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Sammanfattning 
Studien handlar om undervisning som del av förskolan för att arbeta i enlighet med de nationella 
målen som finns i skollagen och förskolans läroplan. Studien tar därför upp förskollärares 
attityd till undervisning. Tidigare forskning visar att undervisning inte ses som ett naturligt 
innehåll i förskolan och Sveriges regering har gett Skolverket i uppdrag att revidera förskolans 
nuvarande läroplan angående undervisning. Det ses därför intressant att undersöka i vilken grad 
undervisning ges utrymme och betydelse i förskolan, samt vilken kunskap förskollärare 
uttrycker om undervisning. Det ses även intressant att undersöka vad som enligt förskollärare 
krävs för att utveckla undervisningen i förskolan. 
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares attityd till undervisning som del av förskolan 
i strävan mot att uppfylla de nationella målen. 
 
Metod 
Vid studien genomfördes en kvantitativ enkätundersökning, där 56 av 69 tillfrågade 
legitimerade förskollärare deltog. Studiens respondenter besvarade nio påståenden följt av fasta 
svarsalternativ med kommentarsfält och en avslutande öppen fråga. Valet av kommentarsfält 
gjordes för att ge respondenterna möjlighet att uttrycka sig om hen ville. Vid analysarbetet 
användes den kvantitativa metoden för påstående 1–9 för att få fram frekvenser i antal och 
procent. Den kvalitativa metoden användes i analysarbetet för att analysera fram kategorier 
utifrån respondenternas kommentarer vid enkätformulärets avslutande öppna fråga.  
 
Resultat 
Studiens sammanlagda resultat visar att undervisning ges en låg grad av utrymme i förskolan, 
men en hög grad av betydelse. Förskollärarna uttryckte i hög utsträckning kunskap om 
undervisning i relation till måluppfyllelse, men det sågs likaså variationer inom deras uttryckta 
kunskap. Resultatet innehåller förskollärarnas 13 uttryckta behov som finns strukturerade i 
kategorin Medvetenhet med underkategorierna Om definitionen av undervisning och Om 
måluppfyllelse samt i kategorin Reflektion med underkategorierna I tanke och I handling. 
Resultatet visar att en majoritet av förskollärarna uttryckte att undervisning är del av förskolan 
för att uppfylla de nationella målen, men att det krävs tydlighet och diskussion för att 
gemensamt kunna arbeta i strävan mot en likvärdig utbildning. 
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INLEDNING 
Sveriges nuvarande skollag ska som huvudregel användas från 1 juli 2011 och det innebär även 
att förskolan sedan dess är en egen skolform. Skollagen tydliggör att legitimerade förskollärare 
ska bedriva undervisning och att de även har ansvar för undervisningen. Förskolans läroplan 
har tidigare reviderats och från 1 juli 2011 har förskollärare ett tydligt ansvar för att 
verksamheten genomförs så att den stimulerar utveckling och lärande. Förskolan ska lägga 
grunden för ett livslångt lärande och är första steget i barns utbildning. Vid bedrivandet av 
undervisning ska förskollärare arbeta mot de nationella målen som står i skollag och förskolan 
läroplan. I förskolans läroplan benämns inte begreppet undervisning, utan processerna beskrivs 
som utveckling och lärande. Det beskrivs dock finnas en viss problematik med undervisning i 
förskolan, eftersom den inte bedrivs i den grad som de nationella målen yrkar på. Kunskapen 
om undervisning varierar hos förskollärare, vilket har medfört att undervisning inte alltid ses 
som en naturlig del av Sveriges förskolor. Det finns en otydlighet kring hur begreppet 
undervisning ska tolkas och om undervisning ska bedrivas i förskolan. Det lyfts därför fram att 
undervisning som begrepp behöver implementeras tydligare relaterat till läroplansuppdraget. I 
skollagen står det att förskollärare har ansvar för att bedriva undervisning i förskolan i enlighet 
med läroplanens strävansmål (Skolinspektionen 2016a, 2016b).  
 
Regeringskansliet (2017) belyser att den revidering som regeringen gett Skolverket i uppdrag 
att genomföra ska öka kvaliteten i undervisningen och förskolans måluppfyllelse. Den pågående 
revideringen ska därför tydliggöra och uppdatera förskolans uppdrag. Det innebär att begreppet 
undervisning kommer tillföras i förskolans läroplan. En modern revidering av förskolans 
läroplan med undervisning som innehåll ses kunna lägga grund för ett jämlikt skolsystem. 
Vetenskapsrådet (2015) redovisar att det svenska skolsystemet har ett övergripande mål som 
innebär att utbildningen ska vara likvärdig och att varje barn ska få lika tillgång till en utbildning 
av hög kvalitet. Det beskrivs att om förskolan ska vara likvärdig ska alla barn ges tillgång till 
pedagogiska relationer, där förskollärare förmår att se barns potential och bedriver undervisning 
för att barnet ska känna sig aktiv i sitt lärande.  
 
Undervisning som del av förskolan är därför intressant att undersöka utifrån otydligheten kring 
hur begreppet undervisning ska tolkas och den pågående revideringen av förskolans läroplan. 
Vi vill med vår studie undersöka förskollärares attityd till undervisning som del av förskolan i 
strävan mot att uppnå de nationella målen. Undervisning för oss är ett medvetet arbetssätt som 
möjliggör utveckling och lärande hos barn utifrån förskolans nationella mål. Det innebär att 
lärandet inom undervisning sker i interaktion mellan förskollärare och barn. Studiens resultat 
kan förhoppningsvis leda till diskussion inom förskolans bedrivande av undervisning i relation 
till den reviderade läroplanen. 
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SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares attityd till undervisning som del av förskolan 
i strävan mot att uppfylla de nationella målen. 

Studiens frågeställningar 
• I vilken grad ges undervisning utrymme och betydelse i förskolan? 
• I vilken utsträckning uttrycker förskollärare kunskap om undervisning i relation till 

förskolans måluppfyllelse? 
• Vad uttrycker förskollärare sig vara i behov av för att utveckla undervisningen i strävan 

mot likvärdig utbildning?  

Begreppsdefinitioner 
Nedan definieras kortfattat begrepp som är relevanta för studien, syfte och frågeställningar. 
 
Undervisning definieras i 1 kap. 3 § av Skollagen (SFS 2010:800) som målstyrda processer 
som under ledning av förskollärare syftar till utveckling och lärande genom att barn inhämtar 
och utvecklar kunskaper och värden. I 2 kap. 15 § redovisas att legitimerade förskollärare har 
ansvar för den undervisning som bedrivs i förskolans verksamhet. 
 
Kunskap redovisas i förskolans nuvarande läroplan. I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 
2016, s. 6) står det att kunskap kommer till uttryck i olika former, såsom förståelse, färdighet 
och förtrogenhet. Mårdsjö Olsson (2010, s. 38) belyser att enligt Vygotskij kan kunskap skapa 
medvetenhet, vilket innebär att ha vetskap om någonting.  
 
Måluppfyllelse i förskolan definieras av Skolverket (2017) som resultat i förhållande till de 
nationella målen i skollag och i förskolans läroplan. Måluppfyllelse i förskolan mäts genom 
bedömningar av hur väl förskolans verksamhet arbetar mot målen och resultatet visar graden 
av måluppfyllelse. Undervisning ska bedrivas utifrån de nationella målen och är därav ett sätt 
för att arbeta mot måluppfyllelse i förskolan.  
 
Likvärdig utbildning definieras av Skollagen (SFS 2010:800) i 1 kap. 9 § som att utbildningen 
inom Sveriges skolväsenden ska vara likvärdig vart den än anordnas. I Lpfö 98 (rev. 2016, s. 
5) tydliggörs det att likvärdig utbildning innebär att utbildningen i förskolan måste utformas 
med hänsyn till barns olika förutsättningar och behov.  
 
Lärande redovisas i förskolans nuvarande läroplan. I Lpfö 98 (rev. 2016, ss. 5–6) står det att 
förskolans uppdrag innebär att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Det krävs 
diskussioner om betydelsen av kunskap och lärande. Förskolan ska utgå från en helhetssyn på 
barnet för att verksamheten ska kunna utformas så att utveckling och lärande bildar en helhet. 
I enlighet med skollagens definition av undervisning sker lärande inom undervisning. 
 
Utbildning definieras i 1 kap. 3 § av Skollagen (SFS 2010:800) som den verksamhet inom 
skolväsendet där undervisning sker utifrån bestämda mål. Förskolan är en del av Sveriges 
skolväsenden och bedriver därför undervisning inom utbildningen.  
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BAKGRUND 
I följande avsnitt presenteras inledningsvis undervisning i förskolan utifrån styrdokument och 
myndigheter. Därefter presenteras undervisning i förskolan utifrån tidigare vetenskaplig 
forskning. Inom studiens litteratur har vi förhållit oss källkritiska genom att jämföra att 
litteraturen överensstämmer med varandra, men likaså att de innehåller olika delar inom 
undervisning. Litteraturen tar upp undervisning som del av förskolan, måluppfyllelse i 
förskolan, likvärdig utbildning och förskollärares ansvar. Samtliga områden är relevanta utifrån 
studiens syfte och frågeställningar. Slutligen presenteras teoretiska utgångspunkter relaterat till 
undervisning i förskolan. 
 
Sveriges nuvarande skollag ska som huvudregel tillämpas från den 1 juli 2011 och innehåller 
grundläggande bestämmelser om förskolan (Skolverket 2015). Skollagen (SFS 2010:800) 
redovisar i 1 kap. 1 § att förskolan ingår i skolväsendet och ses därför som en skolform. Det 
redovisas likaså att inom skolväsendet sker utbildning, som i 1 kap. 3 § innebär den verksamhet 
där undervisning sker utifrån bestämda mål. Undervisning definieras som målstyrda processer 
som under ledning av förskollärare syftar till utveckling och lärande då barn inhämtar och 
utvecklar kunskaper och värden. Sedan 2011 har alltså legitimerade förskollärare ansvar att 
bedriva undervisning. Regeringskansliet (2017) redogör för att den pågående revideringen av 
förskolans läroplan genomförs för att tydliggöra och uppdatera förskolans uppdrag. För 
närvarande framgår inte begreppet undervisning i läroplanens strävansmål, utan enbart i 
skollagens definition. I revideringen ska begreppet undervisning ses över och tillföras i 
förskolans läroplan för att möjliggöra att förskolan lägger grunden för ett jämlikt skolsystem. 
Uppdraget av revideringen ska redovisas senast 23 mars 2018 (Regeringskansliet 2017).  

Undervisning i strävan mot måluppfyllelse i förskolan 
Skolverket (2017) redogör för att undervisningen ska vila på en vetenskaplig grund samt vara 
saklig och allsidig. Undervisning i förskolan bör planeras och analyseras för att ske i enlighet 
med läroplanens strävansmål, vilket innebär att de nationella målen måste tolkas innan 
undervisning kan bedrivas. Skolverket belyser att förskolan kan ha större möjlighet att uppnå 
måluppfyllelse ifall undervisningen pågår på olika sätt i verksamheten under hela dagen i 
barngruppen samt utifrån läroplanens mål. Undervisning är en del för att förskolans verksamhet 
ska uppnå måluppfyllelse, men då krävs att förskollärare medvetet utformar de målstyrda 
processerna utifrån den barngrupp de arbetar med. Skolinspektionen (2016a, 2016b) lyfter likt 
revideringen fram att begreppet undervisning behöver förtydligas relaterat till 
läroplansuppdraget. Förskolans uppdrag är brett och enligt skollagen ska undervisning vara ett 
begrepp inom alla skolformer. Den varierande uppfattningen av begreppet resulterar i en 
variation av kvalitet i genomförandet av det pedagogiska uppdraget, vilket kan ge konsekvenser 
för att främja likvärdig utbildning. Undervisning i förskolan ska bland annat bedrivas i strävan 
mot lika tillgång till utbildning och lika kvalitet på utbildning. Det krävs alltså pedagogiska 
strategier för att likvärdigt ta hänsyn till barns olika villkor. Barn kan riskera att gå miste om 
lärande ifall förskollärare inte bedriver undervisning och på så vis inte möjliggör att barn får 
utvecklas och lära optimalt i riktning mot strävansmålen. Därav krävs ett medvetet arbete med 
målstyrda processer och att undervisningen bedrivs utifrån barns förutsättningar. 
Vetenskapsrådet (2015) belyser att förskollärares kunskap och kompetens om förskolans 
uppdrag har setts bidra till kvalitet inom undervisning som på sikt kan bidra till utveckling av 
förskolans kvalitet. Det svenska skolsystemet har ett övergripande mål som innebär att 
utbildningen ska vara likvärdig och att varje barn ska få lika tillgång till en utbildning av hög 
kvalitet. I och med att förskolan är en del av skolväsendet och omfattas av skollagen måste 
förskollärare medvetet sträva mot likvärdig utbildning. 
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Förskollärares kunskap och kompetens är av betydelse för att undervisning i förskolan ska 
genomföras i riktning mot förskolans nationella mål i strävan mot barns utveckling och lärande. 
Det beskrivs att utbildningsnivå är kopplat till förståelse för förskolans uppdrag och 
sammanhang vid undervisning. I förskolans läroplan beskrivs begreppen lärande och utveckling 
som processer som sätts i relation till begreppet undervisning (Vetenskapsrådet 2015). 
Skolinspektionen (2016a, 2016b) belyser dock att det finns en viss risk med att likställa 
undervisning med begreppet lärande eftersom lärande inte nödvändigtvis syftar mot 
strävansmålen för förskolan. Den varierande uppfattningen av undervisning i förskolan ses utgå 
från förskollärares ovana för att använda begreppet. Förskollärare ger uttryck för undervisning, 
men inte som ett uttalat och tolkat begrepp i praktiken. Därav är undervisning än så länge en 
fråga om begrepp och inte om ett innehåll i utbildningen i förskolan. Det blir därför av stor vikt 
att förskollärarna har kunskap om begreppet undervisning och hur det ska bedrivas. Det för att 
kunna se barns lärprocesser och utgå från dem inför hur arbetet i verksamheten planeras vidare 
utifrån strävansmålen. Utbildningsdepartementet (2010) belyser i relation till ovanstående att 
förskolan behöver förtydliga hur förskollärare arbetar mot strävansmålen och hur undervisning 
bedrivs utifrån barns förutsättningar. 

Undervisning som del av utbildningen i förskolan 
Williams, Sheridan och Sandberg (2014) belyser att förskolan är av betydelse för att barn under 
sina första levnadsår ska utveckla social, kognitiv och språklig kompetens. Undervisning i 
tidiga åldrar har inte visats vara naturligt att tala om, då förskolan har en annan kunskapssyn än 
skolan. Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) beskriver dock att begreppet 
undervisning har diskuterats i relation till förskolans pedagogik som präglas av omsorg, lärande 
och lek. Ett perspektiv på undervisning i förskolan är interaktion mellan förskolläraren och 
barn, alltså att det sker ett samspel mellan de två parterna inom undervisning. För att i enlighet 
med förskolans läroplan skapa förutsättningar för barns lärande kan ett arbete med undervisning 
skapa meningsfulla sammanhang genom interaktion mellan barn och förskollärare. Brodin och 
Renblad (2014) redovisar även att förskolans läroplan ska stödja barns lärande och utveckling 
utifrån fokus på ett livslångt lärande. Det krävs kompetenta och medvetna förskollärare, då 
förskolan som del av skolväsendet kräver en hög kvalitet som är baserad på vetenskaplig grund 
och praktiska erfarenheter. Förskollärare har ansvar för att det pedagogiska arbetet utförs i 
enlighet med skollag och förskolans läroplan. Förskolan som del av skolväsendet och den 
reviderade läroplanen ses enligt förskollärare ha förhöjt förskolans status samt bidragit till en 
ökad medvetenhet hos förskollärare.  
 
Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) belyser att förskollärare medvetet bidrar 
till att påverka utveckling genom undervisning. Förskollärares syn på undervisning redovisas 
som en betydelsefull del av arbetet eftersom en likvärdig utbildning ska bedrivas utifrån 
förskolans uppdrag. Förskolans uppdrag kan dock innehålla olika tolkningar av undervisning. 
Tolkningarna innehåller antingen ett ytterligare krav på något mer i arbetet alternativt barns 
rättighet till undervisning. Begreppet har inte visats vara självklart att använda, utan något som 
håller sig i bakgrunden och ansetts kravfyllt. Förskolan har dock en lång tradition av att 
verksamheten ska bygga på lek, omsorg och lärande i integration med ett tydligt fokus på att 
utveckla barns förmågor. Begreppet undervisning bör därför diskuteras ytterligare, då det ska 
ses som en självklarhet utifrån barns kompetens och rätt till undervisning, men även eftersom 
barn har rätt till likvärdig kvalitet och undervisningstid. Förskollärares kunskap och kompetens 
är därför av betydelse, då det avgör ifall lärandetillfället är undervisning och kan leda till 
lärande. 
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Förskollärares ansvar att bedriva undervisning 
I enlighet med Eriksson (2014) sker ofta arbetet i förskolan utifrån en rättvisefördelning, där 
alla ska få lika ansvar och då inte utifrån förskollärares kompetens och utbildningsbakgrund. 
Det bidrar till att det inte tas tillvara på arbetslagets samlade kompetens. Rättvisefördelningen 
måste brytas ifall förskollärare vill bidra till en mer målinriktad och professionell förskola.  
Arbetsuppgifterna i förskolan måste därför i enlighet med ovanstående börja fördelas utifrån 
kompetens och utbildningsbakgrund. Det saknas ansvarsfördelning mellan de olika 
yrkeskategorierna, vilka består av bland annat förskollärare och barnskötare. Det finns även en 
viss känslighet kring att diskutera skillnader i ansvar och arbetsfördelning utifrån olika 
yrkeskategoriers kunskap och kompetens. Förskollärares yrkesroll innehåller en balansgång 
mellan att fördela ansvar och arbetsuppgifter utifrån yrkeskunskap. Inom ansvarsfördelningen 
finns olika tolkningar om hur fördelningen ska ske mellan förskollärare och barnskötare. Vid 
undervisning i förskolan krävs dock ansvarsfördelning. Förskollärare har den teoretiska 
kunskapen som krävs och ansvar för att bedriva undervisning i förskolan. Lindström (2013) 
beskriver att förskollärare har ansvar är att planera en god pedagogisk utbildning där aktiviteter 
planeras och skapas utifrån läroplanen för att ge barn möjlighet att utvecklas och 
lära. Aktiviteter likt dessa kan kopplas till skollagen som beskriver undervisning som en 
målstyrd process. 
 
Eriksson (2015) redovisar att beskrivningar av ansvarsbegreppets betydelse har varierat och 
varierar fortfarande beroende på användningsområde. Begreppet ansvar beskrivs innehålla en 
yttre och inre dimension. Den yttre dimensionen innebär för förskollärare exempelvis skollag 
och läroplan, medan den inre dimensionen innebär ens samvete och känslor. En förskollärares 
ansvar kan därför innehålla både yttre och inre faktorer, som tolkas utifrån vad som står i skollag 
och förskolans läroplan. Eriksson redovisar även att skollagens samt läroplanens revidering 
2010 tydliggjorde en förändring i ansvarsstrukturen i förskolan. I de nuvarande styrdokumenten 
har förskollärare ett mer tydligt ansvar för den pedagogiska verksamheten, vilket tidigare 
innebar ett gemensamt arbetslagsansvar. I enlighet med förskolans läroplan ska förskollärare 
ansvara för att den pedagogiska utbildningen utformas i enlighet med mål. Ansvarsfördelningen 
har sin utgångspunkt i olika yrkeskategoriers kunskap och kompetens utifrån formell 
utbildningsbakgrund. Williams, Sheridan och Sandberg (2014) belyser att förskollärares 
akademiska utbildning vilar på en vetenskaplig grund. De förändringar som skett över tid i 
förskollärares ansvar har påverkat arbetsförhållanden i förskolan och medfört förutsättningar 
för barns lärande. Enligt Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) har förskollärare 
i sin yrkesroll ett ansvar som ledare. Barn har rätt till undervisning för att bli medvetna om sina 
egna kunskaper och det egna lärandet. Förskollärares kunskap om att bedriva undervisning i 
verksamheten utifrån måluppfyllelse är av vikt för att nå en likvärdig utbildning. 
 
Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) redogör för att Sveriges förskola är i ständig 
förändring och förskollärares kunskap och kompetens påverkar möjligheten för barns lärande. 
Förskollärare uttrycks ha en bred kunskap, där de kontinuerligt reflekterar för att förbättra och 
utvärdera utbildningen och sin kunskap. Likt ovan är undervisning i förskolan en yrkesdel i 
förändring, där förskollärares kompetens utgörs av värderingar, kunskaper och teorier på olika 
nivåer. Det tydliggörs också att förskollärare utifrån sin akademiska förskollärarutbildning ska 
skapa ämnesinnehåll utifrån sina kunskaper om läroplanen som pedagogisk grund. Det 
föränderliga arbetet kan innebära olika tolkningar av vad ansvar och undervisning innebär. De 
tidigare revideringarna av skollagen och förskolans läroplan visar en förändring i förskollärares 
ansvar. Det medför att utbildningen i förskolan ständigt är i behov av förskollärare med 
kompetens inom varför och vad som genomförs runt begreppet undervisning. Doverborg, 
Pramling och Pramling Samuelsson (2013, s. 41) belyser likaså vikten av kunskap och 
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kompetens hos förskollärare, där kommunikation och metakommunikation är redskap för att 
tillsammans med barn kommunicera om lärandet. I många fall räcker det inte enbart att skapa 
mening eller förståelse för något, utan förskollärare måste även arbeta med didaktiska och 
utvecklande frågor i arbetet med barnen. 

Teoretiska utgångspunkter 
Ovanstående bakgrund kring undervisning i förskolan samt studiens syfte och frågeställningar 
kopplas till nedanstående val av teoretiska utgångspunkter.  

Sociokulturell teori 
Vygotskij (1999, ss. 263–267, 271) redovisar att enligt den sociokulturella teorin medför en rätt 
utformad undervisning intellektuell utveckling hos barn, vilket även kan framkalla processer 
som inte hade varit möjliga utan undervisning. Undervisning beskrivs utveckla förmågor och 
möjligheter till att reflektera över olika ämnesområden. Barn ska genom den undervisning som 
bedrivs ges möjlighet till utveckling. För att sträva mot att barn utvecklas optimalt ska barns 
behov och förutsättningar vara utgångspunkt för undervisningen. Den sociokulturella teorin 
belyser likaså scaffolding som vid undervisning innebär stöttning. Det innebär de handlingar 
och byggstenar som förskollärare kan använda för att stödja barns lärande. Scaffolding kräver 
en stödjande förskollärare med ett tydligt pedagogiskt ledarskap för att ge möjlighet till 
utveckling och lärande. Inom scaffolding bryts undervisningen ner i mindre delar för att barn 
genom stöttning slutligen ska klara av en uppgift själva. Det innebär att tillsammans arbeta 
utifrån barns förutsättningar och behov för att barn ska skapa förståelse för att tolka och omsätta 
en uppgift. Vygotiskij (1999, s. 271) belyser att det barn utför med förskollärare idag, kan de 
själva utföra imorgon. Utveckling och undervisning är förbundna med varandra sedan barns 
födsel, då undervisning ses som en grund för lärande inom barns utvecklingsprocess. 

Utvecklingspedagogik 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2016, ss. 109–111) beskriver att det förskollärare anser 
vara betydelsefullt i relation till de nationella målen skapar förutsättningar för att ge barn 
möjlighet till lärande. Förskollärare måste i det pedagogiska arbetet reflektera och 
problematisera begreppet, men också ständigt levnadsgöra undervisningen i verksamheten. Det 
handlar om att kunna ta tillvara på och utmana barns tankar och teorier. Det kan bidra till att nå 
lärande och skapa nyfikenhet för att det finns mer att lära, vilket kan ses samspela med 
ovanstående sociokulturella teori. Mötet mellan vuxna och barn skapar mening vid 
undervisningssituationer. Mårdsjö Olsson (2010, s. 38) redovisar att utvecklingspedagogiken 
beskriver att förskollärare och barn gemensamt utforskar och försöker förstå samma fenomen. 
Förskolläraren kan beskrivas som stödjande för att hjälpa barn att se sitt eget lärande, vilket 
möjliggör att barns agerande utvecklas och att barns kunskap fördjupas för att komma till 
uttryck på olika sätt. Mårdsjö Olsson klargör även att medvetenhet enligt Vygotskij innebär att 
ha vetskap om någonting. Den sociokulturella teorin beskriver som ovan att den med mer 
kunskap vägleder den med mindre kunskap.  

Teoriernas relation till studien 
I studien används teorierna utifrån att de beskriver sammanhängande teoretiska förklaringar på 
undervisning. Undervisning i förskolan beskrivs som grund för lärande inom barn 
utvecklingsprocess. Den sociokulturella teorin tillsammans med utvecklingspedagogiken 
beskriver betydelsen av undervisning för barns lärande samt betydelsen av förskollärares 
kunskap om undervisning vid bedrivandet. Utvecklingspedagogiken tar även upp förskollärares 
förståelse för de nationella målen. De två teoretiska utgångspunkterna är därför relevanta för 
att undersöka studiens syfte och frågeställningar.  
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METOD 
I följande avsnitt presenteras undersökningens tillvägagångssätt för att uppnå studiens syfte och 
frågeställningar. Den kvantitativa metoden med enkät som metod användes vid datainsamling. 
Den kvantitativa och den kvalitativa metoden användes som del av studiens analysarbete. 
Nedan redovisas även studiens urval, genomförande, forskningsetiska ställningstaganden och 
studiens trovärdighet. Slutligen presenteras den analys och bearbetning som gjordes av 
datainsamlingen.  

Val av metod 
Utifrån syfte och frågeställningar genomfördes en kvantitativ enkätundersökning. Metoden 
valdes utifrån att syftet fokuserar på i vilken grad och i vilken utsträckning undervisning är del 
av förskolan samt förskollärares kunskap. Den kvantitativa metoden kunde därför ge studien 
resultat som bygger på frekvenser. Studiens syfte innehåller även vad som krävs för att utveckla 
undervisningen i förskolan och därför tillfördes en öppen fråga. På den öppna frågan 
genomfördes ett kvalitativt analysarbete för att se behov i förskollärares kommentarer. 

Kvantitativ metod 
Vid studien genomfördes en kvantitativ datainsamling. Datainsamlingen genomfördes med en 
enkätundersökning. En kvantitativ undersökning beskrivs som en insamling av numeriska data, 
utifrån forskning och teori. Förskollärares attityd till undervisning som del av förskolan är i 
studien mätbart och kan sättas i relation till styrdokument samt tidigare forskning. Den 
kvantitativa metoden sågs i relation till studiens syfte kunna ge ett trovärdigt resultat, som då 
inte var värderat utan mätbart. Vid en studies analysarbete inom den kvantitativa metoden 
kvantifieras datamaterial till procent. Mätning kunde därför användas som verktyg för att 
upptäcka variationer i respondenternas svar (Bryman 2011, ss. 150, 154). Trost och Hultåker 
(2016, ss. 22) redovisar att en kvantitativ metod är relevant när en undersöknings resultat ska 
ange frekvenser.  

Kvalitativ metod 
Vid studiens analysarbete tillfördes den kvalitativa metoden för att hitta mönster, skillnader och 
likheter utifrån respondenternas kommentarer. Många studier beskrivs vara blandformer av den 
kvalitativa metoden och den kvantitativa metoden. De olika momenten inom en studie kan alltså 
innebära att olika metoder används. Studiens syfte avgör alltid vilken metod som är relevant 
och för denna studie krävdes en blandform av kvalitativ och kvantitativ metod. Inom kvalitativ 
forskning används inte variabler som fasta svarsalternativ utan de innehåller istället kategorier. 
Det mest vanliga vid kvalitativ metod är att utföra intervjuer, men utifrån studiens syfte och 
frågeställningar tillfördes endast den kvalitativa metoden vid analysarbetet (Trost & Hultåker 
2016, ss. 18–23).  

Enkät som metod vid kvantitativ datainsamling 
Enkät som metod valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar för datainsamling vid 
undersökningen. Trost och Hultåker (2016, ss. 9, 57–59, 66) tydliggör att vid en 
enkätundersökning besvarar respondenter formuläret på egen hand. Inom enkätundersökningen 
tog samtliga respondenter del av samma formuleringar på påståenden och den avslutande 
frågan. Enkätformuläret utformades med nio påståenden med fasta svarsalternativ samt 
kommentarsfält, medan undersökningens avslutande fråga utformades för att besvaras enbart 
genom respondenternas egna erfarenheter och kunskaper. Enkätformulärets nio påståenden var 
attitydfrågor, där respondenterna fick ta ställning och ange i vilken utsträckning de instämde i 
påståendena. Svarsalternativen i enkätformuläret var utformade som ordinalskalor. Det innebar 
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att skalstegen var rangordnade, men inte med lika stora intervall mellan stegen. Svarsalternativ 
till attitydfrågor är ofta ordinalskalor med rangordning, såsom Instämmer, Instämmer till viss 
del och Instämmer inte. Fråga nummer 10 i enkätformuläret var en öppen fråga och saknade 
därför fasta svarsalternativ (Trost och Hultåker 2016, ss. 19, 70). Attitydfrågor och 
ordinalskalor ansågs vara lämpliga för att undersöka förskollärares attityd till undervisning i 
förskolan. Svarsalternativen, kommentarsfälten och den avslutande öppna frågan kunde 
tillsammans möjliggöra att syfte och frågeställningar uppnåddes. 
 
För att skapa ett tillförlitligt resultat utifrån studiens syfte krävdes att den metod som valdes 
gav möjlighet till respondenterna att tydliggöra sina svar. Det krävdes i relation till att förskolan 
är en föränderlig verksamhet samt utifrån att studiens syfte och frågeställningar innehöll 
kvalitativa inslag. Enkätformuläret utformades med begreppet undervisning inom varje 
påstående och den öppna frågan för att skapa en tydlighet. Vid undersökningen var kärnan 
undervisning i förskolan. Det innebar att enkätens innehåll utformades med tidigare forskning, 
skollag och läroplan som bakgrund. Undersökningen utformades för att ge studiens 
respondenter möjlighet att ge uttryck för erfarenheter och tankar. 
 
För att öka kvaliteten och trovärdigheten i studien valde vi att genomföra studiens alla moment 
gemensamt. Det innebar att lika stort ansvar fördelades på oss båda. Detta val gjordes för att 
båda skulle ta del av varje respondents besvarade enkät och de frågor som kunde uppstå. Vid 
studiens arbetsprocess har forskning insamlats, datainsamlingen genomförts och bearbetats, 
innehållet i studien reflekterats, text omarbetats och datainsamlingen analyserats tillsammans. 

Urval 
Vid avgränsning av en relevant population motiverades valet av 1 kap. 3 § av Skollagen (SFS 
2010:800) som redovisar att det är legitimerade förskollärare som bedriver undervisning i 
förskolan. I enlighet med Trost och Hultåker (2016, ss. 25–36) utformades en relevant 
population utifrån studiens syfte och frågeställningar, vilket innebar legitimerade förskollärare 
inom en medelstor kommun i Sverige. Inom populationen gjordes en urvalsundersökning, där 
en delmängd valdes som respondenter för undersökningen.  
 
Studiens genomfördes i en kommun där det fanns tre pedagogiska enheter och varje enhet 
styrdes av varsin verksamhetschef. En pedagogisk förskolenhet definieras i 1 kap. 3 § av 
Skollagen (SFS 2010:800) omfatta flera förskolbyggnader, vilka geografiskt är nära belägna 
varandra samt organiserade av en huvudman för förskola. De tre pedagogiska enheterna bestod 
sammanlagt av 26 förskolechefer som ansvarade över ett område var med olika antal förskolor. 
Ett klusterurval gjordes inom urvalsundersökningen, som innebar att populationen delades in i 
de 26 kommunala områdena som innehöll förskolor och legitimerade förskollärare.  
 
Trost och Hultåker (2016, ss. 25–36) redogör likaså för att klusterdelarna kan vara ett flertal 
och vid denna undersökning innebar det fyra områden. De fyra områdena valdes utifrån att de 
var geografiskt belägna på olika platser inom kommunen. Om en kommundel innehöll flera 
områden användes lottning som metod. Undersökningens fyra områden bestod av 15 förskolor, 
vilket omfattade totalt 23 procent av kommunens nuvarande 66 förskolor. De 15 förskolorna 
valdes strategiskt utifrån att varje område skulle omfatta ett jämstort antal legitimerade 
förskollärare. Studiens områden innehöll sammanlagt 69 legitimerade förskollärare och 
medförde ett representativt urval utifrån syftet. Studiens urval var sammanfattningsvis 69 
legitimerade förskollärare, som tillhörde 15 förskolor inom fyra kommunala områden.  
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Genomförande 
Studien startades utifrån en gemensam tanke om vad undersökningen skulle handla om. 
Därefter påbörjades sökning av tidigare forskning, som bidrog till att studiens syfte och 
frågeställningar kunde utformas. Arbetet inom studiens alla delar sågs som gemensamma och 
genomfördes tillsammans.  
 
Inför undersökningen kontaktades Barnomsorg: Förskola Grundskola inom den medelstora 
kommun där undersökningen skulle genomföras. Det gjordes för att ta reda på antal 
förskolechefer som kommunen delat upp sina 66 kommunala förskolor på. Sedan kontaktades 
gemensamt sex förskolechefer, två från varje pedagogisk enhet. Förskolecheferna kontaktades 
dels för att ta reda på antal förskollärare inom varje område, men också för att få medgivande 
från varje förskolechef att genomföra en enkätundersökning inom deras område. När samtliga 
sex förskolechefer besvarat det mail som skickats ut sågs att fyra av de sex områdena hade ett 
jämnstort antal anställda förskollärare och därför valdes studiens fyra områden. Studiens 69 
förskollärare valdes därför som respondenter och antalet ansågs kunna uppnå syfte och 
frågeställningar. 
 
Inför enkätundersökningen utformades ett informationsbrev (se bilaga 1), direkt riktat till 
studiens respondenter. Enkätformuläret (se bilaga 2) reflekterades och omarbetades ett flertal 
gånger för att uppnå studiens syfte och frågeställningar. Informationsbrevet och 
enkätformuläraret krävde ett godkännande av studiens handledare. Efter godkännande av 
handledare bads förskolecheferna utifrån tid, datum och informationsbrev meddela sina 
förskollärare att en enkätundersökning skulle genomföras inom området. Vid datainsamlingen 
befann vi oss sedan båda två på samtliga förskolor för att personligen dela ut enkätformuläret 
innehållande informationsbrevet. Vi båda två närvarade i verksamheten under den tid 
respondenterna besvarade enkätundersökningen i pappersform. Datainsamlingen analyserades 
sedan till ett resultat utifrån syfte och frågeställningar. 

Forskningsetik 
Inom studien reflekterade vi kring vem inom datainsamlingen som skulle skyddas och inom 
vilket yrkesområde undersökningen genomfördes, samt hur det påverkade studiens etiska 
ställningstaganden. Forskningsetiska frågor ansågs även viktiga för den litteratur som ingick i 
forskningsprocessen. Vid framtagandet av litteratur var strävan att lyfta fram undervisning i 
förskolan utifrån nyligen publicerad forskning för att öka trovärdigheten i studien 
(Vetenskapsrådet 2017).  
 
Vid studiens enkätundersökning togs hänsyn till forskningsetiska krav, som innebar 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Dessa principer är 
viktiga att förhålla sig till när en undersökning ska genomföras. Informationskravet innebär att 
informera respondenterna om undersökningens syfte. I informationsbrevet som respondenterna 
tilldelades gavs information om studiens syfte och vilka moment som ingick i undersökningen. 
Samtyckeskravet innebär att respondenterna har rätt att själva bestämma sin medverkan. 
Respondenterna informerades därför att de frivilligt deltog i enkätundersökningen och att 
medverkan kunde avslutas utan följder, trots tidigare medgivande från respektive förskolechef. 
Konfidentialitetskravet innebär att datainsamling och personliga uppgifter ska behandlas 
varsamt. Vid studien togs hänsyn till respondenterna genom att förskolornas namn inte nämndes 
utan område användes som ett samlingsnamn och kommunen anonymiserades i all text. De 
besvarade enkätformulären samlades i kuvert och förvarades varsamt för att inte delge 
information till obehöriga. Ifall känslig information hade spridits skulle vi fått göra ett moraliskt 
ställningstagande, för att se ifall respondenter tog skada mer än information gjorde nytta för 
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studien. Studiens enkätformulär var utformad med kommentarsfält och en avslutande fråga, 
vilka sågs som ett etiskt ställningstagande utifrån att respondenter gavs rätten att uttrycka sig 
ifall hen så ville. Datainsamlingen bearbetades, analyserades och kategoriseras utan värderingar 
i enlighet med forskningsetiska principer, vilket kan medföra tecken på tillförlitlighet i studien. 
Slutligen förstördes de besvarade enkätformulären efter avslutad studie. Nyttjandekravet 
innebär att uppgifter som samlas in av enskilda personer enbart får användas för 
forskningsändamålet. Respondenterna fick ta del av att undersökningen enbart genomfördes 
som del av ett examensarbete och att ingen fick ta del av enskilda svar (Bryman 2011, ss. 131–
132).  

Trovärdighet 
Validitet och reliabilitet hör hemma i kvantitativa studier, medan begreppet trovärdighet lämpar 
sig bättre vid kvalitativa studier. Forskningsperspektivet berörs alltså av tillförlitliga och giltiga 
resultat (Trost & Hultåker 2016, ss. 61–63). Bryman (2011, ss. 160–164) tydliggör att validitet 
och reliabilitet är av betydelse när det handlar om att skapa en förståelse för kvalitet i 
undersökningen. Validitet ska ge svar på det studien avser att ta reda på och ska sedan 
genomsyras i hur resultatet redovisas. Medan reliabilitet innebär att resultatet är framtaget på 
ett tillförlitligt sätt, alltså att studien är pålitlig.  
 
Validitet innebär undersökningens giltighet, att enkätformuläret avser mäta det syfte och 
frågeställningar avser mäta. Enkätformuläret konstruerades för att mäta förskollärares attityd 
till undervisning som del av förskolan. Vid studien tog vi därför hänsyn till validitet genom att 
utifrån förskolans föränderliga process utforma en metod som mätte syfte och frågeställningar. 
Enkätformuläret utformades med nio påståenden med svarsalternativ och en öppen fråga. 
Enkätformulärets innehåll relaterades till undervisning för att medföra ett mätbart resultat i 
procent och ett analyserat resultat i kategorier. Enkätformuläret innebar validitet utifrån att det 
avsåg mäta vad syfte och frågeställningar frågade om. Svarsalternativen med dess rangordning 
gav svar på om och i vilken utsträckning undervisning är del av förskolan samt förskollärares 
kunskap. Kommentarsfältet till den avslutande frågan gav svar på vad som krävs för att utveckla 
undervisningen i förskolan. Resultatet visar även trovärdighet i hur det presenteras genom 
procentuella svar, citat samt kategorier utifrån en kvantitativ och kvalitativ metod (Trost & 
Hultåker 2016, ss. 61–63). 
 
Reliabilitet innebär att en undersökning är stabil och inte påverkas av slumpmässiga händelser. 
Undersökningen utformades för att i största möjliga mån inte påverkas av slumpmässiga eller 
tillfälliga händelser. Därför gavs samtliga områden likvärdiga förutsättningar utifrån att vi båda 
närvarade mellan klockslagen 08.30-12.30. Alla områden gavs samma enkätformulär 
innehållande samma innehåll och layout. Det innebar att tillförlitligheten i studiens resultat 
stärktes utifrån lika förutsättningar av tid, enkätformulär samt att vi båda närvarade. För att 
stärka tillförlitligheten i undersökningens resultat var likaså relevant forskning utifrån syfte och 
frågeställningar till grund för enkätformuläret. Vid studien tog vi även hänsyn till att förskolan 
ständigt ingår i förändring och därav synsättet inom reliabilitet att forskning kan förvänta sig 
olika resultat vid olika tidpunkter. Förskolans ständiga förändring krävde inte bara ett statiskt 
förhållande vid undervisning, utan undersökningens resultat behövde även ge uttryck från de 
som faktiskt bedriver undervisning. Undersökningen var därför utformad för att visa hur 
situationen ser ut nu i förskolan. Vår grundtanke var att innehållet i enkätformuläret skulle 
belysa undervisning, måluppfyllelse och likvärdig utbildning för att uppnå syfte och 
frågeställningar. Enkätformuläret innehåller begrepp som undervisning, måluppfyllelse och 
likvärdig utbildning, som används frekvent i förskolans styrdokument. Begreppen ansågs 
således inte vara okända för legitimerade förskollärare (Trost & Hultåker 2016, ss. 61–63). 
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Analys/Bearbetning 
Trost och Hultåker (2016, s. 147) redovisar att vid undersökningar bör en bortfallsanalys göras 
genom att jämföra datainsamlingen med studiens urval. Nedanstående Tabell 1.0 redovisar 
svarsfrekvensen för studiens enkätundersökning.  
 

 
Tabell 1.0 visar en svarsfrekvens på 81 procent för studiens enkätundersökning. Vid 
genomförandet av enkätundersökningen pågick en personalbrist i förskolans verksamheter på 
grund av sjukdom, vilket resulterade i ett bortfall på 19 procent. Trost och Hultåker (2016, ss. 
147–148) redovisar att undersökningar med svarsfrekvens mellan 75–85 procent medför 
bortfallsanalyser. Inom studiens bortfallsanalys sågs det att samtliga 56 respondenter besvarat 
påstående 1–9, men att det var ett bortfall på tre respondenter vid enkätformulärets avslutande 
öppna fråga. Vid bortfallsanalysen ansågs att det insamlade datamaterialet kunde medföra ett 
relevant och trovärdigt resultat för att uppnå studiens syfte och frågeställningar.  

Kvantitativ metod 
Varje besvarat enkätformulär fick ett löpnummer. Det innebar att det besvarade formuläret fick 
ett slags identitetsnummer och alltså inte respondenten. Studien innehöll ett urval under 100 
respondenter och därför valdes identitetsnummer 1–56 för de 56 besvarade formulären. 
Enkätformuläret innehöll nio påståenden med tre svarsalternativ vardera. Vid inläsning av 
datamaterial blev varje påstående en variabel, vilket innebar att studien innehöll nio variabler. 
Varje variabel hade tre svarsalternativ som kallas variabelvärden. Svarsalternativet Instämmer 
fick värde 1, Instämmer till viss del fick värde 2 och Instämmer inte fick värde 3. Det innebar 
att vid analysarbetet hade vi nio variabler och tre variabelvärden att förhålla oss till. Vi valde 
att alla tre variabelvärden skulle redovisas i resultatet med procent och antal (Trost & Hultåker 
2016, ss. 128–130).  
 
Vid början av analysarbetets sammanställdes alla svar i en tabell i ett Word dokument (se bilaga 
3), där varje identitetsnummer skrevs under valt värde för varje variabel. När samtliga 56 
identitetsnummer fanns sammanställda under varje variabel och ett valt värde räknade vi 
samman allt två extra gånger för att se att inläsningen blivit rätt. Därefter kvantifierades antalet 
identitetsnummer för varje värde till procent. Varje variabel och värde innehöll vid denna 
studien alltså frekvenser av antal och procent. De procentuella svaren användes sedan som 
verktyg för att upptäcka variationer och samband mellan variablernas värden. 
 
Samtliga kommentarer på variabel 1–9 sammanställdes ordagrant. De sammanställdes under 
det värde och identifikationsnummer som tillhörde kommentaren. Studiens kvantitativa resultat 
innehåller procentuella svar, tolkningar av de procentuella svaren och förstärks med ordagranna 
citat från variabel 1–9. De citat som den kvantitativa resultatdelen innehåller kan även komma 
att citeras i resultatdiskussionen, och det är i sådana fall först där de tolkas eller diskuteras i 
relation till de procentuella svar som de tillhör. I nedanstående kvantitativa resultatredovisning 
redovisar Tabell 2.0, Tabell 2.1 och Tabell 2.2 procentuella resultat för studien. 

 
Tabell 1.0 

 
Svarsfrekvens  

 
Tillfrågade områden 

 
Utlämnade enkäter 

 
Inkomna enkäter 

 
Svarsfrekvens 

 
4 

 
69 

 
56 

 
81% 
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Kvalitativ metod 
Fejes och Thornberg (2015, ss. 34, 37–38) redovisar att det finns fem huvudmetoder för 
kvalitativ analys och att det skiljer sig mellan studier beroende på forskningsfråga och 
metodansats. Kvalitativ analys är den process där forskare systematiskt undersöker och 
strukturerar sitt datamaterial. Kategorisering är en av huvudmetoderna och innebär att den stora 
textmassan som datamaterialet innehåller struktureras upp i ett antal kategorier. Det kvalitativa 
analysarbetet genomfördes för att identifiera förskollärarnas uttryckta behov för att utveckla 
undervisningen i strävan mot likvärdig utbildning. 
 
Enkätformulärets avslutande öppna fråga 10 innehöll endast respondenternas kommentarer och 
kunde därför inte kvantifieras till procentuella svar på samma sätt som svarsalternativen. 
Samtliga kommentarer på den öppna frågan sammanställdes ordagrant i ett Word dokument 
tillsammans med det identifikationsnummer som gällde för varje kommentar. Det sågs då 
tydligt att frågan innehöll 53 av 56 identifikationsnummer. Även här lästes samtliga 
kommentarer igenom två extra gånger för att se att inläsningen blivit rätt.  
 
Därefter påbörjades ett analysarbete för att utifrån förskollärarnas kommentarer hitta kategorier 
i relation till syfte och frågeställning nummer tre. Vi började med att ha frågeställning tre ”Vad 
uttrycker förskollärare sig vara i behov av för att utveckla undervisningen i strävan mot 
likvärdig utbildning?” framför oss tillsammans med sammanställningen av de 53 svaren på 
enkätformulärets fråga 10. Vi markerade samtliga behov som förskollärarna uttryckte i relation 
till frågeställning tre med en grön penna. Därefter började vi analysera likheterna i 
respondenternas behov och fann totalt 13 behov. För att tydligt kunna redovisa de 13 behoven 
i den kvalitativa resultatredovisningen har vi sammanfattat respondenternas behov med egna 
ord för att tydligt relatera till frågeställning tre. Dessa behov redovisas med antal förskollärare 
i en uppställning i den kvalitativa resultatredovisningen. Slutligen strukturerade vi upp de 13 
behoven som totalt bildade fyra kategorier. När vi sedan analyserade de fyra kategorierna kunde 
vi utforma två huvudkategorier som innehöll två av de fyra kategorierna var. Därefter namngavs 
de två kategorierna och de fyra underkategorierna utifrån vad de innehöll för behov.  
 
Studiens kvalitativa resultat anges i kategorier utifrån analyserade behov, men innehåller även 
ordagranna citat från analysarbetet. I nedanstående kvalitativa resultatredovisning redovisar 
Tabell 2.3 de två kategorier med tillhörande underkategorier som framkom som resultat av 
studiens kvalitativa analysarbete.  
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RESULTAT 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Under rubriken Resultatredovisning kvantitativ 
metod presenteras studiens procentuella resultat och ordagranna citat från variabel 1–9. Därefter 
presenteras framanalyserade behov, kategorier och ordagranna citat från enkätformulärets 
avslutande öppna fråga under rubriken Resultatredovisning kvantitativ metod. Sedan sätts det 
kvantitativa resultatet och det kvalitativa resultatet i relation till varandra under Resultatanalys. 
Slutligen presenteras studiens sammanlagda resultat under rubriken Resultatsammanfattning.  

Resultatredovisning kvantitativ metod 
I nedanstående Tabell 2.0 visas en hög svarsfrekvens för att undervisning tillhör utbildningen i 
förskolan. Det visas även en hög svarsfrekvens för att de legitimerade förskollärarna anser sig 
bedriva undervisning i sin pedagogiska yrkesroll. Däremot visas en låg svarsfrekvens för att 
undervisning ges tillräckligt med utrymme i förskolan.  
 

 
Tabell 2.0 visar att vid variabel ett kan det utläsas att 84 procent ansåg att undervisning tillhör 
förskolan och därav görs tolkningen att undervisning är av betydelse i förskolan. En 
förskollärare uttryckte att undervisning tillhör förskolan ”När begreppet undervisning ställs i 
relation till läroplanen och förskolans uppdrag”, medan en förskollärare av de 14 procent som 
ansåg att undervisning till viss del tillhör förskolan uttryckte att det ”Beror på hur begreppet 
’undervisning’ definieras”. Variabel två visar att 77 procent av förskollärarna ansåg att de 
bedriver undervisning i förskolan, där en förskollärare uttryckte att ”Det krävs medvetenhet och 
kunskap om lärprocesser och måldokument” och en annan förskollärare uttryckte att ”Lärande 
är en naturlig del av verksamheten”. En förskollärare av de 21 procent som ansåg att de till 
viss del bedriver undervisning uttryckte ”Ja med andra, och när vi är fullbemannade”. Utifrån 
de procentuella svaren för värde ett på variabel ett och två ses ett samband mellan att uttrycka 
att undervisning tillhör förskolan och också bedriva undervisning.  
 
Variabel tre visar högst svarsfrekvens på värde två, där 61 procent av förskollärarna uttryckte 
att undervisning till viss del ges tillräckligt med utrymme i förskolan. En förskollärare uttryckte 
att ”Tid till genomförande ges tillräckligt utrymme, men inte tid till planering och reflektion”. 

 
Tabell 2.0 

 
Undervisningens utrymme och betydelse i förskolan 

 
Variabel 

 
Värde 1 

 
Värde 2 

 
Värde 3 

	
Antal 

	
Bortfall 

 
Totalt 

 
1. Undervisning tillhör 
förskolans verksamhet 

 
47 

 
8 

 
1 

 
56 

 

 
0 

 
56 

	  
84% 

 
14% 

 
2% 

 
100% 

 
0.0% 

 
100% 

  
2. Du som förskollärare bedriver 
undervisning i ditt pedagogiska 

arbete 
 

 
 

43 

 
 

12 

 
 

1 

 
 

56 

 
 

0 

 
 

56 

 
77% 

 
21% 

 
2% 

 
100% 

 
0.0% 

 
100%	

 
3. Undervisning ges tillräckligt 
med utrymme i den pedagogiska 

verksamheten i förskolan  

 
 

18 

 
 

34 

 
 

4 

 
 

56 

 
 

0 

 
 

56 

 
32% 

 
61% 

 
7% 

 
100% 

 
0.0% 

 
100% 
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32 procent av förskollärna uttryckte dock att undervisning ges tillräckligt med utrymme i 
förskolan. En förskollärare uttryckte att ”Alla situationer på förskolan kan bli undervisning 
beroende på förskollärarens intentioner”. Av studiens 56 förskollärare uttryckte 7 procent att 
undervisning inte ges tillräckligt med utrymme i förskolan, och en förskollärare uttryckte ”Vi 
bedriver ingen undervisning, men det sker hela tiden ett lärande hos barnen i vår verksamhet”. 
Trots att 84 procent av förskollärarna utryckte att undervisning tillhör förskolans verksamhet 
och att 77 procent av förskollärarna ansåg sig bedriva undervisning uttryckte enbart 32 procent 
av studiens förskollärare att undervisning ges tillräckligt med utrymme i förskolan.  
 
I nedanstående Tabell 2.1 visas en hög svarsfrekvens på värde ett för samtliga tre variabler. 
Dock ses en mindre skillnad mellan värde ett och värde två på variabel fem än på de två övriga 
variablerna.  
 

 
Tabell 2.1 visar vid variabel fyra att 77 procent anser att undervisning bidrar till ökad 
måluppfyllelse i förskolan, och en förskollärare utryckte ”Att se flera situationer som 
undervisningstillfällen ökar medvetenheten och då också kvaliteten”. Det ses även att 61 
procent uttryckte att medvetenhet om måluppfyllelse vid undervisning bidrar till likvärdig 
utbildning. En förskollärare uttryckte att ”Genom medvetenhet får man till en undervisning för 
alla, utifrån allas behov/nivå”. Dock visas även att 34 procent att medvetenhet om förskolans 
måluppfyllelse vid bedrivandet av undervisning till viss del kan bidra till likvärdighet för barn, 
och en förskollärare uttryckte ”En strävan mot detta får en likvärdig utbildning, men ingen 
garanti eftersom alla tolkar vårt uppdrag på olika sätt”. 82 procent av förskollärarna ansåg att 
de hade tillräckliga kunskaper för att bedriva undervisning i verksamheten, medan 14 procent 
ansåg sig till viss del ha tillräckliga kunskaper för att bedriva undervisning. En förskollärare 
uttryckte att ”Undervisning måste diskuteras mer”. Den höga svarsfrekvensen för värde ett på 
variabel sex kan tolkas bidra till ett samband av kunskap för att variabel fyra och variabel fem 
likaså har hög svarsfrekvens på värde ett. 
 
I nedanstående Tabell 2.2 visas en mindre variation i svarsfrekvens för variablerna på värde ett 
och värde två än vid ovanstående tabell. Tabell 2.2 är utformad som fortsättning på Tabell 2.1. 

 
Tabell 2.1 

 
Förskollärarnas kunskap om undervisning i förskolan pt. 1 

 
Variabel 

 
Värde 1 

 
Värde 2 

 
Värde 3 

	
Antal 

	
Bortfall 

 
Totalt 

 
4. Undervisning bidrar till ökad 

måluppfyllelse i förskolan 

 
 

43 

 
 

11 

 
 

2 

 
 

56 
 

 
 

0 

 
 

56 

	  
77% 

 
20% 

 
3% 

 
100% 

 
0.0% 

 
100% 

  
5. Medvetenhet om förskolans 

måluppfyllelse vid bedrivandet av 
undervisning bidrar till likvärdig 

utbildning för barn 
 

 
 

34 

 
 

19 

 
 

3 

 
 

56 

 
 

0 

 
 

56 

 
61% 

 
34% 

 
5% 

 
100% 

 
0.0% 

 
100% 

 
6. Du innehar tillräckliga 
kunskaper för att bedriva 

undervisning i verksamheten 
 

 
 

46 
 

 
 

8 
 

 
 

2 

 
 

56 

 
 

0 

 
 

56 

 
82% 

 
14% 

 
4% 

 
100% 

 
0.0% 

 
100% 
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Av Tabell 2.2 ser vi att variabel sju gavs högst svarsfrekvens för värde tre på enkätformulärets 
samtliga variabler. 9 procent ansåg att barnskötare inte bedriver undervisning. En förskollärare 
uttryckte att ”Förskollärare har ansvaret för att det är väl grundat i vetenskap/beprövad 
erfarenhet, Lpfö”. Dock visas det även att 32 procent av förskollärarna anser att barnskötare 
bedriver undervisning, och en förskollärare uttryckte att ”Förskolläraren ansvarar men alla 
kan bedriva undervisning”. 59 procent av förskollärarna ansåg att barnskötare till viss del 
bedriver undervisning. En förskollärare uttryckte att ”Förskollärare har ansvar att arbeta med 
undervisning utifrån rådande styrdokument”. Variabel sju gavs högst svarsfrekvens på värde 
tre, men variabel åtta gavs mest liknande svarsfrekvens för värde ett och värde två. För variabel 
åtta uttryckte 48 procent av förskollärarna att undervisning redan synliggörs i förskolans 
nuvarande läroplan och en förskollärare uttryckte ”Svårtolkat och alldeles för mkt hänger på 
den egna tolkningen”. Här kan en stor procentuell variation ses mellan att 9 procent anser att 
barnskötare inte bedriver undervisning, medan 61 procent anser att det övergripande ansvaret 
för undervisning enbart ska ligga på förskollärare att bedriva vid revideringen. 61 procent anser 
att förskollärare ska ha det övergripande ansvaret för att bedriva undervisning och en 
förskollärare uttryckte att ”Vi har den pedagogiska utbildningen”. Tabell 2.2 skiljer sig från 
ovanstående tabeller på så vis att de procentuella svaren för värde ett inte är utmärkande. 

Sammanfattning kvantitativt resultat 
Av Tabell 2.0 visades att förskollärarna i hög grad uttryckte att de bedrev undervisning och att 
undervisning tillhör förskolan, därav görs tolkningen att undervisning ges hög grad av betydelse 
i förskolan. Likaså sågs undervisning ges låg grad av utrymme i förskolan utifrån procentuella 
svar. Av Tabell 2.1 sågs förskollärarna procentuellt visa kunskap om att undervisning bidrar till 
ökad måluppfyllelse, kunskap om att arbete mot nationella mål kan uppnå likvärdig utbildning 
och förskollärarna uttryckte sig ha tillräckliga kunskaper för att bedriva undervisning. Av 
Tabell 2.2 visades variation i vad förskollärarna procentuellt uttryckte om sitt uppdrag och 
ansvar för undervisning. Tolkningen görs att förskollärarna i hög utsträckning uttryckte 
kunskap om undervisning i relation till måluppfyllelse, men att det fanns variation i kunskap 
utifrån Tabell 2.2 gentemot Tabell 2.1. Sammanfattningsvis visar studiens kvantitativa resultat 

 
Tabell 2.2 

 
Förskollärarnas kunskap om undervisning i förskolan pt. 2 

 
Variabel 

 
Värde 1 

 
Värde 2 

 
Värde 3 

	
Antal 

	
Bortfall 

 
Totalt 

 
7. Barnskötare bedriver 

undervisning i sitt pedagogiska 
arbete 

 
 

18 

 
 

33 

 
 

5 

 
 

56 
 

 
 

0 

 
 

56 

	  
32% 

 
59% 

 
9% 

 
100% 

 
0.0% 

 
100% 

 
8. Undervisning synliggörs redan 
i Läroplan för förskolan 98 rev. 

2016 
 

 
 

27	

 
 

26	

 
 

3	

 
 

56	

 
 

0	

	
 

56 

 
48% 

 
47% 

 
5% 

 
100% 

 
0.0% 

 
100% 

  
9. Det övergripande ansvaret för 
undervisning ska enbart ligga på 

förskollärare att bedriva vid 
revideringen av Läroplan för 

förskolan 98 rev. 2016 

 
 

34 

 
 

20 

 
 

2 

 
 

56 

 
 

0 

 
 

56 

 
61% 

 
36% 

 
3% 

 
100% 

 
0.0% 

 
100% 
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att undervisning ges hög grad av betydelse i förskolan, låg grad av utrymme och förskollärarna 
uttryckte i hög utsträckning kunskap om undervisning i relation till förskolans måluppfyllelse.  

Resultatredovisning kvalitativ metod  
53 förskollärare valde att besvara den avslutande öppna frågan kring vad som krävs för att 
utveckla undervisningen i förskolan. I nedanstående uppställning redovisas de 13 behov som 
analyserades fram utifrån likheter i förskollärarnas uttryck. Till höger om varje behov finns en 
sammanställning av antal förskollärare som uttryckte detta. De 53 förskollärarna kan ha uttryckt 
fler än ett behov och finns då redovisade under flertal behov. 
 
Vad krävs för att utveckla undervisningen i förskolan?  
Förskollärarnas sammanställda uttryckta behov:    Antal förskollärare 
Medvetenhet för egen tolkning i relation till ytterligare tolkningar   5 
Gemensamt förhållningssätt       4 
Gemensam tolkning        7  
Tydligare definition        12 
Tydligare fokus på lärandeobjekt      5 
Medvetenhet om hur undervisning bidrar till måluppfyllelse   8 
Medvetet arbeta med styrdokument som grund    5 
Tid för planering och förberedelse      8 
Tid för reflektion och efterarbete      11 
Tid för utvärdering och analys      2 
Tid för diskussion kring när och hur undervisning bedrivs   13 
Omfördelning om när förskollärare arbetar     3 
Mindre barngrupper        5 
 
Förskollärarnas uttryckta behov strukturerades upp i kategorin Medvetenhet med underkategori 
Om definitionen av undervisning och Om måluppfyllelse samt i kategorin Reflektion med 
underkategori I tanke och I handling. Nedanstående Tabell 2.3 redovisar studiens kategorier.  
 

 
Kategorin Medvetenhet skapades utifrån att förskollärare uttryckte att undervisning behöver 
diskuteras innan det i samsyn kan bedrivas. En förskollärare uttryckte att ”För att undervisning 
ska ske krävs medvetenhet för vad du gör och varför du gör det”. Inom underkategorin Om 
definitionen av undervisning uttryckte förskollärarna att det krävs en medvetenhet för ens egen 

 
Tabell 2.3 

 
Studiens kategorier utifrån förskollärarnas uttryckta behov  

 
Kategorier 

 
Underkategorier  

 
 

Medvetenhet   

  
- Om definitionen av undervisning 

 
 

- Om måluppfyllelse 
 

 
 

Reflektion  

 
- I tanke 

 
 

- I handling  
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tolkning av undervisning i relation till andras tolkningar. För att utveckla undervisningen i 
förskolan uttryckte en förskollärare att det krävs ”Att framförallt få en gemensam tolkning av 
begreppet”. Det kunde alltså utifrån förskollärares kommentarer utläsas att en gemensam 
tolkning krävs för att kunna nå ett gemensamt förhållningssätt och arbeta i riktning mot 
strävansmålen inom förskolan. Inom underkategorin Om måluppfyllelse gavs uttryck för 
medvetenhet om hur undervisning bidrar till måluppfyllelse och ett tydligare fokus på 
lärandeobjekt. En förskollärare uttryckte att ”Medvetenhet för de nationella målen kan vid 
undervisning främja likvärdig utbildning”. Det kunde således utläsas att det ansågs viktigt att 
arbeta med styrdokumenten som grund för att kunna möta varje barns intressen och behov. 
 
Kategorin Reflektion kunde skapas utifrån förskollärares uttryckta behov för att bristen av tid 
begränsar utrymmet för undervisning i förskolan. En förskollärare uttryckte behov av ”Mer tid 
till både gemensam och enskild reflektion, för att kunna behålla den röda tråden, utveckla och 
dokumentera undervisning i förskolan”. I förskollärarnas kommentarer benämndes tid som 
betydande inom ett flertal moment vid undervisning, därav skapades underkategorierna I tanke 
och I handling. Vid analysarbetet av underkategorin I tanke sågs förskollärarna uttrycka behov 
av tid för planering och förberedelse, reflektion, efterarbete, utvärdering och analys, enskilt som 
kollegialt. Inom underkategorin I handling sågs förskollärarna uttrycka behov av tid för 
diskussion. En förskollärare uttryckte att ”För att alla ska våga närma sig begreppet måste 
diskussioner föras”. Det kunde utläsas att diskussioner bör föras kring när och hur undervisning 
bedrivs samt omfördelning av när förskollärare arbetar under dagen för att främja likvärdig 
utbildning. Likaså uttrycktes behov av mindre barngrupper. En förskollärare uttryckte ”Mindre 
barngrupper för att få bättre förutsättningar att möta barnen”. Det kunde utläsas att mindre 
barngrupper innebar att likvärdigt kunna möta varje barns lärande, enligt förskollärarna.  

Resultatanalys 
Studiens resultat innehåller kvantitativa och kvalitativa delar. Vid jämförelse av studiens två 
resultatredovisningar sågs det kvalitativa resultatet ges en eventuell förklaring på varför 
undervisning ges en låg grad av utrymme i förskolan samt varför undervisning ges en hög grad 
av betydelse i förskolan. Förskollärarnas uttryck för vad som krävs för att utveckla 
undervisningen visade på så sätt en attityd till att undervisning är av betydelse i förskolan i 
strävan mot att uppfylla de nationella målen. Förskollärarna kunde ses ge uttryck för vad som 
krävs för att ge undervisning en högre grad av utrymme i förskolan. Det sågs därav ett samband 
mellan procentuella svar och de behov förskollärarna uttryckte. Det uttrycktes att det krävs att 
definitionen av undervisning tydliggörs för att undervisning ska bedrivas i strävan mot 
måluppfyllelse, vilket kan ses som ett samband till att förskollärarnas kunskap innehöll 
variationer i vem som bedriver undervisning samt förskollärarnas ansvar enligt styrdokument.  

Resultatsammanfattning  
Studiens resultat visar att undervisning ges en låg grad av utrymme i förskolan, men en hög 
grad av betydelse. Förskollärarna uttryckte i hög utsträckning kunskap om undervisning i 
relation till förskolans måluppfyllelse, men det fanns variationer inom deras uttryckta kunskap. 
Variation visades till största del i procentuell form när förskollärarna besvarade variabler kring 
vem som bedriver undervisning samt förskollärarnas ansvar enligt styrdokument. Resultatet 
innehåller förskollärarnas 13 uttryckta behov som finns strukturerade i kategorin Medvetenhet 
med underkategori Om definitionen av undervisning och Om måluppfyllelse samt i kategorin 
Reflektion med underkategori I tanke och I handling. Slutligen sågs studiens resultat visa att en 
majoritet av förskollärarna uttryckte att undervisning är del av förskolan för att uppnå de 
nationella målen, men likväl krävs tydlighet och diskussion för att gemensamt arbeta i strävan 
mot en likvärdig utbildning.   
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DISKUSSION 
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning, studiens syfte, 
frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. Under rubriken Resultatdiskussion diskuteras 
både det kvantitativa resultatet och det kvalitativa resultatet, alltså studiens sammanlagda 
resultat. Sedan diskuteras den metod som valdes för undersökningen under rubriken 
Metoddiskussion. Slutligen dras slutsatser för yrket under rubriken Didaktiska konsekvenser.  

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är uppdelad utifrån de fyra tabellrubriker som resultatavsnittet innehöll 
och avslutas med studiens sammanlagda resultat. De två tabeller som omfattade pt.1 och pt.2 
har sammanslagits till en rubrik. 

Undervisningens utrymme och betydelse i förskolan 
Vid studien kunde det utläsas att 84 procent av förskollärarna ansåg att undervisning tillhör 
förskolans verksamhet och att 77 procent ansåg sig bedriva undervisning, medan 32 procent 
ansåg att undervisning inte gavs tillräckligt med utrymme i förskolan. Det kan ses visa en viss 
avvikelse till Skollagen (SFS 2010:800) som redovisar i 1 kap. 1 § att legitimerade förskollärare 
sedan 2011 har ansvar för att bedriva undervisning. Det kan utifrån oss tolkas som undervisning 
inte är diskuterat utifrån när och hur det ska bedrivas. Skolinspektionen (2016a, 2016b) lyfter 
att begreppet behöver förtydligas i relation till läroplansuppdraget. Om förskollärare inte 
bedriver undervisning kan det medföra brister i barns utveckling i riktning mot läroplansmålen. 
Vygotskij (1999, ss. 263–267, 271) redovisar i enlighet med ovan att enligt den sociokulturella 
teorin medför en rätt utformad undervisning intellektuell utveckling hos barn. Utifrån den höga 
svarsfrekvensen på variabel ett och två tolkar vi det dock som att undervisning är av betydelse 
i förskolan, då det anses tillhöra men även bedrivas i förskolans verksamhet. Det som kan ses 
avvikande är den låga svarsfrekvens för att undervisning inte ges tillräckligt med utrymme i 
förskolans verksamhet i relation till den höga svarsfrekvensen för variabel ett och två. En 
förskollärare inom de 61 procent som ansåg att undervisning till viss del ges tillräckligt med 
utrymme i förskolan uttryckte att ”Tid till genomförande ges tillräckligt utrymme, men inte tid 
till planering och reflektion”, vilket förstärkte det procentuella svaret och kunde ge viss 
förståelse hos oss i relation till de tre variablerna. Pramling Samuelsson och Sheridan (2016, s. 
109) redovisar att enligt utvecklingspedagogiken måste förskollärare i det pedagogiska arbetet 
reflektera och problematisera över begreppet för att ständigt levnadsgöra undervisningen i 
verksamheten. Variationen av svarsfrekvens för variabel tre kan utifrån oss även tolkas som att 
det finns en variation inom definitionen för undervisning. 7 procent utryckte att undervisning 
inte ges tillräckligt med utrymme i förskolan och en förskollärare uttryckte ”Vi bedriver ingen 
undervisning, men det sker hela tiden ett lärande hos barnen i vår verksamhet”, vilket kan visa 
en viss avvikelse till Skollagen (SFS 2010:800) som redogör i 1 kap. 3 § för att undervisning 
ska syfta till barns utveckling och lärande. Lärande är alltså det som sker inom den undervisning 
som bedrivs i förskolan. Vi kan dock tolka det som att förskollärare ges möjlighet att förlita sig 
på begreppet lärande, utifrån att det används frekvent i styrdokumentet. Skolinspektionen 
(2016b) belyser dock att det kan finnas en risk i att likställa begreppet undervisning med 
lärande, då lärande inte nödvändigtvis syftar mot strävansmålen för förskolan. Det krävs således 
att lärande diskuteras som innehåll i undervisningen för att möjliggöra utveckling i förskolan.  

Förskollärarnas kunskap om undervisning i förskolan pt.1 och pt.2 
I tabell 2.1 kunde en hög svarsfrekvens utläsas för värde ett på alla tre variablerna. Det kunde 
utläsas att 77 procent ansåg att undervisning bidrar till ökad måluppfyllelse i förskolan. Det 
kunde dock ses en mindre skillnad för variabel fem mellan procentantalen för värde ett och två. 
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Totalt 34 procent av respondenterna ansåg nämligen att medvetenhet om förskolans 
måluppfyllelse vid bedrivandet av undervisning endast till viss del kunde bidra till likvärdig 
utbildning för barn. En förskollärare av de 34 procent som ansåg att medvetenhet om förskolans 
måluppfyllelse vid bedrivandet av undervisning till viss del bidrar till likvärdig utbildning 
uttryckte att ”En strävan mot detta får en likvärdig utbildning, men ingen garanti eftersom alla 
tolkar vårt uppdrag på olika sätt”, vilket kan ses i relation till nedanstående. Regeringskansliet 
(2017) belyser nämligen att i den revidering som genomförs ska bland annat begreppet 
undervisning ses över för att möjliggöra att förskolan lägger grunden för ett jämlikt skolsystem. 
Skolinspektionen (2016a) lyfter även att undervisning ska bedrivas i strävan mot lika tillgång 
till utbildning och lika kvalitet på utbildning. Vi anser således att det handlar om att 
förskollärare behöver bli mer medvetna om de nationella målen och hur de arbetar med målen 
för att sträva mot en likvärdig utbildning. Det kan kopplas till Vygotskij (1999, ss. 263–267, 
271) som belyser utifrån den sociokulturella teorin att scaffolding innebär att tillsammans arbeta 
utifrån barns förutsättningar och behov för att låta barn skapa förståelse för att kunna tolka och 
omsätta en uppgift.  
 
Variabel sex visar att totalt 82 procent av förskollärarna ansåg sig ha tillräckligt med kunskap 
för att bedriva undervisning. Det kan ses i relation till variabel fyra och fem där förskollärare i 
hög svarsfrekvens uttrycker kunskap för att undervisning bidrar till måluppfyllelse och att 
medvetenhet för detta kan bidra till likvärdig utbildning. Dock svarade 14 procent av 
respondenterna vid variabel sex att de till viss del ansåg sig ha tillräckligt med kunskaper. En 
förskollärare uttryckte att ”Undervisning måste diskuteras mer”. Det kan ses i relation till att 
det finns en kunskap och medvetenhet kring begreppet men att det tydligt måste diskuteras för 
att gemensamt kunna bedrivas. Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) beskriver 
att barn har rätt till likvärdig kvalitet och undervisningstid och att förskollärares kunskap och 
kompetens då ses som betydande. Förskollärares kunskap medför om lärandetillfället är 
undervisning och om det på så sätt kan leda till lärande. Förskollärares kunskap ses enligt oss 
vara av vikt för att skapa medvetenhet om de nationella målen för att på så vis arbeta mot 
likvärdig utbildning. Mårdsjö Olsson (2010, s. 38) beskriver medvetenhet inom den 
sociokulturella teorin där det handlar om att ha kunskap för något och att den mer kunnige 
vägleder den mindre kunnige. Utifrån utvecklingspedagogiken beskrivs även förskolläraren 
som stödjande då de ska hjälpa barnet att se sitt eget lärande.  
 
I tabell 2.2 visades en låg variation mellan svarsfrekvenserna för de tre variablerna med dess 
olika värden. Variabel sju innehöll dock högsta svarsfrekvens för värde tre på enkätformulärets 
samtliga variabler. Förskollärarnas uttryck för variabel sju sågs skapa förståelse och samband 
hos oss för förskollärares angivna svarsalternativ. Förskollärare uttryckte inom värde ett att 
”Förskolläraren ansvarar men alla kan bedriva undervisning”, inom värde två att 
”Förskollärare har ansvar att arbeta med undervisning utifrån rådande styrdokument” och 
inom värde tre att ”Förskollärare har ansvaret för att det är väl grundat i vetenskap/beprövad 
erfarenhet, Lpfö”. Vi tolkar ovanstående utifrån procentuella svar att förskollärarna hade 
förståelse om skollagens definition av undervisning och vem inom yrkeskategorin som har det 
yttersta ansvaret. Dock kan förskollärares svar utifrån de procentuella svaren skapa tankar från 
vår sida kring att det inte finns en gemensam uppfattning för hur undervisning ska bedrivas, 
vilket kan diskuteras i relation till variabel nio. Det kunde utläsas en hög procentuell variation 
mellan att 9 procent ansåg att barnskötare inte bedriver undervisning medan 61 procent ansåg 
att det övergripande ansvaret för undervisning enbart skulle ligga på förskollärare att bedriva 
vid revideringen. Eriksson (2014) belyser att det kan finnas en viss känslighet i att diskutera 
skillnader i ansvar och arbetsfördelning utifrån olika yrkeskategoriers kunskap och kompetens. 
Förskollärares yrkesroll innehåller en balansgång mellan att fördela ansvar och arbetsuppgifter 
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utifrån yrkeskunskap. Förskollärare har dock den teoretiska kunskapen som krävs och har 
ansvaret för att bedriva undervisning i förskolan. Vi tror utifrån tolkningen av förskollärarnas 
svar att det främst beror på att begreppet inte är tillräckligt omdiskuterat, men också att det finns 
en viss känslighet i att fördela ansvar och arbetsuppgifter mellan yrkeskategorierna.  
 
Variabel åtta sågs utifrån enkätformulärets samtliga variabler ge mest liknande svarsfrekvens 
för värde ett och två utifrån ifall förskollärare ansåg att begreppet undervisning redan synliggörs 
i förskolans läroplan. Det kan tolkas som att förskollärarna har kunskap för att förskolans 
läroplan innehåller strävansmål, vilka ska vara grund för den undervisning som bedrivs. 
Skollagen (SFS 2010:800) redovisar i 1 kap. 3 § för att undervisning ska syfta till barns 
utveckling och lärande. Lärande är alltså det som sker inom den undervisning som bedrivs i 
förskolan. Det kunde utläsas i Tabell 2.1 att 77 procent uttryckte kunskap för att undervisning 
bidrar till ökad måluppfyllelse i förskolan, vilket kan kopplas i relation till förskollärarnas 
attityd till deras ansvar för att bedriva undervisning i förskolan. 

Studiens kategorier utifrån förskollärarnas uttryckta behov 
Studiens kvalitativa resultat innehåller kategorierna Medvetenhet och Reflektion. Vygotskij 
(1999, ss. 263–271) redovisar att förskollärare ska bedriva ett tydligt pedagogiskt ledarskap och 
kategorierna kan visa på vad som enligt förskollärarna krävs för att utveckla undervisningen i 
strävan mot likvärdig utbildning. Inom den sociokulturella teorin inryms även scaffolding, som 
innebär att när förskollärare bedriver undervisning genom byggstenar kan de arbeta stödjande 
för att utveckla och bidra till barns lärande. Mårdsjö Olsson (2010, s. 38) belyser att 
medvetenhet enligt Vygotskij innebär att ha vetskap om någonting. De behov förskollärarna 
uttryckte kan visa på deras medvetenhet och kunskap för vad som krävs för att utveckla 
undervisningen. I enlighet med Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013, s. 41) 
innebär undervisning att skapa mening och förståelse för något, vilket betyder att förskollärare 
måste arbeta med didaktiska och utvecklande frågor. Kategorierna och deras underkategorier 
belyser att det krävs tid och omfördelning av arbetssätt för att medvetet arbeta med 
styrdokument vid undervisning i förskolan. I enlighet med Sheridan et al. (2011) kan studiens 
kvalitativa resultat innehållande kategorier bidra till reflektioner kring förskolans verksamhet 
och kunskap om undervisning. Med hjälp av studiens kategorier kan begreppet undervisning 
struktureras upp för att förskollärarna slutligen ska utveckla förståelse för undervisning som 
helhet. Ett arbetssätt där tolkningen av definitionen på undervisning struktureras upp kan i sin 
tur medföra att utbildningen i förskolan utvärderas, för att slutligen medföra att undervisning 
bedrivs i förskolans verksamheter. 
 
Inom studiens kvalitativa resultat uttryckte förskollärarna att undervisning behöver förtydligas 
för att nå en gemensam tolkning. Skolinspektionen (2016a) tydliggör i enlighet med studiens 
resultat att undervisning måste implementeras tydligare i relation till läroplansuppdraget för att 
öka förskolans måluppfyllelse. Blir undervisningen tydligare kan kvaliteten i förskolan öka, 
vilket då kan främja likvärdig utbildning. Studiens kategorier innehåller behov av att reflektera 
samt diskutera förskolans och förskollärares uppdrag för att gynna utvecklingen av 
undervisning i förskolan. Pramling Samuelsson och Sheridan (2016, ss. 109–111) belyser 
utifrån utvecklingspedagogiken att genom reflektion och genom att problematisera uppdraget 
kan kunskap skapas om undervisning. Det kan även skapa kunskap om hur undervisning kan 
bedrivas och på så vis utvecklas inom förskolan. Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson 
(2017) belyser i sin forskning att undervisning kan upplevas kravfyllt, medan studiens resultat 
belyser en medvetenhet av att undervisning inte innebär att tillföra en ytterligare aspekt av 
utbildningen. Det handlar istället om att skapa förståelse och att bli medveten för att skapa ett 
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gemensamt förhållningsätt vid utformandet av undervisning. Det kan i sin tur medföra att 
förskolan når en likvärdig utbildning utifrån måluppfyllelse.  
 
Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) beskriver även i enlighet med studiens 
resultat att förskollärares medvetenhet avgör ifall lärandetillfällen är undervisning och i syfte 
att leda till lärande. Förskollärarna uttryckte att det krävs en medvetenhet för andras tolkningar, 
men likaså för hur undervisningen kan medföra måluppfyllelse. De 13 behoven kan i enlighet 
med Vetenskapsrådet (2015) liknas vid pedagogiska strategier för att förskollärare slutligen ska 
kunna ta hänsyn till barns villkor likvärdigt vid undervisning. Behoven inom kategorierna kan 
utgöra diskussionsmaterial och därav strategier för att möta varje barn genom kompetens och 
kunskap om att skapa förutsättningar för pedagogiska relationer av hög kvalitet. Ett medvetet 
arbete med pedagogiska strategier i relation till revideringen av förskolans läroplan kan medföra 
ökad kvalitet i undervisningen. I enlighet med Brodin och Renblad (2014) kan studiens 
kategorier och förskollärarnas kunskap ses i relation till att kvalitet i förskolan är baserad på 
vetenskaplig grund och praktiska erfarenheter. Med det menas att utifrån en vetenskaplig grund 
och praktiska erfarenheter kan förskollärare utforma en undervisning som främjar likvärdighet 
i förskolan. Förskollärare har ansvar för att undervisningen sker i enlighet med skollagen, som 
nästkommande år förstärks av förskolans läroplan gällande undervisning.  
 
Ovanstående kan sättas i relation till ifall studiens resultat av undervisning i förskolan 
påverkades av den befintliga rättvisefördelning som Eriksson (2014) redogör för i sin forskning. 
Det vill säga ifall områdena tar tillvara på arbetslagets samlade kompetens vid undervisning, 
samtidigt som det är under förskollärares ansvar och bedrivande. Olika tolkningar av 
förskollärares ansvar påverkar definitionen av undervisning och att utöva en specifik 
yrkeskunskap. Studiens resultat visade att undervisningen innehåller olika tolkningar av 
förskollärares och förskolans uppdrag. Förskollärares erfarenheter och kunskaper är 
betydelsefulla vid bedrivandet av undervisning för att fördela ansvaret utifrån kompetens och 
utbildning. Förskollärarnas varierande tolkningar av undervisning i förskolan och läroplanens 
pågående revidering kan ställas i relation till Vygotskijs (1999, s. 271) tankar om rätt utformad 
undervisning, vilket kräver att det finns en gemensam tolkning för begreppet. Revideringen av 
förskolans läroplan med förtydligande av begreppet undervisning visade sig vara av betydelse 
enligt förskollärarna för att förskolan gemensamt ska arbeta och sträva mot måluppfyllelse. 
Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) belyser att förskollärare på ett medvetet 
sätt ska bidra till att påverka utveckling inom förskolan. Likvärdig utbildning ska medvetet 
bedrivas utifrån förskolans uppdrag för att nå förändring inom undervisning. Eriksson (2015) 
tydliggör att utifrån förskolans läroplan har förskollärare ett specifikt ansvar för att den 
pedagogiska verksamheten utformas i enlighet med målen. Förskollärares varierande tolkningar 
för undervisning och för förskolans uppdrag kan påverka strävan mot likvärdig utbildning.  

Studiens sammanlagda resultat 
Studiens resultat visade att undervisning gavs en låg grad av utrymme i förskolan, men en hög 
grad av betydelse. De 13 behoven inom studiens kategorier visade att det krävs utveckling 
fastän en majoritet av förskollärarna uttryckte sig bedriva undervisning och att undervisning 
tillhör förskolan. Vetenskapsrådet (2015) belyser att det svenska skolsystemet har ett 
övergripande mål som innebär att utbildningen ska vara likvärdig och att varje barn ska få lika 
tillgång till en utbildning av hög kvalitet. I och med att förskolan är en del av skolväsendet och 
omfattas av skollagen måste förskollärare medvetet sträva mot likvärdig utbildning. 
Förskollärarna uttryckte i hög utsträckning kunskap om undervisning i relation till förskolans 
måluppfyllelse, men det fanns variationer inom deras uttryckta kunskap. Studiens resultat har 
setts innehålla två teorier, vilka är den sociokulturella teorin och utvecklingspedagogiken. 
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Förskollärarna uttryckte i likhet med utvecklingspedagogiken enligt Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2016, s. 110) behov för att reflektera och problematisera undervisningen samt en 
medvetenhet för de nationella målen. Förskollärarna uttryckte även förståelse för att det krävs 
diskussioner kring hur undervisning bedrivs och vad undervisning tolkas som, vilket kan 
kopplas till Vygotskij (1999, ss. 263) som belyser att en rätt utformad undervisning kan medföra 
processer som inte varit möjliga utan undervisning. Resultatet kan tolkas innehålla olika 
tolkningar av undervisning, vilket kan bero på undervisningens definition och att undervisning 
inte är omdiskuterat i förskolans alla verksamheter. Förskollärarnas 13 behov för vad som krävs 
för att utveckla undervisningen kan dock ge en förhoppning om att förskollärarna vill att 
undervisning ska bedrivas och förekomma i en högre grad i förskolan. Pramling Samuelsson 
och Sheridan (2016, ss. 109–111) beskriver enligt utvecklingspedagogiken att förskollärare 
skapar förutsättningar för barns lärande utifrån vad de anser vara betydelsefullt i de nationella 
målen, och de måste ständigt reflektera kring begreppet undervisning i förskolan. En 
procentuell variation visades när förskollärarna besvarade variabler kring vem som bedriver 
undervisning samt förskollärarnas ansvar enligt styrdokument. Utbildningsdepartementet 
(2010) belyser i relation till ovanstående att förskolan behöver förtydliga hur förskollärare 
arbetar mot strävansmålen och hur undervisning bedrivs utifrån barns förutsättningar. 
Avslutningsvis belyser resultatet i relation till analys och tidigare forskning att det krävs en 
gemensam tolkning av förskollärares ansvar för att bedriva undervisning. Det krävs även att 
undervisning förs till diskussion för att skapa mening och för att bli medveten.  

Metoddiskussion 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar skapades ett enkätformulär som gav kombinationen 
av procentuella svar och skriftliga uttryck, vilket ledde till att resultatet innehöll kvantitativa 
och kvalitativa delar. Studiens samtliga 56 respondenter besvarade varje påstående och en del 
respondenter valde att tillföra kommentarer vid varje påstående. Vid analysarbetet skapades 
funderingar från vår sida kring respondenternas kommentarer. Funderingarna utgick från ifall 
respondenterna ansåg sig behöva förtydliga sitt svar eller ifall kommentarer skapades utifrån 
ett intresse hos respondenterna att tydligt redovisa sina tankar kring forskningsområdet. Vi 
tolkade det som att kommentarer till stor del tillfördes av intresse, då förskollärarna muntligt 
uttryckte att undervisning var viktigt att diskutera. Vi såg också att kommentarsfältens 
utformning med enbart en rad inte begränsade förskollärarna i att uttrycka sig. Men enbart en 
rad utformades medvetet för att förskollärarna inte hade krav på att tillföra en kommentar på 
varje påstående. Vi valde även att inte nämna kommentarsfälten i enkätformulärets ”ingress”, 
utan där nämns enbart svarsalternativ och den avslutande öppna frågan. Kommentarerna 
skapades för att ge förskollärarna möjlighet att förtydliga sitt svarsalternativ ifall hen ville. 
Förskollärarnas kommentarer kunde sedan användas för att förstärka de procentuella svaren i 
den kvantitativa resultatredovisningen. I den öppna avslutande frågan var dock förskollärarnas 
kommentarer som grund för att analysera fram ett resultat utifrån syfte och frågeställning tre. 
Där såg vi att 53 av 56 förskollärare besvarade med kommentarer. Syfte och frågeställningar 
uppnåddes genom att vi kvantifierade datainsamlingen av påstående 1–9, men likaså genom att 
vi analyserade den avslutande öppna frågan. Enkätformuläret utformades med begreppen 
undervisning, måluppfyllelse, kunskap och likvärdig utbildning som ansågs vara yrkesrelevanta 
för förskollärare enligt förskolans styrdokument. Vi har dock diskuterat om påståendena kunde 
medföra en mångtydlighet. Vid en ytterligare undersökning hade vi därför valt att ge 
respondenterna definitionen av de begrepp som stod med i enkätformuläret för att skapa 
tydlighet inom undersökningen för vad begreppen innebär i relation till undervisning i 
förskolan. 
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Studiens enkätformulär omarbetades ett flertal gånger innan undersökningen påbörjades och 
kunde slutligen visa att respondenterna gavs möjlighet att ge svar i relation till syfte och 
frågeställningar. Inför genomförandet av enkätundersökningen tog vi kontakt med respektive 
förskolechef. Vid ytterligare undersökning hade vi även tagit kontakt med respektive förskola. 
Det hade dels gjorts för att stämma av tid och datum med studiens urvalsgrupp, men också för 
att ge respondenterna möjlighet att ställa frågor om studien innan utförandet. En tidigare kontakt 
med respondenter hade gjorts som ett ytterligare etiskt ställningstagande. Vid en undersökning 
kan sjukdom alltid förekomma, men det uppkom en tanke från oss ifall kontakt med 
förskollärarna hade ökat en studies svarsfrekvens ytterligare. Nu sågs denna studies bortfall 
bero på sjukdom, men hade det varit att 19 procent tackade nej hade eventuellt en tidigare 
kontakt kunnat ge inverkan på svarsfrekvensen. 81 procent medför att denna studie är trovärdig 
och relevant i enlighet med Trost och Hultåker (2016, s. 147). Vi tror dock inte att resultatet 
hade förändrats nämnvärt vid en ännu högre svarsfrekvens. De besvarade påståendena med 
svarsalternativ tillsammans med kommentarsfält på den avslutande öppna frågan gav underlag 
för att uppnå syfte och frågeställningar. 
 
Tiden för enkätundersökningen hade beräknats ta cirka fem till tio minuter, men utföll oftast i 
längre tid. Tiden kan ha påverkats av enkätformulärets utformning och bidragit till att 
respondenterna var i behov av att reflektera sina svar utifrån vad undervisning innebär i deras 
yrkesutövning. Begreppet undervisning användes vid samtliga påståenden och vid 
enkätformulärets avslutande fråga. Vi tror att det medförde en tydlighet för respondenterna 
inom undersökningen, för att konkret kunna utläsa vad underökningen utgick från. Vid 
undersökningar kan det dock finnas risk för att respondenter inte har tid att reflektera över sina 
svar. Om studien utfördes igen hade vi gjort en pilotstudie. Bryman (2011, s. 258) redovisar att 
en pilotstudie genomförs för att se ifall enkätformulärets frågor fungerar, men även för att se 
ifall enkätformuläret fungerar som helhet. De som besvarar enkätformuläret är då utomstående 
som inte ska delta i den senare enkätundersökningen. En pilotstudie hade vid en ytterligare 
undersökning genomförts för att skapa förståelse för varför respondenterna valde att 
kommentera inom enkätformuläret samt för att få fram ungefärlig tid för besvarandet av 
enkätformuläret. Om enkätformuläret krävde mer tid hade vi i så fall kunnat strukturera om 
tiden på förskolorna och vid behov även kunnat fördela tiden på fler dagar.  

Studiens litteratur 
Vid framtagandet av studiens litteratur fanns strävan av att lyfta fram undervisning i förskolan 
utifrån nyligen publicerad forskning inom undervisning för att öka trovärdigheten i studien. Vi 
anser att studien stärks av forskning som är publicerad tidigast 2010, då förskolans läroplan 
reviderades och Sveriges skollag utfärdades det årtalet. Förskolans reviderade läroplan med 
årtal 2016 används i relation till skollagen som utfärdades år 2010 och tillämpas från år 2011. 
Eftersom både skollag och läroplan är styrdokument för förskolan ansågs de vara relevanta för 
att uppnå studiens syfte och frågeställningar. I det fall vi använde Vygotskij (1999) som källa 
var det för att genom en primärkälla redovisa för den sociokulturella teorin, men vi valde även 
att stärka källan med mer nyligen publicerad forskning. 

Didaktiska konsekvenser 
Forskningsområdet möttes av positiva kommentarer från de legitimerade förskollärare som 
deltog i studien. Förskollärarna uttryckte att undervisning i förskolan är viktigt att diskutera. De 
olika tolkningarna av begreppets betydelse för hur och när undervisning bedrivs sågs bidra till 
att undervisning inte alltid är ett levande innehåll i förskolan. Studien kan bidra till att 
förskollärare kan diskutera de behov som uttrycktes för att utveckla undervisningen i förskolan. 
Studien kan likaså ha medfört ett intresse av att diskutera begreppets definition för att skapa 
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förståelse både enskilt och tillsammans i arbetslag. Förskollärare måste medvetet kunna bedriva 
undervisning utifrån barns intresse och nyfikenhet i spontant uppkomna situationer som i 
planerade. Den definition av undervisning som skollagen beskriver tillåter för närvarande olika 
tolkningar av undervisning. I relation till studiens resultat kan det tydligt synliggöras vad 
förskollärarna anser krävs för att utveckla en gemensam samsyn på undervisning i förskolan.  
 
För det fortsatta pedagogiska arbetet med undervisning i förskolan krävs kollegiala diskussioner 
inom arbetslag och inom förskolområden kring hur undervisning bedrivs. Det kan göras utifrån 
de procentuella svaren samt behoven inom kategorierna Reflektion och Medvetenhet. Studien 
ses visa att det krävs ett strukturerat arbete inom förskolan, utifrån hur behovet av tid ska 
utformas samt hur undervisning ska bedrivas. Förskollärarna uttryckte att verksamheten måste 
omstruktureras för att ge utrymme till mer undervisning än för närvarande i förskolans 
verksamheter. Det kan innebära att varje förskola måste utforma ett arbetssätt där tidsaspekten 
inom kategorin Reflektion ses i relation till kategorin Medvetenhet och dess innehåll. Vår 
förhoppning är att studiens resultat kan bidra till en förståelse för vad förskollärarna uttryckte 
krävs för att bedriva undervisning. Det kan sedan medföra kollegiala diskussioner och 
reflektioner kring definitionen i enlighet med förskolans reviderade läroplan 2018. 
Förhoppningen är att studiens resultat ger insikt i vad förskollärarna uttryckte krävs för att 
undervisning ska bedrivas i enlighet med styrdokument och i strävan mot de nationella målen. 
 
Vi ser ett behov av ett konkret tydliggörande av hur undervisning omsätts och bedrivs i 
utbildningen i förskolan. Den problematik som finns inom undervisning i förskolan innebär att 
målstyrda processer inte bedrivs i det utrymme som måluppfyllelse i förskolan kräver. Vår 
förhoppning är att den reviderade läroplanen tillsammans med skollagen kan skapa en tydlig 
nationell definition och förståelse för undervisning i förskolan. Förskollärarnas uttryckta behov 
kan genom diskussioner och reflektioner uppnå en gemensam tolkning av begreppet 
undervisning. Vidare forskning hade varit att genomföra en jämförande studie. Vi hade då velat 
undersöka ifall förskolans reviderade läroplan innehållande begreppet undervisning påverkat 
förskollärares attityd till undervisning i strävan mot de nationella målen.
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BILAGA 1 
 

 
 
Informationsbrev        HT 17 
 
Till förskollärare inom studiens enkätundersökning 
 
Vi heter Isabelle Haglund och Emma Ögren och studerar till förskollärare vid Högskolan i 
Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Under vår nuvarande och sista 
termin ska vi genomföra ett examensarbete utifrån ett eget valt ämnesområde att undersöka. Vi 
har därför valt ”Undervisning i förskolan” som vårt valda ämnesområde. En del av 
examensarbetet innebär att genomföra en undersökning inom ämnesområdet, vilket för vår del 
innebär att vi har valt att genomföra en enkätundersökning omfattande nio påståenden med fasta 
svarsalternativ och kommentarsfält samt en kortare öppen fråga. I undersökningen ingår enbart 
förskollärare som respondenter. 
 
Enkätundersökningen inom examensarbetet genomförs endast för forskningsändamål och 
resultatet kommer enbart användas inom examensarbetet. I arbetsprocessen kommer vår 
handledare, kurskamrater och slutligen vår examinator ta del av vårt examensarbete för 
handledning och senare opponering. Men däremot kommer ingen av ovanstående ta del av 
individuella svar i enkätundersökningen, utan enkätundersökningens syfte är ett gruppresultat 
med procentuella svar. 
 
I examensarbetet kommer namn på förskola och stad fingeras, i de fall de måste nämnas, och 
undersökningen innebär likaså att inga namn på individer kommer nämnas i examensarbetet. 
Er förskolechef har gett medgivande för att genomföra enkätundersökningen på er förskola, 
men ni har som individ rätt till att tacka nej till deltagande. 
 
 

Har ni funderingar får ni gärna kontakta oss via e-post: 
Isabelle s1xxxxx@student.hb.se  Emma s1xxxxx@student.hb.se 

 
Handledare:  
Gunilla Fihn, e-post xxx@hb.se 
 
Tack för att ni tog er tid att svara på vår enkätundersökning! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Isabelle Haglund & Emma Ögren 
 
  



 

 
 

BILAGA 2 
 

 
 
Enkätundersökning        HT 17 
 
Nedan presenteras nio påståenden avseende undervisning i förskolan. Var vänlig välj det 
svarsalternativ du anser överensstämmer med påståendet. Enkätformuläret avslutas med en 
öppen fråga, där vi önskar ett kortare svar från dig som respondent.   
 

1. Undervisning tillhör förskolans verksamhet… 
 

Instämmer     q  
Instämmer till viss del    q 
Instämmer inte     q 
 
Kommentar:  
 

2. Du som förskollärare bedriver undervisning i ditt pedagogiska arbete… 
 

Instämmer     q  
Instämmer till viss del    q 
Instämmer inte     q 
 
Kommentar: 
 

3. Undervisning ges tillräckligt med utrymme i den pedagogiska verksamheten i 
förskolan… 

 
Instämmer     q  
Instämmer till viss del    q 
Instämmer inte     q 
 
Kommentar: 
 

4. Undervisning bidrar till ökad måluppfyllelse i förskolan… 
 

Instämmer     q  
Instämmer till viss del    q 
Instämmer inte     q 
 
Kommentar: 



 

 
 

5. Medvetenhet om förskolans måluppfyllelse vid bedrivandet av undervisning bidrar till 
likvärdig utbildning för barn… 

 
Instämmer     q  
Instämmer till viss del    q 
Instämmer inte     q 
 
Kommentar: 

 
6. Du innehar tillräckliga kunskaper för att bedriva undervisning i verksamheten… 

 
Instämmer     q  
Instämmer till viss del    q 
Instämmer inte     q 
 
Kommentar: 

 
7. Barnskötare bedriver undervisning i sitt pedagogiska arbete… 

 
Instämmer     q  
Instämmer till viss del    q 
Instämmer inte     q 
 
Kommentar: 

 
8. Undervisning synliggörs redan i Läroplan för förskolan 98 rev. 2016… 

 
Instämmer     q  
Instämmer till viss del    q 
Instämmer inte     q 
 
Kommentar: 

 
9. Det övergripande ansvaret för undervisning ska enbart ligga på förskollärare att 

bedriva vid revideringen av Läroplan för förskolan 98 rev. 2016… 
 

Instämmer     q  
Instämmer till viss del    q 
Instämmer inte     q 
 
Kommentar:  

 
10. Om du skulle få önska, hur hade du velat utveckla undervisningen i förskolan?   

 
          
          
          
          
          

 



 

 
 

BILAGA 3 
 
Kvantitativ Analys/Bearbetning 
 
 
 Värde 1 	 Värde 2 	 Värde 3 	
  

Identitetsnummer 
	
%	

 
Identitetsnummer 

	
%	

 
Identitetsnummer 

	
%	

Variabel 1  	  	  	
Variabel 2  	  	  	
Variabel 3  	  	  	
Variabel 4  	  	  	
Variabel 5  	  	  	
Variabel 6  	  	  	
Variabel 7  	  	  	
Variabel 8  	  	  	
Variabel 9  	  	  	
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