till den så kallade Reggio Emilia-filosofin 
eller, år 2018, begrepp som lärandeobjekt som brukas inom variationsteori.  

                                                      
1 Vetenskaplig grund används i resonemanget om utmärkande spår i betydelsen att det finns vetenskapliga 
belägg i form av empirisk forskning som stödjer och problematiserar teorin, metoden, modellen eller ”filosofin” 
ifråga.   
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År 2018 framträder både kvantitativa (högre frekvens) och kvalitativa skillnader i svaren 
jämfört med år 2016, när det kommer till vetenskap, forskning och teori. År 2018 exemplifieras 
teoretiska grunder med konkreta begrepp och riktningar, med relation till teoriinformerade 
upplägg som deltagarna genomfört och prövat i forsknings- och utvecklingsprogrammet. 

De olika undervisningsteorierna kan ju användas utifrån de olika områdena. (F 2018)   
Tex genom pragmatisk undervisning när det uppstår ett gap. (F 2018)  
Ett förutbestämt lärandeobjekt i fokus kopplat till didaktiska frågor med en medveten metod för att utveckla 
förmågor hos barn. (C 2018)  

Från utmärkande spår 2016 till (s)vaga sidospår år 2018 
För år 2016 presenterades i resultatredovisningen, utöver ovan beskrivna, tre utmärkande spår 
vilka år 2018 snarare får betraktas som sidospår. 

Relationer får betydelse  
År 2016 framträder ett spår om relationers betydelse i undervisningen. Även år 2018 finns 
beskrivningar av relationer, och begreppet vi synliggörs i ordfrekvenstabellen, men 
beskrivningarna framträder inte i sådan utsträckning att de bildar ett utmärkande spår år 2018. 

Den språkliga miljön ses som betydelsefull  
I detta spår år 2016 behandlas exempel som kan relateras till den språkliga miljöns betydelse i 
fysisk och materiell liksom social respektive pedagogisk mening. Även år 2018 finns 
beskrivningar av den språkliga miljöns betydelse, men inte i sådan utsträckning att det bildar 
ett utmärkande spår. 

Undervisning för alla 
Detta spår år behandlar exempel som kan gå in under paraplybegreppet undervisning för alla. 
Det handlar om inkluderande undervisning, särskilt stöd liksom om flerspråkighet. Även år 
2018 finns beskrivningar som kan ses relatera till undervisning för alla, men inte i sådan 
utsträckning eller tillräckligt explicitgjort att det bildar ett utmärkande spår.  
   Ett särskilt verktyg som kan sägas ha sitt ursprung inom specialpedagogik; TAKK2 betonas 
dock båda åren och finns representerat i ordfrekvenstabellen. Förkortningen TAKK står för 
”tecken som alternativ och kompletterande kommunikation”. TAKK framställs som en 
undervisningsmetod som kan gynna alla barn, inte enbart barn som betraktas som barn i behov 
av särskilt stöd. Detta gäller både vid behov för specifika individer, men också i beskrivningar 
av undervisning i allmänhet år 2016. År 2018 nämns TAKK oftast i uppräkningar av 
”allmänna” kännetecken i undervisningen. 

Vi använder oss även utav TAKK som ett stöd i barnens språkutveckling. (F 2016) 
…använda TAKK… (F 2018)  
Användning av TAKK som komplement till det talade språket. (F 2018)  

                                                      
2 TAKK betyder att det talade språket kompletteras med teckenspråkets handrörelser för att förtydliga det som 
uttrycks verbalt. Personalen talar och tecknar samtidigt (Tisell, 2009). Det mest betydelsefulla syftet med TAKK 
är, enligt Heister Trygg (2010) att barnet ska tillägna sig verktyg för språkligt samspel innan talet utvecklats. 
Syftet med TAKK är således ”att bidra till och bygga kommunikation och språk i samspel med andra” (s. 16).  
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I Sandbergs och Ottossons (2010) studie klargörs att det föreligger stora skillnader mellan olika 
förskolor när det kommer till kunskap om och motivation att tillhandahålla det extra stöd som 
många barn anses vara i behov av. I det empiriska materialet framträder särskilt stöd i 
undervisning i språk och kommunikation, som nämnts, genom den specifika metoden som 
utmärkt sig bland svaren; TAKK.  
   Det förefaller som att det både finns kunskap om och motivation att tillhandhålla detta 
specifika stöd, det vill säga att TAKK framträder i materialet för såväl 2016 som 2018 som en 
etablerad metod som används i undervisningen. Metoden TAKK kan sägas befinna sig i 
skärningspunkten mellan allmänpedagogik och specialpedagogik, då den ursprungligen använts 
för barn med hörselnedsättning, i särskola, med utvecklingsstörning och eller i specifikt 
specialpedagogiska sammanhang. Metoden förefaller ha breddats eller utvecklats till att omfatta 
flera eller till och med alla barn i en förskolegrupp. Tisell (2009) menar att det i första hand är 
barn med språksvårigheter, autism, cp-skada eller utvecklingsstörning som brukar TAKK, men 
att det i flertalet förskolor kommit att brukas för barn med annat modersmål än svenska och 
även generellt för de yngsta barnen i förskolan, som ett stöd för en snabbare utveckling av talet. 
Den komparativa analysen styrker vår tes om att TAKK gått från att vara ett specialpedagogiskt 
stöd till att bli ett allmänt arbetssätt som är förekommande i undervisning inom många 
förskolor. (För en utvecklad och fördjupad analys inom områdena inkluderande undervisning 
och specialpedagogiska metoder, se Palla och Vallberg Roth, under review). 
   I en del av texterna år 2016 behandlas innehåll som kan relateras till flerspråkighet, som kan 
inkluderas i spåret om undervisning för alla. Det handlar ofta om att synliggöra olika språk i 
undervisningen. Även år 2018 är sådana uttryck lågfrekventa. Detta trots att den övergripande 
frågan inkluderar just flerspråkighet (se till exempel spår 1 och 2). 

Samlad analys – didaktiska nivåer med begreppsprövande 
fokus 
I förhållande till Kansanens (1993) tre didaktiska nivåer indikerar materialet från 2018 en 
förändring. År 2016 framträdde tydligare och mer frekventa spår av praktiknära aktionsnivå än 
av teoretisk nivå och metateoretisk nivå. År 2018 framträder påtagliga spår av både aktionsnivå, 
och teoretisk nivå, men också metateoretisk nivå. Detta gäller såväl chefer som förskollärare i 
det undersökta materialet.  

Flerstämmig undervisning med (s)vagt enstämmigt sidospår 
På aktionsnivå synliggörs flerstämmig undervisning i språk och kommunikation genom den 
multipla variation i undervisningskännetecken som blir synlig. Det kan handla om en 
flerstämmighet i tid och rum, liksom i uttryckssätt, metoder, processer och i material. 
Flerstämmigheten kan även röra mål för att rikta barns uppmärksamhet och för deras förändrade 
kunnande, lärande och utveckling inom ämnet. På (meta)teoretisk nivå kan flerstämmigheten 
handla om förskollärarens kognitiva medvetenhet, urval och val av kunskapsmässigt 
tillgängliga teoretiska grunder som manifesteras i den kritiska didaktikens avgöranden på den 
praktiknära aktionsnivån. Betydelsen av att (under)bygga sin undervisning på vetenskaplig 
grund är framskriven år 2018 med större emfas än tidigare.  
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   Sammantaget och med utgångspunkt i den komparativa analysen kan framhållas att 
flerstämmigheten som beskrivs huvudsakligen stannar vid allmän undervisning av barn i 
förskola, i synnerhet på den praktiknära aktionsnivån, när det kommer till språk och 
kommunikation. Exempelvis accentueras i första hand, och på flerstämmiga vis, det svenska 
språket och kommunikationen på svenska, vilket kan betraktas som uttryck för en enspråkig, 
eller något enstämmig, undervisning i detta avseende. Svaga och vaga tecken på undervisning 
i, för och om flerspråkighet gör sig gällande.  
   Flerstämmig undervisning och inte minst sambedömningsprocesser och en förbättrad 
undervisningsrelaterad kompetens hos förskollärare kring flerspråkighet kan ses som redskap i 
arbetet för ökad likvärdighet och en inkluderande hållning där olikheter och mångfald ses som 
resurser och än tydligare utgör utgångspunkter och input i undervisningen, än vad som kan 
utläsas av de båda årens reflektionsdokument. För flerspråkiga barn, familjer och förskolor, i 
likhet med till exempel barn i behov av extra anpassat stöd och utmaningar, kan sådana 
undervisnings- och bedömningspraktiker i språk och kommunikation få särskild betydelse i en 
likvärdig förskola för alla och varje barn. 
   Inte minst med tanke på att en konsekvens av de senaste revideringarna av förskolans läroplan 
är att formuleringar om strävansmål i förhållande till förskolans uppdrag inte längre finns 
uttryckt i styrdokumentsförslaget (SKOLFS 2018:50). Detta kan få till följd att det uppstår 
tolkningar i riktning mot och missuppfattningar om att förskolan numera är tänkt att arbeta efter 
individualiserande uppnåendemål, vilket inte är fallet. I Pallas (2018b) artikel om 
bedömningsfrågor visar resultatet hur individfokuserande dokumentation producerad i 
förskolan redan tidigare tenderat att bli värderande på ett sätt där barns prestationer blivit 
relaterade och bedömda i förhållande till framskrivna uppnåendemål som ska ”examineras”. 
För att undvika sådana uttryck kan flerstämmiga sambedömningsprocesser utgöra stöd och 
utmaning i och utveckling av förskollärares undervisnings- och bedömningskompetenser i 
språk, kommunikation och flerspråkighet (se även Vallberg Roth, kapitel 9 om bedömning och 
sambedömning).   
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7 VAD KAN KÄNNETECKNA UNDERVISANDE 
FÖRSKOLLÄRARE? – ÅREN 2016 OCH 2018 

Linda Palla 
 
I detta kapitel presenteras och analyseras utsagorna från frågan ”Vad kan känneteckna under-
visande förskollärare?” Kapitlet utgår från en jämförelse mellan reflektionsdokument från år 
2016 och år 2018. Resultatpresentationen följer den tidigare beskrivna ordningen, se kapitel 2. 
Först presenteras en ordfrekvensanalys och utmärkande spår i materialet. Därefter illustreras de 
utmärkande spåren med citat. Utsagorna kopplas till styrdokument och tidigare forskning, samt 
till förskoletraditioner, teoretiska influenser och förskolediskurser. I kapitlet ansvarar Ingegerd 
Tallberg Broman för analyserna av 2016 års material (se Tallberg Broman, 2018a).  

Ordfrekvensanalys 
Materialet från år 2016 bestod av skriftligt underlag formulerat av 54 förskolechefer omfattande 
1989 ord och av 163 förskollärare omfattande 6238 ord. Motsvarande siffor för år 2018 var 
1924 ord av 49 chefer respektive 4441 ord av 111 förskollärare. De begrepp som toppade listan 
av högfrekventa ord år 2016 respektive år 2018 tydliggörs nedan. 
 
Tabell 7.1: Högfrekventa ord år 2016 respektive år 2018 

2016 N=217 2018 N=160 
Kännetecknande? Kännetecknande? 
Lyhörd (59) Planerar (53) 
Närvarande (41)  Medveten (49) 
Reflekterar (39) Reflekterar (26) 
Medveten (33) Utmanar (26) 
Lyssnar (30) Lyhörd (25) 
Medforskande (23) Närvarande (22) 
Förhållningssätt (22)  
Planerar (22)  
  
Lyfter fram? Lyfter fram?  
Barn (412) Barn (234) 
Förskollärare (125)  Undervisning (156) 
Barnens intressen (95) Förskollärare (97) 
Lärande (85) Mål (68) 
Pedagog (83) Lärande (61) 
Kunskap (67) Kunskap (49) 
Mål (30) Pedagog (37) 
 Läroplanen (23) 
 Barnens intressen (22) 

    
Nytillkomna högfrekventa ord år 2018 är undervisning, läroplanen och utmana. Med hänsyn 
till det nytillkomna begreppet utmanar hamnar flera av begreppen såsom lyhörd och 
närvarande längre ner i tabellen 2018 än 2016. Begrepp som medveten, mål och planerar har 
flyttat högre upp i tabellen. Värt att notera är att begreppet planerar toppar tabellen av 
högfrekventa ord år 2018, och att begreppet reflekterar är relativt högt placerat båda åren. 
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Begreppen medforskande, förhållningssätt och lyssnar når inte upp till lägsta riktmärket för hög 
frekvens år 2018. När det kommer till vad som lyfts fram, toppar begreppet barn tabellen båda 
åren, medan deras intressen hamnar längre ner i tabellen år 2018, än 2016. Övriga begrepp från 
2016 förskjuts något nedåt, då begreppen undervisning och läroplan inkluderas i tabellen. 
I nedanstående figur illustreras ordbilder med högfrekventa ord år 2016 och år 2018. Det är ord 
med lägst 30 träffar totalt för förskollärare och chefer som inkluderas. Observera att antalet svar 
skiljer sig åt mellan åren.  

 
Figur 7.1: Högfrekventa ord år 2016 och år 2018  

Lågfrekventa ord 
Liksom högfrekventa ord framträder i materialet kan även lågfrekventa ord, och avsaknaden av 
vissa begrepp, vara av intresse. Några exempel är beprövad erfarenhet (5 respektive 3 gånger), 
vetenskaplig grund (2 respektive 3 gånger) samt forskning (8 respektive 5 gånger) som vardera 
omnämns ett fåtal gånger. Tillsammans med begrepp som teori, teoretisk grund och 
motsvarande utgör dock dessa ord sammanförda grund för ett synligt spår i materialet.  
Föräldrar omnämns 8 gånger 2016, men inte alls 2018.  Chefer omnämns 2 gånger 2016 och 
motsvarande siffra för 2018 är 0. Ansvar (7 respektive 7 gånger), lek (12 respektive 7 gånger) 
samt omsorg (3 respektive 2 gånger) är också exempel på lågfrekventa ord i materialet. 

Nu övergår presentationen till resultatet gällande de utmärkande spåren där orden samverkar 
och förstärker varandra i sitt sammanhang. Analysen bygger vidare på både högfrekventa och 
lågfrekventa ord, men de högfrekventa spåren har fått större fokus och utrymme än de 
lågfrekventa i resultatredovisningen.   
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Utmärkande spår år 2018 

Sju utmärkande spår framträder för fråga 3, om vad som kan känneteckna en undervisande 
förskollärare år 2018. Dessa spår sammanställs i nedanstående tabell:  
 
Tabell 7.2: Utmärkande spår för vad som kan känneteckna en undervisande förskollärare år 2018 

Förskollärare och chefer Förskollärare (F) eller chefer (C) 
1) Förhållningssätt framhävs 
1a) Att vara lyhörd, närvarande och utmanande 
1b) Att vara reflekterande och pedagogiskt medveten 

 
  

2) Undervisande förskollärare har kunskap 
-ämneskunskaper/-didaktik, kunskap om teori/teoretiska 
undervisningsupplägg/metoder/principer/design, forskning, 
styrdokument, didaktik, om barnen och barnens behov, 
(för)kunskaper och lärprocesser och sätt att lära 

 

3) Undervisning och lärande är i fokus  
4) Barns intressen och behov synliggörs och är en av 
utgångspunkterna 

 
 

5) Utsagorna uttrycker praktikgemenskaper och yrkespositionering 
5a) Mål och barn betonas i båda grupperna (C och F) 
 

5b) Chefer betonar systematik (C)  
5c) Förskollärare associerar till 
kollegor (F) 

6) Planerar, genomför, dokumenterar, analyserar och utvärderar  

7) Bygger undervisning på teori, forskning och vetenskaplig grund  

 
I det följande ges exempel på citat från materialet 2018. 

Exempel på citat för utmärkande spår år 2018 
1Förhållningssätt framhävs 
I spår 1 beskrivs framhävandet av förhållningssätt, i två underspår. 
1a Att vara lyhörd, närvarande och utmanande 

En engagerad, närvarande pedagog som ser alla möjligheter att undervisa barnen. (F 2018) 
Givetvis på lustfyllt och utmanande sätt. (F 2018) 
Det är en lärare som är lyhörd för barnens göranden och som kan genom sitt agerande följa upp och utmana 
barnens utforskande. (C 2018) 
En närvarande pedagog som väcker nyfikenhet och inspirera till ett lärande. (C 2018) 
 

1b Att vara reflekterande och pedagogiskt medveten 
Reflekterande, utgår från barns frågor och ge barnen möjlighet att uttrycka sina upplevelser, tankar och 
förståelser. (C 2018) 
En undervisande förskollärare kännetecknas av ett medvetet förhållningssätt som utgår ifrån läroplanen och 
via målstyrda processer. (F 2018)  
En medvetenhet kring uppdraget. (F 2018) 
En medvetenhet i både den egna rollen och i mötet med barnen. (C 2018) 
 

2 Undervisande förskollärare har kunskap 
Spår 2 beskriver hur undervisande förskollärare ses ha kunskaper. 

En undervisande förskollärare har goda ämneskunskaper… (F 2018) 
En närvarande pedagog som har god kunskap om våra styrdokument och barnen i gruppen och som skapar 
lustfyllda möten för barnen där lärande kan ske utifrån situation, intresse m. m. (F 2018) 
Kunskap om undervisningsprinciper och undervisningsupplägg, teoretiska perspektiv. (C 2018) 
 

3 Undervisning och lärande är i fokus 
Genom spår tre exemplifieras hur undervisning och lärande betonas. 
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Alla undervisningsstunder är inte planerade men kopplade till läroplanen och undervisningen har ett mål 
och ett syfte som leder till ett lärande! (F 2018)  
Systematiskt kvalitetsarbete där lärande och undervisning bildar är en grund och bildar en helhet som 
integreras i verksamheten på ett meningsfullt sätt under hela dagen. (C 2018) 
 

4 Barns intressen och behov synliggörs och är en av utgångspunkterna 
Spår 4 behandlar hur barns intressen och behov synliggörs alternativt framställs som en av 
utgångspunkterna för en undervisande förskollärare. 

En lyhörd förskollärare som kan anpassa och förändra sin undervisning efter barnens behov, intresse och 
kunnande. (F 2018) 
Att hen har ett bestämt syfte med sin undervisning. Antingen ett behov i gruppen eller ett intresse som 
barngruppen visar. (C 2018) 

 
5 Utsagorna uttrycker praktikgemenskaper och yrkespositionering 
Spår 5 visar hur utsagorna uttrycker såväl praktikgemenskaper som yrkespositionering bland 
förskollärare och chefer. Spår 5 analyseras vidare i tre delspår. 
5a Mål och barn betonas i båda grupperna 

En undervisande förskollärare knyter barnens intressen mot målen i läroplanen och agerar medforskare i 
både planerade aktiviteter och i barnens egen lek och utforskande. (F 2018) 
Förskolläraren ser vad barnen behöver utmanas i för att sträva mot målen. (C 2018) 

5b Chefer betonar systematik 
Att hen arbetar systematiskt, målmedvetet med normerande, faktabaserat och pluralistiskt innehåll. (C 
2018) 

5c Förskollärare associerar till kollegor 
En som genomför samplanering och sambedömning i ett kollegialt sammanhang. (F 2018) 

 
6 Planerar, genomför, dokumenterar, analyserar och utvärderar 
Spår 6, ett nytillkommet spår, handlar om planering, genomförande, dokumentation, analys 
och utvärdering. 

Målstyrda processer som planeras, genomförs, analyseras/utvärderas och dokumenteras.  Didaktisk 
kompetens. (F 2018)  
Att hen har systematik i sitt arbete som utgår från ett nuläge och sedan innehåller planering, samplanering, 
genomförande, samvärdering, reflektion, analys och att allt dokumenteras och ligger till grund för fortsatt 
planering. (C 2018) 
Någon som planerar och genomför, leder en undervisning med ett antal barn mot ett bestämt mål. (C 2018) 

 
7 Bygger undervisning på teori, forskning och vetenskaplig grund 
Inom spår 7 tydliggörs hur förskolläraren bygger sin undervisning på teori, forskning och 
vetenskaplig grund. 

En förskollärare med god kunskap i olika teorigrunder, som förhåller sig till dem i sina val av 
undervisningsupplägg. (F 2018) 
En förskollärare som dels lutar sitt genomförande och förhållningssätt på vetenskaplig grund, som har 
ämneskunskaper och förmåga att ställa öppna frågor, samt vet vad det innebär med en målstyrd process. (C 
2018) 

Utmärkande spår år 2016 och 2018 
I nedanstående tabell sammanställs utmärkande spår från 2016 och 2018:  
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Tabell 7.3: Utmärkande spår för vad som kan känneteckna en undervisande förskollärare år 2016 och 2018 
År 2016   År 2018   

Förskollärare (F) 
och chefer (C) 

(F) eller (C) Förskollärare (F) och chefer (C)  (F) eller (C) 

1) Förhållningssätt 
framhävs  
1a) Att vara lyhörd 
och närvarande 
1b) Att vara 
reflekterande och 
pedagogiskt 
medveten 

 1) Förhållningssätt framhävs 
1a) Att vara lyhörd, närvarande och utmanande 
1b) Att vara reflekterande och pedagogiskt 
medveten 
  

 

2) Undervisande 
förskollärare har 
kunskap 

2a) Har 
kunskap om 
ämnena, 
didaktiken, 
styrdokumenten 
och 
forskningen (C) 
2b) Har 
kunskap om 
målen, ämnena 
och barns 
förmågor och 
kunskapsnivå 
(F) 

2) Undervisande förskollärare har kunskap 
-ämneskunskaper/-didaktik, kunskap om 
teori/teoretiska 
undervisningsupplägg/metoder/principer/design, 
forskning, styrdokument, didaktik, om barnen 
och barnens behov, (för)kunskaper och 
lärprocesser och sätt att lära 

 

3) Lärande är i 
fokus 

 3) Undervisning och lärande är i fokus  

 4) Barns 
intressen och 
behov är 
utgångspunkten 
(F) 

4) Barns intressen och behov synliggörs och är 
en av utgångspunkterna 

 

5) Utsagorna 
uttrycker 
praktikgemenskaper 
och 
yrkespositionering 

5a) Chefer 
markerar 
förhållningssätt 
och analys mer 
än lärarna (C)  
5b) 
Förskollärarna 
associerar till 
barn, kollegor, 
arbetslag, 
chefer och 
föräldrar (F) 

5) Utsagorna uttrycker praktikgemenskaper och 
yrkespositionering 
5a) Mål och barn betonas i båda grupperna (C 
och F) 
 

5b) Chefer 
betonar 
systematik 
(C)  
5c) 
Förskollärare 
associerar 
till kollegor 
(F) 

 
 

 6) Planerar, genomför, dokumenterar, 
analyserar och utvärderar 

 

7) Forskning och 
vetenskaplig grund 
nämns sällan i 
materialet 

 7) Bygger undervisning på teori, forskning och 
vetenskaplig grund  

 

 
Spår 7 år 2018 kan kännetecknas som något mer lågfrekvent än övriga spår.  Här följer nu 
problematisering av spåren med inflätade citatexempel och ordfrekvenser från tabell 7.1 och 
figur 7.1. 
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Problematisering av vad som kan känneteckna en 
undervisande förskollärare år 2016 och 2018 
I det här avsnittet problematiseras spåren år 2016 och 2018 i förhållande till forskning och 
styrdokument. Problematisering i det här kapitlet avser att vända och vrida på de utmärkande 
spåren i förhållande till frågan om vad som kan känneteckna en undervisande förskollärare. 
Utfallet i de medverkandes texter relateras då intertextuellt dels mellan år 2016 och 2018, dels 
i relation till andra texter liksom tidigare forskning. 

1 Förhållningssätt framhävs 
Materialet från såväl år 2016 som 2018 visar att det som kan känneteckna en undervisande 
förskollärare utgörs av förhållningssätt. Förhållningssätt kan ses både som vetenskapsin-
spirerade och styrdokumentrelaterade, samt relatera till personliga egenskaper och förmågor.  

En reflekterande förskollärare som är engagerad och har relationskompetens, är lyhörd, bekräftar, ser varje 
barns styrkor och närmsta utvecklingszon/behov, följer barns utveckling och lärande, väcker intresse och 
utmanar, bjuder in till delaktighet och inflytande, är ”här och nu”, har roligt tillsammans med barnen, 
upptäcker tillsammans med barnen, lär av/tillsammans med barnen. Kunskap om läroplanen och förskolans 
strävansmål. Jag anser att många av ovanstående ”kompetenser” eller egenskaper hos en förskollärare leder 
till undervisning i verksamheten som kommer barnet/barngruppen till godo. Då tänker jag att förskolan ger 
goda förutsättningar till att lägga grunden för det livslånga lärandet. (F 2016) 
En undervisande förskollärare har alltid läroplanen som grund till sitt förhållningssätt i barngruppen. (F 
2018)  
En förskollärare som dels lutar sitt genomförande och förhållningssätt på vetenskaplig grund, som har 
ämneskunskaper och förmåga att ställa öppna frågor, samt vet vad det innebär med en målstyrd process (C 
2018) 
Målmedveten, lyhörd, inlyssnande, närvarande, engagerad, nyfiken, uppmärksam. (F 2018)  

1a Att vara lyhörd, närvarande och utmanande 
Begreppet lyhördhet återkommer ofta bland förskollärarnas svar under båda åren. Lyhördhet är 
det begrepp som mest kännetecknar en undervisande förskollärare år 2016, medan 
ordfrekvenstabellen visar att begreppet lyhördhet hamnar längre ned i tabellen år 2018, om än 
högfrekvent. Lyhördheten knyts till barnen. Det kan handla om lyhördhet i relation till 
barngruppen, deras kunnande, idéer, tankar eller perspektiv. År 2018 framhålls i störst 
utsträckning lyhördhet inför barns intressen och ofta ihop med barnens behov, i båda gruppernas 
svar. 

En kunnig, lyhörd, närvarande förskollärare som bygger verksamhet utifrån barnets intresse och behov. (F 
2016) 
En undervisande förskollärare är lyhörd inför barnens tankar och idéer samtidigt som den har ett syfte och 
mål med undervisningen. (F 2016) 
En undervisande förskollärare är lyhörd för barnens tankar och reflektioner. (F 2018) 
Lyhördhet för barnens intressen och behov. (C 2018) 

 
Forskning på området betonar vikten av att vara lyhörd för barns utgångspunkter, erfarenheter 
och kunnande, samt att aktivt möjliggöra deras delaktighet. Detta stöds också tydligt av läro-
planens skrivningar (SKOLFS 2018:50; Tallberg-Broman, 2015). 

Begreppet lyhördhet kombineras gärna med begreppet närvarande år 2016 såväl som år 2018. 
Kännetecknade för en undervisande lärare är närvaro, år 2016 framförallt i meningen 
emotionell närvaro. 

En lärare som är närvarande och lyssnar på vad barnen menar och utmanar dem i sitt tänkande. (F 2016)  
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Att jag är närvarande och lyhörd i leken. Målstyrda processer. Dokumentation. (F 2016)  
En pedagog som ”är där barnen är”, är närvarande och nyfikna på vad barnen gör och intresserar sig för. (F 
2016)  

 
År 2018 kännetecknas den undervisande förskolläraren som närvarande fysiskt, kognitivt 
och/eller emotionellt.  

En närvarande pedagog som ser barnens lek och hör vad de pratar om och kan göra en 
undervisningssituation av det. (C 2018) 
För mig kännetecknas en undervisande förskollärare av ett medvetet arbetssätt, där jag är ”mentalt 
närvarande”, är öppet nyfiken inför barnens intressen. (F 2018)  

 
I relation till föreliggande resultat kan det vara värt att framhålla vad Persson (2015) summerar 
i en forskningsöversikt. Han menar att nära kontakter mellan vuxna och barn i för-
skoleverksamhet har ett positivt samband med barnens självständighet och hur de senare lyckas 
i skolämnen. Goda relationer mellan barn och förskolepersonal leder också till färre beteende- 
och lärandeproblem senare i skolan.   

Högfrekvent i materialet för 2018 är även begreppet utmanande. Det kan handla om att 
utmana barnens eget utforskande eller deras intressen, liksom att ta lärandet vidare, genom att 
se till barnets befintliga kunskaper.  Ett annat alternativ är att utgå från förutbestämda 
(strävans)mål.  

En förskollärare som utmanar barnen på rätt nivå, som kan se var barnen befinner sig kunskapsmässigt och 
vad som behöver fyllas på. (F 2018)  
Förskollärare som har ett mål med vad hen vill att barnen ska utmanas i och att hen har medvetenhet att 
kunna använda olika teoriinformerade undervisningsupplägg beroende på barngruppens sammansättning 
och individens behov. (C 2018) 
Förskolläraren ser vad barnen behöver utmanas i för att sträva mot målen. För att möta barnet i dess 
intressen tar förskolläraren reda på var barnet befinner sig i ämnet som man vill utmana barnet i för att möta 
upp och forska vidare. (C 2018) 

1b Att vara reflekterande och pedagogiskt medveten 
I år 2016 års material betonas både den undervisande lärarens egen reflektion och att 
förskolläraren uppmuntrar och stödjer barnens reflektion. 

Att man har god kunskap, reflekterar både med och utan barnen och i sitt arbetslag. (F 2016) 
Ger inga färdiga svar. Ställer reflekterande frågor. (F 2016)  
En pedagog som observerar, reflekterar, genomför, analyserar och reflekterar på nytt. (F 2016)  
Reflektera med barnen och kollegor. (C 2016) 
Reflekterande och medveten om sin egen kunskapssyn (C 2016)  

 
Formuleringarna återkommer och uttrycks i såväl 2016 som 2018 års material.  

En planerande och framförallt reflekterande förskollärare som har fokus på sig själv i alla 
undervisningstillfällen. Det är under reflektionen som man som förskollärare får syn på sig själv som 
undervisande lärande. (F 2018)  
Reflektera över hur barnen responderar på undervisningen och ompröva, förändra för att gynna barnens 
fortsatta lärande och utveckling. (C 2018)  

 
Begreppet medvetenhet och pedagogisk medvetenhet är mer återkommande i chefernas svar än 
bland förskollärarnas på frågan om vad som kan känneteckna en undervisande förskollärare år 
2016.  Cheferna lyfter fram hur professionalitet kan utvecklas genom kunskaper, utbildning och 
kompetenshöjning. 

Medveten lärare som använder reflektion, dokumentation, som verktyg och agerar utifrån kvaliteter som 
tydliga ledare, har ämnesdidaktiska kunskaper och goda relationer med alla barn. Lyhördhet och ser sig som 
medaktör i sina möten och sammanhang. (C 2016) 
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Pedagogisk medvetenhet som yttrar sig i förhållningssätt, kommunikation mm. Förskolläraren är medveten 
om hur material som erbjuds barnen bidrar till möjligheten att utveckla barnens förmågor, i 
kommunikationen är förskolläraren medveten om hur frågor kan utmana barnen, pedagogen sätter ord på 
det barnen gör mm. (C 2016) 

 
År 2018 får medvetenhet en framskjutande plats i båda gruppernas svar. Det kan handla om en 
medvetenhet kring uppdraget, strävansmål och läroplanen, teorier, ämnen, barnen och deras 
lärande, liksom om förhållningssätt, metodik, lärprocesser och annat. Det kan också handla om 
att göra medvetna val. 

En medvetenhet kring uppdraget. (F 2018)  
En lärare i förskolan medvetet riktar barnen mot något, pekar ut något för barnen som de ska lära sig mer 
om. Det kan ske i planerade och oplanerade situationer. (F 2018)  
En undervisande förskollärare gör medvetna val av metoder och har en tydlig plan/riktning för 
barngruppen/barnet. (C 2018) 

 
Utöver förhållningssätt kännetecknas en undervisande förskollärare av att hen har kunskap, 
vilket kommer att behandlas härnäst, i spår två.  

2 Undervisande förskollärare har kunskap  
En undervisande förskollärare har kunskap och utgår från kunskap. Både chefer och 
förskollärare 2016 och 2018 apostroferar kunskap, men proportionerligt oftare från cheferna år 
2016. Kunskapsbegreppet har inte lika stark ställning som lärandebegreppet, vilket har den 
absolut mest framträdande positionen år 2016. Vad den undervisande förskolläraren har 
kunskap om skiljer sig något mellan grupperna år 2016. 
När begreppet kunskap används av cheferna år 2016 kopplas det framför allt till fyra områden 
– ämneskunskaper, ämnesdidaktik, styrdokument, och kunskaper utifrån forskning och 
beprövad erfarenhet. 

En pedagog som har… kunskap om ämnena. (C 2016) 
Medveten lärare som använder reflektion, dokumentation, som verktyg och agerar utifrån kvaliteter som 
tydliga ledare, har ämnesdidaktiska kunskaper och goda relationer med alla barn. (C 2016)  
Har mycket god kunskap och förtrogenhet med styrdokumenten. (C 2016)  
Det är viktigt att kunskaper om undervisning och barns lärande utgår från forskning och beprövad 
erfarenhet. (C 2016) 

 
När begreppet kunskap används av förskollärarna kopplas det främst till tre olika områden. En 
del av utsagorna lyfter något som finns, andra något som bör finnas, samt bör känneteckna. Det 
handlar om kunskap om målen, ämneskunskaper och kunskaper om barns förmågor och 
kunskapsnivå. 

Det kräver också att man har goda kunskaper om målen och kan omsätta det till innehållet i 
verksamheten. (F 2016) 
Förskolläraren måste också se till att hon har tillräckliga ämneskunskaper för att kunna utmana barnen i sitt 
lärande. (F 2016) 
En pedagog som har kunskap om barnens nuvarande förmågor och därför kan lägga undervisningen på en 
utvecklande nivå för varje barn. (F 2016) 

 
År 2016 har förskollärarna många exempel på associationer till breda kunskaper, god kunskap, 
allmän kunskap, samt kunskap kopplat till kompetens. År 2018 finns en större samstämmighet 
för vad som exemplifieras och beskrivs i svaren då aspekter som ämneskunskaper/-didaktik, 
kunskap om teori/teoretiska undervisningsupplägg/-metoder/-principer/-design, forskning, 
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styrdokument, didaktik, liksom om barnen och barnens behov, (för)kunskaper och lärprocesser 
och sätt att lära är uttryck som i stort representeras av båda grupperna. 

Hen har goda ämneskunskaper (eller skaffar sig det) och kan välja metoder utifrån den teori som stödjer vad 
hen vill uppnå. (C 2018)  
Har kunskaper kring olika teoretiska ingångar som sedan kan konkretiseras i verksamheten. En person som 
leder men även kan lyssna in barnens tankar och kunskaper. (F 2018)  
Har kunskaper om olika undervisningsmetoder. Använder sig av vad, hur och varför i alla 
undervisningstillfällen. Att kunna utmana och stötta barnen i deras lärande. (F 2018)  
Kan koppla ämneskunskap på deras lärande. (F 2018) 
Att kunna identifiera när lärande sker och bygga vidare på det. Att kunna identifiera om något barn inte 
hänger med och hitta andra sätt att undervisa som passar det barnet. (C 2018)  

 
Kopplat till kunskaper är nästa spår om hur undervisning och lärande är i fokus för en 
undervisande förskollärare.  

3 Undervisning och lärande står i fokus 
Kännetecknande för en undervisande förskollärare är att uppmärksamma barnens lärande och 
lärandemöjligheter i alla situationer och att utgå från vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet menar några av cheferna år 2016. Läroplanen vägleder, liksom teorier och teoretiska 
begrepp (se även spår 6). 

En pedagog som i alla situationer ser en möjlighet till intresseskapande för fortsatt lärande. (C 2016) 
Det är viktigt att kunskaper om undervisning och barns lärande utgår från forskning och beprövad 
erfarenhet. (C 2016) 
Barnens lärande och utforskande i fokus, och med läroplanen i ryggmärgen. (C 2016) 
Förskollärare kan peka ut lärandeobjekt och skapa engagemang men också följa och utmana barns egna 
initiativ och intressen. (C 2016) 

 
Lärande i chefernas utsagor år 2016 kopplas ofta till dokumentation, och till att visa på lärande, 
och att lärande sker hela tiden. Lärandet stimuleras, följs och dokumenteras.  Lärande i 
förskollärarnas utsagor kopplas till liknande, men bland förskollärarnas svar återkommer 
kommentarer om lärande som ska synliggöras, utmanas, vidareutvecklas, och som är lustfyllt. 
Förskollärarna skriver även om samlärande, progression i lärandet, och att skapa 
lärandesituationer, lärandeprocesser samt lärandemiljö. 

Fångar det lustfyllda lärandet i vardagen. (F 2016) 
Är nyfiken och visar intresse för barnens kunskapstörst, ser lärandet i alla små aktiviteter. (F 2016) 

 
Lärande är den mest återkommande innehållsmässiga associationen och tre till fyra gånger 
vanligare än utveckling år 2016. Begreppet lärande representerar ett brett lärandebegrepp, 
kopplat till lek, och är väl förankrat i förskolan. Begreppen utveckling och lärande utgör 
närmast ett radarpar. Begreppskombinationen återfinns återkommande i läroplan och skollag. 
Enligt Vallberg Roths (2013) analys av förskolans riktlinjer framträder lärande och kunnande 
starkare i den reviderade läroplanen år 2010 än i den första läroplanen från år 1998. I forskning 
om den svenska förskolan är lärande återkommande, medan barns utveckling i förskolan är 
betydligt mindre uppmärksammad, utom i några specifika områden som barns språkutveckling 
(Tallberg Broman, 2015). Resultaten från denna studie illustrerar samma tendens. 
   Utsagorna om utveckling i år 2016 års material syftar framför allt på verksamheten; det som 
omnämns är framför allt verksamhetens utveckling. Vad gäller barnen ingår begreppet 
utveckling i uttrycket ”utveckling och lärande”. Det kan formuleras som att leda mot 
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utveckling, att skapa möjlighet till utveckling. Kännetecknande för en undervisande 
förskollärare är att hen, enligt förskollärarna år 2016, stödjer barns utveckling, vägleder, följer, 
utmanar, tar hänsyn till och samarbetar med föräldrarna.  
   En tydlig skillnad mellan år 2016 och år 2018 är att det senare året betonas undervisning såväl 
som lärande och utveckling. Detta betyder exempelvis att undervisning hamnar högre än 
lärande i ordfrekvenstabellen. Utsagorna visar hur utveckling och lärande sammanförs, hur 
undervisning kopplas ihop med lärande och utveckling, men också att undervisning och lärande 
inte är samma sak. 

…att skapa möjlighet för utveckling och lärande. (C 2018) 
Systematiskt kvalitetsarbete där lärande och undervisning bildar är en grund och bildar en helhet som 
integreras i verksamheten på ett meningsfullt sätt under hela dagen. (C 2018) 
I Skolinspektionens rapport står det att förskollärare förväxlar lärande med undervisning och det är inte 
samma sak då undervisning handlar om det någon vill lära ut medan lärandet är ett resultat som uppstår när 
barnet lärt sig något. Så där har vi kännetecknet för en undervisande förskollärare, att veta och förstå 
skillnaden på begreppet undervisning och lärande. (F 2018)   

 
På samma vis som begreppen utveckling och lärande kan betraktas som ett radarpar inom 
förskolans praktik kan uttrycket om att se till barns intressen och behov förstås, vilket kommer 
att behandlas i spår fyra.  

4 Barns intressen och behov synliggörs och är en av utgångspunkterna 
Barns intressen och behov synliggörs i undervisning och av den undervisande förskolläraren. 
För den undervisande förskolläraren är intresset eller intressena en utgångspunkt för 
undervisningen, menar förskollärarna år 2016. Detta kan jämföras med andra delar av 
skolväsendet, där det istället är ämnet som kan sägas utgöra utgångspunkt för undervisning (se 
även diskussion om behov, Palla, kapitel 6). 

En som tar tillvara barnens intresse och kan utveckla dessa för att ge barnen mer kunskap om sina intressen. 
(F 2016) 
Engagerad, lyssnar och tar till sig barnens intressen och utgår sin undervisning från det. (F 2016) 

 
Barns intressen som en av utgångspunkterna för den undervisande förskollärarens framhålls 
även bland förskollärare och chefer år 2018.  

Att hen både utgår från barnens intressen men också utmanar dem inom andra områden... (C 2018) 
En förskollärare som i sin undervisning utgår från barnens erfarenheter, frågor, intressen etc. (F 2018) 

 

Likaså kan barns och barngruppens behov utgöra en utgångspunkt för undervisningen. 
En kunnig, lyhörd, närvarande förskollärare som bygger verksamhet utifrån barnets intresse och behov. (F 
2016) 
Att hen har ett bestämt syfte med sin undervisning. Antingen ett behov i gruppen eller ett intresse som 
barngruppen visar. (C 2018) 
Att utgå ifrån varje individs olika behov och använda sig av olika undervisningsmetoder skapar 
förutsättningar för att lyckas med undervisningen. (F 2018) 

 
I utsagorna från såväl år 2016 som år 2018 framträder begrepp som att ta vara på, utgå ifrån, 
möta, lyssna på, se och vara lyhörd för barnens intressen och behov, vilket kan ses som 
synliggörande. Det förekommer också utsagor som lyfter vikten av att väcka barnens intressen 
och som framhåller förskollärarens input och undervisning i förhållande till barns intressen. 
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En lyhörd förskollärare som kan anpassa och förändra sin undervisning efter barnens behov, intresse och 
kunnande. (F 2018) 
En förskollärare som kan se varje barns behov samtidigt som gruppens behov. (F 2018)   

 
Cheferna år 2016 lyfter i lägre utsträckning än förskollärarna fram barns behov och intressen, 
samt med annan formulering. Skillnaden är markant i frekvens mellan förskollärares och 
chefers utsagor år 2016 vad gäller barns intressen. Två av cheferna formulerar sig på följande 
vis: 

Undervisning utgår från alla barns behov och förutsättningar. (C 2016) 
Organisation utifrån barngruppen konstitution och behov. (C 2016) 

 
År 2018 nämns barns intressen med högre frekvens bland cheferna än motsvarande år 2016 och 
lägre frekvens bland förskollärarna, vilket gör att skillnaden mellan grupperna blir inte lika 
markant. Materialet ger också en indikation på en större samstämmighet mellan grupperna i hur 
utsagorna om barns intressen utvecklas. Att lyssna in, fånga, följa, utmana, möta, visa, vägleda, 
introducera, hitta och ta tillvara samt använda är uttryck som utgör exempel på hur en 
undervisande förskollärare kan möta upp barns intressen i undervisningen. 

Lyssnar in barnens intressen så att undervisningen blir lustfylld och meningsfull för barnen. (F 2018)  
... fångar barnens intressen, engagerar och inspirerar. (C 2018) 
Lyhördhet för barnens intressen och behov, ett intresse av att vilja visa/vägleda/introducera ngt för barnen 
som intresserar dem. En förskollärare som utmanar barnen vidare och visar på variation i sin undervisning 
för och med barnen. (C 2018) 

 

När det kommer till barns och barngruppens behov används till viss del likartade begrepp. Det 
kan till exempel handla om att den undervisande förskolläraren ser behoven, anpassar, 
individualiserar och förändrar undervisningen efter dem. 

Att jag ändrar undervisningsmetod utefter behov och för att de ska kunna ta in kunskapen på bästa sätt. (F 
2018).  
Att förskolläraren är lyhörd för kontext och behov i barngruppen (barngruppsstorlek, barnens förkunskap 
för att kunna utmana på rätt nivå. (F 2018).  
En lärare som hela tiden styr undervisningen mot högre mål och som individualiserar och är lyhörd för 
varje enskilt barns behov. (C 2018) 

 
I en enkätstudie av förskollärare, barnskötare och pedagoger fann Persson och Tallberg Broman 
(2016) att i sammanhang där dessa representerar sitt yrke, eller sin verksamhet, pratar eller 
skriver de om sig själva på samma sätt som de beskrivs i styrande texter, framför allt i policy- 
och styrdokument. Detta kan dock se annorlunda ut i fördjupande intervjuer och samtal, då 
forskaren kan komma bakom mer stereotypa mönster. Enligt Johansson (2016) har dock 
läroplanen för förskolan ett starkt inflytande över både talet om förskolan, dess uppgift, innehåll 
och professioner. Föreliggande studies resultat kan sägas vara i överensstämmelse med denna 
tidigare genomförda forskning. Det skrivna talet ligger i mångt och mycket nära förskolans 
styr- och policydokument, såväl beträffande förskollärare som chefer. I nästkommande spår 
utvecklas resonemanget till att omfatta praktikgemenskaper samt yrkesrelaterade 
positioneringar.   
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5 Praktikgemenskaper och yrkespositionering 
Såväl likheter som skillnader i utsagorna kan förstås i relation till begreppet 
praktikgemenskaper, det vill säga en gemensam diskursiv förståelse inom en viss profession 
eller praktik för vad dess aktiviteter, i föreliggande fall undervisning eller en undervisande 
förskollärare, innebär (Lave & Wenger, 1991/1999) (Se även Tallberg Broman, 2018a, b) 
Utsagorna kan i ett sådant sammanhang ses som diskursiva positioneringar (Davies & Harré 
2001/2002). I reflektionsdokumenten uttrycker sig förskollärarna och förskolecheferna med 
gemensamma, men också med delvis olika begrepp. Spår 5 karakteriseras av sådana 
framträdande exempel i materialet 2018.  
   År 2018 pekar de båda gruppernas svar sammantaget mot en högre grad av samstämmighet 
än år 2016, vilket kan vara kopplat att de genomgått samma FoU-program med nya insikter, 
kunskaper och vokabulär som ett resultat, och att praktikgemenskapen på så vis har förstärkts. 
Samtidigt synliggör materialet vissa yrkesspecifika språkliga positioneringar och sätt att 
beskriva eller betona olika aspekter utifrån den aktuella frågan.  
   Sammantaget synes förskolechefernas utsagor från år 2016 i någon högre grad uttrycka 
övergripande resonemang, abstraherade begrepp och representera styrdokumentsnivå och 
diskurser relaterade till dessa. År 2018 visar materialet på viss kvalitativ förskjutning, då även 
förskollärarnas svar visar på likartade stämmor i de utmärkande spåren. I ordfrekvenstabellen 
finns till exempel läroplanen liksom undervisning med som nytillkomna högfrekvent begrepp. 
Detta kan tyda på en förskjutning mot att även inkludera sådana övergripande och 
styrdokumentsrelaterade resonemang som utmärker chefernas stämmor år 2016. Likaså 
använder cheferna liknande begrepp som förskollärarna 2018, kring till exempel förskollärares 
förhållningssätt samt barns behov och intressen än vad som kunnat utläsas tidigare. Noteras bör 
dock, att enligt ordfrekvenstabellen är uttrycket om barns intressen mer lågfrekventa än tidigare.  
   Vidare betonas målbeskrivningar och uttryck runt barn (se till exempel barncentrering, Palla, 
kapitel 6) av båda grupperna, medan cheferna betonar systematik och förskollärarna associerar 
till kollegor år 2018. Det förra kan ses som en praktikgemenskap, medan de senare kan förstås 
som exempel på yrkespositioneringar.  

5a Mål och barn betonas i båda grupperna  
Mål beskrivs i termer av målmedvetenhet, mål att sträva eller arbeta mot, målstyrda processer 
eller mål att uppnå. Målen kan vara läroplansformuleringar eller förskollärarens egna. 

En undervisande förskollärare har en plan, arbetar mot mål, men inte alltid så långt i förväg. (F 2018)  
Medvetenhet om läroplanens mål –planera aktiviteter för att sträva mot dessa eller ta vara på spontana 
situationer som uppstår. Använda rutinssituationer för att arbeta mot strävansmålen. (C 2018) 
…att fokusera på verksamhetens uppgift och arbeta för att nå de uppsatta målen, detta kräver att 
förskolläraren förstår vikten av att förbereda sig och gruppen och har en plan för dag/vecka/termin/läsår. (C 
2018) 
...gör mål för verksamhetens olika aktiviteter och områden utifrån barnens förkunskaper. Mål som lätt går 
att utvärdera, att kunna se ett/spår av förändrat kunnande hos barnen. (F 2018) 

 
För utmärkande spår kring barn, se tidigare utmärkande spår. Begreppet barn är det mest 
högfrekventa ordet under båda åren, kring vilket undervisningen och den undervisande 
förskolläraren rör sig. Kring begreppen barn och barngrupp är praktikgemenskapen tydlig. 
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5b Chefer betonar systematik 
Systematiken som nämns kopplas till den undervisande förskollärarens upplägg, arbete, 
planering, genomförande, dokumentation och liknande. Ibland används begreppet systematiskt 
kvalitetsarbete. 

En systematik i upplägget samt att reflektionstillfällen används för att utvärdera undervisningen som bedrivs.  
(C 2018)  
Att hen arbetar systematiskt (C 2018)  

 

I läroplanen för förskolan (SKOLF 1998:16) tilldelas förskolechefen det övergripande ansvaret 
för förskolans kvalitet. Kopplingen till systematik av cheferna kan förstås i ljuset av 
styrdokumentets formuleringar.  

5c Förskollärare associerar till kollegor 
I utsagorna från år 2016 associerar förskollärarna vad som kan känneteckna en undervisande 
förskollärare till sitt vardagliga arbetssammanhang; arbetslaget. 

Förskolläraren har en planering att utgå ifrån samt reflekterar och återkopplar både med barnen och med 
kollegerna i arbetslaget. (F 2016) 
Använder sig av pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen och i arbetslaget. (F 2016) 
Se till så att hela arbetslaget är delaktigt i utvecklingsarbetet.  Använda sig av utvecklingsarbetet i sin barn-
grupp. (F 2016) 

 
År 2018 uttrycks motsvarande med associationer till kollegor. Arbetslaget nämns endast två 
gånger, medan kollegor omnämns mer frekvent. Det är oklart huruvida kollegor relaterar till 
samma eller andra yrkeskategorier än den de själva tillhör, det vill säga förskollärare.  

Förskolläraren organiserar och genomför själva undervisningen med hjälp av kollegor. Efteråt görs alltid en 
efterbedömning antingen enskilt eller i kollegiet. (F 2018) 
En medvetenhet om vilka kompetenser som behövs för att bedriva verksamheten och skapa förutsättningar 
för det kollegiala lärandet. (F 2018) 
Att kunna leda sina kollegor mot det givna målet. (F 2018) 

 
I och med den reviderade läroplanen har yrkesrollerna tydliggjorts och med detta även 
ansvarsfördelning och arbetsdelning. I materialet från 2016 förekommer begreppet ansvar 
mycket sällan. Det är enbart två av förskollärarna som använder begreppet. Då förskollärarens 
särskilda ansvar utpekats vad gäller undervisning i förskolan kan det vara av intresse att notera.  

Det är förskollärarens ansvar att driva den pedagogiska undervisningen tillsammans med sina övriga 
kollegor på avdelningen, dock är det förskolläraren som har det yttersta ansvaret att se till att verksamheten 
drivs på det bästa sättet för just de barn som finns på avdelningen och se till att alla barn får den verksamhet 
som just den behöver. (F 2016) 

 
Fyra av cheferna år 2016 nämner begreppet ansvar, men inte i något fall med särskild koppling 
till förskollärarens ansvar för undervisning. Ansvarsfrågan förefaller komplicerad också i rela-
tion till det starka framhävande av arbetslaget och ”vi pedagoger” i en stark gemensam arbets-
kultur år 2016. År 2018 är ansvarsfrågan fortfarande lågfrekvent, men tydligt kopplad till 
undervisning, målformuleringar och eller kvalitetsarbete i båda grupperna. 

Tar ansvar för att undervisningen i förskolan bedrivs som ett systematiskt kvalitetsarbete: Målstyrda 
processer som planeras, genomförs, analyseras/utvärderas och dokumenteras. Didaktisk kompetens. (F 
2018)  
Att hen tar ansvar för och leder arbetslaget i undervisningen. (C 2018) 



94 
 

Nästa spår behandlar aspekter av det som kännetecknar vad en undervisande förskollärare 
”gör”.  

 
6 Planerar, genomför, dokumenterar, analyserar och utvärderar 
Ett nytillkommet spår år 2018 omfattar att planera, genomföra, dokumentera, analysera och 
utvärdera som är begrepp som gärna nämns tillsammans av såväl förskollärare som av chefer 
år 2018. Även här ses reflektioner som en betydelsefull del (se även spår 1b). 

Att man är medveten om vikten av att planera sin undervisningsstund med ett tydligt mål, ett 
genomförande, ett tydligt lärobjekt och ett efterarbete i form av reflektion (tillsammans med barnen och 
pedagoger) och en analys och utvärdering. (F 2018)  
Undervisande förhållningssätt, lyssna, reflektera, planera, följa upp och utvärdera (F 2018)  
En förskollärare som medvetet reflekterar, utvärderar över de undervisande situationer som skett eller ska 
ske. (C 2018) 

 
Spåret kan sägas relatera till grundläggande komponenter i didaktiska och pedagogiska 
processer i förskollärarens uppdrag. Nästa spår behandlar sådant som kopplar samman en 
undervisande förskollärare med en för undervisningen teoretisk, forskningsmässig eller 
vetenskaplig grund. 

7 Bygger undervisning på teori, forskning och vetenskaplig grund   
Begreppet forskning är lågfrekvent i de båda materialen. I chefernas utsagor år 2016 om vad 
som kännetecknar en undervisande lärare så exemplifieras två teman: Att utgå från forskning 
och att ha tillgång till aktuell forskning. 

Det är viktigt att kunskaper om undervisning och barns lärande utgår från forskning och beprövad 
erfarenhet. (C 2016) 
Lyhördhet …. Att ha uppdaterad aktuell forskning. (C 2016)  

 

När det gäller förskollärarnas utsagor år 2016 är språkbruket något annorlunda. En 
undervisande förskollärare kopplas här till att hen tar del av forskning och kopplar ny forskning 
till erfarenhet. 

En som använder sig av och tar del av den forskning och litteratur som finns, sammankopplat med erfa-
renhet och väl beprövade metoder, utifrån där barnens intresse finns.  (F 2016) 
En pedagog som kopplar ny forskning tillsammans med erfarenhet till verksamheten.  (F 2016)  

 
Påtagligt är att utsagorna knyter an till huvudtemat: att utgå ifrån, eller koppla till barnens 
intressen, att utmana dessa och också att väcka barnets intresse för något.  
   Motsvarande för 2018 är exempelvis att ha kunskap om aktuell forskning.  

Kunskap och förtrogenhet med läroplanen och aktuell forskning. (F 2018)  
 
År 2016 gäller lågfrekvens även för begreppet vetenskaplig grund. År 2018 blir bilden något 
annorlunda, då begrepp som vetenskaplig grund, teori, teoretiska ingångar eller teoretiska 
undervisningsupplägg eller grunder är mer frekventa än tidigare.  

En undervisande förskollärare har den ämneskompetens som behövs inom de olika områdena och en 
kunskap om olika teoretiska undervisningsupplägg och på vilka sätt dessa kan användas. (F 2018) 
Förmåga att kunna planera undervisningen utifrån olika situationer och barnens förförståelse och koppla 
detta till olika teoriinformerade upplägg. Likaså att förskolläraren i sin undervisning har ett vetenskapligt 
förhållningssätt och kan använda och dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper om undervisningen. 
Har kunskaper kring olika teoretiska ingångar som sedan kan konkretiseras i verksamheten. (C 2018)  
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Tar ansvar för undervisningen på förskolan och har teoretiska kunskaper i ämnen men också vet vilken 
grund hen står på i de olika teorierna som förskolan grundar sitt uppdrag ifrån. (C 2018) 

 
Sammantaget bidrar de båda begreppen teori och vetenskap i dess olika uttryckta variationer 
tillsammans med forskningsbegreppet till att bilda ett, om än lågfrekvent, utmärkande spår i 
2018 års material. 

Samlad analys – didaktiska nivåer med begreppsprövande fokus 
I förhållande till Kansanens (1993) tre didaktiska nivåer indikerar materialet från 2018 en viss 
förändring. År 2016 framträdde tydligare spår av praktiknära aktionsnivå än av teoretisk nivå 
och metateoretisk nivå. År 2018 framträder något mer påtagliga, om än lågfrekventa, spår av 
både teoretisk nivå och metateoretisk nivå än tidigare. 
  På aktionsnivå synliggörs flerstämmighet gällande undervisande förskollärare genom 
variationen som blir synlig i och genom de olika spåren. Det kan handla om vad den 
undervisande förskolläraren gör såsom planerar, genomför, dokumenterar, reflekterar och 
analyserar och utvärderar. Detta görande bygger på vad förskolläraren ”är”, det vill säga 
medveten, lyhörd och närvarande. Flerstämmigheten blir på så vis en mix av förmågor och 
förvärvade kunskaper. Ramarna utgörs av läroplanen. 
   På (meta)teoretisk nivå kan flerstämmigheten också handla om förskollärarens medvetenhet, 
kunskaper och val av teoretiska grunder för undervisningen. Dessa vetenskapliga och teoretiska 
grunder förkroppsligas i processer på den praktiknära aktionsnivån. Att som undervisande 
förskollärare bygga sin undervisning på vetenskaplig grund är år 2018 tydligare framskrivet 
och mer frekvent betonat som kännetecken, än tidigare.  
   Sammantaget och med utgångspunkt i den komparativa analysen kan framhållas att 
flerstämmigheten som beskrivs, dels kan rymmas inom praktikgemenskaperna, men kan även 
manifesteras genom yrkesrelaterade språkliga positioneringar (se exempelvis spår 5). 
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8 VAD KAN KÄNNETECKNA ORGANISATION OCH 
LEDARSKAP SOM VERKAR FÖR UNDERVISNING I 
FÖRSKOLOR? – ÅREN 2016 OCH 2018 

Linda Palla 
 
I detta kapitel redovisas det sammantagna resultatet från frågan ”Vad kan känneteckna en 
organisation och ett ledarskap som verkar för undervisning i förskolor?” Kapitlet innehåller en 
jämförelse mellan reflektionsdokument från år 2016 och år 2018. Resultatredovisningen följer 
tolkningsleden som beskrivits i kapitel 2. Även avsaknaden av vissa teman, eller sällan före-
kommande ord och begrepp, diskuteras i kapitlet och anges därför i denna inledande 
redovisning av ordfrekvenser. I nedanstående figur redovisas utfallet av det sammanslagna 
materialet omfattande totalt cirka 7550 ord år 2016 och cirka 5650 ord år 2018. I kapitlet ansvar 
Ingegerd Tallberg Broman för sammanställning och analys av 2016 års material (Tallberg 
Broman, 2018b).   

Ordfrekvensanalys 
Materialet bestod av svar från 54 förskolechefer och 163 förskollärare. Förskolechefernas 
material omfattar år 2016 1928 ord och förskollärarnas omfattar 5927 ord. Motsvarande för år 
2018 är 1891 ord av 49 chefer och 3771 ord av 110 förskollärare. De begrepp som toppade 
listan av högfrekventa ord år 2016 respektive år 2018 tydliggörs nedan. 
 
Tabell 8.1: Högfrekventa ord år 2016 respektive år 2018 

2016 N=217 2018 N=159 

Verksamhet (98) Tid (88) 
Tydlighet (74) Planering (83) 
Tid (67) Utveckling (39) 
Mål (49) Tydlighet (37) 
Kompetens (41) Kunskaper (37) 
Kvalitetsarbete (19) Mål (37) 
Kunskaper (17) Förutsättningar (37) 
 Verksamhet (31) 
 Utvärdering (23) 
 Kompetens (21) 
Vem apostroferas?  
Barn (127) Barn (62) 
Pedagog (81) Förskollärare (60) 
Vi (68) Pedagog (46) 
Förskollärare (36) Kollegor/kollegialt (36) 
Chef/förskolechef (28) Vi (20) 
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Nytillkomna högfrekventa ord år 2018 är planering, utveckling, förutsättningar, 
kollegor/kollegialt och utvärdering. Flera av begreppen, såsom tydlighet, mål och kompetens, 
hamnar längre ned i tabellen 2018 än 2016. Återkommande högfrekventa ord i toppen av 
tabellen är barn och tid. Begreppet förskollärare har även det flyttat högre upp i tabellen och 
förstärks av begreppen kollegiala/kollegor, vilka har tillkommit. Begreppet kunskaper har 
placerat sig något högre 2018 än 2016. Begreppen pedagoger och vi har flyttat något längre ned 
i tabellen. Verksamhet, som toppade listan år 2016 hamnar längre ned i tabellen år 2018. 
Begreppet kvalitetsarbete liksom chef/förskolechef når inte upp till lägsta riktmärket för hög 
frekvens år 2018. I nedanstående figur 9 illustreras ordbilder med högfrekventa ord år 2016 och 
år 2018. Det är ord med lägst 30 träffar totalt för förskollärare och chefer som inkluderas. 
Observera att antalet svar skiljer sig åt mellan åren.  
 

 
Figur 8.1: Högfrekventa ord år 2016 och år 2018 

Lågfrekventa ord 
Liksom högfrekventa ord framträder i materialet kan även lågfrekventa ord, och avsaknaden av 
vissa begrepp, vara av intresse. Bland lågfrekventa ord återfinns exempelvis vetenskap (6 
respektive 8 gånger). Föräldrar nämns mycket sällan eller inte alls (4 respektive 0 gånger) i 
materialet, vilket kommer att beröras utförligare i kapitlet. En intressant notering kan göras 
gällande utvärdering (7 respektive 23 gånger), då begreppet går från att vara lågfrekvent 2016 
till att 2018 betraktas som högfrekvent. 

Nu övergår presentationen till resultatet gällande de utmärkande spåren där orden samverkar 
och förstärker varandra i sitt sammanhang. Analysen bygger vidare på både högfrekventa och 
lågfrekventa ord, men de högfrekventa spåren har fått större fokus och utrymme än de 
lågfrekventa i resultatredovisningen.   
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Utmärkande spår år 2018 

Nio utmärkande spår framträder för fråga 4, om vad som kan känneteckna en organisation och 
ett ledarskap som verkar för undervisning i förskolor år 2018. Dessa spår sammanställs i 
nedanstående tabell:  
 
Tabell 8.2: Utmärkande spår för vad som kan känneteckna organisation och ledarskap som verkar för 
undervisning i förskolor år 2018 

Förskollärare och chefer Förskollärare (F) eller chefer 
(C) 

Profession och position påverkar till viss del svarsmönstret *  
1) Mål  
1a) Tydliga mål 

1b) Mål som styrning (C) 
1c) Gemensamma mål och mål som 
görande (F) 

2) Skapar förutsättningar  
2a) Tid  

2b) Resurser (F) 

3) Barncentrering  
4) Hög andel förskollärare och minskad gruppstorlek  
5) Verkar för kollegialt lärande och utveckling samt samsyn och 
samarbete 

 

6) Arbetsdelning 
6a) Tydlighet i ansvar, uppdrag och roller 

6b) Tydlighet i systematiskt 
kvalitetsarbete (C) 
6c) Tydlighet i struktur och 
ledarskap (F) 

7) Medvetet, intresserat och engagerat ledarskap som utmanar och 
stöttar, driver utveckling och som har tilltro, tar uppdraget på allvar 
och arbetar för delaktighet 

 
 

8a) Möjliggör samplanering och -bedömning, genomförande, reflektion 
och analys, utvärdering och dokumentation 
8b) Bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete 

 
 

9) Tillför verksamheten vetenskap, forskning, teori och beprövad 
erfarenhet 

 

*Se problematiserande avsnitt.  
 
I det följande ges exempel på citat från materialet 2018.  

Exempel på citat för utmärkande spår år 2018 
1 Mål 
I spår 1 tydliggörs aspekter runt mål. Spåret analyseras genom tre delspår.  

1a) Tydliga mål (C och F) 
…tydliga målbilder. (C 2018) 
Tydliga mål, (F 2018) 

 

1b) Mål som styrning (C) 
… och ett system för att följa upp undervisningens resultat och måluppfyllelse både kvantitativt och 
kvalitativt. (C 2018) 

 

1c) Gemensamma mål och mål som görande (F) 
En medvetenhet i hela styrkedjan och att hela styrkedjan arbetar åt samma håll, mot samma mål. (F 2018) 
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2 Skapar förutsättningar 
Spår 2 innehåller kännetecken som rör förutsättningar.  

I organisationen läggs grundförutsättningarna för undervisningen. (C 2018)  
En ledning som skapar förutsättningar för förskollärare att utföra sitt uppdrag. (F 2018)  

 
Spåret analyseras vidare i två delspår. 
2a) Tid 

Att man har tid både i arbetslaget och enskilt och använder den till att planera, dokumentera och följa upp 
barnens intresse/lärande och reflektera enskilt och tillsammans med barn och kollegor. (C 2018) 
Där tid och möjlighet ges för planering, kompetenshöjande fortbildning och reflektion kring undervisning. 
(F 2018)  
En organisation som ger tid och förutsättningar för sambedömning. (C 2018) 

 
2b) Resurser 

Förskolecheferna ska ge förskollärarna det resurser som krävs och både parterna ska vilja framåt och 
ständigt utvecklas och göra verksamheten mer stimulerande. (F 2018)  
Ett positivt ledarskap som främjar olikheter och pedagogiska diskussioner, tar tillvara på resurserna och 
skapar en organisation enligt ovan. (F 2018) 
Resurser, (F 2018)  

 
3 Barncentrering 
I spår 3 exemplifieras aspekter som kan rymmas inom begreppet barncentrering. 

Diskussioner om förhållningssätt och syn på lärande, undervisning och barns förändrade kunnande. (C 
2018)  
Att man har en tydlig undervisningsmiljö som kan stödja barnen i deras lärande och utveckling. (F 2018) 

 
4 Hög andel förskollärare och minskad gruppstorlek 
Spår 4 beskriver utsagor om andel förskollärare och minskad gruppstorlek. 

Möjlighet till mindre barngrupper eller möjlighet att dela upp barnen i mindre grupper. (F 2018) 
Att det finns tillräckligt med förskollärare för att kunna bedriva undervisning i de barngrupper man har. (F 
2018)  
…samt att det finns eller anställs förskollärare i verksamheten. Även att vi som chefer strävar efter 
skolverkets rekommendationer av mindre barngrupper främjar att förskolläraren kan undervisa i förskolan i 
mindre barngrupper. (C 2018) 

 
5 Verkar för kollegialt lärande och utveckling samt samsyn och samarbete 
Inom spår 5 redogörs för hur organisation och ledarskap kan verka för kollegialt lärande och 
utveckling samt för samsyn och samarbete. 

En ledare med förmåga att skapa kollegiala lärprocesser där lärare uppmuntras att reflektera kritiskt kring 
sin undervisning, koppla denna till teorier och metateorier och ges professionellt handlingsutrymme att 
välja, pröva och kritiskt reflektera över olika undervisningsupplägg. (F 2018) 
En organisation där ledningen ser till vi har möjligheter till ett kollegialt lärande mellan flera förskolor och 
där förskollärare får mötas och utbyta erfarenheter, framgångar och funderingar. (F 2018) 
Arbetsplatsträffar ska användas till pedagogiska diskussioner och kollegialt lärande. (C 2018) 
Ett ledarskap som ger lärare möjlighet att bearbeta och få en samsyn kring vad undervisning är och kan vara 
i förskolan. (F 2018) 

 
6 Arbetsdelning 
Spår 6 handlar om arbetsdelning, med tre delspår som handlar om tydlighet. 

Att alla förstår sina uppdrag utifrån läroplan och skollag. (C 2018) 
 
Spåret analyseras vidare i tre delspår. 
6a) Tydlighet i ansvar, uppdrag och roller 

Det finns även tydliga rollfördelningar och ansvarsfördelningar som genomsyrar verksamheten. (C 2018) 
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Det är viktigt att få alla medarbetare medvetna om att detta är något som rör alla men att det är 
förskolläraren som ansvarar för att det bedrivs undervisning. (F 2018) 
Att ledarskapet tar ansvar för att organisera så att planering och utvärdering är möjlig för personalen. Som 
leder utvecklingen av undervisningen och förståelsen för den vidare. Som vågar ställa krav på 
förskollärarna att de ska undervisa. (F 2018) 

 
6b) Tydlighet i systematiskt kvalitetsarbete 

…för att det skall bli tydligt för alla medarbetare hur det systematiska kvalitetsarbetet är organiserat. (C 
2018) 

 
6c) Tydlighet i struktur och ledarskap 

En tydlig struktur, (F 2018)  
 
7 Medvetet, intresserat och engagerat ledarskap som utmanar och stöttar, driver utveckling 
och som har tilltro, tar uppdraget på allvar och arbetar för delaktighet 
Spår 7 accentuerar kännetecknet om ett medvetet, intresserat och engagerat ledarskap som 
utmanar och stöttar, driver utveckling och som har tilltro, tar uppdraget på allvar och arbetar 
för delaktighet 

Att organisationen arbetar med frågor kring vad som karaktäriserar undervisningen i förskolan, ökar sin 
medvetenhet om det ämnesdidaktiska innehållet och dess upplägg i denna skolform samt utvecklas för att 
stödja lärarnas undervisningsuppdrag. (F 2018)  
Att ledningen är intresserad, engagerad och utmanar. (F 2018) 
En ledning som granskar den egna praktiken och är medveten om vad dennes ställningstaganden vilar på för 
grund och ger för konsekvenser för arbetet. (C 2018)  
Engagemang, nyfikenhet, lust att lära, delaktighet, kollegialt lärande, prestigelöshet, omvärldsspaning, 
ansvarsfördelning, tillit, tar lärdom av det som inte blev så bra. (C 2018)  

 

8a) Möjliggör samplanering och -bedömning, genomförande, reflektion och analys, 
utvärdering och dokumentation 
Spår 8a handlar om en organisation och ett ledarskap som möjliggör processer av samplanering 
och -bedömning, genomförande, reflektion och analys, utvärdering och dokumentation. 

En tydlig organisation för samplanering, reflektion, samvärdering mm. (F 2018) 
En sådan organisation ska möjliggöra för förskollärare att mötas i samplanering och sambedömning. Vi 
behöver samarbeta kollegialt med planering, bedömning och utvärdering. (F 2018) 
Ett ledarskap som skapar den organisation som behövs för att bedriva undervisning. -möjlighet att arbeta i 
mindre grupper-tid för samplanering och sambedömning… (F 2018)  
Ett ledarskap och en organisation som värdesätter reflektionstid för planering, genomförande, 
dokumentation (med olika hjälpverktyg), sambedömning och samvärdering samt inspirerar medarbetarna 
till arbete med undervisning och utveckling av verksamheten för höjd kvalitet. (C 2018). 

 
8b) Bedriver systematiskt kvalitetsarbete  
I spår 8b ges exempel på kännetecken som rör att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Att vi jobbar aktivt med det systematiska kvalitetsarbetet. (F 2018).  
Att förskolechefer förväntas leda arbetet och säkerställa undervisning på sina enheter och att 
undervisningen följs upp i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. (C 2018) 
Medvetet och aktivt systematiskt kvalitetsarbete. (C 2018) 

 
9 Tillför verksamheten vetenskap, forskning, teori och beprövad erfarenhet 
Spår 9 rör kännetecken som att tillföra verksamheten vetenskap, aktuell forskning, under-
visningsteorier och beprövad erfarenhet. 

Att den ger utrymme till fortbildning inom olika undervisningsteorier… (F 2018) 
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En organisation som hela tiden arbetar (tar till sig ny forskning och metoder) för att utveckla sitt sätt att 
arbeta med undervisning. (F 2018) 
…genom kollegialt lärande skapa gemensam beprövad erfarenhet och koppla den till vetenskaplig grund. 
En ledning som är uppdaterad och engagerad i aktuell forskning och omvärldsbevakning. (C 2018) 
En organisation som stödjer, stöttar och utmanar och tar in aktuell vetenskap och använder forskning och 
vetenskap och litteratur med kollegialt utbyte för att öka kunskapen. (C 2018) 

Utmärkande spår år 2016 och 2018 
I nedanstående tabell sammanställs utmärkande spår från 2016 och 2018.  

 
Tabell 9.2: Utmärkande spår för vad som kan känneteckna organisation och ledarskap som verkar för 
undervisning år 2016 och 2018 

År 2016   År 2018 
Förskollärare (F) 
och chefer (C) 

(F) eller (C) Förskollärare (F) och chefer 
(C) 

 (F) eller (C) 

Profession och 
position påverkar 
svarsmönstret * 

 Profession och position 
påverkar till viss del 
svarsmönstret * 

  

1) Mål 
 

1a) Tydliga mål och mål som 
styrning (C) 
1b) Tydliga mål och mål som 
görande (F) 

1) Mål  
1a) Tydliga mål (C och F) 

1a) Mål som 
styrning (C) 
1b) Gemensamma 
mål och mål som 
görande (F) 

 2) Tid (F) 2) Skapar förutsättningar 
2a) Tid (F och C) 

2b) Resurser (F) 

3) Barncentrering  3) Barncentrering  
4) En organisation 
som anställer 
förskollärare och har 
behörig personal  

 4) Hög andel förskollärare 
och minskade gruppstorlekar 

 

 5) Arbetslaget centralt nav i 
organisationen (F) 

5) Verkar för kollegialt 
lärande och utveckling samt 
samsyn och samarbete 

 

6) Arbetsdelning  
 

6a) En tydligare 
förskollärarroll (C) 
6b) Organisationen måste 
möjliggöra och legitimera 
förskollärarprofessionens 
innehåll och utveckling (F) 

6) Arbetsdelning 
6a) Tydlighet i ansvar, 
uppdrag och roller (F och C) 
 
 

6a) Tydlighet i 
systematiskt 
kvalitetsarbete (C) 
6b) Tydlighet i 
struktur och 
ledarskap (F) 

 7) Insiktsfull och insatt 
förskolechef som stöttar och 
värdesätter personalen (F) 
 

7) Medvetet, intresserat och 
engagerat ledarskap som 
utmanar och stöttar, driver 
utveckling och som har 
tilltro, tar uppdraget på allvar 
och arbetar för delaktighet 

 

8) Tydlig, 
transparent och 
lärande organisation  

8a) Möjliggör samplanering 
och -bedömning, 
genomförande, reflektion 
och analys, utvärdering och 
dokumentation 
8b) Bedriver ett systematiskt 
kvalitetsarbete 

 

 9 En ledning som informerar 
föräldrarna (F) 

9) Tillför verksamheten 
vetenskap, forskning, teori 
och beprövad erfarenhet 

 

*Se problematiserande avsnitt. 
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Spår 5 och 9 år 2018 kan kännetecknas som något mer lågfrekventa än övriga spår.  Nedan 
följer nu problematisering av spåren med inflätade citatexempel och ordfrekvenser från tabell 
9.2 och figur 9. 

Problematisering av vad som kan känneteckna organisation och 
ledarskap som verkar för undervisning i förskolor år 2016 och 
2018 
I det här avsnittet problematiseras spåren från år 2016 och år 2018 i förhållande till forskning 
och styrdokument. Problematisering i det här kapitlet avser att vända och vrida på de 
utmärkande spåren i förhållande till frågan om vad som kan känneteckna en organisation och 
ett ledarskap som verkar för undervisning i förskolor. Utfallet i de medverkandes texter relateras 
då intertextuellt dels mellan år 2016 och 2018, dels i relation till andra texter och tidigare 
forskning. Inledningsvis diskuteras hur profession och position kan påverka svarsmönster. 

Profession och position påverkar till viss del svarsmönstret  
I materialet från 2016 redovisas återkommande skillnader mellan chefers och förskollärares 
utsagor. Förskolechefer markerar oftare mål, kunskaper och kvalitetsarbete. Förskollärarna 
markerar oftare framför allt tid och oftare än förskolecheferna kompetens och även i viss mån 
läroplan. Förskollärarna talar mer om personal/personalen/pedagoger. Förskolecheferna 
associerar till mer övergripande begrepp, förskollärarna mer till förutsättningar för görandet 
och själva görandet. 
   I materialet från 2018 framträder inte lika markanta skillnader i svar mellan förskollärare och 
chefer. Skillnaderna som framträtt redovisas framför allt i spår 2 och 3. Intressant att reflektera 
över i sammanhanget blir då vad det är som kan tänkas bidra till de mer samstämmiga röster 
eller spår som analysen av 2018 års material visar på. Olika svarsfrekvens de olika åren kan 
påverka, liksom att två olika forskare analyserat respektive material.  
   Mer troligt och en möjlig förklaring kan vara den utveckling som medverkan i forsknings- 
och utvecklingsprogrammet kan ha inneburit. Denna kan ha gjort att insikten och kunskapen 
om flera aspekter och fördjupning i relation till organisationens olika delar, liksom uppdraget, 
har ökat i båda gruppernas svar. Likaså att ett tydligare fokus mot undervisning och 
sambedömning framträtt och i detta har en tydligare samstämmighet i olika aspekter och 
vokabulär gjort sig gällande. Chefer har fått ökad insikt i sådant som förskollärare tidigare 
framfört och vice versa, i den sociala och språkliga (diskursiva) praktik som båda grupper ingår 
i och utgör delar av. Utsagor med både övergripande begrepp och praktik- och aktionsnära 
begrepp finns representerade bland båda gruppernas svar.  
   Såväl likheter som skillnader i utsagorna kan förstås i relation till begreppet 
praktikgemenskaper, vilket även refereras till i föregående kapitel (se Palla, kapitel 7). 
Praktikgemenskaper kan avse en gemensam språklig förståelse inom en särskild praktik för vad 
dess aktiviteter betyder (Lave & Wenger, 1991/1999). I denna kontext utgörs praktiken av 
förskolan och aktiviteten är undervisning, i dessa svar kopplat till utsagor runt organisation och 
ledarskap. I reflektionsdokumenten uttrycker sig förskollärarna och förskolecheferna med 
gemensamma, men också med delvis olika vokabulär och associationer.  
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   År 2018 pekar de båda gruppernas svar sammantaget mot en högre grad av samstämmighet 
än år 2016, och det skulle kunna ses som att praktikgemenskapen på så vis har förstärkts. 
Samtidigt synliggör materialet vissa yrkesspecifika språkliga positioneringar och sätt att 
beskriva eller betona olika aspekter utifrån den aktuella frågan. Sådana utsagor kan förstås som 
språkliga positioneringar (Davies & Harré 2001/2002).  
   Gemensamt fokus och samstämmighet ska inte förväxlas med brist på flerstämmighet. 
Resultatet kan ses som en samstämmighet för flerstämmighet, viket kommer att exemplifieras 
i, genom och mellan de utmärkande spåren.  

1 Mål 
Begreppet mål är framträdande i materialet och markeras procentuellt oftare av 
förskolecheferna år 2016. I tabell 8.1 och 8.2 exemplifieras likheter under rubriken 1a Tydliga 
mål. Rubrik 1b Mål som styrning och 1c Gemensamma mål och mål som görande beskriver 
skillnader i chefers respektive förskollärares svar. Nedan följer en sammanflätad text runt 
utsagor om mål i 2016 och 2018 års utsagor. 

Mål, och tydliga mål, är det mest frekventa begreppet/begreppen i chefernas utsagor år 2016. 
I chefernas utsagor om mål framträder mål som styrning. Mål kombineras med uppföljning, att 
höja och stärka, med måluppfyllelse och med förväntningar.  

Tydliga mål som är kända av alla. (C 2016)  
En organisation med tydliga mål och uppföljning. Systematiskt kvalitetsarbete. Ett tydligt ledarskap som 
tydliggör mål och skapar förutsättningar. Förankring i alla led. (C 2016)  
Struktur med tydlig organisation som stöder måluppfyllelse. (C 2016)  
Ledarskap med tydligt fokus på mål i styrdokument. (C 2016)  

 
Mål, och tydliga mål, är även återkommande hos förskollärna år 2016, men med delvis andra 
kopplingar. Att de är gemensamma och förankrade i verksamheten framhävs och målen 
förknippas bland annat med handlande, att sätta upp mål, följa upp och prioritera mål. 

Gemensamma mål, riktlinjer att sträva efter, tydlig struktur, social kompetens. (F 2016). 
Intresse och engagemang för att utveckla hela verksamheten mot gemensamma mål kring t.ex. 
undervisningens betydelse. (F 2016)  

 
År 2018 blir liknande aspekter som ovan framträdande, med tillägget att mål även kopplas till 
styrdokument eller styrning i någon enstaka utsaga bland förskollärarna. Bland cheferna 
förekommer mål som styrning, men också mål relaterat till målbilder, processer, samsyn, 
tydlighet och långsiktighet. 

Att man som ledare styr mot det som gynnar målen och skalar bort det som inte är relevant i verksamheten. 
(C 2018).  
Kunskap om målprocesser och medvetenhet om undervisningsmetod. (C 2018) 

 
Bland förskollärarnas utsagor år 2018 framträder, i enlighet med svaren från år 2016, tydlighet 
med mycket starkt stämma, följt av framhållandet av målen som gemensamma, samma, och 
förankrade. I några fall kopplas målen till läroplanen.  

Tydliga mål, engagemang och höga förväntningar. (F 2018)   
Att målen är förankrade i verksamheten samt hos medarbetarna och att det finns delmål. Att organisationen 
kontinuerligt följer upp hur arbetet kring målen fortgår. (F 2018) 
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Under senare år har skolsystemen i många länder reviderats för att öka dess måluppfyllelse. 
Förskolan, som tidig insats för barns lärande och utveckling, har i detta sammanhang fått ökad 
uppmärksamhet, såväl nationellt som internationellt (Tallberg Broman, 2018b). Beträffande 
den senaste revideringen av förskolans läroplan anger Skolverket syftet med revideringen vara 
att öka kvaliteten i undervisningen i förskolan och därmed förskolans måluppfyllelse 
(Skolverket, Dnr: 2017:783). Den måluppfyllelse som avses, tolkas av oss vara relaterad till 
förskolans övergripande verksamhet, det vill säga kopplad till organisations- och 
institutionsnivå. Det kommer alltså även fortsättningsvis vara så att förskolebarn inte ska 
bedömas utifrån individuella eller grupprelaterade uppnåendemål. (För bedömningsfrågor, se 
även Vallberg Roth, kapitel 9.)  
   Vidare framförs att ”I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera 
och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till 
utveckling och lärande hos barnen. --- Förskolläraren ska ansvara för det pedagogiska innehållet 
i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande” 
(SKOLFS 2018:50, s. 4). Här används formuleringar som utgångspunkt och målinriktning, 
vilka relaterar till ett processtänkande; en start och en riktning på väg mot något. I 
revideringsförslaget har uttrycket strävansmål ersatts med texten ”förskolan ska ge barn 
förutsättningar för…” under rubrikerna Mål (SKOLFS 2018:50, s. 9ff.). 
  Bland svaren i reflektionsmaterialen ser vi exempel på omnämnande av såväl strävansmål som 
måluppfyllelse, men materialet omfattar inte vidare förtydliganden eller fördjupningar i svaren. 
Gemensamma mål och mål som processer är något som utmärker sig bland svaren och som kan 
relateras till styrdokumentsintentionerna. En fundering i sammanhanget är vad det kommer att 
betyda för en organisation och ett ledarskap som verkar för undervisning att begreppet 
strävansmål är borttaget ur förskolans styrdokument framgent. Vilka möjligheter och risker kan 
ses med denna diskursiva förändring när det kommer till målformuleringar? Palla (2018b) visar 
till exempel i sin studie att redan tidigare har barns upplevda avsaknad av förmågor och 
kunnande, liksom ansvar, i förskolepraktiken skrivits fram på individnivå. (Se även Palla, 
kapitel 6 för ett resonemang om individfokuserande och examinerande uppnåendemål samt 
Vallberg Roth, kapitel 9 angående bedömning.) Vidare, väcker resultatet frågor som: Vad kan 
en målprocess vara? Vad betyder det att styra mot sådant som gynnar målen och vad är det som 
ska skalas bort i verksamheten och hur? Dessa frågor leder oss vidare till spår tre som fokuserar 
på förutsättningar såsom tid och resurser.  

2 Skapar förutsättningar 
Förskollärare och chefer skriver år 2018 om skapandet av förutsättningar som ett kännetecken 
på en organisation och ett ledarskap som verkar för undervisning.    

En medvetenhet om vilka kompetenser som behövs för att bedriva verksamheten och skapa förutsättningar 
för det kollegiala lärandet. (F 2018) 
En organisation/ledarskap som verkar för undervisning i förskola kännetecknas av att den skapar ramar och 
förutsättningar att undervisning kan bedrivas på förskolor. (F 2018) 
Ger förutsättningar till dokumentation och reflektion. Ger möjlighet till fortbildning, tid till studier och 
annan utveckling ex Undif! (F 2018) 
En organisation som ger förutsättningar för det systematiska undervisningsarbetet. (C 2018) 
… samt ger förskollärarna verktyg och andra förutsättningar för att bedriva undervisning. (C 2018) 
Engagerade, involverade, skapar förutsättningar och driver. Kompetensutvecklar sina medarbetare och sig 
själva. (C 2018) 
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Förutsättningarna exemplifieras i störst utsträckning med 2a Tid och 2b Resurser. Tid framhålls 
såväl av förskollärare som av chefer i materialet för år 2016 och år 2018. Resurser framhålls av 
förskollärare år 2018. 

2a Tid 
Tid utgör det mest frekventa begreppet hos förskollärarna år 2016, som svar på vad som 
kännetecknar ett ledarskap och en organisation som verkar för undervisning. Det handlar om 
tid som en grundförutsättning och tid som bristvara. År 2016 liksom år 2018 framträder 
framförallt aspekter som tid för reflektion, dokumentation, planering, feedback, uppföljning 
och fortbildning.  

Tid för att göra sitt arbete. (F 2016)  
Möjliggör tid för reflektion, planering och genomförande. (F 2016)  
Att det finns TID för förskolläraren att planera, reflektera och utvärdera. (F 2018). 

 
Associationen till tid återkommer också i chefernas utsagor år 2016, men i betydligt mindre 
omfattning. Även i chefernas utsagor kopplas till tid för samtal, för reflektion, för samverkan 
och för planering.  

Skapar förutsättningar i tid för planering, reflektion och dokumentation (C 2016) 
 
Även år 2018 är tid det begrepp som överlägset och tillsammans med begreppet planering, 
toppar listan av ordfrekvenser i båda grupperna. Tid och planering skiljer sig markant från 
övriga begrepp i tabellen i frekvens. År 2018 framhålls behovet av tid i relation till begreppen 
(sam)planering, sambedömningar, samarbete och kollegiala möten, men också tid för 
förskolläraren enskilt. (Se även spår 9).  

Det måste finnas tid för kollegialt samarbete och reflektion tillsammans. Det måste skapas tid för egen 
planeringstid för förskollärare där planering och efterbedömning av undervisningen kan planeras in. (F 
2018). 

 
År 2018 är tid mer frekvent framhållet även bland cheferna. 

I organisationen ska det finnas tid för möten, samplanering och sambedömning. (C 2018)  

 

Tid är, som nämnts, det begrepp som toppar tabellen år 2018. Tid som bristvara och tid som 
förutsättning för undervisning gör sig starkt gällande även 2018. Förskollärare framhåller även 
behovet av resurser, vilket kan innefatta annat än enbart tid.  

 

2b Resurser 

År 2018 vidgas spår 2 till att även omfatta resurser, jämfört med år 2016. Som nämnts betonas 
förutsättningar och framförallt tid både av chefer och förskollärare, medan förskollärare betonar 
resurser flertalet gånger, jämfört med en enstaka gång av chefer. Det kan röra sig om att inse 
värdet av att satsa på förskolan genom att bidra med resurser för att möjliggöra en god och 
hållbar undervisning, vilket kan generera effekter även i vidare mening.  

En organisation som inser värdet av en satsning av resurser i förskolan genererar en hållbar utveckling i 
utbildningsväsendet och för samhället. (F 2018) 
Då kan organisationen och ledarskapet bidra med de resurser som krävs för att genomföra en bra 
undervisning. (F 2018) 
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Nästkommande spår handlar om förskolans barncentrering, och i denna barncentrering en 
riktning mot barns kunskaper, lärande och utveckling. 

3 Barncentrering 
Barncentreringen är i förskolan, som hävdats även i tidigare kapitel, påtaglig. Detta gäller för 
såväl år 2016 som år 2018.  

En organisation som sätter undervisning och lärande i fokus på allt som planeras, genomförs, och diskuteras 
i verksamheten med barnet i centrum. (C 2018) 

 
Viss skillnad förekommer mellan gruppernas svar 2016, vilket kan relateras till deras position. 
Cheferna framhäver aspekter som barnperspektiv, barns perspektiv, barnens bästa och att barn 
ska reflektera över sitt lärande. Perspektiven nämns inte år 2018. Istället uppmärksammas 
aspekter som barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i sammanhanget.  

Organisation utifrån barn och sammanhang (C 2016)  
Organisera så att alla barn får undervisning (C 2016) 
Vara väl förankrad i styrdokument och utmana innehållet för barnets bästa. (C 2016)  

 
Förskollärarna lyfter liksom cheferna fram barns rätt och vidare beskriver de, under båda åren, 
att en organisation och ett ledarskap som verkar för undervisning kännetecknas av att lyssna på 
barnen, att utmana barnen och att se till barnens behov, samt lyfter fram den egna rollen i 
förhållande till barnen. Vikten av ”det gemensamma” framförs också. 

På förskolan är vi medupptäckare och är med barnen på deras resa i ”kunskapsinhämtandet”. (F 2016) 
Tydliga mål, tydlig ledning, ha aktuell forskning, gemensam barnsyn. (F 2016)  
De satsar resurser för att få tillräckligt med pedagoger så det finns tid för att sitta ner och utforska 
tillsammans med barnen, lyssna på deras funderingar och problemlösningar. (F 2016) 
Det är lika viktigt att utvärdera barnens läroprocesser som sin egen undervisning för att utvecklas i sin 
yrkesroll och yrkesskicklighet. (F 2018)  

 
Med referens till år 2016 års analys konstaterar Tallberg Broman (2018b) att den barncentrerade 
hållningen har en dominerande och snarast hegemonisk ställning, som delvis skymmer 
tydliggörandet av professionens roll. År 2018 är barncentreringen fortsatt stark, men förefaller 
inte lika hegemonisk som tidigare, vilket tydliggörs bland annat av begreppets placering i 
ordfrekvenstabellen. År 2018 framträder en något mer jämn fördelning avseende ordfrekvenser. 
Det handlar inte heller om vilken barncentrering som helst, utan i hög grad om att se till 
processer runt barns lärande och utveckling (Se även övriga resultatkapitel för diskussion om 
barncentrering). Nästa utmärkande spår behandlar andel förskollärare i förskolan, möten mellan 
dessa, samt gruppstorlekar.  

4 Hög andel förskollärare och minskade gruppstorlekar 
En organisation och ett ledarskap som verkar för undervisning i förskolor kännetecknas båda 
åren av att det finns förskollärare i förskolan. 

Anställer förskollärare … (F 2016)  
Förskollärare på varje avdelning (F 2016)  
Hög andel förskollärare. (F 2018) 
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År 2018 är spår 5 relativt lågfrekvent, vilket framstår som något förvånande. Däremot betonas 
mötet mellan befintliga förskollärare som centralt och något som behövs konkret i 
organisationen.  

En organisation som skapar möten mellan förskollärare (och även andra pedagoger). (F 2018) 
 
Forskning redovisar hur andelen förskollärare påverkar innehållet i förskollärarens professions-
utövning. Med liten andel förskollärare ägnar sig gruppen mindre åt barnen och mer åt övergri-
pande och administrativa uppgifter. En minskad andel förskollärare bidrar också till att fler vill 
lämna yrket då de saknar kollegor med samma utbildning och förståelse för förskolans verk-
samhet (Myrvold, 2014; Steinnes, 2014). Citatet nedan kan sägas vara i enligt med denna 
forskning, i och med behovet av att skapa sådana förutsättningar. 

En medvetenhet om vilka kompetenser som behövs för att bedriva verksamheten och skapa förutsättningar 
för det kollegiala lärandet. (F 2018) 

 
Även behovet av minskade eller mindre barngrupper betonas i materialet år 2018. 

Mindre barngrupper i förskolan, framförallt i småbarnsgrupper. (F 2018)  
 
Citatet nedan tar, avslutningsvis, upp flera av de nämnda aspekterna i detta spår. 

Att det finns tid till planering och reflektion i verksamheten för sambedömning mm samt att det finns eller 
anställs förskollärare i verksamheten. Även att vi som chefer strävar efter skolverkets rekommendationer av 
mindre barngrupper främjar att förskolläraren kan undervisa i förskolan i mindre barngrupper. 
Arbetsplatsträffar som handlar om pedagogiska utvecklingsfrågor så personalen blir stärkt i sitt uppdrag. (C 
2018) 

 
Tallberg Broman (2018b) menar att ett påtagligt mönster av låg, och skiftande, andel 
förskollärare inom förskolans verksamhet under de senaste åren bidragit till omfattande 
förändringar av förskolors, ledarskapets och organisationens förutsättningar. Bristande 
likvärdighet och skiftande förutsättningar för implementerande av förskolans uppdrag kan 
uppstå. Detta resonemang kan ses som en del av bakgrunden till de båda grupperna utsagor i 
materialet. Vidare kan det år 2018 betonade behovet av möten mellan förskollärare kan förstås 
som ett behov av yrkespositionering likväl som ett behov av praktikgemenskap i ett förstärkt 
undervisningsuppdrag med ett förtydligat ansvarsområde för förskolläraryrket, vilket leder oss 
fram till nästa spår. Forskning inom området visar på att så kallat informellt lärande är av vikt 
inom praktikgemenskaper och stödjer utvecklingen av gemensam förståelse och hantering av 
särskilt nya krav och förväntningar (Agevall & Olofsson, 2014, de Laat 2012). Detta kan också 
ses som en möjlig tolkning av förskjutningen i frekvens mellan år 2016 och 2018 av 
förskollärarna, då spår 5 är lågfrekvent år 2018, men att spåret kompletteras med en betoning 
på det professionella mötet mellan förskollärarna. Resonemanget utvecklas och fördjupas i spår 
sex. 

5 Verkar för kollegialt lärande och utveckling samt samsyn och samarbete 
I materialet återkommer, såväl i detta som tidigare kapitel om vad som utmärker en 
undervisande förskollärare, ofta hänvisningar till arbetslaget från förskollärargruppen år 2016. 
Arbetslaget är en central del i organisationen där det skapas dialog, planering, reflektion, utvär-
dering och uppföljning. Arbetslaget framstår år 2016 som en viktig del och struktur i en 
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organisation och ett ledarskap som verkar för undervisning i förskola. En ledning och en 
organisation som stödjer undervisning har enligt förskollärarna: 

En chef som ger tid för reflektion och samtal i arbetslagen. (F 2016)  
Planering av aktiviteter, reflektion och diskussioner i arbetslaget. (F 2016)  
Kompetensutveckling för pedagoger, arbetslag. (F 2016) 

 
Enligt cheferna år 2016 framhålls: 

Att ledarskapet är tydligt, bra planering med ett bra genomförande, dokumentation och att arbetslaget 
utvärderar verksamheten. (C 2016)  
Det ska finnas möjlighet till uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten både enskilt, 
arbetslag och hela förskolan. (C 2016) 

 
I svaren från 2018 betonas inte arbetslaget på samma vis, utan då framhålls istället kollegorna 
och kollegiet, i båda gruppernas svar. Det kollegiala lärandet markeras tydligt, tillsammans med 
samplanering, sambedömningar, samvärdering, samverkan och liknande. Samsyn är något som 
förordas.  

I organisationen läggs grundförutsättningarna för undervisningen. T ex är det ett måste att en förskollärare 
har kollegor att samverka med, vilket är mitt uppdrag att tillse. Jag måste i schema ge förutsättningar för 
kollegiala möten, samplanerings- och samvärderingstid. (C 2018)  
En organisation där verksamheterna är baserade på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet där 
reflektion och kollegialt lärande är viktigt faktorer för undervisningen. (C 2018) 
Viktigt att pedagogerna ges förutsättningar genom ett kollegialt lärande. Att det finns forum för gemensam 
reflektion och en flerstämmighet. Att det ges tillfällen att diskutera dilemman och utmaningar tillsammans 
med andra förskollärare. (F 2018)  

 
I materialet ges inga tydliga förklaringar till vem eller vilka som faktiskt avses, i betonandet av 
betydelsen av kollegor och kollegium. Tänkbart är att begreppet kollega bland de olika svaren 
stundom kan relateras till förskollärare och stundom till alla i ett arbetslag. Tänkbart är även att 
det inte finns utrymme inom förskolan som praktikgemenskap att fullt ut uttala vem det är som 
avses som kollega, möjligen av chefer men kanske i högre utsträckning när det kommer till 
förskollärarna själva.  
   Två av citaten ovan ger exempel på när kollega avser förskollärare och ett av citaten är 
formulerat så att inte det tydliggör vem eller vilka som avses. I relation till detta resonemang 
kan nästkommande spår adderas, där förskollärarbegreppet kopplas till bland annat ansvar, 
uppdrag och roll. Avslutningsvis kan framföras att samsyn, flerstämmighet och reflektion 
kräver förutsättningar som tid och forum för att mötas.  

6 Arbetsdelning 
I revideringen av förskolans läroplan år 2011 förtydligades arbets- och ansvarsfördelning i 
förskolan mellan arbetslaget, förskolläraren och förskolechefen (Tallberg Broman, 2018b). 
Tydlighet är något som betonas i hög grad i båda årens material i föreliggande studie. 
Tydligheten kopplas till ansvar, uppdrag och roller av både förskollärare och chefer, vilket kan 
sammanföras under spåret arbetsdelning. 

6a) Tydlighet i ansvar, uppdrag och roller 
I såväl 2016 som 2018 års material uttrycker cheferna att organisationen måste möjliggöra den 
förändrade förskollärarrollen. I sammanhanget relateras till aspekter som den undervisande 
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rollen, ansvar och ledarskap. Det hänvisas också till ansvar roller och uppdrag i plural, det vill 
säga en fördelning som inte bara innefattar förskollärare i förskola, utan även andra 
yrkeskategorier. 

Organisationen måste skapa de förutsättningar som behövs för att förskolläraren kan vara den undervisande 
pedagogen. Så är det inte idag. (C 2016) 
Förskolläraren måste ta sitt ledaruppdrag tydligare än vad som sker idag. Det är skillnad i utbildning hos 
medarbetare och skulle kunna vara större skillnad i det praktiska arbetet i verksamheten än vad det är idag. 
(C 2016) 
En tydlig uppdragsbeskrivning på förskollärarnas ansvar i undervisningen. (C 2018)  
Tydliga uppdrag, (C 2018)  
Det finns även tydliga rollfördelningar och ansvarsfördelningar som genomsyrar verksamheten. (C 2018) 

 
Från förskollärarnas sida framhålls genomgående de grunder som krävs för att förskollärar-
professionen ska kunna motsvara de förväntningar som läggs på den. Tidigare har utsagorna 
om vikten av att anställa förskollärare och att det finns förskollärare på alla avdelningar 
exemplifierats (se spår 4). I detta spår ska andra grunder exemplifieras. Organisationen och 
chefen måste bland annat möjliggöra och legitimera förskollärarprofessionens innehåll och 
utveckling. 

Att organisationen och ledarskapet ser undervisning som viktig och därmed också planerar för att 
förskolläraren får tid till planering och liknande för detta. Verkar för att det blir möjligt att anställa fler 
lärare. (F 2016) 
En organisation och ett ledarskap som verkar för undervisning i förskolan bör kännetecknas av att den ger 
förutsättningar för förskollärare att vara nära barnen, att organisationen ger förskollärarna möjlighet att 
planera och utvärdera sin undervisning utifrån barnens behov och intressen. (F 2016)  
En chef som står upp för sina förskollärare och lyfter dem och undervisningen som sker. (F 2018) 
Och vara tydlig med olika pedagogers olika roller. (F 2018) 
Förskolechefen har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i 
läroplanen och uppdraget i dess helhet. (F 2018) 

 
Enligt Skolinspektionen (2012) behöver många förskolor definiera vad förskollärarnas 
förtydligade ansvar innebär för verksamheten på den egna förskolan. På flera förskolor 
förefaller den förändrade skrivningen i läroplanen om det förtydligade ansvaret ha satt 
begränsade spår. I föreliggande studies material framträder liknande resultat. Troligt är att det 
inte enbart är chefer som behöver synliggöra, förtydliga och förankra förskollärarens förändrade 
roll och uppdrag, utan detta måste även uttalas och genomföras av förskollärarna själva.  

En viss skillnad mellan åren 2016 och 2018 kan dock skönjas i och med den förändrade 
frekvensen av användandet av förskollärarbegreppet år 2018. Detta ska i sig inte övertolkas. 
Behovet av en stöttande chef i detta avseende framhålls i materialet. Erikssons (2014) studie 
visar till exempel hur förskollärarens förtydligade ansvar för den pedagogiska verksamheten 
tolkas och omsätts på en övergripande kommunal nivå samt kommer till uttryck i förskolans 
pedagogiska praktik. Av studien framgick att tolkningarna varierade, liksom sättet att 
implementera detta ansvar. Förskollärarens förtydligade ansvar beskrivs både av utvecklings-
ledare, förskolechef och förskollärare som motiverat utifrån skillnader i yrkeskunskap mellan 
förskollärare och annan personal. I arbetslag bestående av olika yrkeskategorier, beskrivs det 
däremot som känsligt att diskutera förändringar i ansvars- och arbetsfördelning utifrån denna 
skillnad. 
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6b) Tydlighet i systematiskt kvalitetsarbete 
Utöver tydlighet i ansvar, uppdrag och roller nämner chefer tydlighet i det systematiska 
kvalitetsarbetet.  

Ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete där all planering utgår ifrån analyserna. (C 2018) 

Tydligheten i relation till ett systematiskt kvalitetsarbete förefaller vara kopplad till 
förskollärarnas arbete, görande och det som sker i undervisningen.  

6c) Tydlighet i struktur och ledarskap 
Utöver tydlighet i ansvar, uppdrag och roller poängterar förskollärare tydlighet i struktur och 
ledarskap år 2018. Stundom är det i materialet från år 2018 oklart vem som av förskollärarna 
avses som ledare i utsagorna; chefen eller förskolläraren själv.  

Tydligt ledarskap som håller i ramarna. (F 2018) 
Ett ledarskap som är tydligt och verkar för att alla har samma utgångspunkt och ett gemensamt 
förhållningssätt och en gemensam barn- och kunskapssyn. (F 2018)   

 
Analysen ger vid handen att det i första hand förefaller vara ledarskap och struktur på 
organisationsnivå som avses, det vill säga att det är chefer förskollärarna relaterar till och avser 
som ledare i sina svar. Likaså i svaret från den chef som nämner tydligt ledarskap.  

En tydlig ledning som har en vision för förskolans arbete. (F 2018) 
Ett ledarskap som förtydligar ansvaret och vikten av att undervisning ska ske i förskolan likaså skapar 
förutsättningar för at det ska finnas möjligheter att genomföra undervisning. (C 2018) 

 
Resultatet väcker frågor om vad begreppet tydlighet kan sägas stå för. Vad betyder det att som 
ledare eller för en organisation att vara tydlig? Finns det risk för att komplexitet förbises om 
tydlighet efterfrågas eller eftersträvas i alltför hög utsträckning? Manar tydlighetskrav till alltför 
mycket likriktning eller är det helt enkelt nödvändigt i en organisation som ska bygga på 
nationell likvärdighet? Går det att skapa flerstämmig tydlighet; en samstämmig sådan?  

När det kommer till förskollärarens ledarskap, menar Eriksson (2014) att detta ska 
genomföras i en platt organisationsstruktur, i en omsorgsrelaterad organisation och med ett 
demokratiskt ledarskap. Enligt Eriksson har den platta organisationen bidragit till att 
förskollärares yrkeskunskap inte har synliggjorts. Ledarskapet har varit mer demokratiskt-rätt-
viseprincipiellt än kunskaps- och professionsrelaterat. I föreliggande studie är förskollärarens 
demokratiska ledarskap tydligt och mer betonat än ett professionsrelaterat ledarskap. Detta 
framkommer genom bland annat val av begrepp, såsom det mer professionsutsuddande 
begreppet pedagoger (Tallberg Broman, 2018b). Förskollärarbegreppet apostroferas sällan i 
2016 år material. Däremot används begreppet förskollärare mycket mer frekvent år 2018, vilket 
framträder i ordfrekvenstabellen, även om begreppet pedagoger också är fortsatt högfrekvent 
år 2018.  

Tydligheten är avslutningsvis även kopplad till mål (se spår 1). Noteras bör dock, att 
tydlighet hamnar längre ner i ordfrekvenstabellen för år 2018 än motsvarande för år 2016. Ett 
ledarskap som stödjer och tar uppdraget seriöst, är centralt inom nästa spår.  
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7 Medvetet, intresserat och engagerat ledarskap som utmanar och stöttar, driver 
utveckling och som har tilltro, tar uppdraget på allvar och arbetar för delaktighet 
Kraven på förskolans ledning, och de ökade kraven, beskrivs i flera studier (Eriksson, Beach & 
Svensson, 2015; Munkhammar, 2014; Nihlfors med flera, 2015; Riddersporre & Sjövik, 2011; 
Styf, 2012). Förväntningar på förskolechefen som del i organisation och ledarskap för en 
undervisande förskola från förskollärarnas sida, utrycks exempelvis genom utsagor från år 2016 
och år 2018 som: 

En förskolechef som stöttar med reflekterande frågor. (F 2016) 
Att förskolechef/ledningspersoner är väl insatt i förskolans verksamhet, samt prioriterar och har tydliga mål 
för pedagogernas fortbildning och utveckling. (F 2016).  
En förskolechef med god insyn i verksamheten som därmed kan möta resursbehov och behov av 
kompetensutveckling. (F 2016)  
Att se förskollärarens viktiga roll i undervisningen, att stötta det förskollärare och barn behöver för att 
organisationen ska kunna skapa en lärande plats för barn och pedagoger. (F 2018)   
Utmana oss pedagoger att tänka till. (F 2018)  

 
Även bland cheferna år 2018 finnas spår av liknande utsagor. 

Jag måste ta deras uppdrag på stort allvar, och se till att de har förutsättningar att uppfylla det. (C 2018) 

Kvalitativa tecken på förändring mellan åren kan tolkas vara en än tydligare betoning av 
ledarskapets och organisationens betydelse för undervisning i förskolan. Sammantaget visar 
materialet från 2018 på utsagor om ett medvetet, intresserat och engagerat ledarskap. Ledaren 
ska inte bara utmana och stötta, utan också driva utvecklingen. Vidare kännetecknas ledarskapet 
av någon som har tilltro till förskollärarna och personalen, tar undervisningsuppdraget på allvar 
och slutligen arbetar för delaktighet. 

Delaktighet i verksamhetsutveckling, kollegialt lärande, kompetensutveckling. (F 2018)  
Viktigt att ledningen också intresserar sig, medverkar i processen, lär sig tillsammans med pedagogerna, 
och är delaktig i arbetet. (C 2018) 

Att förskolechefen ses som den som ska leda det pedagogiska arbetet, implementera skollagen 
och den reviderade läroplanen samt utveckla den inre organisationen, tydliggör även 
Munkhammar (2014) och Nihlfors med flera (2015). Möjligheterna att som chef och ledare 
agera i relation till det förelagda uppdraget är i behov av strukturering. Detta betonas såväl inom 
forskning (Nihlfors & Johansson, 2014) som av Skolinspektionen (2017). Att se och ta 
uppdraget på allvar kan konkretiseras och knytas till nästa spår om att som ledare och 
organisation möjliggöra för samplanering, liksom genomförande, reflektion och analys, 
utvärdering, sambedömning och dokumentation.  

8a Möjliggör samplanering och -bedömning, genomförande, reflektion och analys, 
utvärdering och dokumentation 
År 2016 rörde spår 9 aspekter runt en tydlig, transparent och lärande organisation. År 2018 har 
detta spår förskjutits något och har sammanflätats till att omfatta sådant som inkluderar 
processer av samplanering och sambedömning, liksom genomförande, reflektion och analys 
samt utvärdering och dokumentation. Tydlighet är, som påpekats, ett högfrekvent begrepp med 
olika associationer, vilka främst redogörs för i spår 2, 3 och 7. Tydlighet kan även återkomma 
i andra spår. En lärande organisation kan förutom nedan beskrivna, exempelvis innefatta sådant 
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som beskrivs i spår 10. Transparens kan till exempel relatera till gemensamma och kollegiala 
aktiviteter, vilka förutsätter samplanering, reflektion och kommunikation.  

År 2018 betonas behovet av att möjliggöra samplanering, sambedömning och samvärdering 
liksom genomförande, reflektion och analys, utvärdering och dokumentation. I båda grupperna 
beskrivs organisationens och ledarens ansvar för att möjliggöra dessa aspekter. 

Det är en organisation som möjliggör undervisning genom att skapa möten mellan pedagoger, där de kan 
samplanera, sambedöma och reflektera kring undervisningsbegreppet. Vi är ett arbetslag som arbetar i 
block eller avdelning, då behöver vi samplanera och sambedöma tillsammans, även om själva 
undervisningssituationen genomförs av en ensam pedagog. (F 2018) 
Organisationen avsätter tid för reflektion både med barn och utan barn. (C 2018) 
När möjlighet för planering, utvärdering, dokumentation ges och prioriteras. (F 2018) 
Jag måste i schema ge förutsättningar för kollegiala möten, samplanerings- och samvärderingstid. Jag måste 
ta deras uppdrag på stort allvar, och se till att de har förutsättningar att uppfylla det. (C 2018) 

 
I läroplanen uttrycks förskolechefens ansvar för ”att systematiskt och kontinuerligt planera, 
följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten” (Lpfö, rev. 2016, s.16). I likhet med denna 
studie, pekar annan forskning om kvalitetsarbete i förskolan på behovet av ökad kunskap och 
dialog. Det krävs dialog, delaktighet och tilltro för att möjliggöra ansvarstagande inom och 
mellan olika ledningspraktiker (Rönnerman & Olin, 2013). 

 
8b Bedriver systematiskt kvalitetsarbete  
Även spår 9b är ett nytillkommet, och lågfrekvent, spår år 2018. Detta spår handlar om explicita 
uttryck om systematiskt kvalitetsarbete. Cheferna tar upp begreppet fler gånger än vad 
förskollärarna gör, och spåret är att betrakta som lågfrekvent. Spåret kan ses i relation till vad 
som framkommer i spår 9a, då det systematiska arbetet kopplas till reflektion, dokumentation, 
utvärdering och liknande.  

Medvetet och aktivt systematiskt kvalitetsarbete. (C 2018)  
Pedagogisk reflektionsdokumentation och ett systematiskt kvalitetsarbete. (C 2018) 
Att det finns utvärderingsverktyg utformade så att det går att systematiskt utvärdera. (F 2018)  

 
Förskolecheferna har fått en betydligt stärkt position med förtydligat ansvar i förskolan. 
Förändrade styrformer och ökade krav på resultat och effektivitet i förskola och skola, liksom i 
många andra organisationer, ökade under början av 2000-talet intresset för att utveckla 
ledningsfunktionen. Ett tydligare ansvar och markerade chefsroller stödjs av läroplan och 
skollag (Tallberg Broman, 2018b). I läroplanen (Lpfö, rev. 2016) uttrycks till exempel 
förskolechefens ansvar för förskolans kvalitet. 
   När personalen beskriver sitt uppdrag, menar Persson och Tallberg Broman (2016) i sin 
studie, att de också skapar sig själva som till exempel förskolechefer. De tillfrågade förhåller 
sig till vad som sägs om dem i styrdokument liksom till egen förtrogenhet med och egna erfa-
renheter av förskolan. Det som uttrycks kan vara i överenstämmelse med styrdokument, men 
kan också stå i motsättning till dessa, om egna erfarenheter och förtrogenhet talar emot 
styrdokumentet. De förhåller sig dock aktivt till läroplanen. Ett aktivt och överensstämmande 
förhållningssätt i relation till läroplanen kan också ses i det skrivna talet om systematiskt 
kvalitetsarbete ovan och blir genom svaren något som beskrivs som kännetecknande för ett 
ledarskap och en organisation som verkar för undervisning i förskolan. 
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9 Tillför verksamheten vetenskap, forskning, teori och beprövad erfarenhet 
Ett nytillkommet, om än lågfrekvent, spår framträder år 2018, vilket inkluderar och sammanför 
aspekter runt vetenskap och beprövad erfarenhet. Forskning nämns företrädesvis av 
förskollärarna i föreliggande fråga år 2016, men frekvensen är mer något mer jämnt fördelat 
mellan grupperna år 2018. Ansvaret år 2016 riktas främst i en förväntan från förskollärarna på 
ledningen.  

Också bra om ledningen har ett öga och öra på ”trender” och forskning som kan föra verksamheten framåt. 
(F 2016) 
Den kännetecknas av en organisation/ledning som håller sina pedagoger uppdaterade med den senaste 
forskningen och erbjuder möjlighet till kompetensutveckling. (F 2016)  
Ledarskap som följer forskning, engagerar pedagogerna, tipsar om böcker och artiklar. (F 2016)  

 
År 2018 visar materialet en något tydligare bild kring vetenskap, teoretisk förankring och 
forskningsanknytning. I det lågfrekventa materialet exemplifieras främst en förväntan på 
ledningen och organisationen, av förskollärarna. Cheferna i sin tur betonar såväl förskollärarnas 
görande som organisationens stöd, förväntningar och agerande.  

En organisation som söker aktuell information kring forskning som gjorts inom olika områden och delger 
den till sina anställda. (F 2018) 
En organisation som stödjer, stöttar och utmanar och tar in aktuell vetenskap och använder forskning och 
vetenskap och litteratur med kollegialt utbyte för att öka kunskapen. (C 2018) 
Ett stöd, en öppenhet och förväntan på att förskollärarna planerar sin undervisning utifrån ett 
teoriinformerat förhållningssätt. (C 2018) 

 
Intressant att notera är att såväl chefer som förskollärare relaterar implementerandet av aktuell 
forskning, teori och vetenskapsanknytning till undervisningen till motsatt grupp, även om 
exempel på det egna ansvaret också är förekommande bland svaren i grupperna. 
   När det kommer till begreppet beprövad erfarenhet så nämns detta ett fåtal gånger och då 
anförs följande.  

Att pedagogerna får påfyllning av teori, forskning och beprövad erfarenhet kring vad undervisning kan 
vara. (F 2018) 
Att pedagogerna vill undervisa och tar fram den vetenskapliga grunden och den beprövade erfarenheten när 
de reflekterar, analyserar och samplanerar. (C 2018) 
Befäster kunskap i vetenskap och beprövad erfarenhet. (C 2018) 

 
Det ovan beskrivna kan ses som en ingrediens i ett systematiskt kvalitetsarbete, vilket nästa 
spår behandlar. 

Utslätade spår år 2018  
För år 2016 presenterades i resultatredovisningen, utöver ovan beskrivna, ett utmärkande spår 
vilket inte framträder i sådan utsträckning att det bildar ett utmärkande spår år 2018. 

En ledning som informerar föräldrarna  
Föräldrarna/vårdnadshavarna har fått stärkt ställning i förhållande till förskolan enligt senare 
förordningar och styrdokument (Harju & Tallberg Broman, 2013). De ska ha ökade rättigheter 
i förhållande till både förskola och skola och deras deltagande motiveras i många dokument för 
dess stora betydelse för barns utveckling och lärande. Läroplanen markerar vikten av samarbete 
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med föräldrarna och tydliggör förskolans respektive hemmets ansvar för barnen. Förskollärarna 
år 2016 framhåller vikten av: 

Ett ledarskap är att veta varför, hur, på vilket sätt vi gör våra val när vi undervisar i förskolan. Vi måste veta 
varför vi gör våra val och kunna motivera dem för kollegor, föräldrar och chefer. (F 2016) 
En verksamhet som verkligen jobbar med läroplanen, ger alla möjlighet att få diskutera och tillsammans 
komma fram till vad läroplanen betyder i deras verksamhet. En verksamhet som ger möjlighet till 
reflektionstid och tid att diskutera med kollegor. Även en ledning som ger föräldrar information om vikten 
av lärandet i förskolan. (F 2016) 

I Europeiska kommissionens rapport om utbildningskvalitet (2000), där 16 olika 
kvalitetsindikatorer för utbildning formuleras, utgör en av dessa föräldradeltagande. Så lyfter 
också OECD fram i sina analyser av PISA data att föräldrainvolvering utgör en positiv kraft till 
stöd för barnens/elevernas lärande. (OECD, 2016). Dock är det ytterst sällan som föräldrarna 
apostroferas i materialet kring denna fråga (totalt vid 4 tillfällen). Det är enbart lärarna som 
uppmärksammar föräldrarna och då kopplat till att informera. 

Samlad analys – didaktiska nivåer med begreppsprövande 
fokus 
I förhållande till Kansanens (1993) tre didaktiska nivåer indikerar materialet från 2018 vissa 
tecken på förändringar. År 2016 framträdde sammantaget tydligare spår av praktiknära 
aktionsnivå än av teoretisk nivå och metateoretisk nivå, även om till exempel chefer 2016 
brukade mer övergripande begrepp. År 2018 framträder starka spår av aktionsnivå men också 
(s)vaga och i första hand implicita spår av (meta)teoretisk nivå, genom relaterandet till 
exempelvis undervisningsteorier eller, som nedan, teoriinformerade undervisningsupplägg, i 
utsagor.  

Ett stöd, en öppenhet och förväntan på att förskollärarna planerar sin undervisning utifrån ett 
teoriinformerat förhållningssätt. (C 2018) 

 
Flerstämmighet framträder i, genom och mellan de totalt tio utmärkande spår föreliggande fråga 
resulterat i. Identifieringen av spåren har till exempel genom forskningsprocessen år 2016 och 
2018 bidragit till att explicitgöra flerstämmigheten i materialet. Det kan på aktionsnivå handla 
om flerstämmighet som spänner över konkretiseringar som tid att planera och genomföra 
undervisning, till abstraktioner som att bedriva systematiskt kvalitetsarbete. Betydelsen av ett 
ledarskap såväl som en organisation som möjliggör och skapar förutsättningar för undervisning 
i förskolan utgör en stark och unison stämma, med tid som en betydande faktor. Att denna 
undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är något mer 
kännetecknande år 2018 än tidigare år.  
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9 VAD KAN KÄNNETECKNA BEDÖMNING OCH SAM-
BEDÖMNING I FÖRSKOLA? – ÅREN 2016 OCH 2018 
Ann-Christine Vallberg Roth 
 
I kapitlet redovisas analysresultatet för fråga 5, om vad som kan känneteckna bedömning och 
sambedömning i förskola, från material som genererats år 2016 och år 2018. Presentationen 
följer de sammanflätade tolkningsleden som dels beskrivits i kapitel 2 (se även Vallberg Roth, 
2018). 

Ordfrekvensanalys  
År 2018 består materialet av svar på fråga 5 från sammantaget 144 medverkande, varav 48 är 
chefer och 96 är förskollärare. Det ingår med andra ord två gånger så många förskollärare som 
chefer (se Tabell 9.1). Materialet för fråga 5 består enligt tabell 2.4 av cirka 6 820 ord (cirka 10 
000 ord år 2016).  

Högfrekventa ord åren 2016 och 2018 
Det sammantagna resultatet för ordfrekvensanalysen redovisas nedan. Analysen av ord-
frekvenser visade att av olika ords frekvenser var det några ord som toppade listan av 
högfrekventa ord, vilka utgör summan av både förskollärarnas och chefernas utsagor. De 
högfrekventa orden från materialet 2016 och 2018 redovisas dels i tabell 9.1, dels som ordbild 
(”Wordle”) i figur 9.1. I nedanstående tabell listar vi ord mellan cirka 30 och 380 träffar: 
 
Tabell 9.1:  Högfrekventa ord från materialet 2016 och 2018 för frågan om vad som kan känneteckna 

bedömning och sambedömning i förskola.  
År 2016  N=212 År 2018  N=144 
Barn (ca 380) Barn (ca 210) 
Vi/tillsammans (personalen) (ca 210/30)  Bedömning (ca 160) 
Verksamhet (ca 125)  Vi/tillsammans (personalen) (ca 100/55) 
Pedagog (ca 100) Undervisning-undervisa (ca 145) 
Inte-bedömning  (ca 80) Reflektion (ca 85) 
Lärande (ca 70) Sambedömning (ca 80) 
Utveckling (ca 70) Utveckling (ca 55) 
Reflektion (ca 50) Lärande (ca 45) 
Dokumentation (ca 40) Planera-samplanering (ca 45) 
Mål (ca 40) Verksamhet (ca 45) 
Förskollärare (ca 30) Förskollärare (ca 40) 
Kvalitet (ca 30) Mål (ca 30) 

 
Nya högfrekventa ord år 2018 är bedömning, sambedömning, undervisning-undervisa, och 
planera-samplanering (gulmarkerade ord i Tabell 9.1). Barn är ett högfrekvent ord både 2016 
och 2018, men relationen mellan ordfrekvenserna har förändrats och är mer jämnstora 2018 
än 2016. År 2016 var orden: barn, vi-tillsammans, verksamhet, pedagog och inte-bedömning 
högst. År 2018 är det orden: barn, bedömning, vi/tillsammans, undervisa-undervisning som 
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är högst upp på listan. I nedanstående figur 9.1 illustreras ordbilder med högfrekventa ord år 
2016 och år 2018 och det är ord med lägst 30 träffar totalt för förskollärare och chefer som 
inkluderas.  

 
Figur 9.1: Högfrekventa ord i frågan om vad som kan känneteckna bedömning och sambedömning i förskola 
åren 2016 och 2018. 

Nu övergår vi till exempel på lågfrekventa ord. 

Lågfrekventa ord åren 2016 och 2018 
Exempel på lågfrekventa ord (mellan 0-8 träffar) år 2016 var ”omsorg” (1), ”trygg” (2), ”lek” 
(2) och föräldrar/vårdnadshavare (8/2). Samma ord är lågfrekventa eller helt frånvarande även 
år 2018 – ”omsorg” (0), ”trygg” (0) och föräldrar/vårdnadshavare (1/1).  

Nu övergår vi till att presentera resultatet gällande de utmärkande spåren där orden 
samverkar i sitt sammanhang. Analysen bygger vidare på både högfrekventa och lågfrekventa 
spår, men de högfrekventa spåren har fått större fokus och utrymme än de lågfrekventa spåren 
i resultatredovisningen.   
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Utmärkande spår  

Åtta utmärkande spår kan uttolkas för fråga 5 om vad som kännetecknar bedömning och 
sambedömning i förskola år 2018. Spåren sammanställs i nedanstående tabell 9.2.  
 
Tabell 9.2:  Översikt över utmärkande spår av vad som kan känneteckna bedömning och sambedömning i 

förskola 
Förskollärare och chefer Förskollärare (F) eller 

Chefer (C) 
1) Inget avståndstagande – har avdramatiserats och 
förändrats 

 

2 Undervisningsinriktad sambedömning mellan 
mikro-kommunnivå 
 

 
 
 
 

3 Verksamhetsinriktad bedömning – 
måluppfyllelse/kvalitetsarbete 
 

 

4 Barninriktad bedömning – dokumentation och 
observation  

4a) Dokumentation som mallar, barnens 
material, film, scheman, anteckningar för att 
följa barns lärande och utveckling 
4b) Kollar av barngruppen 

Bedömning på individnivå 
4c) Bedömning av varje barns förändrade 
kunnande – jämförelse med målen och barnet 
själv, inte andra barn 

 
 
 
 
 
 

5 Pedagogisk dokumentation  
 

 

6a) Sambedömning för alla/varje barn och för barn som 
behöver extra stöd 
 

6b) TRAS för barn som 
har behov (F) 

7 Tid för sambedömning   
 

8 Spår av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet  
8b) Didaktisk bedömning  
 

 

 
Spår 2 kan tolkas som relativt högfrekvent medan spår 1 och 6 är exempel på relativt 
lågfrekventa spår. I det följande ges exempel på citat från materialet 2018, där spår 2 är det 
mest högfrekventa som illustreras med flest citat. 

Exempel på citat för utmärkande spår år 2018 
I spår 1 finns utsagor som vittnar om att bedömning avdramatiserats: 

1) Inget avståndstagande – har avdramatiserats och förändrats 
Bedömning är ett flertydigt begrepp. (C) 
Ordet bedömning har avdramatiserats under programmets gång (F) 
Detta är någonting vi verkligen har tagit till oss. (F) 
En möjlighet att sätta ord på sitt arbete. Att planera och utvärdera och framför allt förbättra sitt arbete. Att få 
syn på kunskapen.(F) 
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2 Undervisningsinriktad sambedömning mellan mikro-kommunnivå 
Spår 2 är det mest omfattande spåret som rör undervisningsinriktad sambedömning mellan 
mikro-kommunnivå. Här följer exempel på utsagor som är inriktade på olika nivåer och som 
till antalet är något fler än i övriga spår för att visa att det utgör ett högfrekvent spår: 

Mikro-institutionsnivå – samplanering, återkoppling i genomförande och samvärdering av undervisning 
I sambedömningen får vi syn på oss själva som undervisande förskollärare och kan reflektera över och 
förändra vår undervisning utifrån det vi ser. (C) Sambedömningen kan både bekräfta likheter och bidra med 
olika perspektiv på något. (C) 
Att barnens reflektioner och pedagogernas kopplas ihop för att kunna utmana undervisningen framåt. (C) 
Kollegialt lärande och feedback. Att ta gemensamt ansvar för utvecklingen av hela förskolan och inte enbart i 
den egna guppen. Att kunna delge och våga visa det egna arbetet. Förutbestämda möten och forum för det 
kollegiala utbytet och bedömning. (C)  
Tillit till sin egen förmåga och vilja att förbättra sin undervisning med hjälp av kollegors reflektioner. Våga lita 
på att man kan bedöma sin egen undervisning samt vara öppen för att andra ska kunna vara med och bedöma 
för att en utveckling av undervisningen ska kunna ske. Även vara öppen för att barnen är med och bedömer 
undervisningen genom sina reflektioner, handlingar, frågor och det lärande som skett utifrån undervisningen. 
(F) 
Bedömning/sambedömning i förskolan kan kännetecknas av ett fokus på läraren och undervisningen samt att 
då bedömningen rör barnets lärande så bedöms barnets lärande utifrån barnets tidigare kunnande och den 
undervisning som erbjuds. (F) 
Att vi tillsamman i arbetslaget går igenom materialet från undervisningen och tillsammans försöker se vad som 
har skett vid undervisningstillfället. Vad behöver jag som lärare ändra på, material, miljö, introduktion etc. och 
utifrån det planerar man vidare för nästa undervisningstillfälle. (F) 
Samplanering, samvärdering, feedback, samsyn, utvärdering, reflektion, kollegialt lärande. (F) 
Sambedömningen är när vi tillsammans med kollegor diskuterar och skaffar oss en bredare bild av 
bedömningen. Sambedömningen leder ofta till att vi får feedback och input på hur vi kan gå vidare till nästa 
steg eller tänka helt om. (F) 
Vi ska bedöma hur vår undervisning och organisation svara upp mot och kan förändras, förbättras.  Det är viktigt 
att vi vågar titta på vår egen praktik och förstå att det är viljan att förbättra vårt sätt att genomföra undervisning 
på som är målet med vår bedömning och sambedömning. Att fler pedagoger tittar på samma undervisnings-
situation, med olika ögon gör att vi har större chans till förbättring av undervisningen och utbildningen. (F) 

 
Sambedömning mellan institutions-kommunnivå och yrkeskategorier – likvärdighet  
Kollegiala samtal där chefen är en viktig deltagare i arbetslagen. (C) 
Sambedömning kännetecknas av att förskollärare diskuterar tillsammans och tar fram gemensamma kriterier 
för bedömning i syfte att skapa likvärdighet på förskolan. (C) 
Möjligheter att ge större likvärdighet på förskolan och i kommunen. (C) 
Likvärdighet i hela kommunen. (C) 
När det är sambedömning om en likvärdig förskola och ett gemensamt förhållningssätt. (F) 
Sambedömning ska öka likvärdigheten i bedömningen. Ser vi samma utveckling och lärande? (F) 
Ex. enskilt, med andra förskollärare, biträdande chef, förskolechef och över kommun d.v.s. olika grupper inom 
samma yrkeskategori. (F) 
Bedömning kan också ske genom lärares självvärderingar utifrån verksamhetskriterier, specialenkäter eller 
andra mål- och styrningssystem kommuner använder. (F) 

3 Verksamhetsinriktad bedömning – måluppfyllelse/kvalitetsarbete 
I spår 3 exemplifieras verksamhetsinriktad bedömning med koppling till måluppfyllelse och 
kvalitetsarbete: 

På något sätt mäta kvaliteten i förskolan för att bedöma hur väl verksamheten uppfyller målen från Läroplanen 
och lokala mål och åtaganden. (C) 
Syftet är att bedömningen ska vara utgångspunkt och ett stöd för utveckling av verksamheten för att öka 
kvaliteten i förskolan. (C) 
Analys och bedömning av verksamheten ska spegla riktlinjerna i våra styrdokument och vara ett levande 
dokument i vårt systematiska kvalitetsarbete. (F) 
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Att säkra kvaliteten så att alla barn kan tillgodose sig goda lärprocesser. (F) 
En viss del utav bedömning måste nog förekomma för att vi ska kunna diskutera hur vi kan utveckla vår 
verksamhet vidare, men fokus ska inte ligga på barnet utan på vår verksamhet och vårt förhållningssätt som 
pedagoger. (F) 

4 Barninriktad bedömning – dokumentation och observationsverktyg  
Spår 4 inkluderar barninriktad bedömning med utsagor som dels är inriktade på dokumentation 
och observationsverktyg (4a), dels på barngruppen (4b), dels bedömning på individnivå (4c): 

4a) Dokumentation som mallar, barnens material, film, Ipad, anteckningar med mera för att följa barns 
lärande och utveckling: 

Ipad som verktyg för undervisning, reflektion och dokumentation. (C) 
En öppenhet att dela med sig av sin planering. Våga bli filmad och dela upplevelsen med andra (C) 
Diskutera, titta på filmer, analysera, fördjupa kunskaper vilket leder till ny kunskap och mer samsyn. (F) 
Bedömning sker med utgångspunkt i en variation av dokumentationer såsom film, observationer, barns 
alster, utsagor mm. (F) 
Observationer, reflektioner för att se barns utveckling (F) 
Reflektioner, utvärderingar, dokumentationer (F) 
dokumentationen anteckningar före och i efterhand, videofilma vissa bestämda rum/situationer? (F) 
 
4b) Barngruppen  
/…/enskilda barn och på barngruppen (C) 
Man kollar av barngruppen, vad behöver gruppen arbeta mer med. (F) 

 
4c) Bedömning på individnivå 
Bedömning av varje barns förändrade kunnande – jämförelse med målen och barnet själv, inte andra barn: 

Vi ska följa varje enskilt barn gentemot varje enskilt läroplansmål. Därför är det av största vikt att inte 
jämföra barnen med varandra, men att ändå som fskl ha koll på förväntad progression. Om vi inte tittar 
på om barnen lär sig något i vår verksamhet, hur ska vi då kunna säga att vi bedriver en verksamhet med 
hög kvalité? (C) 
Hur ser vi varje barns erfarenheter och kunnande? Barns behov av inflytande och intresse. (F) 
/…/kunna se barnens växande progression, kunna sitta mer än en och reflektera gentemot samma tillfälle 
eller mot ett barns kunnande. (F) 
Reflektion och tolkning av barnens förändrade kunnande i relation till de mål man valt ut. (F) 
Vid analys av barns förändrade kunnande kopplat till undervisningen sker analyser av tecken på 
förändring, barns förändrade kunnande i relation till tidigare kunnande. Barn jämförs ej med varandra 
och heller ej till mål som skall ha uppnåtts vid en viss tidpunkt eller ålder (F) 

5 Pedagogisk dokumentation 
I spår 5 finns utsagor med koppling till pedagogisk dokumentation:  

Kollegiala samtal, observationer, filmer, pedagogiska dokumentationer. (C) 
Pedagogisk dokumentation, kollegiala samtal kring aktiviteter och verksamheten. (F) 
Genom att regelbundet använda sig av pedagogisk dokumentation i reflektioner med sina kollegor så skapar 
man ett underlag för bedömning. (F) 

6a) Sambedömning för alla/varje barn och för barn som behöver extra stöd 
Spår 6a är inriktad på sambedömning för alla/varje barn som behöver extra stöd och spår 6b 
exemplifierar utsagor om TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling) för barn som har 
behov: 
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6a) Sambedömning för alla/varje barn och för barn som behöver extra stöd 
Gemensamt hitta lösningar för att möta alla barn (C) 
Pedagogerna observerar och samtalar med barnen för att kunna följa deras utveckling och kunna utmana varje 
barn i deras lärande och för att fånga upp de barn som behöver extra stöd (F) 

 
6b) TRAS för barn som har behov (F) 
Samtal om barnen inför samtal och hur vi kan ändra vår lärmiljö för att utveckla den så den passar alla barn 
och alla barn får samma förutsättning att lära och lyckas. Vi har slutat med att TRASA alla barn utan det gör 
vi bara med de barn vi anser ha behov utav det. (F) 

7) Tid för sambedömning  
I spår 7 finns utsagor om tid för sambedömning: 

Att tid ges varje vecka för att utföra uppdraget och föra undervisning framåt. (C) 
Bra med reflektionstid tillsammans i arbetslaget. (C) 
Tyvärr är oftast tidsbrist ett hinder som gör sambedömningar sällsynta. Det behöver organiseras för att 
samplanering ska kunna ske. (F) 
 /…/ tid ges varje vecka för att utföra uppdraget och föra undervisning framåt. (F) 
Att det finns schemalagd tid och möjlighet att till detta tillsammans med kollegor och inte som i många fall 
enskilt (F) 
Ja det är där skon klämmer. Tid till detta tas oftast i språnget. Väldigt mycket ska ske på kort tid. (F) 

8 Spår av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet  
Avslutningsvis har vi spår 8 dels med utsagor om vetenskaplig grund kopplad till undervisning 
mer generellt (8a), dels med utsagor som är inriktad på didaktisk bedömning (8b): 

8a) Spår av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet  
Ett redskap för organisationen på olika nivåer som kan vara ett stöd för kollegialt lärande och beprövad 
erfarenhet med strävan efter rimlig likvärdighet och vetenskapligt grundat förhållningssätt i förskolors 
pedagogiska processer. (C) 
Där teoretiska, vetenskapliga grunder och beprövad erfarenhet är en del av bedömningen. (F) 
När fler gör samma sak, dokumenterar och kommer fram till samma slutsatser leder det till beprövad erfarenhet. 
(F) 
: att utgå från undervisningsprinciperna, att man har förankring i teorierna.(F) 
Utgå ifrån undervisningsprinciperna, sambedömning kopplat till teori. (F) 
Att se på verksamheten på olika sätt, utifrån olika teorier. Reflektera tillsammans. (F) 
Bedömning i förskolan sker i kollegiala samvärderingar. Det sker under flera led i undervisningsprocessen, 
såväl vid planering och samtolkning av mål, genomförande och återkoppling samt kritisk reflektion och analys 
av utfall och förändrat kunnande./…/. Dock följs varje barns lärande och utveckling upp och analyseras i 
relation till barnet själv och den undervisning som bedrivits – en form av formativ bedömning. Den summativa, 
värderade bedömningen av måluppfyllelse riktas alltid mot undervisningen och utbildningen, där uppföljningar 
av barns förändrade kunnande dock utgör en dimension. En transformativ bedömning. Bedömning kan också 
ske genom lärares självvärderingar utifrån verksamhetskriterier, specialenkäter eller andra mål- och styrnings-
system kommuner använder. En bedömning som navigerar mellan rättssäker, mätsäker och ”medelsäker”. (F) 

 
8b) Didaktisk bedömning 
Samtolkning av mål och använda sig av de didaktiska frågorna. (C) 
Sambedömningen gör vi tillsammans med stöd av de didaktiska frågorna och blir ett sätt att genom kollegialt 
lärande använda vår kompetens till att få tillgång till olika synsätt. (C) 
Att undervisningen utgår från förskollärarens didaktiska bedömning av barnens utgångspunkt/vilket lärobjekt 
som ska undervisas och hur det ska undervisas. (Att bedömningen ligger till grund för undervisningen) (F) 
Att jag som förskollärare gör bedömningar utifrån de didaktiska frågorna. (F) 
Vi använder oss av de didaktiska frågorna: Vad? Hur?  Vem? (F) 
Vi bedömer vårt arbete hela tiden, när vi reflekterar runt vad vi gjort i förhållande till de didaktiska frågorna 
som vi använt i vår planering. (F) 
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Ett kollegialt arbetssätt där didaktiska frågor som vad hur varför kompletteras med vem och när men som alla 
utgår från hur lär barn. (F) 
Att gemensamt reflektera (flera förskollärare tillsammans) kring de didaktiska frågorna och efter genomförd 
undervisning. (F) 

Utmärkande spår åren 2016 och 2018 
År 2016 och 2018 framträder åtta utmärkande spår för frågan om vad som kan känneteckna 
bedömning och sambedömning i förskola. I nedanstående tabell sammanställs de utmärkande 
spåren:  
 
Tabell 9.3:  Utmärkande spår för vad som kan känneteckna bedömning och sambedömning i förskola år 

2016 och 2018 
 

År 2016   År 2018   
Förskollärare (F) och 
chefer (C) 

(F) eller (C) Förskollärare (F) och chefer 
(C) 

(F) eller (C) 

1 Avståndstagande - ”inte 
bedömning” 

1 Bedömning = 
betyg (F) 

1) Inget avstånd – avdramatisering  

2) Verksamhetsinriktad 
bedömning – 
avdelningsorienterad  

 2) Undervisningsinriktad 
sambedömning mellan mikro-
kommunnivå 

 

3a, b, d, g, h)  
Barninriktad bedömning  

3c, e, i)  
Omsorg, trygghet, 
lek, IUP, portfolio 
(F) 

3) Verksamhetsinriktad bedömning   

4) Pedagogisk 
dokumentation 

 4a) Barninriktad bedömning - 
observationsredskap  
4b) Barngruppen 
4c) Individnivå 

 

5) Sambedömning – mikro-
institutionsnivå 

Hem-skola (F) 5) Pedagogisk dokumentation   

6a) Sambedömning –
specialpedagogiska spår 

  6a) Sambedömning för alla/varje 
barn – extra stöd 

6b) TRAS för 
barn som har 
behov (F) 

7 Bedömning ”mätbar 
kunskap” 

 7 Tid för sambedömning  

8) Vaga spår av 
vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet 

 8a) Vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet –  
8b) Didaktisk bedömning 

 

 
År 2016 kan spår 1-4 tolkas vara relativt högfrekventa (markeras med fetstil i Tabell 9.3) medan 
spår 5-8 är relativt lågfrekventa. Spåren och ordningen av spåren har förändrats mellan 2016 
och 2018. Av de högfrekventa spåren år 2016 har en del förändrats till mer lågfrekventa år 2018 
(1 och 6). Lågfrekventa spår år 2016 (5-8) kan ha försvunnit (spår 7) eller förändrats och blivit 



122 
 

mer frekventa år 2018 (spår 2 och 8). Här följer nu problematisering av spåren med inflätade 
citatexempel och ordfrekvenser från tabell 9.1 och figur 9.1. 

Problematisering av vad som kan känneteckna bedömning och 
sambedömning åren 2016 och 2018  
Problematisering i det här kapitlet avser att vända och vrida på de utmärkande spåren i 
förhållande till frågan om vad som kan känneteckna bedömning och sambedömning i förskola. 
Utfallet i de medverkandes texter relateras då till andra texter och tidigare forskning. 

Avsnittet börjar med att fokusera spåren med avståndstagande från bedömning och 
erkännande av dokumentation. Därefter problematiseras verksamhetsinriktad bedömning på 
avdelningsnivå och barninriktad bedömning på individnivå. Det rör sig om bedömning med 
koppling till styrdokument, tidigare forskning och teoretiska perspektiv. När det gäller 
styrdokument framhävs att ”Barnet ska inte jämföras med någon annan än sig själv och inte 
utifrån fastställda normer” (Proposition 2009/10:165, s. 353). Det är i förskolan inte barnet som 
ska bedömas, lika lite som det är eleven som ska bedömas i skolan, utan det är tecken på varje 
barns förändrade kunnande som kan dokumenteras och bedömas.  

Bedömning är ett flertydigt begrepp med föränderlig innebörd (Vallberg Roth, 2017). 
Bedömning kan innebära att försöka uppskatta något, göra en avvägning, att värdera, granska 
eller betygsätta något eller någon, eller helt enkelt att jämföra. Att göra jämförelser kan 
exempelvis avse att jämföra tecken på barns kunnande med sig själv vid olika tidpunkter, eller 
att jämföra tecken på barns utveckling och lärande med mål i styrdokument. Nämnda 
innebörder av bedömning överlappar delvis varandra och flyter ihop. Nu övergår vi till att 
problematisera spåren i tabell 9.3. 

Mellan avståndstagande år 2016 och avdramatisering år 2018  
Liksom undervisning var även bedömning ett laddat begrepp i förskolan år 2016. I materialet 
år 2018 finns inga explicita spår av avståndstagande till bedömning och sambedömning. Spåren 
tyder istället på att begreppet bedömning har avdramatiserats och förändrats i betydelse under 
programmets gång. 

1) Inget avståndstagande – har avdramatiserats och förändrats 
Bedömning är ett flertydigt begrepp. (C) 
Ordet bedömning har avdramatiserats under programmets gång (F) 
Detta är någonting vi verkligen har tagit till oss. (F) 
En möjlighet att sätta ord på sitt arbete. Att planera och utvärdera och framför allt förbättra sitt arbete. Att få 
syn på kunskapen.(F) 

 
Det finns inga spår av typen ”inte bedömning” eller ifrågasättande: ”vad är det”, eller att 
bedömning likställs med betyg som var påtagligt i materialet från förskollärare år 2016.  

Mellan ”verksamhetsinriktad bedömning” och ”undervisningsinriktad sambedömning” 
År 2016 var spåret med ”verksamhetsinriktad bedömning” starkt, medan spår om sam-
bedömning var mer lågfrekvent och vagt. Verksamhetsinriktad bedömning var inte kopplad till 
undervisning år 2016: 
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Exempel på verksamhetsinriktad bedömning 2016 
Bedömning ska alltid vara av verksamheten (C) 
Verksamhetens måluppfyllelse. (C) 
Syftet är att bedömningen ska vara utgångspunkt och ett stöd för utveckling av verksamheten för att öka 
kvaliteten i förskolan. (C) 
Att bedöma verksamhetens kvalitet. Vad behöver vi förändra i vår verksamhet för att nå de mål vi har satt 
upp. (F) 
Att bedöma verksamhetens kvalitet.  (F) 
Uppföljning av verksamheten, utvärdering. (F) 

 
Det finns även mer lågfrekventa spår av verksamhetsinriktad bedömning år 2018 (se ”Exempel 
på citat för utmärkande spår år 2018”). 

Spår av ”undervisningsinriktad sambedömning” är det mest högfrekventa spåret år 2018. Här 
är läraren mer i förgrunden. Mest frekvent är spåren av sambedömning på mikronivå som 
fokuserar lärares aktivitet, arbete och input. Det rör sig då om sambedömning av förskol-
lärares/pedagogers och arbetslagets insatser – där pedagogers/arbetslagets bedömnings-
relaterade aktivitet är i förgrunden – till exempel reflektera, analysera, samtala, återkoppla, 
kritiskt granska, jämföra värdera och kollegialt observera, enligt följande 

Exempel på undervisningsinriktad sambedömning mellan mikro-kommunnivå år 2018 
Att barnens reflektioner och pedagogernas kopplas ihop för att kunna utmana undervisningen framåt. (C) 
Bedömning/sambedömning i förskolan kan kännetecknas av ett fokus på läraren och undervisningen samt att 
då bedömningen rör barnets lärande så bedöms barnets lärande utifrån barnets tidigare kunnande och den 
undervisning som erbjuds. (F) 
Vi ska bedöma hur vår undervisning och organisation svarar upp mot och kan förändras, förbättras. Det är 
viktigt att vi vågar titta på vår egen praktik och förstå att det är viljan att förbättra vårt sätt att genomföra 
undervisning på som är målet med vår bedömning och sambedömning. Att fler pedagoger tittar på samma 
undervisningssituation, med olika ögon gör att vi har större chans till förbättring av undervisningen och 
utbildningen. (F) 

 
Det framträder också koppling mellan sambedömning och likvärdighet på olika nivåer och 
mellan olika yrkeskategorier:  

Sambedömning mellan institutions-kommunnivå och yrkeskategorier – likvärdighet  
Kollegiala samtal där chefen är en viktig deltagare i arbetslagen. (C) 
Möjligheter att ge större likvärdighet på förskolan och i kommunen. (C) 
Sambedömning ska öka likvärdigheten i bedömningen. Ser vi samma utveckling och lärande? (F) 
Ex. enskilt, med andra förskollärare, biträdande chef, förskolechef och över kommun d.v.s. olika grupper inom 
samma yrkeskategori. (F) 

 
Sambedömning avser bedömning mellan minst två aktörer och kan prövas som redskap för 
strävan efter rimlig likvärdighet och vetenskapligt grundat förhållningssätt i förskolors 
pedagogiska processer. I forskning om sambedömning (Allal, 2013; Thornberg & Jönsson, 
2015) påpekas också att sambedömningen kan utgöra redskap för kollaborativt lärande, vilket 
vi kan utläsa spår av i materialet: ”Samplanering, samvärdering, feedback, samsyn, utvärdering, 
reflektion, kollegialt lärande” (F). 

Sambedömning mellan nivåer i nätverk kan också referera till Osberg och Biesta (2010) 
när författarna skriver om att engagemang i bedömning inte behöver ses som något som sker 
från utsidan, i meningen att det är lärare eller föräldrar som bedömer barn. Det kan snarare ses 
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som en kollaborativ process och som något som alla som är engagerade i aktiviteten tar del av 
och är kontinuerligt inkluderade i.  

Moreover, engagement in such judgements should not be seen as something that is done from the ‘outside’ – 
teachers judging students; parents judging children – but should rather be seen as a collaborative process, as 
something that all who are engaged in the activity should take part in and should do so continuously. It is this 
continual engagement in judgement (not the arrival at an end point) that makes the educational process 
educational. (Osberg & Biesta, 2010, s. 604). 

 
Här kan exempelvis även institutions- och kommunöverskridande sambedömningsprocesser 
inkluderas. 

Barninriktad bedömning och dokumentation år 2016 och 2018 
Spåren av barninriktad bedömning och dokumentation var varierade och flertaliga år 2016, till 
exempel i termer av IUP, Portfolio, TRAS, MIO, MTI, RAMP, Bornholmsmodellen (se 
Vallberg Roth, m.fl., 2018).  

I en del av nämnda exempel (TRAS, MIO, MTI, RAMP, Bornholmsmodellen) framträder 
betygsliknande bedömningar (med summativa drag), i den meningen att läraren bedömer 
(nivåbestämmer) och registrerar i vilken grad barnen behärskar kunnande i förhållande till 
förutbestämda påståenden om barns språkliga, matematiska, perceptuella och motoriska 
färdigheter. Att göra sådana graderade och nivåplacerande kunnighetsbedömningar kan, i likhet 
med utvecklingspsykologiska bedömningar som är åldersnormerade, tolkas som oförenliga 
med nationell policy (jfr Pettersvold & Østrem, 2012; Skolinspektionen, 2012; Vallberg Roth, 
2013).  

År 2018 framträder spår av bedömning av barns förändrade kunnande men inte i form av de 
flertaliga exemplen på graderade kunnighetsbedömningar som togs upp år 2016. Formuleringar 
om att bedömning av barns förändrade kunnande enbart görs i jämförelse med barnet själv, och 
inte innebär jämförelser mellan barn, eller i relation till åldersnormer och uppnåendemål, är 
likartade år 2016 och år 2018. När det gäller dokumentation är det mer fokus på film som även 
inkluderar lärare år 2018 än i materialet år 2016 (se ”Exempel på citat för utmärkande spår år 
2018” och Vallberg Roth, m.fl., 2018). 

Pedagogisk dokumentation mer frekvent år 2016 än 2018 
Pedagogisk dokumentation var mer frekvent förekommande i materialet 2016 än 2018 (se 
Vallberg Roth, m.fl., 2018). Enligt Skolverket (2012) är pedagogisk dokumentation ett 
arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. I 
forskning kan pedagogisk dokumentation dels framhållas som demokratisk med progressiv 
kraft och emancipatorisk potential (t.ex. Dahlberg & Elfström, 2015; Lenz Taguchi, 2010/2012; 
Palmer, 2010). Dels kan pedagogisk dokumentation framträda som icke-demokratisk, där 
exempelvis inte alla barn uppfattar att de blir lyssnade till, där pedagogisk dokumentation 
skapar distans och barnens intressen kommer i skymundan och där barnen men inte lärarna 
inkluderas i dokumentationen (jfr t.ex. Folkman, 2017; Lindgren, 2016; Lindroth, 2018; Nilfyr, 
2018; Virtanen, 2018).  
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Lågfrekventa spår år 2016 och år 2018 
Andra lågfrekventa eller obefintliga spår 2016 och 2018 är dels specialpedagogiska spår (jfr 
Palla, kapitel 6), flerspråkiga spår, sambedömning mellan hem-förskola och mätbart lärande. 
Nytt spår 2018 är dels ”Tid för sambedömning” (se ”Exempel på citat för utmärkande spår år 
2018”), dels TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling) i relation till barn som har behov: 

Samtal om barnen inför samtal och hur vi kan ändra vår lärmiljö för att utveckla den så den passar alla barn 
och alla barn får samma förutsättning att lära och lyckas. Vi har slutat med att TRASA alla barn utan det gör 
vi bara med de barn vi anser ha behov utav det. (F) 

 
I TRAS-materialet framträder tecken på graderade kunnighetsbedömningar där läraren 
förväntas registrera och nivåbedöma när barnen uppnår olika steg eller kunskapsmål enligt 
förutbestämda nivåer som ”behärskar”, ”behärskar delvis” eller ”behärskar inte”. Följande 
exempel är hämtat från ”TRAS: Tidig Registrering Av Språkutveckling”: 

Ordproduktion, ålder 2-3 år: Använder barnet verb? 
Uttal, ålder 3-4 år: Kan barnet uttala ord med k och g riktigt?  
Språkförståelse, ålder 4-5 år: Förstår barnet gradböjningar av en del adjektiv? (t.ex. mindre, kortare, längst 
störst)  
Språklig medvetenhet, ålder 4-5 år: Kan barnet skriva sitt namn (Espenakk, et al. 2003, s. 3) 

 
TRAS påstås vara ett utmärkt vetenskapligt grundat redskap för att följa, analysera och 
stimulera barns språkutveckling och för att uppmärksamma de barn som behöver extra stöd i 
sin utveckling (Espenakk, m.fl. 2003). Här kan noteras att formuleringen är inriktad på ”barn 
som behöver extra stöd” inte ”barn i behov av extra stöd” (jfr Palla & Vallberg Roth, 2018), 
vilket kan tolkas antyda ett individfokuserat bristtänkande. Även om ett dokumentations- och 
bedömningsredskap är vetenskapligt grundat och påstås vara ”mätsäkert” kan det råda spänning 
mellan huruvida redskapet är mätsäkert och rättssäkert. Standardiserade instrument som är 
inriktade på att mäta barns prestationer på individnivå (nivåplacerade kunnighetsbedömningar) 
är visserligen vetenskapligt grundade, men kan tolkas som mindre förenliga med svensk policy 
i meningen att varje barn då jämförs och mäts i förhållande till fastställda standarder och 
normer. ”Barnet ska inte jämföras med någon annan än sig själv och inte utifrån fastställda 
normer” (Prop. 2009/10:165, s. 353). Då det i detta fall handlar om graderade och nivå-
placerande kunnighetsbedömningar, kan redskapet tolkas som mätsäkert men inte rättssäkert 
(jfr Vallberg Roth, 2017). Rättssäkerhet innebär att det finns en rättslig ordning som ger 
individen skydd mot övergrepp från andra individer och samhället. Undervisning kan tolkas 
som rättssäker när den är målmedveten och följer bindande styrdokument. Att göra rättssäkra 
bedömningar innebär att följa nationella styrdokument, föreskrifter och anvisningar (ibid). 

Mellan vaga spår år 2016 och påtagliga spår av vetenskaplig grund år 2018 
Spåren av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet var relativt vaga år 2016. År 2018 
framträder mer påtagliga spår av vetenskaplig grund, teori, begrepp och kopplingar till didaktik 
i termer av ”didaktisk bedömning” (se ”Exempel på citat för utmärkande spår år 2018” och 
Vallberg Roth, m.fl., 2018). 

Som kollaborativ process kan sambedömning leda över i beprövad erfarenhet. I sambedöm-
ningsprocesser kan erfarenheter som delas, kommuniceras, reflekteras, dokumenteras och etiskt 
prövas över tid övergå i beprövade erfarenheter (jfr RFR, (2012/2013). Likvärdighet som mål i 
sambedömningsprocesser är etiskt kopplat och etisk prövning kan handla om hur relationer 
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skapas mellan de som undervisar, dokumenterar och bedömer och de som blir undervisade, 
dokumenterade och bedömda (jfr Lindgren, 2016). Sambedömning i nätverk kan innebära att 
aktörer, innebörder, former och fokus kan skifta. I följande avslutande avsnitt fokuseras det 
avslutande begreppsprövande tolkningsledet. 

Samlad analys – didaktiska nivåer med begreppsprövande 
fokus 
I förhållande till Kansanens (1993) tre didaktiska nivåer indikerar materialet från 2018 en 
förändring och påtaglig flerstämmighet på aktionsnivå och (meta)teoretisk nivå. År 2016 
framträdde mer flerstämmiga spår på en praktiknära aktionsnivå än på (meta)teoretisk nivå. Det 
var dels en stark stämma med avståndstagande till bedömning, dels en stark stämma av 
pedagogisk dokumentation inriktad på barn och verksamhetsinriktad bedömning utan explicit 
koppling till undervisning. År 2016 kunde didaktiska frågor förekomma utan att didaktik som 
begrepp nämndes: 

I verksamheten när vi gör olika val (vad, när , hur, varför, och för vem) så grundar det sig på olika fortlöpande 
bedömningar. (F, år 2016) 

 
År 2018 framträder påtagliga och flerstämmiga spår på både aktionsnivå (spår 1-7) och 
(meta)teoretisk nivå (spår 8):  

Ett redskap för organisationen på olika nivåer som kan vara ett stöd för kollegialt lärande och beprövad 
erfarenhet med strävan efter rimlig likvärdighet och vetenskapligt grundat förhållningssätt i förskolors 
pedagogiska processer. (C) 
Där teoretiska, vetenskapliga grunder och beprövad erfarenhet är en del av bedömningen. (F) 
När fler gör samma sak, dokumenterar och kommer fram till samma slutsatser leder det till beprövad erfarenhet. 
(F) 
: att utgå från undervisningsprinciperna, att man har förankring i teorierna.(F) 
Utgå ifrån undervisningsprinciperna, sambedömning kopplat till teori. (F) 
Att se på verksamheten på olika sätt, utifrån olika teorier. Reflektera tillsammans. (F) 
Bedömning i förskolan sker i kollegiala samvärderingar. Det sker under flera led i undervisningsprocessen, 
såväl vid planering och samtolkning av mål, genomförande och återkoppling samt kritisk reflektion och analys 
av utfall och förändrat kunnande./…/. Dock följs varje barns lärande och utveckling upp och analyseras i 
relation till barnet själv och den undervisning som bedrivits – en form av formativ bedömning. Den summativa, 
värderade bedömningen av måluppfyllelse riktas alltid mot undervisningen och utbildningen, där uppföljningar 
av barns förändrade kunnande dock utgör en dimension. En transformativ bedömning. Bedömning kan också 
ske genom lärares självvärderingar utifrån verksamhetskriterier, specialenkäter eller andra mål- och 
styrningssystem kommuner använder. En bedömning som navigerar mellan rättssäker, mätsäker och ”medel-
säker”. (F) 

 
Det rör sig om relationer till både vetenskapliga grunder i plural och till beprövad erfarenhet 
med koppling till olika nivåer i organisationen. Att utgå från undervisningsprinciper och 
sambedömning i olika tolkningsled utifrån olika teorier är påtagligt i materialet. Här finns också 
spår av teoretiska begrepp som formativ, summativ och transformativ bedömning. ”En bedöm-
ning som navigerar mellan rättssäker, mätsäker och ”medel-säker” (jfr Vallberg Roth, 2017). 

I materialet från år 2018 framträder också påtagliga spår av didaktik, didaktiska frågor och 
”Didaktisk bedömning”:  

Samtolkning av mål och använda sig av de didaktiska frågorna. (C) 
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Sambedömningen gör vi tillsammans med stöd av de didaktiska frågorna och blir ett sätt att genom kollegialt 
lärande använda vår kompetens till att få tillgång till olika synsätt. (C) 
Att undervisningen utgår från förskollärarens didaktiska bedömning av barnens utgångspunkt/vilket lärobjekt 
som ska undervisas och hur det ska undervisas. (Att bedömningen ligger till grund för undervisningen) (F) 
Att jag som förskollärare gör bedömningar utifrån de didaktiska frågorna. (F) 
Vi bedömer vårt arbete hela tiden, när vi reflekterar runt vad vi gjort i förhållande till de didaktiska frågorna 
som vi använt i vår planering. (F) 
Att gemensamt reflektera (flera förskollärare tillsammans) kring de didaktiska frågorna och efter genomförd 
undervisning. (F) 

 
Nu övergår vi till avslutande avsnitt. 

Standardiserade frågor år 2018 
År 2018 ingick även standardiserade och slutna frågor, vilka besvarades enligt följande (se 
Tabell 2.5): 

Jag svarade på dessa frågor 2016 – 62 %. 
Jag har medverkat vid det första, andra, tredje och/eller fjärde undervisnings-
upplägget: Upplägg 1) 63 % 2) 67 % 3) 72 % 4) 73 %. 
Jag medverkar i det ”femte” kommunvalda upplägget – 82 %. 

 
Materialet generades i januari år 2016 och i juni 2018. Ovanstående frågor skickades till alla 
medverkande i programmet via e-post.  Svarsfrekvensen efter fyra påminnelser blev 91 procent 
år 2016 och 70 procent år 2018. Sammantaget omfattar materialet från 2016 och 2018 cirka 
89 780 ord. 

Vi kan bara spekulera över det högre bortfallet år 2018 (juni) i förhållande till år 2016 
(januari). Det kan dels bero på att tidpunkten i början av juni 2018 varit en belastad period, och 
att formuläret uppfattats som ännu ett dokument som ska fyllas i när personalen varit över-
belastade. Spåret med avståndstagande till undervisning var frekvent i materialet år 2016 men 
syns inte år 2018. Ett sätt att göra motstånd skulle möjligen kunna utövas genom att inte svara. 

Från motstånd till flerstämmig undervisning  
Det finns tecken på förändring mellan spåren i materialet 2016 och 2018. En påtaglig skillnad 
är att det 2016 fanns tydliga spår av avståndstagande till undervisning. År 2018 framträder inga 
explicita spår av avståndstagande, men dock ett ”vet ej”-svar. 

Vidare rör materialet sig från vagt flerstämmig didaktik år 2016, till flerstämmig didaktik på 
såväl aktionsnivå som på (meta)teoretisk nivå år 2018. År 2016 uttolkas en påtaglig stämma 
med barncentrerad undervisning på aktionsnivå (Vallberg Roth, 2018). Tecken på förändring 
kan utläsas i materialet 2018 med en framträdande stämma av undervisning som kan röra sig 
mellan barncentrerad, styrdokumentinriktad och omvärldsinriktad undervisning.   

På (meta)teoretisk nivå tonar en vag stämma fram med spår av vetenskaplig grund år 2016 
(Vallberg Roth, 2018). År 2018 framträder en påtaglig (meta)teoretisk stämma med inriktning 
på begrepp och teoriinformerade upplägg som kan kopplas till didaktik, variationsteori, 
poststrukturell ingång, pragmatiskt perspektiv, utvecklingspedagogik och multimodal teori. 
Metateoretiskt framträder spår som kan röra sig mellan relativistisk-konstruktionistisk och 
realistisk-faktainriktad undervisning. De faktainriktade spåren är påtagliga år 2018. 
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