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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka vilka tolknings- och handlingsutrymme förskolans styrdokument ger 

förskollärare, i relation till förskolans uppdrag samt de nationella målen och riktlinjerna i 

läroplanstexterna och hur detta har förändrats över tid. Teoretiskt perspektiv för studien är läroplansteori 

samt metodval är en mixad metod mellan kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av den 

kvantitativa innehållsanalysen visar på förskjutningar/förändringar i olika tabeller, med en antydan om 

förskolans ytterligare närmande skolans utbildningskontext med ökad frekvens av begrepp såsom 

kunskap, undervisning och kvalitetsutveckling. Resultatet i våra kvantitativa tabeller visar i relation till 

studiens kvalitativa innehållsanalyser, att läroplanstexternas formuleringar riktar sig mer tydligt mot 

förskollärares ansvar och ökade krav - att arbeta medvetet samt med ämnesdidaktiska kunskaper, för att 

nå god kvalitet i förskolan. Där ett tydligare formulerat läroplansinnehåll ger ett förstärkt pedagogiskt 

utbildningsuppdrag. Slutsatser som kan dras är att förskollärarens tolknings- och handlingsutrymme kan 

både begränsas och/eller möjliggöras beroende på (ämnes)didaktiska ställningstaganden och 

pedagogical content knowledge (pedagogisk ämnes- och innehållskunskap). 

Nyckelord 

Pedagogical content knowledge, läroplansanalys, läroplaner för förskolan, förskollärarens handlings- 

och tolkningsutrymme, innehållsanalys. 
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Förord 

 

Vi vill börja med att kort presentera oss själva som förskollärarstudenter med tidigare yrkeserfarenheter 

och intresseområden. 

Emma Bard har tidigare yrkeserfarenhet som utbildad undersköterska inom vård och omsorg, men även 

arbetat som outbildad barnskötare inom förskolans verksamhet. Emma har ett brinnande intresse för 

småbarnspedagogik riktad främst till de yngre förskoleåldrarna, med anknytning, omsorg och 

relationella möten som grundläggande i sitt förhållningsätt till barnsyn och kunskapssyn. 

Carolina Karlsson har tidigare yrkeserfarenhet som utbildad ekonom samt arbetat som ekonomichef och 

butikschef inom större företagsorganisationer. Sadlade om yrkesmässigt och började arbeta som 

resurspedagog inom förskolans verksamhet och sedan vidare som outbildad barnskötare. Carolina har 

ett intresse kring didaktiska innehållsfrågor inom matematikens ämnesområde och genom utbildningens 

gång utvecklat ett engagemang inom läroplansteoretiska frågor. 

Vi vill passa på att i detta förord tacka våra familjer och egna barn, som stått ut med våra sena träffar 

och många långa samtal samt gett oss stöd och pushning framåt genom hela vår utbildning. Mycket 

blod, svett och tårar (kaosångest) som varit en del av vår individuella lärandeprocess men tillsammans 

har vi lyft och stöttat varandra. Vi vill även tacka våra medstudenter som utmanat och bidragit till 

intressanta samtalsämnen kring förskolläraryrkets komplexitet och professionalitet. Vaida! Du är vår 

klippa, som orkat läsa vår uppsats och kommit med värdefulla kommentarer. 

Ett tack framförs till vår handledare Ingela Elfström, som givit oss reflekterande tankar kring vårt 

skrivande. Vi vill även tacka andra viktiga nyckelpersoner vid Stockholms Universitet, vilka givit oss 

råd och vägledning - att våga tro på oss själva och att våga gå vår egen väg. Tack Christian Eidevald för 

uppmuntrande på vägen – motstånd ÄR en stark drivkraft! Tack Adrian Thomasson för filosofiska 

diskussioner om vetenskapsfilosofi och kunskapsteori, som Francis Bacon uttryckte “Knowledge is 

power”. 

 

 Författarnas insatser av forskningsdesignen 

Våra olika samt individuella läs- och skrivprocesser kompletterar varandra och därmed är anledningen 

till att vi har valt att göra denna studie tillsammans. Vilket har medfört att vi under arbetes gång 

diskuterat studiens upplägg och utformning i hela forskningsdesignens utförande. Vidare har ingen 

specifik uppdelning av arbetet gjorts eller att olika delar av studien är framskrivet på var sitt håll. För 

att kunna möjliggöra detta arbete med studien, har vi använt oss av digitala verktyg i Microsoft Onedrive 

för att i realtid skriva fram vår text i samma dokument. Vid sökning av vetenskapligt material har vi 

båda åtföljts till universitetsbiblioteket samt tillsammans valt ut det empiriska material som studien 

bygger på och vi båda ansvarar lika mycket för den text som har producerats.  

 

Trevlig läsning! 

 

Emma Bard och Carolina Karlsson 
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Inledning 

Läroplanen för förskolan Lpfö’98 (Skolverket 2016) närmar sig ett 20-årsjubileum. Studien tog sin 

början med ett intresseområde kring Skolverkets pågående arbete med läroplansrevideringen under 

2017. Det är ett högaktuellt ämne som diskuteras inom den politiska arenan, forskningsarenan och 

förskollärare. Läroplanstexten är kortfattad, men innehållsligt är texten komplex, omfattade och 

mångfacetterad. Detta medför att läroplanstexten är tolkningsbar, vilket kan inverka på förskollärarens 

möjligheter och/eller begränsningar i sitt handlingsutrymme – i transformeringen av läroplanstexten.  

Förskolans verksamhet fick en egen läroplanstext år 1998 (Lpfö´98). Inom ramen för den politiska 

reformeringen av Skollagen (SFS 2010:800), skrevs förskolans verksamhet in som en egen skolform 

inom utbildningsväsendet och i samband med detta reviderades förskolans läroplan 2010. Detta 

medförde att förskolan som verksamhet, lyder under Skollagens (SFS 2010:800, kap 8 §§ 1-24, ss. 30-

34) juridiska styrning, vilka reglerar allmänna bestämmelser om utbildningens syfte. Detta regleras 

vidare i skilda läroplanstexter till olika skolformer. Skollagens (SFS 2010:800 1 kap § 4, s. 2) inledande 

bestämmelser formulerar det samlade utbildningsuppdraget; ”skolväsendet syftar till att barn och elever 

ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära” (SFS 2010:800 3 kap § 3, s. 11). Skollagen (SFS 2010:800, 4 kap 

§§ 1-8, ss. 15-16) reglerar även kvalitet och inflytande genom tre olika nivåer - statlig, huvudman och 

på enhetsnivå. Vidare innebär det att förskolans utbildningsverksamhet ingår i den statliga 

kvalitetsgranskningen med nationell utvärdering och uppföljning samt tillsyn av verksamheten (SFS 

2010:800, 26 kap §§ 1-27, ss. 119-123). I revideringen av läroplanstexten (Skolverket 2010, ss. 14-15) 

tillkom kap 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling. Vilket innebär att förskolans 

utbildningsverksamhet ska dokumenteras, resultatet ska analyseras genom olika utvärderingar, 

undervisningen ska följas upp och förskolans arbete ska kvalitetsutvecklas. I gällande läroplanstext 

(Skolverket 2010/2016) finns en avsaknad av undervisningsbegreppet, men regleras i Skollagen (SFS 

2010:800, 1 kap §3, s. 2). Skolverket har under 2017 fått i uppdrag av regeringen att framlägga förslag 

om en ny revidering av förskolans läroplan. Skolverkets (2017a) remissförslag till revidering av 

läroplanen ingår i studien. 

I studien är det inom ett samhällsenligt perspektiv intressant att undersöka hur läroplanstexternas 

förändring över tid har inverkat på (möjliggjort eller begränsat) förskollärarens tolknings- och 

handlingsutrymme (transformeringsarenan). Är det FÖRskola eller är det förSKOLA som är 

intentionerna med politisk, ideologisk, juridisk och ekonomisk (formuleringsarenans) styrning av 

förskolans utbildningsverksamhet? Hur påverkar formuleringsarenans styrande funktioner förskolans 

förändrade samt förtydligade uppdrag, mål och riktlinjer – genom läroplanstexternas innehållsområde 

och målformuleringarna förskollärarens (explicita och implicita) tolknings- och handlingsutrymme?  

Det vetenskapliga intresset och relevans för studien är att synliggöra hur förskolans läroplanstexter 

inverkar på förskollärarens möjligheter och/eller begräsningar i ansvarsfrågor samt kunskapsfrågor 

inom förskolans utbildningsverksamhet. Enligt Skollagen (SFS 2010:800, 1 kap §5, s. 2) ska förskolans 

utbildningsverksamhet och förskollärarens undervisning ske på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Läroplanstexterna uttrycker inte konkreta arbets- och undervisningsmetoder, teoretiska 

perspektiv på barns lärande och utveckling eller talar om för förskolläraren hur detta ska ske. Det handlar 

således om – inom ramarna för olika styrdokument – vilka tolknings- och handlingsutrymmen 

(transformeringsarenan) förskollärare har genom exempelvis tidigare forskning inom 
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forskningsområdet. Vad inverkar på förskollärarens tolkning av läroplanstexten samt möjliggör 

och/eller begränsar handlingsutrymmet i förskolan utbildningsverksamhet? 

För att rama in och synliggöra förskollärarens tolknings- och handlingsutrymme inom 

styrningsfrågorna, ansvarsfrågorna och kunskapsfrågorna, har vi valt ut delar av läroplansinnehållet för 

vår studie att närgranska. Undersökningen handlar således om förskollärarens möjligheter och/eller 

begränsningar inom förskolans uppdrag, mål och riktlinjer, vilket omfattar och ställer didaktik inom 

matematik i fokus som exempel. 

 

Bakgrund 

Internationella jämförelser samt kunskapsmätningar i form av PISA och TIMSS, resulterar i ökade krav 

på ett nationellt utbildningssystem i den politiska styrningen med höjd ambitionsnivå och kvalitet – för 

hela skolväsendet. Marknadsanpassning och konkurrens i en ekonomiskt globaliserad värld är en starkt 

styrande politisk faktor i det kunskaps- och informationssamhälle vi idag lever i (Bjervås 2011, ss. 27-

29; Folke-Fichtelius & Lundahl 2015, s. 38; Gustavsson 2002, ss. 14-15; Sundberg 2016, s. 76; 

Wahlström 2016, s. 35). Decentraliseringen samt ett mål- och resultatstyrt utbildningssystem är 

ett faktum.  

Bakgrund- och motivtexter till utformandet av läroplanen 1998 

Barnomsorg och skolakommittén – BOSK-kommittén (1997:21) ålades av regeringen att skriva fram 

förslag till ett nytt pedagogiskt måldokument för barn och ungdomar 6-16 år. BOSK-kommittén (1997: 

157) gavs i ett tilläggsdirektiv från regeringen att utarbeta ett liknande dokument för förskolans 

pedagogiska verksamhet. Vilket därmed innebär en tydligare målstyrning samt ökande krav på nationell 

likvärdighet och kvalitet (ibid. ss. 34, 38-39, 57, 98), tillika integrerar en gemensam referensram för 

barn och ungdomars livslånga lärande. Detta i och med att styrningen av barnomsorgen förflyttades från 

familjepolitiska arenan (socialdepartementet) till den utbildningspolitiska arenan 

(utbildningsdepartementet) under mitten av 1990-talet. BOSK-kommittén (ibid. s. 45) redogör för hur 

kraven på olika kompetenser inom förskola och skola, ska möta och tillgodose barnens egna 

förutsättningar, behov och utvecklingsmöjligheter, där ”essensen i pedagogiskt arbete handlar om att 

aktivt arbeta med en process som möjliggör lärande i riktning mot givna mål och syften” (ibid. s. 57). 

Men BOSK-kommittén (ibid. ss. 46, 59-60) är tydlig i sin redogörelse att förskolans uppdrag, inriktning 

samt kvalitet syftar till att utgå från en barncentrerad pedagogik med lärandeprocessen är i fokus, medan 

skolans pedagogiska uppdrag utgår undervisningsprocessen – genom innehållet och kunskapsurval inom 

ämnesdidaktiska skolämnen. 

Läroplanskommittén (1992:94, ss. 10, 12-13, 29-35) beskriver varken bildning och kunskap som 

entydiga begrepp samt att dess betydelser är föränderlig i takt med de förändringar och utvecklingen 

som sker i det övriga samhället. Det pedagogiska bildningsbegreppet lyfts fram såsom att den didaktiska 

undervisningen handlar om att människan som subjekt utbildar sig i den vetenskapliga och objektiva 

världen – där överföring av eller förmedling av kunskaper och kulturella värden tillhör 

utbildningsystemets ofrånkomliga och centrala funktion (ibid. s. 13). Läroplanskommittén (ibid. ss. 29-

35) definierar kunskap som fyra F: Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Detta i relation till 
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läroplansteoretiska frågor omkring ”hur mål skall utformas, vilka kriterier som skall gälla för urval av 

kunskap och hur kunskap skall organiseras för lärande” (ibid s. 13) i en samhällsenlig kontext.  

Kunskapsfrågorna och kunskapsformerna kommer vi att förtydliga under rubriken tidigare forskning i 

denna studie. 

I Växa i lärande (BOSK-kommittén 1997:21) beskrivs det att nya krav från utbildningssamhället medför 

nya pedagogiska tankesätt kring kunskap och lärande, där vidareutveckling av skolans utbildnings- och 

undervisningskultur sammanförs med förskolans egna kulturella kontext med värden och tankemönster 

kring barns omsorg, utveckling och lärande så kallad ‘educare’ (ibid. ss. 63-64, 68). Kravet från detta 

kunskap- och utbildningssamhälle där skolan och förskolan styrs av olika mål och riktlinjer genom 

läroplanernas innehåll – innebär ett vidgande av undervisningsbegreppet, vilka enligt BOSK-kommittén 

(1997:21, ss. 74-75) innefattar olika kunskapsformer samt flera undervisningsmetoder för att 

”konkretisera målen och organisera arbetet för att nå målen och följa och värdera uppnådda resultat” 

(ibid. s. 74). Detta ställer därmed större krav och ansvar på den enskilde läraren i 

utbildningsverksamheten att följa och begripa de mål och riktlinjer som framskrivs i läroplanstexterna 

och med detta göra val av arbetssätt, innehåll samt att organisera förskolans pedagogiska verksamhet 

(ibid. s. 75).  

Läroplanstexten från 1998 innehåller inte text som uttrycker att verksamheten ska utvärderas, men 

kvalitetsbegreppet används i inledningstexten till kap 2 Mål och riktlinjer vilka ”anger inriktningen på 

förskolans arbete och därmed också den önskade [vår understrykning] kvalitetsutvecklingen i förskolan”  

(Skolverket 1998, s. 7).  

Den politiska styrningen inför revideringen av läroplanen 2010 

Regeringen ger 2008 Skolverket i uppdrag att komplettera och göra förtydliganden till en revidering av 

förskolans läroplanstext Lpfö’98 (Utbildningsdepartementet U2008/6144/S, ss. 1-2). Vidare bedömer 

den politiska styrningen av skolväsendet att förskolans verksamhet inte utnyttjar sin fulla potential och 

avser att förstärka det pedagogiska uppdraget.  

Utbildningsdepartementet (U2008/6144/S, s. 2) framhåller att en sådan förstärkning av förskolans 

uppdrag med vissa kompletteringar av mål och riktlinjer ska stimulera barnens språkliga, matematiska 

och naturvetenskapliga kunskapsutveckling, samt därmed förbereda barnen inför deras framtida 

skolgång. Skolverket redovisade sitt arbete genom skrivelsen förslag till förtydliganden i läroplanen för 

förskolan 2009-09-30 (U2008/6144/S), vilken inte godtogs av statsrådet Jan Björklund, dåvarande chef 

för utbildningsdepartementet. Björklund tillsätter en arbetsgrupp (U2010:A) inom 

utbildningsdepartementet, vilka skulle genomföra uppdraget samt utarbeta ett förslag med 

förtydliganden av vissa mål och kompletteringar till en revidering av förskolans läroplan, vilket har 

redovisats i en promemoria i juni 2010 (Utbildningsdepartementet U2010/4443/S, s. 1). Arbetsgruppen 

menar i promemorian på att ”förskolan bör i högre utsträckning ge tidig pedagogisk stimulans för 

barnens språkliga och matematiska utveckling” (ibid. s. 3). Vidare uttrycks i promemorian att ”det 

samhälle dagens barn växer upp i ställer högre krav än tidigare på matematisk förståelse och 

matematiska färdigheter för att kunna hantera vardagen” (ibid. s. 12). Vilket även anförts av 

Matematikdelegationens (2004:97) betänkande, som på regeringens uppdrag omfattar hela skolväsendet 

- från förskola till högskolan/universitetet – vars huvuduppgift är ”att föreslå insatser som kan stärka 

matematikämnet och matematikundervisningen” (Matematikdelegationen 2004:97, s. 12).  Vidare med 

syfte att: 
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”Regeringens ambitioner är mycket höga. Svenska elevers och studerandes resultat skall i framtiden  

vara ledande vid internationella jämförelser. Målen relateras också till EU:s utbildningsmål om ökad 

antagning till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar för att utveckla EU till världens mest  

konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi”.  

(Matematikdelegationen 2004:97, s. 13). 

 

Arbetsgruppen (U2010:A) uttrycker att förskolans förstärkta pedagogiska uppdrag kräver en förstärkt 

pedagogisk kompetens hos förskolläraren (Utbildningsdepartementet U2010/4443/S, s. 2). Vilket denna 

studie redogör för under rubriken tidigare forskning om pedagogical content knowledge inom 

exempelvis läroplanstextens målformuleringar kring matematik. 

 

Redan i bakgrunds- och motivtexterna inför förskolans första läroplan 1998 beskrev BOSK-kommittén 

(1997:157, ss. 92-106) att kvalitetsutveckling och utvärdering är viktiga aspekter, som en del av den 

målstyrning och decentralisering, vilka aktualiserades genom den politiska styrningen tillika 

avregleringen av statens ekonomiska styrfunktion i början av 1990-talet. Utvärderings- och 

kvalitetsbegreppen är enligt BOSK- kommittén en central process i såväl undervisning samt lärande och 

avser en värdering mot läroplanens mål och riktlinjer, där kvaliteten i utbildningsverksamheten bör vara 

inbyggd (ibid. s. 92). Inom förskolan handlar det om att utvärdera och utveckla det egna arbetssättet 

som decentraliseringen ar medfört kring det ökade pedagogiska ansvaret (ibid. ss. 94-95). Detta får till 

följd att utvärdering av verksamheten handlar om att följa upp och ansvara för den pedagogiska 

kvaliteten samt på ett systematiskt vis utveckla arbetssättet genom olika former av dokumentation (ibid. 

ss. 97, 99, 106). BOSK-kommittén (1997:157, ss. 94-106) skildrar i huvudsak två olika 

utvärderingstraditioner, den anglosaxiska och den skandinaviska, vilket vi återkommer till att beskriva  

mer under teoretiskt perspektiv och i tidigare forskning i studien. 

 

Promemorian från Utbildningsdepartementets arbetsgrupp (U2010:A) uttrycker att utvärderingens 

avsikt är ”att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och 

genomförande kan utvecklas” (Utbildningsdepartementet 2010/4443/S, s. 24). Därmed förstärks och 

tydliggörs förskolans pedagogiska uppdrag genom omformuleringar och tillägg i läroplansrevideringen 

år 2010 med kap 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling (Skolverket 2010/2016, ss. 14-45). Vilket 

visar på att förskolans utbildningsverksamhet nu syftar till att ange den förväntade kvalitetsutvecklingen 

i riktning mot målen i läroplanen (Skolverket 2010/2016, s. 8), till skillnad mot formuleringen av den 

önskade kvalitetsutvecklingen i förskolans första läroplanstext (Skolverket 1998, s. 7).  Arbetsgruppen 

(U2010:A) förtydligar och förstärker även ansvarsfördelningen för förskolläraren i egna avsnitt under 

kap 2 Mål och riktlinjer (Utbildningsdepartementet 2010/4443/S, ss. 28-34) samt uttrycker att ”det 

innebär att förskollärare ska leda de målstyrda processerna så att det pedagogiska arbetet sker i enlighet 

med läroplanens mål och intentioner” (ibid. s. 30). I promemorian framskrivs även att 

förskollärarensansvaret kring undervisningsbegreppet måste förtydligas i läroplanstexten, med 

hänvisning till propositionen om en ny Skollag, vilket inte gjordes i den slutliga läroplansrevideringen 

år 2010 (ibid. s. 30). 

Skollagen, decentralisering och recentralisering – pedagogikens paradox. Ny läroplan 2018. 

Skolverket har under våren 2017 ålagts i uppdrag från regeringen med Gustav Fridolin som 

utbildningsminister (Utbildningsdepartementet U2017/01929/S), att göra en översyn av läroplanen för 

förskolan som ska redovisas i mars 2018 till regeringen. I uppdraget från Utbildningsdepartementet 

framgår att kunskapsuppdraget och därmed kraven i det förstärkta pedagogiska uppdraget har betonats 
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ännu tydligare, sedan förskolan skrevs in som en egen skolform genom Skollagens (SFS 2010:800) 

juridiska styrning (U2017/01929/S, ss. 1-2, 5). Samt att undervisningsbegreppet saknas i nuvarande 

läroplanstext eller hur förskollärarens ansvar för undervisningen uttrycks (ibid. ss. 5-6). ”Regeringen 

anser att det måste vara tydligt vad uppdraget i läroplanen innebär för att öka kvaliteten i undervisningen 

i förskolan och därmed förskolans kvalitet och måluppfyllelse” (ibid. s. 8). Vidare hänvisar 

Utbildningsdepartementet (ibid. ss. 2) till Skolinspektionens kvalitetsgranskning av förskolans kvalitet 

och måluppfyllelse – att det finns vidare utvecklingspotential på fler nivåer i förskolans organisation 

(huvudman, förskolechef och förskollärare). Utbildningsdepartementet (ibid. s. 3) refererar även till 

OECD-rapporten från 2013, som jämför läroplanstexter mellan olika länder och framhäver att Sverige 

kan reflektera över läroplansinnehållet och ämnesområden, vilka svarar mot samhällsförändringarna.  

Den 15 november 2017 beslutade regeringen att förskoleklassen blir obligatorisk och skolpliktig från 

sexårs ålder (Utbildningsutskottet 2017/18:UbU7). I samband med att läroplansremissen (2017a) 

presenterades på Skolverkets hemsida 2017-12-20, lade Skolverket ut sin konsekvensutredning 

(Skolverket 2017c, Dnr 2017:783, 2017-12-20) avseende förslaget till reviderad läroplan för förskolan. 

Konsekvensutredningen formulerar och förtydligar ytterligare regeringsuppdragets innebörd, där ”syftet 

är att öka kvaliteten i undervisningen i förskolan och förskolans måluppfyllelse” (ibid. ss. 1, 2) samt att 

”målen ska vara utvärderingsbara” (ibid. s. 2). Skolverket presenterar i konsekvensutredningen 

definitionen med begreppet måluppfyllelse och förtydligar att måluppfyllelsen är riktad till förskolans 

utbildningsverksamhet ”som resultat i relation till de nationella målen” (ibid. s. 3), och inte är utformade 

som mål för enskilda barn att uppnå. Vidare har Skolverkets konsekvensutredning (ibid. s. 3) strävat 

efter att behålla förskolans särart, genom att förtydliga att undervisning i förskolans kontext inte innebär 

lektioner eller ren ämnesundervisning. Konsekvensutredningen redogör sitt förslag till förändringen i 

läroplanstexten på flertalet punkter, där utredningen föreslår att förtydliga att ”ansvaret för 

måluppfyllelse ligger på utbildningen och inte på de barn som deltar i utbildningen. Den föreslagna 

ändringen bör även underlätta utvärdering av förskolans måluppfyllelse” (ibid. s. 7). Vilket i denna 

studie kommer att skrivas fram under tidigare forskning om förskolans kvalitetsutveckling. 

 

Syfte och frågeställningar  

Studien utgår från förskolans läroplanstexter från år 1998, 2010/2016 och läroplansremissen 2017a. 

Läroplanstexterna anger riktning för förskolans uppdrag, utbildnings- och utvecklingskvalitet – i 

relation till explicita mål och riktlinjer, där ansvarsfrågorna och kunskapsfrågorna styrs genom politiska 

reformer och ideologier (formuleringsarenan). Studiens syfte är att undersöka vilka 

handlingsmöjligheter och/eller begränsningar läroplanstexterna ger verksamma förskollärare samt hur 

detta har förändrats och förskjuts över tid (1998-2017). Undersökningens intention är att öka förståelsen 

för hur formuleringar genom läroplanstexternas innehållsområden och målformuleringar – påverkar 

förskollärarens arbete. Vilka didaktiska konsekvenser kan spåras utifrån formuleringsarenan 

(styrdokument) – inom ramarna för transformeringsarenan (förskollärarens tolknings- och 

handlingsutrymme). Studiens frågeställningar är: 
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• Vilka tolknings- och handlingsutrymme ger olika styrdokument förskollärare gällande 

förskolans uppdrag, kvalitetsutveckling och i relation till i mål och riktlinjer i läroplanerna? 

• Vad uttrycker läroplanstexternas formuleringar om förskollärarens ansvar och kunskap?  

• Vad kan förskollärarnas didaktiska ställningstaganden och deras pedagogical content 

knowledge (pedagogisk ämnes- och innehållskunskap) i matematik få för konsekvenser för 

deras tolknings- och handlingsutrymme? 

 

Tidigare forskning 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi sökt efter intressanta och relevanta forskningsområden. 

Sökord på Stockholms universitetsbiblioteks söktjänst har varit: Didaktik/ämnesspecifik didaktik, 

kunskap, pedagogical content knowledge och kvalitetsutveckling. Dessa sökord och begrepp utgör en 

grundöversikt samt olika perspektiv på tidigare forskning som kan relateras ihop med förskollärarens 

ansvar att tolka och handla utifrån förskolans utbildningsuppdrag, innehållsområden och 

målformuleringar. Övergripande är de individuella sökorden/begreppen inom betydelsefulla 

forskningsområden mycket omfattande och presenteras sällan samtidigt – inom ramen för en och samma 

vetenskaplig artikel, avhandling eller bok. Vilket visar på att delar återfinns inom relevanta 

forskningsområden – men som en helhet upplever vi att det saknas, utifrån vår studies syfte och 

frågeställningar. Vilket kan visa på att det finns en forskningslucka/forskningshål, som på engelska 

benämns av Davis (2009, ss. 10, 14-15) som ‘the gaping area/research hole’. Vidare möjliggör och/eller 

begränsar de olika forskningsområdena – som utgör en tolkningsram för att diskutera studiens resultat 

och analys. Den tidigare forskningen vi valt finns att tillgå i vetenskapliga publikationer, där vi i 

urvalsprocessen tagit hänsyn till forskarens insatser för respektive område, samt att studien försöker 

hålla en så objektiv ståndpunkt som möjligt. Forskning har skett ur flertalet teoretiska utgångspunkter 

som återfinns inom varje respektive forskningsområde, för att på så vis synliggöra den komplexa och 

mångfacetterade bild transformeringsarenan (tolknings- och handlingsutrymmen) ger möjligheter och 

begränsningar till i vår analysprocess av läroplanstexterna.  

Från bildning till allmändidaktik, förskoledidaktik och ämnesspecifik didaktik 

Vad menas med begreppet didaktik? Enligt Nationalencyklopedin härstammar ordet didaktik från 

grekiskans didaskien, och översätts allmänt vedertaget till läran om undervisning. Imsen (1999, s. 13) 

framskriver att didaktik inte är ett entydigt begrepp och belyser att det är föränderligt beroende på 

samhällskontexten samt de politiska sambanden, som påverkar förståelsen/tolkningen av begreppet 

beroende på teorier och praktiker. Vidare problematiserar Bengtsson (1997, ss. 241-243) dimensionerna 

av didaktikbegreppet och redogör för de implikationer det har fått både internationellt och nationellt i 

Sverige, som forskningsområde underordnat pedagogik, filosofi och psykologi, vidare för att besvara 

alla de didaktiska frågorna vad, hur och varför? Imsen (1999, ss. 28-29) uttrycker att didaktiken är 

underordnat pedagogiken, där pedagogiken i vid mening handlar om undervisning, uppfostran och 

socialisation i en större samhällskontext, medan didaktiken handlar om undervisning, uppfostran och 

socialisation i skolans kontext, vilket sker med ett uttalat pedagogisk syfte. Imsen (1999, s. 31) fortsätter 

med att skriva om didaktikens vad, hur och varför frågor (exempelvis; vad undervisningen ska innehålla, 
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hur den ska genomföras samt varför man väljer att göra dessa val), där de didaktiska frågorna främst är 

ett redskap för den undervisande läraren roll som planerare.  

Wahlström (2016, s. 131) menar att när man sammansätter didaktikens vad, hur och varför frågor 

uppstår en komplexitet genom olika didaktiska aspekter, vilket öppnar upp för de urval som läraren 

oundvikligt ställs inför. Vad-frågan handlar om vad som är målet med undervisningen, med vilket val 

av innehåll som detta mål bäst kan främjas – genom att stimulera, utmana och motivera eleven/barnet i 

varför-frågan (varför är det viktigt att lära sig just detta innehåll) samt där hur-frågan handlar om 

metodiken – där aspekter om hur undervisningen möjligen kan genomföras (ibid. s. 131). Utifrån tysk 

bildningsdidaktik inom läroplansteoretiska frågor inte går in och detaljstyr läroplanstexter, vilket 

därmed lämnar ett brett tolknings- och handlingsutrymme för urval av de didaktiska innehållsaspekterna 

till läraren (ibid. ss. 134-135). Bildning kan utläsa/omtolkas som en sorts allmän didaktik. Den allmänna 

didaktikens teorier om bildning hämtar inspiration från människans livsvillkor och vad det innebär att 

utvecklas som människa i en mer existentiell och filosofisk riktning (Imsen 1999, ss. 58-59; Wahlström 

2016, ss. 134-135). Tyskans didaktikbegrepp gör skillnad på allmändidaktik och ämnesspecifik didaktik, 

där ämnesdidaktiken hämtar sin inspiration från universitetets ämnesdiscipliner, utifrån ett 

kunskapsteoretiskt perspektiv med mål – medel och tänkande står i fokus d.v.s. hur ska eleven tillägna 

sig dessa kunskaper (Wahlström 2016, s. 134). Därmed blir den bredare allmändidaktiska frågorna i 

relation till de specifika ämnesdidaktiska frågorna något annorlunda, och de tar olika utgångspunkter. 

Den allmänna didaktikens frågor riktar sig till att urskilja det kunskapsinnehåll som är av betydelse för 

individens bildningsprocess mot bakgrund av hela den samlade kunskap som utgör ett samhällets 

kulturtradition, medan den ämnesspecifika didaktiken i första hand handlar om hur ett visst 

kunskapsinnehåll kan förmedlas till eleven och om hur eleven tillägnar sig vissa kunskaper (Wahlström 

2016, ss. 134-135). Samtidigt sker olika forskningsansatser att kombinera den bredare allmändidaktiken 

med ämnesspecifika skolämnen inom förskolans utbildningsverksamhet, där olika ämnesdidaktiska 

inriktningar uppstår genom exempelvis förskoledidaktik (Palmer 2011, ss. 15, 47; Wahlström 2016, ss. 

146-147). Förskoledidaktik kan förstås som transdisciplinärt didaktiskt tänkande, beroende på vilka 

aspekter som uppmärksammas i det inomdisciplinära ämnestänkandet. På detta sätt kan allmändidaktik 

i relation till ämnesspecifik didaktik (exempelvis matematik) förstås ömsesidig och öppna upp för nya 

möjligheter till ämnesövergripande ansatser, bortom de specifika ämnesdisciplinernas gränser (Palmer 

2011, ss. 15, 47; Wahlström 2016, ss. 146-147).  

Vallberg Roth och Månsson (2008, s. 33) framhäver att Sveriges decentraliserade utbildningssystem 

med mål- och resultatstyrda läroplanstexter, hamnar tolknings- och handlingsutrymmet lokalt på läraren. 

Att planera för undervisningen genom att göra urval av målinnehåll, lärandeinnehåll och 

arbetsmetoder/former i den pedagogiska verksamheten. Det handlar således om vad som formuleras i 

läroplanstextens uttryckta innehåll och mål om lärarens uppdrag, ansvar och åtaganden – vad som sägs 

om undervisningen som ska tolkas och omvandlas till ner i den pedagogiska verksamheten som vidare 

påverkas av en rad faktorer (Bengtsson 1997, ss. 243-244; Imsen 1999, s. 110).  

Regeringspropositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (Utbildningsdepartementet 2009/10:89, 

s. 8), har som intention att förmedla detta genom att ”utbildningen är en av de viktigaste faktorerna för 

Sveriges framtid” (ibid. s. 7). Kravet på lärarens kunskaper har ökat både till ämnesbredd och 

ämnesdjup, där ”pedagogisk skicklighet och gedigna ämneskunskaper måste stå i centrum”  (ibid. s. 9), 

vilket ledde till lärarutbildningsreformen 2011. Ämnesdidaktisk kompetens hos välutbildade lärare 

(även från förskoleklassen) ses som en nyckelfaktor för ett framgångsrikt 

utbildningssystem/skolväsende (ibid. ss. 18-19). Utbildningspolitiska reformer med förtydliganden och 

förändringar kring ansvars- och ämnesdidaktiska kunskapsfrågor i spetsen är en del av den snabba 
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samhällsförändringen. Från att erbjuda en gemensam nationell referensram genom läroplanstexternas 

utformande och medge ett tolknings- och handlingsutrymme inom de didaktiska frågorna till läraren 

(Wahlström 2016, s. 145). Till att styra innehållet i läroplanen med tydligare mål och resultatstyrning 

om riktning och effektivisering, där ansvaret för att målen för undervisningen tydligt kan utvärderas, 

viket har medfört att kravet på läraren har ökat och därmed ansvaret att transformera läroplanstextens 

innehåll och mål, konkret ner i den pedagogiska verksamheten (Wahlström 2016, s. 146). Handlar det 

om samhällsmedborgerliga kunskaper eller kunskaper inom ämnen i utbildningssystemet (Bengtsson 

1997 s. 257; Wahlström 2002, ss. 239-240)? Det har följaktligen skett en förskjutning från tyskans 

bildningsdidaktik till mer anglosaxiskt inspirerande tänkande genom flera skolpolitiska reformer 

(Sundberg 2016, ss. 75-76). Vidare framhäver Sundberg (2015, ss. 10-11) att lärarens kunskaper om ett 

specifikt ämnesområdes egenart – vilka utgår från dess logik, begrepp och innehåll utifrån den egna 

disciplinens historia och syn på ämnesdidaktiska kunskaper, ska respekteras. Vilket även framskrivs av 

Matematikdelegationens (2004:97) betänkande som framhäver att vi ska respektera olika 

utbildningstraditioner, där formuleringar i läroplaner – inom mål och innehåll kring matematik – varierar 

över tid och påverkas av demokratiska beslut och dominerade syn på kunskap samt lärande i samhället 

(Matematikdelegationen 2004:97, s. 84).  

Kunskapsbegreppet, kunskapsformer och kunskapstraditioner   

Den vetenskapsfilosofiska och kunskapsteoretiska diskussionen kring barns utveckling och lärande 

inom olika forskningsdiscipliner påverkar samt vägleder politiska, ideologiska, juridiska och 

ekonomiska beslut kring utbildningsväsendet (Gustavsson 2002, ss. 13-16; Sundberg 2016, ss. 76-78; 

Wahlström 2016, ss. 35-38), i vad som framskrivs i läroplanstexter, kring hur vi organiserar 

undervisning av kunskaper i det livslånga lärandet. I samtliga läroplanstexter för skolväsendet skrivs det 

att ”kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra” (Skolverket 1998, 

s. 6; Skolverket 2010/2016, s. 6; Skolverket 2017a, s. 7; Skolverket 2017d, s. 10). Dessa olika 

kunskapsformer inom det vidgade kunskapsbegreppet i läroplanstexternas formulering, uttrycker att de 

som arbetar i utbildningsväsendet förutsätts ha en aktiv diskussion kring begreppen lärande och kunskap 

(Skolverket 1998, s. 6; Skolverket 2010/2016, s. 6; Skolverket 2017a, s. 7; Skolverket 2017d, s. 10). 

Dels för att enligt Bernt Gustavsson (2002, s. 16) ger olika kunskapstraditioner och kunskapssyn på 

barns utveckling och lärande – olika förskoledidaktiska möjligheter till ett större eller mindre 

tolkningsutrymme – inom ramarna för läroplanstexternas mål och riktlinjer. Den retoriska 

formuleringen i Skollagen kring utbildningens syfte i det som kallas portalparagrafen:  

”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper 

och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respektför de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” 

    (SFS 2010:800, 1 kap § 4, s. 2) 

Carlgren (2012, s. 118) skriver fram kunskapssynen som en central fråga i svenska läroplansreformer. 

Med utgångspunkt i denna studie, används främst Carlgrens (2012, ss. 118-119) och forskarens 

kapiteltext i Skola för bildning (Läroplanskommittén 1992:94, ss. 23-54) om de fyra kunskapsformerna: 

Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Men det ställs i relation till den filosofiska diskussionen 

till vad kunskap innebär, för att se både likheter från antikens Grekland till dagens dragkamper mellan 

olika kunskapsteoretiska traditioner (Gustavsson 2002, s. 15). 



10 
 

Epistéme står för den vetenskapliga kunskapen med sina krav på generaliserbarhet och mätbarhet, vilket 

vidare relateras till den propositionella kunskapen – att veta att (fakta) samt (förståelsen) att veta varför 

(Carlgren 2012, ss. 124, 136; Gustavsson 2002, ss. 16-17, 20-21; Wahlström 2016, ss. 38-39), därmed 

se samband och sammanhang mellan dessa. Faktakunskaper åsyftar de aspekter som är informativt kring 

kunskap – alltså beskrivande, det mätbara, regler samt med förståelsekunskap menas att kunna tolka och 

förklara de informativa kunskapsaspekterna (Carlgren 2012, ss. 124, 136; Läroplanskommittén 1992:94, 

ss. 31-34). Techne står för den praktiska kunskapen, vilket syftar till att veta hur (färdigheter) och svarar 

till utövandet samt även genom att utöva/göra och i handling inom den icke-propsitionella kunskapen. 

(Carlgren 2012, ss. 124, 136; Gustavsson 2002, ss. 16-17, 20-21; (Läroplanskommittén 1992:94, ss. 31-

34; Wahlström 2016, ss. 38-39). Fronesis står för den praktiska klokheten/omdömet – wisdom 

(Gustavsson 2002, ss. 16-17, 20-21), som avser att veta vad, genom att svara mot omdömet 

(förtrogenhetskunskapen), känna igen osv. Förtrogenhet är kunskapens tysta dimension och den består 

i förmågan att möta konkreta situationer med lyhördhet, förnuft och etisk reflektion (Carlgren 2012, ss. 

124, 136; Läroplanskommittén 1992:94, ss. 31-34; Wahlström 2016, ss. 38-39). Utifrån Carlgrens 

(2012) bokkapitel har vi gjort ett förtydligande av dessa begrepp för att synliggöra texten ovan i en egen 

konstruerad tabell (X): 

 

 

I likhet med Gustavsson (2002) gör Carlgren (2012, s. 136) ett klarläggande för de olika aspekterna 

kring kunskapsformer och kunskapsklassificeringar, vilka kan ses utifrån olika dimensioner av 

kunskapsbegreppet. Medan Gustavssons (2002, ss. 16, 20-21) framskrivning av epistéme, relateras till 

olika teoretiska samt skilda kunskapstraditioner, till skillnad från Carlgren (2012, s. 13) som menar att 

intentionen i Skola för bildnings (Läroplanskommittén 1992:94) användning av kunskapsformerna, inte 

hade för avsikt att markera skilda kunskapstraditioner genom epistéme. Men epistéme användes för att 

göra en differens mellan att veta att, att veta varför, att veta hur och att veta vad, som vidareutvecklar 

dessa förmågor kring kunskapsinnehåll, kunnande och kunnighet (Carlgren 2012, ss. 118-119, 124-126, 
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128, 135-136; Wahlström 2016, ss. 38-39). Gustavsson (2002, ss. 16, 20-21) påpekar vidare att med 

implementeringen av epistéme, techne och fronensis i olika kunskapstraditioner, så växer en bredare 

samhällskontext fram som påvisar att högteknologiska länder retoriskt prioriterar episteme-kunskap 

framför de socialiserande, demokratiska och humanistiska techne- och fronensis-kunskaperna. Där 

utvecklandet av kunnandet (Carlgren 2012, ss. 135-136) är något vilket premieras i ett 

kunskapssamhälle, som ser barnen som kunskapsproducerande individer (Bjervås 2015, ss. 156-157). 

Medans Gustavsson (2002, s. 16) framhåller att det är ämnet per se ”which decides what perspective 

that is most fruitful to adopt in learning or research”, inom exempelvis matematikdidaktik. Vilket även 

i dagens arbete kring läroplansremissen bedöms vara aktuell, för studiens resultat och kvalitativa 

innehållsanalys.  

Sundberg (2016, s. 76) menar att en framväxt av det högteknologiska och kunskapsintensiva samhället, 

som påverkar att god kunskapsförsörjning genom utbildning, har blivit hårdvaluta (ekonomiskt kapital).  

Gustavsson (2002, ss. 14-15, 20-21) beskriver i sin vetenskapliga artikel om hur den ideologiska och 

politiska styrningen genom det retoriska språkbruket från ett humanistiskt och demokratiskt perspektiv 

har transformerats till ett ekonomiskt perspektiv inom utbildningsfrågor och kunskapsfrågor med EU 

och OECD i spetsen. Europeiska unionen (2007, s. 6) har skrivit ut nyckelkompetenser som varje 

medborgare behöver, där matematiskt kunnande definieras som: 

”Matematiskt kunnande är förmågan att utveckla och tillämpa matematiskt tänkande för att lösa en rad  

problem i vardagssituationer. Tonvikten är lagd både vid processer och praktisk tillämpning och vid  

teoretiska kunskaper, med goda räknekunskaper som grund. Matematiskt kunnande är förmågan och 

beredvilligheten att i olika utsträckning använda matematiskt tänkande (logiskt och spatialt tänkande) 

och matematisk framställning (formler, modeller, konstruktioner och diagram)”. 

(Europeiska unionen 2007, s. 6) 

Enligt Gustavsson (2002, ss. 14-15) är kunskap något grundläggande för alla människor i världen 

(human capital), där vårt samhälle bygger på individers kunskaper (jämför Sundbergs 

kunskapsförsörjning ovan eller Bjervås kunskapsekonomi nedan), den är kulturell och kontextuell – nära 

sammanknippad med de värden och värderingar som råder i samhällsutvecklingen, internationalisering 

och globalisering – likt ett ekonomiskt kapital (jämför Sundberg 2016 ovan). Bjervås (2011, ss. 27-29; 

2015, s. 156) redogör för förskolan som en kunskapsekonomi, där den önskvärda lärande individen är 

en individ som är anpassad efter ett samhälle, som efterfrågar mänskligt kapital och är en förutsättning 

för överlevnad – som anställningsbar och oberoende i ett lärande samhälle. Vilket Bjervås (2015, ss. 

156-158) skriver om i relation till granskning och bedömning av förskolebarn i en kunskapaekonomi, 

där barnen från tidig ålder framhålls som en lärande individ, en framtida investering och framstår som 

ett mänskligt kapital. Likaså redogör Wahlström (2016, s. 35) att – vad som räknas som kunskap? – är 

samhällets värderingar och värden, vilka präglar varje skolsystem inom exempelvis bildning, 

kompetenser och kunskaper. Även Wahlström (2016, s. 35) framhäver ett kunskapssamhälle i en 

rådande kunskapsekonomi, där individuella kunskaper ses som allt viktigare och uppfattas som en 

framgångsfaktor, både för samhället som helhet och individen för sig självt. 

Pedagogical content knowledge (Pedagogisk ämnes- och innehållskunskap) 

Sveriges kunskapsekonomiska samhälle ställer högre krav på matematiska kunskaper i det livslånga 

lärandet. Matematik som ämne har ett tydligt utskrivet målområde i läroplanen samt att förskolan ska 

utmana och stimulera barns utveckling och lärande. Matematikdelegationen (2004:97, ss. 85-87, 92) 

framhäver att alla lärare i utbildningsväsendet ska har gedigna ämneskunskaper i matematik samt 

förmågan att anpassa undervisningen till barnens förkunskaper och rådande situation. Där vi ska 
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uppmärksamma och erkänna lärarens nyckelroll – att förskollärare måste våga leda/undervisa i 

matematik, för att på så sätt förbättra attityden mot och föreställningarna om matematik som ämne i 

förskolans utbildningsverksamhet (Matematikdelegationen 2004:97, ss. 91-94). Matematisk 

ämneskunskap kommer till uttryck i olika kunskapsformer – fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet 

(se tabell X och tabell 7). Förskolan ska inrikta sitt arbete att sträva efter dessa mål, så att varje barn 

utvecklar matematiskt kunnande samt därmed även ställer krav och ansvar på den förväntade 

kvalitetsutvecklingen i den pedagogiska utbildningsverksamheten. Traditionellt sätt delar Sverige inte 

upp aktiviteter i ämnen i förskolan, utan använder en integrerad didaktik (jämför förskoledidaktik 

Palmer 2011, ss. 15, 47; Wahlström 2016, ss. 146-147) med teman där olika ämnen sammanförs 

(Delacour 2016, s. 216). På Skolverkets hemsida finns det även en kort introduktion till vad pedagogisk 

ämneskunskap avser, som enligt Shulman (1986, ss. 9-10), menar att ”pedagogical content knowledge  

handlar om ämneskunskap för undervisning”, utifrån det skriver vi fram pedagogisk ämneskunskap samt 

pedagogisk innehållskunskap genom andra forskare.  

I Palmers doktorsavhandling om matematik redogör hon utifrån sin vetenskapliga artikel “I am not a 

‘Maths-person” (2009), hur det är möjligt att förstå studenters subjektivitet i relation till genus och 

matematik. Forskaren beskriver att lärarstudenter som utbildar sig mot yngre åldrar (sedan 2011, 

uppdelade i förskollärarprogrammet och grundlärare F-3), känner i högre utsträckning en motvilja mot 

matematikämnet och undviker att lära ut matematik på det sätt de själva blev lärda i skolan (Palmer 

2010, ss. 17-20, 23, 33-34). Artikeln belyser hur lärarstudenter med en utforskande matematikutbildning 

upplevde en förändrad syn på matematikens innebörd efter kursens genomförande (Palmer 2010, ss. 33, 

92). I studien tar Palmer (2009, s. 401) upp att studenterna är fundersamma över att de inte kan definiera 

vad matematik är. Palmer menar på (2010, ss. 36-37) att det råder starka dikotoma föreställningar om 

matematikämnet som till exempel att det finns ett rätt och fel tänkande hos studenterna och forskaren 

vill utmana dessa lärarstudenter med alternativa idéer omkring matematiklärande genom estetiska och 

interdisciplinära workshops. Genom att synliggöra egna föreställningar om sig själv och matematik 

öppnades nya sätt att tänka. Palmer (2009, ss. 388, 398; 2010, ss. 67-68; 2011, ss. 45, 52) undersöker i 

aktionsforskningen hur alternativa sätt att lära ut matematik påverkar studenternas inställning och 

förståelse i relation till matematik och hur studenterna förstår sig själva som matematiska, och menar att 

man inte är en ”matte person” utan det är något man blir när man deltar i performativa (varaktig 

upprepningar) sociala sammanhang. Lärande och subjektivitet i relation till matematik kan inte särskiljas 

utan sker i samtidig process, denna process är oförutsägbar och förhandlas och omförhandlas i ständig 

tillblivelse (Palmer 2010, ss. 40, 102). 

Delacour (2016) har i sin studie observerat hur svenska förskollärare tillämpar planerade matematiska 

och problemlösande situationer, där barnen möter matematiska begrepp samt en miljö som stimulerar 

till lärande. Läroplanstexten uttrycker inte några undervisningsmetoder/arbetssätt i hur matematik ska 

läras ut, men den reviderade läroplanen (Skolverket 2010) kräver ökande yrkeskunskaper hos 

förskollärarna, enligt Delacour (2016, s. 215). I läroplanen står det att omsorg, utbildning och lärande 

ska forma situationerna, men hur ämnesdidaktik ska ta form är inte tydligt och förskolan behöver ett 

språk som problematiserar och synliggör begreppet ämnesdidaktik i och med att målen för matematik 

både i omfattning och innehåll har förtydligats (ibid. s. 216). Ansvaret på att tolka läroplanens 

strävandemål i matematik ligger på förskollärarna och tolkningen påverkas av olika faktorer som till 

exempel kunskap, erfarenhet och personlig ambition (ibid. s. 217). I resultatet framskriver Delacour 

(ibid. s. 225) att förskollärare har en intention under förberedelserna av de olika situationerna och 

kontrollerar det pedagogiska innehållet samt presenterar matematiska begrepp för barnen. 

Förskolläraren uppmuntrar barnen till lärande i bekanta situationer för att barnen ska kunna ta en aktiv 
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roll och delta i mötet med matematiska problem. Förskolläraren utgår från ramen men inom ramen är 

barnen fria att utforma innehållet efter eget intresse. Där barnen styr kommunikationen och 

förskollärarens roll blir att förstärka med frågor som utmanar barnen till att förklara och även lyssna på 

varandra (ibid. s. 225). En god lärandemiljö och leksituationer är en viktig aspekt för att barn ska fånga 

upp matematik, även gruppens storlek, vilka frågor som förskolläraren frågar och hur förskolläraren 

svarar på barnens handlingar i situationen samt känner till dilemmat mellan läroplanens mål och sina 

egna idéer och intentioner (ibid. ss. 226-227).  

I likhet med vad Delacours (2016, ss. 215-217) artikel påpekar, skriver även Björklund och Barendregt 

(2016, ss. 359-360) om ökade krav på lärarens ämnesdidaktiska kunskaper, där forskarna lyfter fram 

vikten av förskollärarens ämneskunskaper inom matematikämnet. Björklund och Barendregt (2016, ss. 

359-360) framhäver att förskollärare med gedigna kunskaper inom matematikområdet, spelar stor roll 

för barns begreppsutveckling och för att utveckla en god grund för matematik på lång sikt. Artikeln 

redogör för pedagocial content knowledge i relation till utvecklingspedagogik, som grund för en 

barncentrerad, men med målorienterad kraftfull pedagogik (ibid. ss. 359-360). I ett större 

forskningsprojekt undersökte Björklund (2014) hur förskollärare planerade målinriktat lärande samt hur 

varierade aktiviteter erbjuder yngre barn möjlighet att få en vidgad förståelse för ett matematiskt 

fenomen samt belyste nödvändiga förutsättningar för matematiskt lärande utifrån lärandeobjektet 

(Björklund 2014, ss. 380, 383). För att skapa meningsfull undervisning enligt studien var att ha ett 

strävandemål och lärandeaktiviteter där barns initiativ och delaktighet bejakades. Vidare att både barn 

och förskollärare delade gemensam uppmärksamhet åt samma lärandeobjekt för fortlöpande intresse 

och motivation i barnens lärandeprocess (ibid. s. 392). Studiens resultat visar att det pedagogiska 

sammanhanget och miljön kan erbjuda eller begränsa barns inlärning och belyser vikten att använda sig 

av lekbaserade lärandesituationer i barns tidiga lärande samt att förskolläraren använder sig av medvetna 

strategier (ibis. s. 393). Hur förskolläraren använder sin didaktiska kompetens genom olika målinriktade 

aktiviteter och att välja ut ett lärandeobjekt för att ge barnen förutsättningar till ett matematiskt lärande 

(ibid. s. 393). Vidare menar Björklund (2015, s. 34) att undervisning (iscensättande av lärande) är 

användbart i förskolan. Forskaren menar att förskollärarens reflektion av sin egen förståelse, 

matematiskt innehåll i läroplanen, kunnande om barns lärande kring ämnet – skapar förutsättningar i 

planeringen av aktiviteter. Där utförandet i arbetet bidrar därmed till förändringsprocessen hos barnets 

kunnande (Björklund 2015, ss. 32-33).  

Avslutningsvis skriver Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009, ss. 243-244) i boken Barns 

tidiga lärande fram att pedagogisk medvetenhet, hur läraren tar sig an sitt uppdrag och dess innehåll 

och aktiviteter, samt syn på kunskap om vad som är viktigt att lära ut är skillnaden mellan förskolor med 

hög respektive låg kvalitet. Hög kvalitetsaspekt är även att inte bara göra saker med barnen, men att 

fokusera på vad det innebär att kunna något.  

Förskolans kvalitetsutveckling 

Åsén och Vallberg Roth (2012) redogör i en forskningsöversikt publicerad av Vetenskapsrådet om 

Utvärdering i förskolan, vilka redogör för intressefrågan – för vem utvärderingen har gjorts – då det 

finns olika syften och intressenter i förskolans kontext samt i det demokratiska styrsystem som den 

pedagogiska verksamheten tillhör (ibid. ss. 47-48). Enligt forskarna har länder i och med globaliseringen 

och den internationella konkurrensen riktat blicken mot yngre barn och deras möjligheter att lära sig 

(ibid. s. 17). Forskarna menar att kunskap och lärande formuleras som den främsta tillväxt- och 

konkurrensfaktorn och läroplanen är utformad för att stärka nationen genom ett förtydligande av att 

barnen ska systematiskt dokumenteras och utvärderas i deras kunnande inom ämnesområden såsom 
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språk, naturvetenskap och matematik (ibid. s. 69). Forskarna skriver ut exemplet i samband genom en 

utvärderingskedja: mål, förutsättningar, process och resultat som sker i mötet mellan lärare och barn och 

är ursprunget i ramfaktorteorin, vilket beskriver innehållsfrågan kring utvärderingens vad – i relation till 

kvalitet i förskolan (ibid. s. 49).  En intern utvärdering med hjälp av till exempel självvärderingar såsom 

BRUK och andra kvalitetsindikatorer, som tolkas och bedöms av pedagogerna med syftet att 

kvalitetsutveckla den interna/egna pedagogiska verksamheten (ibid. ss. 31-32). Vidare redogör 

forskarna för det ökande användandet av externa kontrollverktyg och/eller självvärderingar såsom 

exempelvis ECERS, vilken ofta används för att jämföra förskolors kvalitet ur ett likvärdighetsperspektiv 

(ibid. ss. 31-32). Om pedagoger reflekterar kring resultatet i dessa olika (interna och externa) 

utvärderingar kan pedagogerna öka sin professionalitet och kompetens och framhäva verksamheten för 

olika intressenter samt använda utvärderingarna som underlag för att synliggöra olika resursbrister (ibid. 

ss. 26-27, 31, 48). Forskarna (ibid. ss. 15-20) beskriver att det finns två olika läroplanstraditioner och 

därtill två olika utvärderingsmodeller, den anglosaxiska och den skandinaviska. Den skandinaviska 

traditionen fokuserar särskilt på utvärdering av den pedagogiska verksamheten och förskolans 

pedagogiska processer och förutsättningar för att uppfylla läroplanens uppdrag till skillnad mot den 

anglosaxiska som fokuserar på det individuella barnets kunskaper och färdigheter (ibid. ss. 15-20). Den 

nordiska läroplanstraditionen kallas även för ‘educare-modellen’ som fokuserar på helheten som 

innehåller både omsorg och lärande (ibid. s. 39). Men i läroplansrevideringen (2010) framskrivs 

tydligare krav på systematiskt kvalitetsarbete och förskolans pedagogiska uppdrag har förstärkts med 

tydligare kunskapsinnehåll och närmat sig den anglosaxiska läroplanstraditionen och föremål för 

bedömning (Sundberg 2016, ss. 75-76). 

Pramling Samuelsson (2010) fokuserar i sin studie på att diskutera och problematisera fram avsikten 

med utvärdering. Ska förskollärare mäta barns kognitiva kunskaper i någon form av test? Eller ska 

förskolläraren fokusera på att barns kunnande och förståelse ska utvecklas med utgångspunkt från den 

professionella kompetensen förskollärare skapar i samspel och i relation till barnet (Pramling 

Samuelsson 2010, s. 159)? Forskaren redogör sina tankegångar om förskolans uppdrag och intention 

kring intern utveckling eller extern kontroll, vilka har helt skilda funktioner (ibid. ss. 159-160, 165). 

Forskaren anser att samspel och innehåll är sammankopplat i arbetet och förskollärare ska vara medvetna 

om vad lärandets objekt kan vara i innehållet som förskolan erbjuder barnet (ibid. ss. 161, 163). Därmed 

poängterar Pramling Samuelsson (2010) att förskollärare måste ”veta vad de ska rikta uppmärksamheten 

mot och vara öppna för barns erfarenheter och egna idéer” (ibid. s. 163). Studiens resultat lyfter fram att 

utvärderingen bör följa barns utvecklings- och lärandeprocess över tid och inte bara mäta fragment av 

barns kunskaper, men alltid i relation till vilka erfarenheter förskolan ger barnen att utveckla kunnande 

och det kräver lärarkompetens (ibid. s. 165). Pramling Samuelsson (2010, ss. 159-160, 165) tar upp två 

olika utvärderingsformer – intern och extern – för att få ökade kunskaper och insyn i förskolan. 

Sheridan har i sina forskningsstudier (2007, ss. 203-204, 212-214; 2009, ss. 246, 257) belyst att 

pedagogisk kvalitet skapas av fyra interaktiva dimensioner: samhälls-, lärare-, barn- och lärandets 

kontext/verksamhetsdimensionen. Pedagogisk kvalitet är skapad i korsning mellan individens och 

samhällets intressen (Sheridan 2009, s. 257). Sheridan (2009, ss. 254, 258) redogör för en förändrad syn 

på kvalitet som går bortom dikotomier av perspektiv på kvalitets såsom subjektiv och objektiv. Sheridan 

(2007, s. 213; 2009, s. 258) framhäver i båda artiklarna komplexiteten av olika strukturella aspekter och 

pedagogiska processer i relation till förskolans utvärdering, kvalitet och barns lärande. Genom att 

använda de fyra dimensionerna synliggörs kvalitet i förskolan som helhet men även som en del av 

helheten (Sheridan 2007, s. 213; 2009, s. 258). Pedagogiska kvalitetsbedömningar ska innefatta 

kreativitet, reflektion, och olika användningsområden kopplat till situation, tid, innehåll och mål 
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(Sheridan 2007, s. 214). Sheridan avslutar artikeln med att skriva om hur den ökade mängden av 

utvärdering och dokumentation, där barnens intressen, erfaranden och förutsättningar för lärande – har 

betonat en nödvändighet för att utveckla kvalitetsverktyg – som möjliggör för barnens inflytande och 

att deras röster blir hörda (Sheridan 2007, ss. 214-215).  

Bjervås (2015, s. 158) tar upp lärares svårigheter och utmaningar i det systematiska kvalitetsarbetet, att 

dokumentera, följa upp, utvärdera och analysera verksamhetens måluppfyllelse. Forskaren 

problematiserar och redogör för utmaningarna i att transformera styrdokumentets uppdrag – från ord i 

läroplansinnehållet till handling i förskolans pedagogiska verksamhet (ibid. s. 159). Läroplanen för 

förskolans formuleringar kan enligt Bjervås (ibid. s .158) förstås som motsägelsefullt. Å ena sidan ska 

dokumentationen och uppföljningen möjliggöra för förskolläraren och arbetslaget att utvärdera och 

granska hur verksamheten möjliggör för samt erbjuder barnen att utvecklas och lära i enlighet med 

läroplanstextens strävansmål intentioner (ibid. 158). Samtidigt uttrycker läroplanstextens (Skolverket 

2010/2016, s. 15) formulering att läraren även ska dokumentera, uppfölja, utvärdera och analysera varje 

barns lärande och utveckling genom barnens förändrade kunnande (Bjervås 2015, ss. 158-159). 

Forskaren menar att flertalet frågor ställs i relation till läroplanens formuleringar kring lärarens 

kunskapssyn och barnsyn – som inrymmer olika ställningstaganden i valet av dokumentationsverktyg 

samt utifrån vem och/eller vilka intressenter samt i vilket syfte dokumentation, uppföljning, utvärdering 

och analysen görs (ibid. 159). Är lärarens uppfattning att kunskap handlar om fakta och förståelse av 

fakta – något som barn inte har och/eller har – så kan barnens kunskaper möjligt mätas på olika sätt 

genom bedömning och tester (ibid. ss. 159-161). Om kunskap istället uppfattas ur ett perspektiv av att 

kunskapen är föränderlig och kontextuell så kan inte kunskapen mätas, utan ses som ständigt pågående 

meningsskapande processer (ibid. ss. 159-160). Vid bedömning måste lärare enligt Bjervås (2015, s. 

160) ta ställning om det är kunskap eller förståelse som ska mätas, det vill säga förändrat kunnande 

genom att återge fakta eller om förändrat kunnande handlar om meningsskapande och förståelse. Vid 

bedömning måste lärare enligt Bjervås (2015, s. 160) ta ställning till om det är kunskap som eller 

förståelse som ska mätas. Det vill säga om det är förändrat kunnande genom att återge fakta? Eller om 

förändrat kunnande handlar om meningsskapande och förståelse? 

Avslutande reflektion 

Förskolan utbildningsverksamhet ska bygga på vetenskapliggrund och beprövad erfarenhet (SFS 

2010:800, 1 kap §5, s. 2). Men läsaren bör ha en kritisk blick och vara medveten att forskarnas 

kunskapsbidrag (samtliga ovannämnda under tidigare forskning) endast är deras resultat samt tolkning 

utifrån forskarnas teoretiska perspektiv och metod. Att kritiskt granska sig själv och forskning ger 

förskollärare en bredare uppfattning inom det specifika området, men får förskollärare inte 

förutsättningar (ramfaktorer) till att kunna förändra (Gustavsson 1999, ss. 44, 47), diskutera samt ställa 

frågor (till sig själv/andra/texten) utifrån alla sinnen så är det svårt att vidga sitt seende och därmed 

inhämta ny kunskap All forskning behöver inte bara vara bra, när forskning lyfter fram en föreställning 

om samhället i studien så åsidosätts andra aspekter (Boréus 2015, s. 158)? Vem har makten att påstå och 

rangordna vad som är viktigast att ta hänsyn till? Vad som är viktig kunskap och lärande för mig, vilket 

kanske en annan (du) ser som oviktig?   

Vi valde olika forskningsområden inom didaktik/ämnesspecifik didaktik, kunskap, pedagogical content 

knowledge och kvalitetsutveckling för att ge läsaren en (för)förståelse över studiens sammanhang samt 

förskollärarens ansvar att undervisa enligt rådande läroplan. Vi ämnar nedan att redogöra för studiens 

valda teoretiska perspektiv, vilket är starkt sammankopplat med en föränderlig samhälls- och 

utbildningsutveckling. 
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Teoretiskt perspektiv 

Vad är en teori och varför behöver ett vetenskapligt arbete ett teoretiskt ramverk eller teoretisk 

referensram? Svensson (2015, ss. 208, 214) menar att en teori hjälper, stödjer och vägleder forskarens 

analytiska blick genom ett par ”teoretiska” glasögon. Ett teoretiskt ramverk eller en teoretisk 

referensram kan beskrivas som en samling begrepp, perspektiv och eventuella (analytiska) frågor, vilka 

hjälper till att problematisera och argumentera för eller belysa eventuella orsak-verkanförhållanden samt 

att förklara dessa (Lundgren 1979, ss. 19-20; Svenson 2015, s. 214). Wahlström (2002, s. 24) menar att 

den teoretiska utgångspunkten kan sammanföra flera forskningsområden, men att den egna studiens 

kombination mellan teoretiskt perspektiv och studiens frågeställningar kan ses som individuell. Men 

samtidigt bidra med nya möjligheter, bidra till att skapa en förändring kring den kunskap som studien 

åstadkommer. Centrala begrepp inom det läroplansteoretiska perspektivet för studien är: Styrdokument, 

ramfaktorer, formuleringsarena och transformeringarna (Folke-Fichtelius 2008, ss. 28, 39, 43; 

Gustavsson 1999, ss. 44, 47-48;; Vallberg Roth & Månsson 2008, s. 28; Wahlström 2002, ss. 30-31). 

Läroplan – curriculum – läroplansteori 

Lundgren (1979, s. 21) skriver fram ett vidgat läroplansbegrepp, vilket inrymmer mer än vad begreppet 

läroplan åsyftar i svenskt språkbruk. Lundgren menar att det svenska begreppet läroplan konkret betyder 

ett ”dokument i vilket utbildningens mål, innehåll och tid anges” (ibid. s. 21). Det vidgade begreppet 

curriculum avser de föreställningar och den filosofi som finns bakom läroplanens uppbyggnad i relation 

till samhällsförändringar genom synen på utbildningens roll, funktion och organisering av/för 

undervisning (ibid. ss. 21-22, 231-234, 237-239). Vallberg Roth (2001, ss. 241-242; 2011, s. 19) 

använder det vidgade läroplansbegreppet på ett liknande vis. Men framhåller att läroplansteori bredare 

handlar om vad som uppstår ”som mål, innehåll och arbetsformer i utbildning och vad det är som avgör 

vilken av all världens kunskap och lärande som blir den giltiga” (Vallberg Roth 2011, s. 19).  

Begreppet läroplan är ett återkommande begrepp inom vår studie, vilket inom ramen för denna studie 

åsyftar till det vidgade läroplansbegreppet innebörd. 

Vilket enligt Lundgren (2012, ss. 55-56) handlar om den politiska styrningen som formar villkoren och 

ramarna – för att organisera omvärlden för lärande. Vidare har läroplansteorins centrala fråga handlat 

om ”hur kunskap väljs ut, organiseras och inramas för lärande” (Lundgren 2012, s. 56), där ekonomiska 

och kulturella förutsättningar skapar mål och ramar för skolväsendet. Det läroplansteoretiska 

perspektivet i studien kan i denna kontext ses som en ansats att bygga upp kunskaper om skolväsendets 

(förskolans) utbildningsmål, didaktiskt innehåll och resultat av/för undervisningen – som formas inom 

en specifik samhälls- och kulturell kontext (Lundgren 1979, ss. 21-22, 238-239; Sundberg 2016, ss. 73-

74; Vallberg Roth 2011, ss. 10-13).  

Tidig läroplansteori och ramfaktormodellen 

Lundgren (1979, ss. 21-22, 237-239) påbörjar att skissera fram ett läroplansteoretiskt perspektiv kring 

utbildningens grunder, där samhällets föreställningar sker genom politiska, ideologiska, ekonomiska, 

juridiska styrningsfrågor. Förskolan och skolans läroplan anger uppdrag, innehållsområden samt mål- 

och riktlinjer, vilka formuleras inom den politiska och ideologiska formuleringsarenan (Folke-

Fichtelius 2008, ss. 25, 28, 39, 43; Vallberg Roth 2001, s. 262; 2011, ss. 147, 151; Wahlström 2002, ss. 

19-20, 30-31), där Skollagen är juridiskt tvingande och läroplanerna är styrande i form av ett mål- och 
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resultatstyrt dokument, även kallat styrdokument (Vallberg Roth 2011, ss. 17, 19; Wahlström 2016, ss. 

29, 48, 50).  

Det yttersta ansvaret vilar på läraren som ska tolka och omvandla läroplanernas uttryckta formuleringar 

– såsom uppdrag, mål och riktlinjer – inom den så kallade transformeringsarenan (Folke-Fichtelius 

2008, ss. 28, 39, 43; Vallberg Roth & Månsson 2008, s. 28;) ner i realiseringsarenan (verksamheten). 

Formuleringsarenan styr på så vis förskollärarnas (transformeringsarena) tolknings- och 

handlingsutrymme (Folke-Fichtelius 2008, ss. 9, 25, 28, 83; Vallberg Roth 2001, s. 262) i relation till 

läroplanernas uttrycka innehållsområde och målformuleringar (Vallberg Roth 2011, ss 147, 151). 

Genom ett decentraliserat och recentraliserat mål- och resultatstyrt utbildningssystem ligger Sveriges 

utbildningspolitik i sin retoriska formulering i spänningsfältet mellan innehålls- och processkontroll 

samt utfalls- och produktkontroll (Sundberg 2016, ss. 74-76; Vallberg Roth 2011, s. 167; Åsen & 

Vallberg Roth 2012, ss. 22-24, 27-28, 43-44). Där innehålls- och processkontrollen (skandinavisk 

läroplans- och utvärderingstradition) karakteriseras av lärarens professionella roll att utföra sina 

uppdrag, självkontroll och självutvärdering – i relation till läroplanstextens intentioner samt strävansmål 

(Sundberg 2016, ss. 74-76; Vallberg Roth 2011, ss. 10, 13; Wahlström 2016, ss. 14-16; Åsén & Vallberg 

Roth 2012, ss. 19-20). Samtidigt som utfalls- och produktkontrollen (anglosaxisk läroplans- och 

utvärderingstradition) tar en större plats inom utbildningsverksamheten (Sundberg 2016, ss. 75-76; 

Vallberg Roth 2011, s .12; Åsén & Vallberg Roth 2012, ss. 19-20). Det karaktäriseras genom att 

förskolläraren ansvarar för att dokumentera, följa upp, analysera och utvärdera 

utbildningsverksamhetens arbete mot läroplanens målformuleringar och innehållsområden samt 

kvalitetsutveckling (Vallberg Roth 2011, ss. 13, 147, 151). Såsom ett utfall som bygger på 

resultatstyrning och recentralisering av tillsyn- och kvalitetsgranskning genom Skolinspektionen 

(Folke-Fichtelius & Lundahl 2015, ss. 38-39, 49-50; Sundberg 2016, s. 76). Till stöd och 

vägledning i lärarens tolknings- och handlingsutrymme (transformeringsarenan) finns en informativ 

styrning (Vallberg Roth 2001, s. 262; 2009, ss. 200-201; Wahlström 2002, s. 31) genom Skolverkets 

allmänna råd och rekommendationer. 

Det tidiga ramfaktorteoretiska tänkandet som skisserades upp av Dahllöf på senare 1960-tal, ger en 

möjlig modellförklaring till sambandet mellan och nödvändigheten ”i att studera hur en ram, eller en 

kombination av ramar, påverkar de pedagogiska processer som leder till utfall i olika dimensioner”  i en 

pedagogisk utbildningsverksamhet (Dahllöf 1999, ss. 5, 10, 12). De pedagogiska processerna vilka 

Dahllöf (1999, s. 9) åsyftar till är själva undervisningsprocessen samt inlärningsprocessen. I likhet med 

hur Wahlström (2002, s. 20) skriver fram det ramfaktorteoretiska tänkandet utifrån Dahllöfs (1999) 

artikel i sin avhandling och menar att ramarna antingen möjliggör och/eller begränsar de 

undervisningsprocesser som sker. Dahllöf (1999, ss. 5, 10, 12) framhäver undervisningens möjligheter 

och/eller begränsningar i en ramfaktormodell som förklaras som ramar – process – resultat. Vad menas 

med ramfaktorer? Christina Gustavsson (1999, ss. 44, 47-48) menar på i sin artikel att avståndet mellan 

läroplanens målformuleringar och innehållsområde skiljer sig mot vad som sker i 

utbildningsverksamheten, där olika ramfaktorer spelar olika roll och ger olika förutsättningar samt 

handlingsutrymmen. Inom denna studie kan exempel på några yttre styrande ramfaktorer (vilka 

förskolläraren inte kan påverka), vara att de ekonomiska resurserna vilka sker decentraliserat på 

kommunal (politisk) samt organisatorisk huvudmansnivå (Lundgren 1999, ss. 38-39; Folke-Fichtelius 

2008, ss. 28-29; Vallberg Roth 2011, ss. 108-109; Wahlström 2002, ss. 29, 34).  

I Läroplanstexterna formuleras förskolan samt skolans värdegrund och uppdrag, vilka kan ses som en 

yttre ramfaktor som styr riktningen på utbildningens syfte genom innehållsområden samt 

målformuleringar (Folke-Fichtelius 2008, ss. 28-29; Lundgren 2012, s. 56; Vallberg Roth 2001, s. 242; 
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Wahlström 2002, ss. 19-20, 30-31). Detta tolkar vi i denna studie såsom att det handlar om 

förskollärarens handlingsutrymme – i relation till läroplanstexternas innehållsområde och 

målformuleringar (Folke-Fichtelius 2008, ss. 9, 83; Vallberg Roth 2011, ss 147, 151). Samtidigt menar 

Gustavsson (1999, s. 49) på att dagens mål- och resultatstyrda läroplanstexter – inte kan bli friare och 

större. Då det möjliggör för förskollärarnas olika tolkningsutrymmen av läroplanernas innehållsområde 

och målformuleringar (Folke-Fichtelius 2008, ss. 9, 83; Vallberg Roth 2011, ss 147, 151), vad gäller 

själva genomförandet (processen) av undervisningen. Därmed kan även läroplanens formuleringar ses 

som inre ramfaktorer, vilka förskolläraren själv kan påverka. Vilket är helt beroende på vem (läraren 

som individ) och hur (lärarens ämnesdidaktiska innehållskunskaper) inom denna undersökning kring 

kunskapsfrågor och ansvarsfrågor. ”För till sist måste det handla om hur ramarna uppfattas av aktörerna 

samt hur frirummet utnyttjas i de pedagogiska processerna”, enligt Gustavsson (1999, s. 55). 

Då studiens teoretiska perspektiv ovan har skett i en ömsesidig växelverkan mellan syfte och 

frågeställningar, så har vi försökt sammanbinda studiens olika delar – som samtidigt och ömsesidigt har 

växelverkat med tidigare framskriven forskning. För att på så vis ge en förståelse för de tolkningar som 

möjliggörs och/eller begränsas i relation till rimliga förklaringar, som skrivs fram i metodvalet för 

studien nedan.  

 

Metod 

I metodkapitlet avser vi redogöra för studiens forskningsmetoder. Undersökningens urval och 

avgränsningar presenteras och anger vilket undersökningsmaterial som används för genomförandet av 

databearbetning och analysmetod av insamlat datamaterial. Slutligen diskuteras forskningsetiska 

överväganden samt studiens kvalitet.  

Val av metod 

 

Studien genomförs med utgångspunkt i fyra olika läroplanstexter, varav läroplanstexten för 

grundskolans förskoleklass, är en referensram i förhållande till remissen av läroplansarbetet som pågår 

nu (Skolverket 2017a). Dels för att Skolverkets förslag till en ny revidering av förskolan läroplan (2017) 

är en remiss till olika organisationer och myndigheter – för yttrande, innan ett beslut kan fattas. Men 

samtidigt är läroplanstexten (Skolverket 2017d, ss. 1-23) för grundskolans uppdrag och värdegrund samt 

delen för förskoleklassen, är en viktig referensram och redogör för ett sammanhållet utbildningsväsende.   

Vi är intresserade av att undersöka vilka tolkningsutrymmen de nationella styrdokumenten möjliggör  

och/eller begränsar förskollärarens handlingsutrymmen (transformeringsarenan). Vilka handlar om 

läroplansteoretiska ramfaktorer och frågor, där ett läroplansteoretiskt perspektiv medför att metodval, 

analys och presenterat resultat – bäst lämpar sig utifrån textmetod och textanalys (Boréus 2015, ss. 157-

158, 171, 174-175; Fejes & Thornberg 2015, ss. 16-19; Widén 2015, ss. 176-178, 180-183). Textanalys 

och textmetod finns i många olika former, diskursanalys, begreppsanalys, retorikanalys, idé- och 

ideologianalys samt vårt val för studien – innehållsanalys (Bergström & Boréus 2012), vilket kan 
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genomföras kvantitativt och/eller kvalitativt (Ahrne & Svensson 2015, ss. 10-11; Bergström & Boréus 

2012, ss. 24-26). Något som vi inte arbetat med tidigare under utbildningen, en utmaning för oss. 

Forskningsdesignen av studien utgår från innehållsanalys som metod, som är både kvalitativ och 

kvantitativ (Danielsson 2012, ss. 330-332, 339; Svensson & Ahrne 2015, ss. 18-19; Svensson 2015, ss. 

214-215). Med kvantitativ textmetod inom ramen för denna studie avses att jämföra och framställa vilka 

likheter och olikheter som kan utläsas objektivt, genom att kvantifiera, kategorisera och operationalisera 

undersökningsmaterialet (Arnqvist 2014, s. 106; Danielsson 2012, s. 336; Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013, ss. 43, 51-52). Med kvantifiering menas räkna eller mäta förekomsten (frekvens) av 

exempelvis ord i olika textinnehåll, vid större datamaterial/textinnehåll kan med fördel kvantifieras med 

speciella datorprogram (Bergström & Boréus 2012, ss. 50-51; Danielsson 2012, s. 341). Vilket uttrycks 

i det manifesta innehållet mellan fyra olika läroplanstexter (Boréus & Bergström 2012, s. 51; Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013, ss. 43, 48-49, 135, 147-148). Vidare för att använda kvalitativ 

innehållsanalys genom ett systematiskt tillvägagångssätt söka förklaringar, ge förståelse samt beskriva 

det som kan utläsas i det latenta innehållet (Boréus & Bergström 2012, ss. 34, 50; Danielsson 2012, s. 

336; Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, ss. 43, 53-54, 58, 136, 147-148). Genom att 

kvalitativt analysera det latenta innehållet i undersökningsmaterialet görs beskrivningar i olika sorters 

meningsuttryck – där tolkning, förståelse och förklaringar – ser till både helheten samt bryts ner i delar, 

analyseras och ställs i relation till helheten igen, vilket liknar en hermeneutisk cirkel/spiral (Boréus & 

Bergström 2012, ss. 30-32; Erikson 1999, s. 25; Hallberg 1999, ss. 78-79). Studien är på så vis en 

abduktiv jämförande/komparativ innehållsanalys (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, ss. 

135; Fejes & Thornberg 2015, ss. 27-28). Val av (kvantifierad) innehållsmetod ger möjlighet att 

analysera det explicita innehållet med en hermeneutisk ansats i en (kvalitativ) innehållsanalys. Vilket 

kan liknas med ‘mixed metod’ och triangulering (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, ss. 

57-58), där den kvantitativa metoden av dokumenten, blir den kvalitativa innehållsanalysens underlag 

(Borglin 2012, s. 279; Danielsson 2012, s. 339). Då denna studie innehåller både kvantitativ (manifest) 

och kvalitativ (latent) innehållsanalys, har vi i denna studie valt att göra detta manuellt med hjälp av 

navigeringsverktyg i Microsoft Word (Bergström & Boréus 2012, ss. 50-51), vilket vi återkommer till 

under rubriken genomförande. 

Vidare framhäver det att forskningsdesignen får betydelse och inflytande över det senare 

forskningsresultatet. Därav avser vi i denna studie tydligt resonera om samt redogöra för – vad, hur och 

varför, vem – för att möjliggöra en ökad förståelse angående förskollärarens tolknings- och 

handlingsutrymmen, inom läroplanstexteras innehållsförändring under 20 år (Boréus & Bergström 

2012, s. 34; Erikson 1999, ss. 287, 293, 295; Hallberg 1999, s. 84). Med motiveringen att den hela 

samlade undersökningens styrka återfinns i uppbyggnaden och genomförande, vilket sker i växelverkan 

mellan syfte, frågeställningar, teori, metod, analys samt resultat (Ahrne & Svensson 2015, ss. 14-16; 

Danielsson 2012, ss. 333-336; Fejes & Thornberg 2015, ss. 28-29; Svensson 2015, s. 218; Svensson & 

Ahrne 2015, ss. 19-21). Forskningsdesignens svårigheter tillika nackdel kan möjligt vara valet av 

läroplansteoretisk ingång, undersökningsmaterialets avgränsning i form av studiens storleksomfång vid 

en kandidatuppsats (Svensson & Ahrne 2015, ss. 21-24). Där medvetna val av en sådan begränsning 

inte redogör för komplexiteten och relationen till alla delar och den samlade helheten inom ramen för 

läroplanstexterna. 
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Urval och avgränsningar 

 

De dokument som studiens empiri består av är Läroplan(erna) för förskolan (Skolverket 1998, 

2010/2016, 2017a) samt Läroplan för grundskolan – Lgr11 (Skolverket 2017d). Där läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, avgränsas till skolans uppdrag och värdegrund samt 

till delen för förskoleklassen (Skolverket 2017d, ss. 1-23) 

Ur läroplanerna har vi gjort ett urval i texternas innehålls- och målområden, utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. I läroplanstexterna har vi valt att avgränsa oss till de delar som tar upp formuleringar 

kring ansvar och kunskap – för att synliggöra undersökningens forskningshål/forskningslucka, vilket 

kan förklaras som studiens ‘gaping reserarch hole/areas’ uttryckt av Davis (2009, ss. 10, 14-15). Det 

handlar således om förskollärarens ansvarsfrågor inom förskolans utbildningsverksamhet och uppdrag 

som ”sker i enlighet med målen i läroplanen” (Skolverket 2010/2016, s. 8, 2017a, ss. 8, 9) under 

läroplanens formuleringar för kapitel 2 Mål och riktlinjer. Urval och avgränsningar kring 

kunskapsfrågorna görs i relation till läroplanstexternas formulering av kunskapsbegreppet ”om vad som 

är viktig kunskap idag och i framtiden” (Skolverket 2017a, s. 7; 2017d, s 10). Detta för att göra det 

möjligt att synliggöra både kunskapsfrågorna och ansvarsfrågorna, mellan Skollagens (SFS 2010:800) 

och läroplanstexternas styrande funktion (formuleringsarenan) samt det tolknings- och 

handlingsutrymme (transformeringsarenan) vilka förskolläraren ställs inför. Vad säger texterna explicit 

samt vad kan begränsas eller möjliggöras i transformeringen? Vidare medför ansvarsfrågorna och 

kunskapsfrågorna ytterligare ett samband med styrningsfrågorna kring decentralisering och 

recentralisering i ett mål- och resultatsystem inom skolväsendet, som regleras genom Skollagens (SFS 

2010:800 4 kap, §§ 1-8, ss. 15-16). Vilket gör att det ligger inom ramen för studiens underökning, att 

synliggöra förväntad kvalitetsutveckling (Utbildningsdepartementet U2010/4443/S, s. 30) genom 

läroplanstexternas kap 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling (Skolverket 2010/2016, ss. 8, 14-15; 

Skolverket 2017a, ss. 15-16) i förskolans utbildningskontext.  

Svårigheter vi upplevt i processen av denna studie, har varit att finna specifikt och intressant material 

från exempelvis Skolverkets hemsida, när länkar inte fungerar, eller publikationen har utgått och/eller 

reviderats. Vissa sökningar efter specifika vetenskapliga artiklar, publikationer har varit tidskrävande, 

då det inte alltid har funnits tillgång via bibliotekets söktjänst samt databaser, exempelvis Regeringen, 

Utbildningsdepartementet, då har vi fått ta till kreativa lösningar och använt oss av ”the world wide 

webb”. Vidare har vi upplevt svårigheter att göra vissa jämförande analyser mellan grundskolans 

läroplanstext och förskolans läroplanstext inom våra avgränsade urvalsområden. Men vi har försökt att 

förklara varför vi då har frångått att göra en komparativ analys mellan förskolans läroplaner samt 

grundskolans läroplan inom ramen för resultatet och analysen i studien. Studies syfte och 

frågeställningar har även förändrats underarbetsgången, utifrån vad som är möjligt att skriva fram samt 

analysera, vilka svar vi kan få ut av resultatet i studien. Ytterligare svårigheter vi har upplevt under hela 

forskningsdesignen samt processen med att skriva denna kandidatuppsats, är urval och avgränsningar 

inom studiens resultat och analys. Dels med hänsyn till att vi har skapat flertalet (kvantitativa) tabeller i 

vår process kring det manifesta innehållet i läroplanstexterna och endast redovisar resultatet utifrån de 

läroplansteoretiska styrningsfrågorna, ansvarsfrågorna och kunskapsfrågorna, som sedan ingår i den 

kvalitativa innehållsanalysen. Men det ska påpekas att det är förenklingar av komplexa och 

mångfacetterade läroplansformuleringar som ömsesidigt påverkar varandra. Vi har inte sett det som en 

svårighet, snarare att det visar på en komplexitet i att som forskare/student/förskollärare att inte vara allt 

för inrutad i sina egna föreställningar, att vara flexibel och kunna ta fler olika perspektiv, beroende på 
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samspelet mellan undersökningens olika delar samt i relation till helheten. Därav har vi under hela 

forskningsdesignen låtit oss vägledas av teoretisk utgångspunkt, tidigare forskning, metodval samt 

resultat och analys för att vidare under studiens gång justera syfte och frågeställningar. 

 

Undersökningsmaterial 

Under arbetet med studien utkom Skolverket med läroplansremissen (Skolverket 2017-12-20), vilket 

gjorde att vi fattade ett beslut om att gå in och göra om våra kvalitativa tabeller som tidigare var 

analyserade och kvantifierade utifrån utkasten (Skolverket 2017, 2017-09-11 & 2017-11-16). Med 

motiveringen att läroplansremissen (Skolverket 2017a) innehöll intressanta ändringar för denna studies 

resultat och analys, både till innehåll och ordfrekvensen av vissa begrepp som studien bygger på. 

Det empiriska undersökningsmaterialet för studien är Läroplanen för förskolan – Lpfö’98 (Skolverket 

1998), Läroplanen för förskolan – Lpfö’98 reviderad 2010 och 2016 (digitala verktyg), pågående arbetet 

med remissen Läroplan för förskolan 2018 (Skolverket 2017a) samt Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet – Lgr11, reviderad 2017 (Skolverket 2017d). 

Genomförande  

 

Datainsamlingen gjordes hösten 2017. Studiens empiriska material i form av fyra olika läroplanstexter 

från förskolans första läroplan år 1998 till Skolverkets (2017a) arbete med remissen. Läroplanerna finns 

att hämta/ladda ner från Skolverkets hemsida (offentliga handlingar), även läroplansremissen 

(Skolverket 2017a), vilken publicerades 2017-12-20. Läroplanstexten för grundskolans uppdrag och 

värdegrund samt förskoleklassen – är en referensram i förhållande till remissförslaget av läroplanstexten 

(Skolverket 2017a). För att arbeta med det teoretiska ramverket för studien, sökte vi vidare med hjälp 

av bibliotekets tjänster efter vetenskapliga publikationer om tidig läroplansteori och ramfaktorteori, 

vilket vi har redogjort för under rubriken teoretiskt perspektiv för att kunna besvara vårt syfte och 

frågeställningar. Därav kommer denna del av studien beskriva hur vi har arbetat genom hela 

forskningsdesignen med en jämförande (komparativ) och abduktiv läroplansanalys (tabell 1).  
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Efter flertalet noggranna genomläsningar har vi vartefter systematiserat texterna och riktat vår 

uppmärksamhet mot läroplanens innehåll och vad som uttrycks explicit i texterna. Vilka vi inledde med 

att jämföra enligt nedstående tabell (2) genom rubriker och läroplanstexternas struktur.  

 

 

I tabell (2) ovan utläser vi likheter samt skillnader mellan de olika rubrikerna och strukturen i 

läroplanstexterna, genom att jämföra läroplanernas utformande samt övergripande innehåll. Denna 

tabell visar visuellt att lärolansremissen från Skolverket (2017a) har formulerade rubriker och 

strukturuppbyggnad i likhet med grundskolans läroplan Lgr11 (2017d), även om vissa av rubrikerna är 
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olika och syftar till olika innehåll. Tydligt är den skilda formuleringen av förskolans 2.2 Utveckling och 

lärande (Lpfö’98; Lpfö’2010/2016) till remissförslagets 2.2 Omsorg, utveckling och lärande 

(remissförslaget 2017a) och Lgr11 2.2 Kunskaper (Skolverket 2017d).  

Utifrån ovan konstruerande tabell (2) gick vi in i varje enskild läroplan och gjorde en kvantifiering av 

värdeorden i läroplanstexterna (tabell 3), vilken redovisas för under nästa rubrik databearbetning och 

analysmetod. 

Databearbetning och analysmetod 

 

Till att börja med för att besvara studiens frågeställningar använder vi oss av kvalitativ och kvantitativ 

innehållsanalys. De fyra läroplanstexterna som ingår i studien finns att hämta/ladda ner i PDF-format 

på Skolverkets hemsida, vilket vi har gjort och sparat ner på våra datorer och öppnats i Adobe Acrobat 

reader. Är man en kunnig datoranvändare går det att konvertera om PDF-filer till Word-dokument, för 

att använda Microsoft Words navigeringsverktyg och göra sökningar på ord/begrepp i öppnat dokument. 

Navigeringsverktyget visar resultat i form av antalet ord, samt i viket sammanhang (omgivande text) 

ordet står i. Detta har genomförts med i samtliga läroplanstexter, varav läroplanstexten för grundskolans 

förskoleklass är en referensram i förhållande till remissförslaget av läroplanstexten (Skolverket 2017a). 

Vidare utifrån det ovan inledande genomförandet av den komparativa/jämförande analysen (tabell 1) 

där struktur och rubriker jämförs (tabell 2) för att sedan kvantifiera olika begrepp (tabell 3), för att sedan 

påbörja en mixad metod mellan kvantitativ innehållsanalys (tabell 4) och kvalitativ innehållsanalys 

(tabell 5, 6, 7) ömsesidigt växelverka genom närläsningar av läroplanstexterna (Borglin 2012, ss. 269-

270, 273-274). Genom denna kvantifiering kan vi öppet förmedla läroplanens innehåll och jämföra 

inslagen med del- och helhetsprincipen utifrån den hermeneutiska ansatsen i tolkningsprocessen med 

kvalitativa inslag i analyserna (Boréus & Bergström 2012, ss. 30-32, 34; Fejes & Thornberg 2015, s. 37; 

Westlund 2015, ss. 77, 80-81, 84-86).  Tabellerna har utformats och utarbetats i ett vanligt Microsoft 

Word-dokument (även om Microsoft Excell är att föredra, som arbetsverktyg för olika tabeller eller 

diagram samt summeringar av kvantitativa data). Valet av Word-dokument är dels att det är enkelt att 

arbeta med och krävs inga direkta förkunskaper, vilket ett kalkyleringsprogram som Excell kräver, samt 

är man en kunnig Word-användare finns det många funktioner som har varit till vår fördel, då själva 

studien skrivs fram i Word. Det finns färdiga tabellmallar i Word, men vi har valt att konstruera/skapa 

egna tabeller som passar undersökningens forskningsdesign.  

Inledningsvis utifrån läroplanernas uttryckta text (manifest) och utformning har vi gjort en kvantitativ 

manifesterad innehållsanalys, där vi operationaliserat samt kvantifierat begrepp genom att räkna antalet 

ord som uppkommer inom läroplanstexternas enskilda dokument (Arnqvist 2014, ss. 104-106; 

Danielsson 2012, ss. 336, 339-340), se tabell (3). I nedstående tabell (3) synliggörs förändringar i 

mängd/antal genom upprepningar av ett begrepp inom de fyra olika läroplanstexterna (Danielsson 2012, 

s. 340) för att på så vis få en inledande överblick av empirin. Begrepp som har en betydelse för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar där förskollärarens tolknings- och handlingsutrymme för 

genomförandet av utbildningsverksamhetens kvalitetsutveckling mot läroplanernas mål och riktlinjer. 

Det kan tydligt i tabell (3) utläsas en lägesändring mellan de olika begreppens frekvens, som ger 

undersökningen av de kvantifierade orden ökning/minskning – vilket är ett underlag för en mer 

närläsning för en kvalitativ latent innehållsanalys (Borglin 2012, s. 279; Danielsson 2012, ss. 336, 339). 
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Vi har utifrån tabell (3) ovan valt att närgranska begrepp såsom; ansvar, kunskap och kvalitet – vilka 

uttrycks i läroplanstexterna. Studiens resultat härleds utifrån en kvantitativ tabell (4) och kvalitativa 

innehållsanalyser presenteras vidare som tabellerna (5), (6) och (7). 

Kvalitativ innehållsanalys 

Enligt Danielsson (2012, ss. 335, 342) kan analysformen i en kvalitativ innehållsanalys göras induktivt 

eller deduktivt. Med induktiv analysform menas att utgå från textinnehållet och med deduktiv 

analysform menas att utgå från studiens valda teoretiska perspektiv. Vi väljer således att göra vår 

analysform abduktiv. Fejes och Thornberg (2014, s. 27-28) menar att abduktion är i växelverkan mellan 

innehållet i datamaterialet (empirin), redan kända kunskaper (kvantitativ innehållsanalys) om fenomenet 

och det teoretiska perspektivet. I den kvalitativa innehållsanalysen tar vi stöd av studiens teoretiska 

ramverk och dess centrala begrepp. Vilka kan ses som analysredskap och tankeverktyg för att bidra till 

att synliggöra samhällets förväntningar på förskollärare i förskolan samt för att förstå 

förändringar/förskjutningar och möjligheter – inom givna ramar (Lundgren 1979, ss. 19-20; 1999, ss. 

38-39; Wahlström 2002, s. 59). Centrala begrepp inom det läroplansteoretiska perspektivet för studiens 

kvalitativa innehållsanalys är; Styrdokument, ramfaktorer, formuleringsarena och 

transformeringarna (Folke-Fichtelius 2008, ss. 28, 39, 43; Gustavsson 1999, ss. 44, 47-48; Vallberg 

Roth & Månsson 2008, s. 28; Wahlström 2002, ss. 30-31). Vidare menas att forskaren gör jämförelser 
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och tolkar läroplanstexternas formuleringar i sökandet efter förtydliganden/förskjutningar samt de mest 

rimliga/funktionella förklaringarna (Svenson 2015, s. 214). Allwood och Erikson (1999, s. 20) menar 

att de funktionella/rimliga förklaringarna är effekter eller funktioner, vilka sker i en cirkulär och 

ömsesidig påverkan, där undersökningsmaterialet ställs i relationen till hållbarheten i resonemanget 

inom ett system/analysmetod. Systemet/analysmetoden i denna uppsats är själva formuleringarna i 

läroplanstexterna, där de funktionella förklaringarna inom en kvalitativ innehållsanalys är de mest 

rimliga utifrån den kvantitativa (mätbara) innehållsananalysen (ibid. ss. 20-21). Den abduktiva 

analysformen (ibid. 20-21) används därmed för att uppväga balansen mellan att endast använda oss av 

rena orsaksförklaringar (latent innehåll) och/eller ändamålsförklaringar (manifesterat innehåll). 

Med avsikt att bearbeta vårt empiriska material vilka består av olika läroplanstexter, användes kvalitativ 

och kvantitativ innehållsanalys för att besvara studiens frågeställningar. Till att börja med för att få en 

helhetsbild av empirin läste vi igenom de olika läroplanstexterna flera gånger var för sig samt sorterade 

och plockades ut synliga relevanta begrepp och meningar för våra frågeställningar. Här påbörjades först 

den kvantitativa innehållsanalysen för tabell (5). Där vi utifrån läroplanstexternas (manifesta) innehåll 

räknade begreppet ansvar och delade upp de i kategorier som exempelvis förskolans uppdrag 

förskolläraren och vårdnadshavaren. För att sedan konstruera själva tabellen (5) och föra in 

begreppsfrekvensen och för att synliggöra olika förändringar/förskjutningar mellan de olika 

läroplanstexterna för att se mönster i relation till antalet kvantifierade begrepp (Ahrne & Svensson 2015, 

s. 10). Vi sedan markerat orden/innehållet i olika färgkoder, med avsikt att hålla isär och lättare kunna 

kategorisera och operationalisera (Arnqvist 2014, s. 106; Danielsson 2012, s. 336; Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström 2013, ss. 43, 51-52), för att på så vis går det genom läroplanstexternas innehåll 

att urskilja olika tolknings- och handlingsutrymmen (Boréus & Bergström 2012, ss. 30-32). Vilka ligger 

till grund för den kvalitativa innehållsanalysen med hjälp av studiens teoretiska perspektiv och dess 

centrala begrepp – som analysverktyg (Lundgren 1999, ss. 38-39). På liknande vis bearbetade vi fram 

tabell (7), skillnaden var att vi samtidigt förhöll oss till tabell (X) kring de fyra kunskapsformerna för 

att kategorisera målformuleringarna, vilka sedan har kvalitativt innehållsanalyserats. Databearbetningen 

för tabell (6) är således rena citat ur läroplanstexterna, som vi jämförde mening för mening och sida vid 

sida i flera etapper med fokus på likheter och skillnader som synliggjordes. Vilket betyder att vi 

systematiskt bearbetade (data) textinnehållet i läroplanerna (Danielsson 2012, s. 330) som utgör både 

vårt manifesta och latenta innehåll för studien. Med denna kvalitativa databearbetning avsåg vi att 

färgkoda och kategorisera läroplanscitaten (Allwood 1999, s. 45), som utgjorde är underlag för 

innehållsanalysen. Denna mixade metod mellan kvantitativ (numerisk) och kvalitativ (textdata) metod 

och analys – är inte linjär, den sker i växelverkan mellan forskningsdesignen, datamaterialet (empiriskt 

material) och teoretiskt perspektiv, som ömsesidigt påverkar varandra (Borglin 2012, ss. 269-270, 273-

274).  

Hermeneutisk ansats 

Läroplanstexterna har närlästs och granskats samt urval har gjorts utifrån kunskapsfrågorna och 

ansvarsfrågorna. Hermeneutik handlar alltså om tolkningar, förståelse och förklaringar (Friberg & 

Öhlén, 2012, s. 345). Enligt Westlund (2014, ss. 73-74) kan således en misstankens hermeneutisk 

användas för att söka förklaringar ur hur ett begrepp används ett antal gånger inom en text för att på så 

leda tolkningar i bevis. Den Hermeneutiska cirkeln/spiralen handlar om tolkningar, förklaringar samt 

förståelse ur både hel- och delhetsprincipen (Friberg & Öhlén 2012, ss. 359, 365-366; Westlund 2014, 

ss. 77-78, 85-86), där en central aspekt i analysmetoden är en växelverkan mellan att förklara och förstå 

den lästa texten i databearbetningen. 
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Forskningsetiska överväganden  

 

De forskningsetiska principer och överväganden studien ställs inför innebär att beakta god forskningssed 

som framskrivs av Vetenskapsrådet (2017, ss. 8-9), vilket medför att vi genom hela studiens 

forskningsdesign reflekterar och kontinuerligt kritiskt granskar, problematiserar och värderar det vi 

skriver fram under den föränderliga forskningsprocessen (Friberg & Öhlén 2012, ss. 359, 365-366; 

Löfdahl 2014, ss. 32-33; Vetenkapsrådet 2017, ss. 12, 28).    

Vår insamlade empiri av offentliga texter medför att studien inte innehar informationskravet om 

samtycke (Löfdahl 2014, ss. 36-37; Vetenskapsrådet 2017, ss. 15-16). vetenskapliga artiklar – vilka är 

referatgranskade, avhandlingar och annan litteratur som bygger på vetenskaplig grund (Boréus 2015, ss. 

157-175; Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, ss. 59-63; Vetenskapsrådet 2017, ss. 25-26, 

29). Under vår framskrivning av studien är det viktigt att noggrant redogöra tidigare forskares bidrag, 

tillkännagivande och resultat inom forskningsfältet och ange upphovsman när vi hänvisar till 

vetenskapliga publiceringar och andras texter (Vetenskapsrådet 2017, ss. 52-53, 55, 65). 

Studiens kvalitet 

 

God forskningskvalitet innebär att vi ämnar förhålla oss till de forskningsetiska principer som vägleder 

oss genom vår hela forskningsdesign, där respondenten möjliggörs att kunna bedöma studiens 

hållbarhet, trovärdighet, transparens och validitet (Ahrne & Svensson 2015, s. 245; Danielsson 2012, 

ss. 340-341; Svensson & Ahrne 2015, ss. 24-26; Vetenskapsrådet 2017, ss. 16, 25-26, 39). Vidare har 

vi för avsikt att göra texturval utifrån en koherens i relation till studiens syfte, forskningsfrågorna, 

teoretisk ingång och metodval (Bergström & Boréus 2012, s. 21; Boréus 2015, ss. 171-174; Thornberg 

& Fejes 2015, ss. 258-259). För att påvisa forskningsdesignens reliabilitet, tillförlitlighet samt 

trovärdighet i relation till det empiriskt insamlade materialet som grund för studiens resultat, analys och 

avslutande diskussion (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, ss. 103-104; Danielsson 2012, 

ss. 340-341; Svensson 2015, ss. 208-219). Under slutskedet av studien presenterade Skolverket 2017-

12-20 läroplansremissen (Skolverket 2017a). För att påvisa hög kvalitet på denna studie, valde vi att 

göra om våra kvalitativa tabeller baserat på remissförslaget. Dels för att på så vis tydligt stärka studiens 

tillförlitlighet, reliabilitet och validitet (Danielsson 2012, ss. 340-341; Svensson & Ahrne 2015, ss. 24-

26; Vetenskapsrådet 2017, ss. 16, 25-26), samt med motiveringen att remissförslaget innehöll intressanta 

förändringar i formuleringar för denna studies resultat och analys. Enlig Danielsson (2012, ss. 340-341) 

kan inte resultatet av en kvalitativ innehållsanalys generaliseras eller genomföras på exakt samma sätt, 

men väl vara överförbar till liknande studier – inom andra didaktiska ämnesområden och som grund för 

vidare forskning (Danielsson 2012, ss. 340-341). 

Hur hade studien kunnat genomföras alternativt? Ett alternativt genomförande av studien utifrån 

frågeställningar och syfte – med andra metoder, kan vara svårt. Då intervjustudier syftar till ”talet om” 

hos dem intervjuade personerna i studien. Observation som metodval syftar till ”görandet” i den 

pedagogiska verksamheten. Dessa två metoder skulle dock vara intressant att komplettera med vår 

studie. För att även få fram hur förskollärare subjektivt tolkar läroplanstexternas ansvarsfrågor och 

kunskapsfrågor, samt hur de handlar/arbetar inom verksamheten – i riktning mot målen utifrån 

läroplanstexternas formuleringar.  
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Resultat och analys 

Vad är ett resultat? Resultat i en kvantitativ studie kan presenteras genom mätbart utfall, i form av olika 

tabeller. Där läroplanstexternas innehåll kvantifierats samt är deskriptiv av det faktiska innehållet 

(Danielsson 2012, ss. 336, 340, 342). Studiens resultat presenteras härmed i form av tabell (4). 

I nedstående tabell (4) har vi med härledning från tabell (3), försökt att kategorisera de kvantifierade 

begreppen under förskolans förstärkta uppdrag (kapitel 1) samt under kvalitetsutvecklingsarbete mot 

målen och riktlinjerna (kapitel 2) i läroplanstexterna. För att ge svar på undersökningens frågeställningar 

måste dessa tabeller förklaras och siffrorna måste ges en innebörd. 

 

För att förstå tabell (4) ovan, bör den läsas med hjälp av färgkodning, som uttrycker högst antal ord 

genom mörkröd färg. Röd färg som att det är det en något minskad mängd av begreppen, vilket anger 
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ett lägre förekommande frekvens av ord. Blek orange färg visar på det lägsta antalet/mängden av 

begrepp. Resultatet i tabell (4) är således att visa på förskjutningar och förändringar till antal/mängd av 

våra utvalda begrepp genom ett förstärkt och förtydligat pedagogiskt utbildningsuppdrag såsom ansvar, 

kunskap, undervisning och kvalitetsutveckling – utifrån studien syfte och frågeställningar. Intressant för 

vår studies syfte och frågeställningar är det som sker mellan läroplansrevideringen 2010/2016 och 

Skolverkets (2017a) läroplansremiss, vilket ger en antydan om att förskolan närmar sig skolans 

utbildningskontext. Det går tydligt utläsa ett kvantifierbart resultat om att begrepp såsom utbildning, 

undervisning och kunskap har ökat i frekvens mellan läroplan för förskolan 2010/2016 till 

läroplansremissen 2017a, vilket visar på att det har skett ett konkret formulerat förtydligande av 

förskolans uppdrag för utbildning, ansvar, kunskap och undervisning (tabell 4). På så vis kan det möjligt 

tolkas, förklaras och kan ses som ett noggrant styrande utifrån formuleringsarenan (Folke-Fichtelius 

2008, ss. 28, 39, 43; Wahlström 2002, ss. 19-20, 30), när det kommer till syftet med förskolans uppdrag 

och förskollärarens ansvar, genom ökningen av begrepp såsom utbildning, undervisning och kunskap i 

arbetet med den nya läroplansremissen (Skolverket 2017a). Samtidigt påvisar den 

jämförande/komparativa tabellen (4) på att olika aktörer inom transformeringsarenan (Vallberg Roth 

2001, s. 151; Vallberg Roth & Månsson 2008, s. 28) har olika handlings- och tolkningsutrymmen 

(Folke-Fichtelius 2008, ss 9, 83). Förskolläraren i förskolans utbildningsverksamhet har ett större 

handlings- och tolkningsutrymme jämfört med grundskolans och förskoleklassens läroplanstexter, när 

det dels kommer till frekvenserna om kunskapsbegreppet samt undervisningsbegreppet när det kommer 

till barnens utveckling och lärande. Resultatet visar där att det handlar om barnens inhämtande/inlärning 

av kunskaper genom förskollärarens/lärarens undervisning och bedömning i grundskolans och 

förskoleklassens läroplanskontext. Även begrepp såsom uppföljning/följa upp samt resultat har ökat i 

antal/mängd mellan Lpfö’2010/2016 till läroplansremissen 2017a, vilket fortfarande pekar på ett 

(teoretiskt) begränsat tolkning- och handlingsutrymme hos förskolläraren. Samtidigt har det från 

Lpfö’2010/2016 skett en genomgående minskning av formulerad styrning och kontroll inom 

kvalitetsutvecklingsarbetet, då frekvensen av begrepp såsom utvärdering, dokumentation och 

bedömning har minskat i antal mellan Lpfö’2010/2016 till remissförslaget 2017a (tabell 4). Begrepp 

som kvalitet har minskat med 1 (antal/mängd) och analys har minskat med 2 (antal/mängd). Resultatet 

i tabell (4) visar således på ett (teoretiskt) ökande av möjligheter för förskollärarens tolknings- och 

handlingsutrymme (Folke-Fichtelius 2008, ss. 9, 83; Vallberg Roth 2001, s. 262; 2009, ss. 200-201; 

2011, ss. 147, 151) – inom ramen för kapitel 2 mellan Lpfö’2010/2016 och läroplansremissen 2017a – 

när det kommer till det manifesta och kvantitativa ordfrekvenser inom kvalitetsutvecklingen mot de 

tidigare antalet/mängd av begreppen i läroplansformuleringarna. Att begrepp ökar och/eller minskar 

påverkar förskollärarens handlings- och tolkningsutrymme utifrån att läroplanstexterna kan ses som 

både yttre och inre ramfaktorer eller förutsättningar (Folke-Fichtelius 2008, ss. 9, 28-29; Gustavsson 

1999, ss. 44, 47-47) Lundgren 2012, s. 56; Vallberg Roth 2011, ss 147, 151). 

För att tydligare kunna besvara studiens syfte och frågeställningar kring ansvar och kunskap, behöver 

de kvantitativa (manifesta) innehållet i tabell (4) utifrån styrdokumenten (Vallberg Roth 2011, ss 17, 

19; Wahlström 2016, ss. 29, 48, 50), närgranskas och närläsas genom ytterligare två tabeller (5) och (6) 

samt kvalitativt innehållsanalysernas. 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

En tolkande kvalitativ innehållsanalys av en numerisk (kvantitativ) innehållsanalys är mer komplex och 

djupgående, för att synliggöra förskollärarens möjliga och/eller begränsade handlings- och 

tolkningsutrymme inom transformeringsarenan (Folke-Fichtelius 2008, ss. 9, 83; Vallberg Roth 2001, 
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s. 262; 2009, ss. 200-201; 2011, ss. 147, 151). I den kvalitativa innehållsanalysen tar vi stöd av studiens 

teoretiska ramverk och dess centrala begrepp. Centrala begrepp inom det läroplansteoretiska 

perspektivet för studiens kvalitativa innehållsanalys är: Styrdokument, ramfaktorer, 

formuleringsarena och transformeringarna (Folke-Fichtelius 2008, ss. 28, 39, 43; Gustavsson 1999, 

ss. 44, 47-48; Vallberg Roth & Månsson 2008, s. 28; Wahlström 2002, ss. 30-31). De kvalitativa 

innehållsanalyserna härleds ur kvantifierade resultaten i tabell (4). Vilket efterföljs av en närläsning och 

granskning av begreppens framskrivna olika förskjutningar och presenteras ii tabell (5), (6) och (7) 

nedan, för att vidare besvara studiens syfte och frågeställningar.  

Förskollärarens ansvar 

I den kvalitativa innehållsanalysen går undersökningen in på kvantifiering och operationalisering av 

ansvarsbegreppet, med härledning och verifiering utav det framkomna resultatet i tabell (4). Begreppet 

ansvar är enligt tabell (4) ovan – lika i mätbar ordfrekvens/kvantifiering med 27st i Lpfö’2010/2016 och 

läroplansremissen 2017a.  
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I ovanstående tabell (5) är antalet/mängden av begreppet ansvar färgkodad utifrån läroplanstexternas 

manifesta innehåll, där mörkgrön symboliserar högst frekvens av begrepp, ljusgrön symboliserar ett 

mindre antal/mängd. Genom att kategorisera och närgranska förskollärarens ansvar i relation till 

förskolans utbildningsuppdrag, innehålls- och målområden –  kan det kvantitativt synliggöras en 

skillnad samt ansvarsförskjutning mellan läroplanstexterna i nedstående tabell (5). Resultatet visar på 

att läroplansremissen (Skolverket 2017a) uttrycker ett tydligare ansvar hos förskolläraren genom ett 

starkare formulerat utbildningsuppdrag i förskolans läroplansinnehåll. Ansvarsbegreppet har 

övergripande minskat något mellan läroplanstexten 2010/2016 och läroplansremissen 2017a, under 

kapitel 2 Mål och riktlinjer i riktning mot målen i läroplanen (tabell 5). Men utifrån ovanstående tabell 

(5) kan det genom färgkodningen och kategoriseringen påvisas att förskollärarens specifikt uttryckta 

ansvar har ökat i läroplansremissen 2017a, under kapitel 2 Mål och riktlinjer – i riktning mot målen i 

läroplanen (tabell 5). Vilket tyder på att det finns en förskjutning att förskolans utbildningsuppdrag och 

förskollärarens ansvar för barns utveckling och lärande, har ökat och därmed synliggör förskollärarens 

mer framträdande roll – i jämförelse med läroplanstexten 2010/2016.  

I en kvalitativ närläsning av förskollärarens uttryckta riktlinjer (manifesterat innehåll) mellan 

läroplanstexterna, finns det 26 st. punkter till antalet i läroplanstexten 2010/2016, vilket har ökat till 30 

st. och därmed ökat med fyra punkter till antal i remissförslaget 2017a. Varav dessa fyra nya riktlinjer 

under förskollärarens särskilda ansvar framskrivs under 2.7 Undervisning i läroplansremissen 

(Skolverket 2017a, s. 16). Vilket visar på en begränsning av förskollärarens handlings- och 

tolkningsutrymme genom tydligare riktlinjer och ökat krav på ansvar från formuleringsarenan 

(Lundgren 1979, ss. 21-22, 231-234, 237-239; Wahlström 2002, ss. 19-20, 30; Vallberg Roth 2001, s. 

242) i styrdokumentens innehållområde för målformuleringar och riktlinjer (Lundgren 2012, s. 56; 

Vallberg Roth 2011, ss. 147, 151; Wahlström 2016, ss. 29, 48, 50). Detta anser vi utifrån ett 

läroplansteoretiskt perspektiv – att det i dagens syn på förskolas uppdrag och undervisningsbegreppet 

innebär att förskolläraren får en mer framträdande roll och större ansvar i relation till förskolans 

tydligare utbildningssyfte.  

 

Vi har ovan redogjort i en kvantitativ innehållsanalys, för hur ett förtydligande av förskollärarens ansvar 

och roll har skrivits fram och förändrats över tid, utifrån den kvantitativa tabellen (5). Nedan ska vi 

skriva fram kunskapsbegreppet utifrån tabell (4), där en kvantitativ ökning har skett från 20st i 

läroplanstexten 2010/2016 till 25st i läroplansremissen 2017a.  

Förskollärarens kunskapssyn 

Det står exakt samma formulering i Läroplanstexterna 1998 och 2010/2016 kring kunskapsbegreppet. 

För att synliggöra likheter och skillnader mellan de olika läroplanstexterna har vi valt att ta ut hela citat. 

Vi ämnar genom en kvalitativ innehållsanalys i tabell (7) nedan, närgranska citaten för att få fatt på 

möjliga och/eller begränsande tolknings- och handlingsutrymme för den ansvariga förskolläraren. 

Citaten har färgkodats och genom det har vi kunnat urskilja mönster för kategorisering. De gröna 

markeringarna, visar på att det står exakt samma formulering mellan de fyra olika läroplanstexterna till 

det manifesta innehållet. De turkosa markeringarna visar på samma formulering och innehåll mellan 

remissförslaget och grundskolans läroplanstext, vilket skiljer sig från tidigare läroplanstexter för 

förskolan. Den lila markeringen visar på samma syfte med skrivningen att arbetslaget, att alla som 

arbetar i förskolan, i den enskilda skolan visar på att de verksamma i utbildningssammanhang ska ha en 

aktiv diskussion kring vad kunskapsbegreppet innebär. Den gula markeringen visar på en likhet i 
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retoriken mellan grundskolans läroplanstext och förskolans läroplanstexter från 98 och 2010/2016, att 

förskolan och skolan ska främja lärande. 

 

 

Resultatet visar således på en förändring i retoriken och uttryckssättet från att främja lärande – till att 

tydligare uttrycka att ”förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande” (Skolverket 2017a, s. 7). 

En funktionell förklaring (Allwood & Erikson 1999, ss. 20-21) och förståelse genom en hermeneutisk 

ansats (Friberg & Öhlén 2012, ss. 345, 359, 365-366; Westlund 2014, ss. 77-78, 85-86), så tolkar vi 
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denna retoriska omformulering – såsom att det på ett positivt sätt – ställer högre krav på oss förskollärare 

att utmana och stimulera alla barns olika och individuella förutsättningar, i relation till ett mer likvärdigt 

samt inkluderande vis (exempelvis särskilt begåvade barn eller barn med funktionsnedsättningar).  

Det uttrycks i läroplanstexterna från förskolan 1998 och 2010/2016, att med ”ett tematiskt arbetssätt 

kan barnens lärande bli ett mångsidigt och sammanhängande”, vilket i remissförslaget (Skolverket 

2017a) – helt är borttaget från läroplansinnehållet. I Läroplanstexterna från 1998 och 2010/2016 finns 

följande formulering i stycket efter kunskapsbegreppet och tematiskt arbetssätt:  

”Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och 

skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra 

sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, 

sinnliga och estetiska”. 

(Skolverket 1998, s. 6; Skolverket 2010/2016, s. 7) 

Ovanstående citat är i läroplansremissen uppdelad på olika ställen och insatta i en något annorlunda 

kontext. Under delrubriken Omsorg, utveckling och lärande (Skolverket 2017a. s. 7) återfinns första 

meningen från citatet ovan: ”Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig 

själva som lärande och skapande individer” (ibid. s. 7). Den andra meningen från citatet ovan har istället 

omformuleras och är inskriven i stycket med kunskapsbegreppet med formuleringen: ”Barnen ska få 

förutsättningar att bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, 

sinnliga och estetiska” (ibid. s. 7). Vilket även förstärks retoriskt ”Därför ska förskolan skapa de bästa 

förutsättningarna för barnens bildning, tänkande och kunskapsutveckling” (ibid. s. 7).  

Resultatet visar följaktligen att det har skett en omplacering av meningarna i det uttryckta 

läroplansinnehållet och något annorlunda formulering i läroplansremissen (Skolverket 2017a), inom 

förskolans uppdrag och syfte. Detta ger en tydligare styrning från formuleringsarenan (Lundgren 1979, 

ss. 20-21, 231-234, 237-239; Wahlström 2002, ss 19-20, 30) kring kunskapsbegreppets innebörd och de 

bakomliggande intentionerna i läroplanstexternas uttryckta innehållsområde och målformuleringar. 

Vilket både kan ses som både begränsande och/eller möjliggörande för de ansvariga och tolkande 

pedagogerna i förskolans utbildningsverksamhet – i den så kallade transformeringsarenan (Vallberg 

Roth 2001, s. 262; 2009, ss. 200-201; Vallberg Roth & Månsson 2008, s. 28). Detta är således beroende 

på vilka ramfaktorer (Gustavsson 1999, ss. 44, 47-48) förskolläraren uppfattar som möjliga och/eller 

begränsande inom de undervisningsprocesser som sker i förskolans utbildningsverksamhet (Gustavsson 

1999, s. 55; Wahlström 2002, s. 20). Vi tolkar det som om att formuleringarna har blivit förstärkta och 

än mer lyfter fram att det aktivt ska diskuteras kring kunskapsbegreppet ”om vad som är kunskap idag 

och i framtiden och barns lärande” (Skolverket 2017a, s. 7) i läroplansremissen. 

För att kunna visa på hur förskolans kvalitetsutveckling har förändrats över tid inom förskolans 

utbildningsverksamhet, väljer vi att ta fram förskolans mål och riktlinjer kring matematikämnet och dess 

innehållsområde, för att ge ett konkret uttryckt/manifest innehåll och göra en kvalitativ jämförande 

innehållsanalys.  

Kvalitetsutveckling mot mål och riktlinjer 

Matematisk ämneskunskap kommer till uttryck i olika former fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet (se tabell X) och anger riktningen på förskolan arbete genom tabell (7) nedan. 
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Matematik som ämne har tydligare utskrivna innehållsområden och målformuleringar i läroplanen för 

förskolan (Skolverket 2010/2016; 2017a). I läroplanstexten (Skolverket 1998) beskrivs 

målformuleringarna att dessa ”anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den önskade 

[vår understrykning] kvalitetsutvecklingen i förskolan” (Skolverket 1998, s. 7). Målen handlar 

följaktligen om att ”förskolan skall sträva [egen understrykning] efter att varje barn utvecklar” 

(Skolverket 1998, ss. 7, 9, 11). En tydlig förskjutning och styrning i läroplanens retoriska formulering 

sker till revideringen av läroplanstexten 2010/2016, vilket uttrycker att ”målen anger inriktningen på 

förskolans arbete och därmed också den förväntade [egen understrykning] kvalitetsutvecklingen i 

förskolan” (Skolverket 2010/2016, s. 8). I likhet med läroplanstexten 1998, uttrycks det att ”förskolan 
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ska sträva efter att varje barn utvecklar”, men skillnaden ligger i att förskolläraren får ett större ansvar 

genom egna framskrivna riktlinjer (Skolverket 2010/2016, s. 8). Inledande målformulering i 

läroplansremissen (Skolverket 2017a), är samma formulering som i läroplanstexten 2010/2016 med att 

”målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade [egen understrykning] 

kvalitetsutvecklingen i förskolan” (Skolverket 2017a, s. 9). Med skillnaden i formuleringen under mål 

är att ”Förskolan ska ge barnen förutsättningar [egen understrykning] att utveckla” (Skolverket 2017a, 

ss. 9, 10, 13), tyder på förskollärarens tydligare ansvarsroll samt att styrningen från formuleringsarenan 

(Lundgren 1979, ss. 21-22, 231-234, 237-239; Wahlström 2002, ss. 19-20, 30), genom 

läroplansremissen (Skolverket 2017a), närmar sig skolans övergripande målformulering med ett 

förstärkt syfte i relation till ett tydligare utbildningsuppdrag. Vilket kan kopplas samman med att 

stimulera barns utveckling och lärande, genom att utveckla pedagogiskt innehåll som utmanar barnens 

intressen, nyfikenhet samt har målen i läroplanstexten som utgångspunkt och med riktning i relation till 

ramar – process – resultat (Dahllöf 1999, ss. 5, 10, 12), för att hålla en hög kvalitet på förskolans 

utbildningsverksamhet (Skolverket 2017a, ss. 8, 9, 16). En funktionell förklaring (Allwood & Erikson 

1999, ss. 20-21) och genom den hermeneutiska hel- och delhetsprincipen (Friberg & Öhlén 2012, ss. 

345, 359, 365-366; Westlund 2014, ss. 77-78, 85-86), möjliggör en tolkning av att strävansmål nu är 

borttaget från den uttryckta läroplanstexten och blir till mer (explicit/manifest) styrda innehållsområden 

och målformuleringar (Vallberg Roth 2011, ss. 147, 157) med tydligare (implicit/latent) förväntningar 

kring förskolans utbildningssyfte kring barns utveckling och lärande samt kunnande genom 

undervisning av matematiska kunskaper. Vilket i relation till målformuleringarna i matematik (tabell 7 

ovan), visar på ett tydligare och ytterligare en starkare innehållsstyrning genom remissförslaget av 

läroplanstexten 2017a – till innehållsområde och målformuleringar (Vallberg Roth 2011, ss. 147, 157), 

samt ger ett begränsande tolknings och handlingsutrymme, kring förskollärarens ansvarsfrågor och 

kunskapsfrågor (Gustavsson 1999, ss. 44, 47, 54).  

Undervisningsbegreppet ställer högre krav på pedagogiskt innehåll samt förskollärarens planering och 

genomförande av ämnesdidaktik. Förskolläraren ges en mer framträdande roll, som en del av den 

samhällsförändrande synen förskolans utbildningsroll, funktion och därmed en tydligare organisering 

av/för undervisning – som en del av formuleringsarenas styrande föreställningar som finns bakom 

läroplanens uppbyggnad (Lundgren 1979, ss. 21-22, 231-234, 237-239; 2012, ss. 55-56). Utifrån en 

närläsning och kvantitativ innehållsanalys utifrån tabell (4), uttrycks undervisningsbegreppet i Lgr11 – 

46 gånger, varav 25 gånger direkt under avsnittet för förskoleklassen. Under Lgr11 mål och riktlinjer 

nämns undervisning 10 gånger, och inom förskolans uppdrag och värdegrund 9 gånger samt 2 gånger 

under inledningen till hela grundskolans läroplanstext. Undervisningsbegreppet nämns 12 gånger i 

remissförslaget för revideringen av läroplan för förskolan 2017a. Varav 8 gånger under förskolans mål 

och riktlinjer (kapitel 2) samt 4 gånger under kapitel 1 förskolans uppdrag, men under de nya 

delrubrikerna; Omsorg, utveckling och lärande samt Varje förskolas utvecklig (se tabell 2). Vilket delvis 

besvarar studiens frågeställningar genom kvantitativa termer, där ett väl formulerat förtydligande av 

förskolans styrdokument (Wahlström 2016, ss. 29, 48, 50) – ger förskolläraren ett (teoretiskt) begränsat 

tolknings- och handlingsutrymme i transformeringen av läroplanstexternas målformuleringar och 

innehållsområde i jämförelse till tidigare läroplanstexter (Folke-Fichtelius 2008, ss. 9, 83; Vallberg Roth 

2009, ss. 200-201; 2011, ss. 147, 151; Vallberg Roth & Månsson 2008, s. 28).  

Studiens resultat (utfall) samt den kvalitativa innehållsanalysen (dimensioner) kan förstås och ses som 

rimliga/funktionella förklaringar till det ramfaktorteoretiska tänkandet utifrån Dahllöfs (1999, ss. 5, 10, 

12) modell. En ramfaktor i denna studie är uttryckligen förändringarna i läroplansformuleringarna, som 

antingen möjliggör och/eller begränsar förskollärarens tolknings- och handlingsutrymme – genom 
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texternas manifesta innehållområde och målformuleringar, såsom Gustavsson (1999, ss. 44, 47, 54) 

skriver fram som förutsättningar för det som sker i utbildningsverksamheten. Förskollärarens ökade krav 

och ansvar att planera, genomföra, utvärdera och kvalitetssäkra verksamheten, handlar således om 

aktörens (förskollärarens) egna uppfattningar om vilka ramfaktorer i läroplansinnehållet och 

målformuleringarna kan förstås och tolkas – utifrån förskollärarens (aktörens) didaktiska kunskaper 

(Gustavsson 1999, ss. 44, 47, 54-55). Vilket leder oss in på att diskutera studiens resultat och analys 

utifrån tidigare forskning inom forskningsområden såsom didaktik, kunskap, pedagogens 

innehållskunskaper samt ämneskunskaper – Pedagogical content knowledge (Shulman 1986, ss. 9-10) 

och kvalitetsarbete. 

 

Diskussion  

I studien har vi undersökt vilka möjligheter och/eller begränsningar som förskolans styrdokument 

(formuleringsarenan) medger för förskollärarnas uppdrag inom de ansvarsfrågor samt kunskapsfrågor 

som uppstår i handlings- och tolkningsutrymmet (transformeringsarenan) utifrån läroplanstexterna. 

Studiens frågeställningar är:  

 

• Vilka tolknings- och handlingsutrymme ger olika styrdokument förskollärare gällande 

förskolans uppdrag, kvalitetsutveckling och i relation till i mål och riktlinjer i läroplanerna? 

• Vad uttrycker läroplanstexternas formuleringar om förskollärarens ansvar och kunskap?  

• Vad kan förskollärarnas didaktiska ställningstaganden och deras pedagogical content 

knowledge (pedagogisk ämnes- och innehållskunskap) i matematik få för konsekvenser för 

deras tolknings- och handlingsutrymme? 

 

Studiens resultat och närläsning i den kvalitativa innehållsanalysen visar på att innehålls-, målområdes- 

och riktlinjeformuleringarna i läroplansremissen (Skolverket 2017a) blir tydligare framskrivna. Vilket 

vi tolkar och kopplar samman som en funktionell/rimlig förklaring (Allwood & Erikson 1999, ss. 20-

21) till hur den politiska, ideologiska, juridiska och ekonomiska styrningen (Gustavsson 2002, ss. 13-

16; Sundberg 2016, ss. 76-78; Wahlström 2016, ss. 35-38) genom formuleringsarenan (Folke-

Fichtelius 2008, ss. 28, 39, 43; Wahlström 2002, ss. 19-20, 30), påverkar vad som skrivs fram i 

styrdokumenten (Carlgren 2012, s. 118; Wahlström 2016, ss. 29, 48, 50) hur de formas samt omformas 

inom en specifik samhälls- och kulturell kontext och förändras över tid (Lundgren, 2012, ss. 55-56; 

Sundberg 2016, ss. 73-74; Vallberg Roth 2011, ss. 10-11, 13). Den tidigare forskningen kring 

kunskapsbegreppet, kunskapsformer och kunskapstraditioner påvisar att vi lever i en kunskapsintensiv 

ekonomi med marknadsanpassning samt globalisering, och där synen på utbildning ses som en 

ekonomisk investering (ekonomiskt och human kapital) i relation till de yngre barnens livslånga lärande, 

som vi tolkar det – kräver kompetenta förskollärare (Bjervås 2011, ss. 27-29; Folke-Fichtelius & 

Lundahl 2015, s. 38; Gustavsson 2002, ss. 14-15; Sundberg 2016, s. 76; Wahlström 2016, s. 35).  

 

Utifrån tidigare forskning utläser vi att förskollärare arbetar i ett decentraliserat utbildningssystem 

(BOSK-kommittén 1997:157, ss. 94-95; Vallberg Roth & Månsson 2008, s. 33) i ett högteknologiskt 

samhälle med en tidsanda kring (individuella) kunskaper i fokus, vilka prioriterar epistéme-kunskap 
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(Gustavsson 2002, ss. 16, 20-21), med krav på generaliserbarhet och mätbarhet – likt den anglosaxiska 

läroplanstraditionen som speglar samhället som en effektiviserad kunskapsekonomi (Wahlström 2016, 

s. 146). Planeringen av undervisningen hamnar på förskollärarens (individuella) tolknings- och 

handlingsutrymme (transformeringsarenan) att göra urval som påverkas av olika faktorer som 

Bengtsson (1997, ss. 243-244) och Imsen (1999, s. 110) redogjort i sin forskning och därmed har ett 

ökat pedagogiskt ansvar samt krav att utveckla och utvärdera sitt eget arbetssätt. I spänningsfältet mellan 

innehålls- och processkontroll dvs. interna utvärderingar samt utfalls- och produktkontroll dvs. externa 

utvärderingar (Pramling Samuelsson 2010, ss. 159-160, 165; Sundberg 2016, ss. 75-76; Vallberg Roth 

2011, s. 167; Åsen & Vallberg Roth 2012, ss. 22-24, 27-28,31-32, 43-44), måste förskolläraren 

systematiskt reflektera kring utvärderingens resultat och använda det som grund för att få ökade 

kunskaper om förskolans utbildningsverksamhet. 

 

Trots att Sverige framhäver förskolans särart med ‘educare-modellen’ (BOSK-kommittén 1997:21, ss. 

63-64, 68; Åsén & Vallberg Roth 2012, ss. 15-20, 39) tyder resultatet i studien på en tydligare 

innehållsstyrd läroplan med retoriska målformuleringar att förskolan ska ge förutsättningar, dvs. ett 

tydligare manifest innehåll samt lutar därmed mer till en anglosaxisk läroplans- och 

utvärderingstradition (BOSK-kommittén 1997:157, ss. 94-106; Sundberg 2015, ss. 10-11; 2016, ss. 75-

76). Formuleringarna i läroplansremissen (Skolverket 2017a) visar på ett förstärkt utbildningsuppdrag, 

där undervisningsbegreppets syfte handlar om att utveckla tydligare pedagogiskt samt undervisande 

innehåll vilket inte längre skrivs ut som strävandemål (Tabell 7). Vilket påvisar begränsningar av 

förskollärarens handlings- och tolkningsutrymme i och med det nya avsnittet 2.7 Undervisning 

(Skolverket 2017a, s. 16) i det manifesta innehållet i läroplansremissen och därmed ger förskolläraren 

en mer framträdande roll. Det handlar om (ämnes)didaktiska val hos förskolläraren, att organisera 

förskolans utbildningsverksamhet, begripa och följa de mål och riktlinjer som framskrivs i 

styrdokumenten, välja ut innehållsområden och val av olika arbetssätt för undervisningen (BOSK-

kommittén 1997:21, ss. 74-75; Sundberg 2015, ss. 10-11; 2016, ss. 75-76; Vallberg Roth och Månsson 

(2008, s. 33). Den tidigare forskningen kring didaktikbegreppet, om hur didaktikens vad, hur och varför 

frågor kan användas som ett redskap för den undervisande läraren som planerare (Imsen 1999, s. 31). 

Med hjälp av Wahlströms (2016, s. 131) framskrivning av de didaktiska frågeställningarna kan den 

undervisande förskolläraren i planeringsstadiet ställa sig frågor om vad som är syftet med exempelvis 

en aktivitet och vad som är målet – för att målen lättare ska kunna utvärderas och/eller utvärderingsbara 

(Skolverket 2017c, ss. 2, 7). Vad för innehåll kan bäst utmana, stimulera och motivera barnet till varför 

det är viktigt att lära sig samt vilka aspekter om hur undervisningen kan genomföras (Wahlström 2016, 

s. 131). Vi tolkar utifrån vår studies resultat att liksom Wahlström (2016, ss. 134-135, 145-146) att detta 

ställer högre krav och medvetenhet hos den ansvariga och undervisande förskolläraren kring urvalet av 

de didaktiska innehållsaspekterna. Samtidigt menar Skolverkets (2017c, ss. 1-3) konsekvensutredning 

att det handlar om förskolans måluppfyllelse i arbetet med att säkerställa och öka kvaliteten i 

undervisningen i förskolan och arbetet mot styrdokumentens nationella mål (Utbildningsdepartementet 

U2017/01929/4, s. 8). Detta vill vi sammankoppla med tabell (7) om matematikens innehållsområde och 

målformuleringar som exempel vilket är vår utgångspunkt för vidare diskussion, vilket vi tolkar och 

kopplar ihop med ett ökat styrande genom formuleringsarenan (Folke-Fichtelius 2008, ss. 28, 39, 43; 

Vallberg Roth 2001, s. 242; Wahlström 2002, ss. 19-20, 30). 

 

Flertalet bakgrunds- och motivtexter till läroplanstexterna framhäver förskollärarens kunskaper och 

ansvar för att inneha en bred pedagogisk innehållskunskap samt en djup ämneskunskap, inom 

exempelvis matatematikområdet (Matematikdelegationen 2004:7, ss. 85-87, 92; 
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Utbildningsdepartementet 2009/10:89, s. 9), vilket ses som en nyckelfaktor hos läraren för ett 

framgångsrikt utbildningsväsende (Utbildningsdepartementet 2009/10:89, ss. 18-19). Vilket vi kopplar 

till pedagogical content knowlwdge (Shulman 1986, ss. 9-10), som talar om förskollärarens egen 

medvetenhet kring exempelvis matematikens innehållsdidaktiska frågor samt ställningstaganden. 

Tidigare forskning påvisar att det inom lärarutbildningarna råder en osäkerhet bland studenterna om att 

definiera vad matematik kan innebära (Palmer 2009, s. 401; 2010, ss. 36-37). Vilket vi tolkar som att 

det då kan vara svårt för lärarstudenter att tolka styrdokumentens innehålls- och målformuleringar samt 

välja ut vilket läroplanssinnehåll som kan ge förutsättningar för att utmana och stimulera barnens 

utveckling och lärande kring matematiskt tänkande (Björklund och Barendregt 2016, ss. 359-360; 

Delacour 2016, s. 217). Det handlar som vi tolkar det utifrån studiens tidigare forskning, bakgrunds- 

och motivtexter – om att förskollärarnas attityd och föreställningarna kring exempelvis matematikämnet 

behöver förbättras, att förskolläraren måste våga undervisa och leda matematisk undervisning i 

förskolans utbildningsverksamhet (Matematikdelegationen 2004:97, ss. 91-94; Palmer 2009, s. 388; 

2010, s. 81). Där förskollärarens tolknings- och handlingsutrymme möjliggörs och/eller begränsas – 

utifrån sin egna matematiska kompetens, erfarenheter samt kunskapssyn (Björklund 2014; ss. 380, 383, 

393; 2015, ss. 32-33; Delacour 2016, s. 215-217; Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2009, 

ss. 243-244). Vilket därmed ligger till grund för vilka (ämnes)didaktiska konsekvenser kring 

utbildningssyftets innehållsformuleringar och undervisningens målformuleringar kring planering, 

genomförande uppföljning, utvärdering och kvalitetsutveckling (Bjervås 2015, ss. 158-159). 

Kvalitetsutvecklingsarbetet innebär att undersöka vilka åtgärder som behövs göras för att öka förskolans 

måluppfyllelse (Utbildningsdepartementet 2017/01929/S, ss. 2, 7-8) vilket vi tolkar i relation till tidigare 

forskning innebär att förskolläraren behöver reflektera över avsikten kring det systematiska 

kvalitetsarbetet.  

 

Detta kan ställas i relation till vad Åsén och Vallberg Roth (2012, s. 49) skriver fram som den så kallade 

utvärderingskedjan, där målformuleringarna i läroplansinnehållet ger olika förutsättningar såsom ramar 

– process – resultat (Dahllöf 1999, ss. 5, 10, 12; Gustavsson 1999, ss. 44, 47). Vilka ligger till grund för 

förskollärarens reflekterande och (ämnes)didaktiska ställningstaganden kring innehållsdidaktiska frågor 

utifrån läroplanstextens formuleringar. Förskolläraren ska organisera för kvalitetsutveckling och 

transformera styrdokumentens uppdrag samt handla enligt målen och välja ut adekvata 

dokumentationsverktyg (Bjervås 2015, ss. 158-159). Vi tolkar att allt sammanlänkas med 

utvärderingskedjan och får direkta konsekvenser för vilka didaktiska ställningstaganden förskolläraren 

realiserar i verksamheten, beroende på förskollärarens förståelse av uppdraget i relation till 

målformuleringarna och den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Där de didaktiska 

ställningstagandena hos förskolläraren, kan ge antingen möjliggörande och/eller begränsande 

konsekvenser – för vilka kvalitetsutvecklings-, utvärderings- och analysverktyg som används i det 

systematiska kvalitetsarbetet (Bjervås 2015, s. 158). Utifrån studiens resultat och analys ser vi att 

läroplanstexternas formuleringar riktar sig mer tydligt mot förskollärarens ansvar och med ökade krav 

att arbeta medvetet och med (ämnes)didaktiska kunskaper för att nå hög kvalitet i förskolans 

utbildningsverksamhet. Likt vad Sheridan (2009, ss. 257-258) beskriver, tolkar även vi att pedagogisk 

kvalitet är en blandning mellan samhällets- och individens intressen där strukturella aspekter och 

interaktiva dimensioner påverkar förskollärarens handlings- och tolkningsutrymme relaterat till 

förskolans kvalitetsutveckling. Vilket kan problematisera avsikterna med uppföljning, utvärdering och 

kvalitetsutveckling i relation till förskolans utbildningsuppdrag och syfte, där intern utveckling och 

extern kontroll har olika avsikter – för att få ökade kunskaper om och/eller insyn i förskolans 

utbildningsverksamhet (Pramling Samuelsson 2010, ss. 159-160, 165). Förskolans förväntade 
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kvalitetsutveckling ska ställas i relation till Skollagens (SFS 2010:800, 4 kap §§ 1-8, ss. 15-16) juridiska 

styrning om kvalitet och inflytande, som ingår i den statliga kvalitetsgranskningen med nationell 

utvärdering, uppföljning samt tillsyn av förskolans utbildningsverksamhet (SFS 2010:800, 26 kap §§ 1-

27, ss. 119-123).  

 

Analyserna (dimensionerna) av resultaten (utfallen) i vår studie är vår tolkning – genom 

funktionella/rimliga förklaringar med avstamp ur hermeneutiken och är därmed ingen sanning samt hur 

det kan förstås i förhållande till vår framskrivna forskning. Som ni läst sammanlänkas alla delar i den 

tidigare forskningen om: didaktik, kunskapsbegreppet, pedagogical content knowlegde och 

kvalitetsutveckling. Vår egen förförståelse och intresse – har varit avgörande för vilka tolkningar och 

funktionella/rimliga förklaringar (Allwood & Erikson 1999, ss. 20-21), som varit möjliga att göra ur den 

hermeneutiska hel- och delhetsprincipen – vilka växelverkar med varandra (Friberg & Öhlén 2012, ss. 

353, 359, 365-366; Westlund 2014, ss. 77-78, 85-86). Samtidig bör det poängteras att förskollärarens 

handlings-och tolkningsutrymme till sist handlar om de didaktiska frågorna vad, hur och varför:  Om 

förskollärarens (individuella) uppfattningar – angående vilka inre och/eller yttre ramfaktorer 

(Gustavsson 1999, ss. 44, 47-48), påverkar förskollärarens didaktiska ställningstagande utifrån 

erfarenheter, kunskapssyn och matematisk kompetens (Björklund 2014; ss. 380, 383, 393; 2015, ss. 32-

33; Delacour 2016, s. 215-217; Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2009, ss. 243-244; 

Utbildningsdepartementet 2009/10:89, ss. 8-9, 18-19). Där förskollärarens (individuella) förståelse och 

egna uppfattning av läroplanstextens innehållsområde och målformuleringar (latent och manifesterat), 

vilka kan verka möjliggörande och/eller begränsande – i relation till de undervisningsprocesser som sker 

i förskolans utbildningsverksamhet (Gustavsson 1999, s. 55; Wahlström 2002, s. 20).  

 

Men är allt detta bara positivt? Vi tolkar utifrån studiens resultat och innehållsanalys att förskollärare 

får allt högre status samt är en länk mellan förskolans interna och externa faktorer. Genom att 

förskolläraren behöver tolka läroplanens retoriska innehållsområden, vilket kan ge olika förutsättningar 

– som ramfaktorerna inom utbildningsväsendet erbjuder. Förskolläraren har rättigheter och skyldigheter 

att kunna styra och påverka och därmed en enorm makt som både ger förskollärare en frihet samt högre 

krav och prestation att ansvara över verksamheten. Nu väntar vi med spänning på om läroplansremissen 

(Skolverket 2017a) blir godkänd av Gustav Fridolin eller går läroplansremissen (Skolverket 2017a) i 

Jan Björklunds fotspår och kastas i soporna? I jakten på…? 

 

Betydelse för praktiken och professionen 

 

Vad har studiens resultat för relevans för praktiken och professionen? Studiens resultat visar på att 

förskolans utbildningsuppdrag har förstärkts ytterligare med en mer riktad blick mot förskollärarens 

ämnesdidaktiska innehållskunskaper. Vi menar att studien är relevant i relation till praktiken och 

professionen på så vis att förskollärarutbildningen kan behöva överses och erbjuda bättre förutsättningar 

när det kommer till kurser inom ämnesdidaktik och till dess kunskapsinnehåll (matematik och 

naturvetenskap). Dels för att ge studenterna bredare och mer gedigna ämneskunskaper – för att öka de 

blivande förskollärarnas tolknings- och handlingsutrymmet av läroplanstextens innehålls- och 

målområden och på så vis skapa en större säkerhet hos förskolläraren. Studiens resultat visar även på ett 

ökat formulerat/utskrivet ansvar och krav på förskolläraren i läroplansremissen 2017a. Vilket vi ser som 
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ett närmande till lärare i förskoleklassen och grundskolans tidigare år, som en del i 

professionsutvecklingen för förskolläraren. Detta ökade ansvar för undervisning i förskolans 

utbildningsverksamhet behöver även få större plats i förskollärarutbildningen, samt att förskollärare ute 

i förskolan behöver ställa större krav på bättre förutsättningar att planera, leda, kvalitetsutveckla och 

genomföra vårt uppdrag – från förskolechefen och huvudmannen. Att förskolläraren har rätt 

förutsättningar i form av storlek på barngruppen, pedagogiskt material och miljö samt kontinuerlig 

fortbildning och kompetensutveckling.   

 

Slutsatser 

 

Rimliga slutsatser utifrån hela studiens forskningsdesign blir den deduktiva slutsatsen (Danielsson 2012, 

ss 335, 342) att förskolans verksamhet närmar sig skolans utbildningssyfte, där undervisning och 

kunskaper ska implementeras i allt yngre åldrar. En rimlig induktiv slutsats (Danielsson 2012, ss. 335, 

342) visar även den på att förskolans verksamhet närmar sig grundskolans formulering och innehåll, 

förskollärarens ansvar över undervisning och utbildning har ökat innehållsmässigt i läroplanstexten. Den 

abduktiva slutsatsen (Fejes och Thornberg 2014, s. 27) visar på att vi lever i ett kunskapsintensivt och 

kunskapsekonomiskt samhälle, där barnens utbildning ses som en investering både för barnets framtid 

och för samhället. Detta ställer större krav på förskolans organisering av utbildning och undervisning – 

för ett livslångt lärande. Förskolans verksamhet handlar om ett ömsesidigt beroende mellan Education 

and Care (jämför ‘educare’ BOSK-kommittén 1997:21, ss. 63-64, 68; Åsén & Vallberg Roth, 2012, s. 

39) och på så vis fortfarande betonar förskolans särart, i jämförelse med skolans organisering för 

utbildning och undervisning, men samtidigt visar både de induktiva och deduktiva slutsatserna att ett 

tydligare internationellt synsätt på utbildning, anglosaxiskt tänkande med tidigare ”schoolification” i allt 

yngre åldrar. En rimlig abduktiv slutats är att förskollärarens ansvar och roll har blivit tydligare och mer 

framskjuten. Huruvida förskollärarens tolknings- och handlingsutrymme utifrån styrdokumentens 

innehållsformuleringar och målområden kring ämnesdidaktiskt innehåll handlar således om 

förskollärarens egna föreställningar och tolkningsförmåga (som individ), vad förskolläraren har för 

kunskapssyn och hur förskolläraren upplever de organisatoriska ramfaktorerna (förutsättningar) – som 

möjliggörande eller begränsande för sitt eget handlingsutrymme. 

 

Vidare forskning 

 

Våra tankar efter genomförd studie är att vi tänker att flera områden behöver utforskas och riktas fokus 

mot. Det vore intressant att närmare se på vilka organisatoriska ramfaktorer som starkast påverkar 

förutsättningarna att uppnå en likvärdig utbildning och undervisning i förskolan. Vilket skulle kunna 

undersökas genom observationsstudier i flera förskolors utbildningsverksamheter, förslagsvis inom 

samma enhetsområde eller som jämförande mellan olika enhetsområden. Frågeställningar skulle 

förslagsvis kunna vara. Vilka ramfaktorer påverkar förutsättningarna för att uppnå en likvärdig 

utbildning och undervisning? Vid en jämförande studie, skulle vi även kunna ställa frågan – finns det 

likheter och/eller skillnader, i så fall vilka/vad påverkar starkast? Vidare vore det även intressant att 
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närmare granska vad förskollärarna anser och upplever som viktiga ramfaktorer genom exempelvis  

intervjustudier eller enkätstudier. Förslag på frågeställningar skulle kunna vara: Hur arbetar du som 

förskollärare för att ge barnen i verksamheten likvärdiga förutsättningar för utbildning och 

undervisning? Hur upplever förskolläraren organisatoriska förutsättningar för att arbeta enligt 

läroplanens uppdrag, mål och riktlinjer? 
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