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Sammanfattning 
 

Innehållet i förskolans läroplan medför att de som arbetar med den behöver kunskaper 

inom många olika ämnesområden. Syftet med studien var därför att få mer kunskap om 

pedagogers egenupplevda ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper, utifrån angivna mål 

och riktlinjer i Läroplan för förskolan. Till det användes webbenkät som metod. Efter 

bearbetning omfattade studiens material 160 webbenkätsvar. Ämnet som då skattades 

högst var språk/kommunikation och ämnet som skattades lägst var fysik. I tillägg till det 

framkom att drygt 50 av respondenterna, vid planerade pedagogiska aktiviteter, använde 

sig av olika didaktiska strategier beroende på hur de skattade sin ämneskunskap. Till 

skillnad från högt skattade ämnen tenderade de nämligen att, vid arbete med lågt 

skattade ämnen, förbise samspel och att ha barns intresse/behov som utgångspunkter i 

verksamheten. 

 

Nyckelord: didaktik, didaktiska strategier, förskola, läroplan, ämnesdidaktik, 

ämneskunskap 
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1. Inledning 
 

En femårig flicka ska vid tillfälle ha frågat sin förskollärare: “Vad har du egentligen för 

kompetens att ta hand om mig?” Huruvida det här stämmer är oklart, då källan är okänd. 

Men, i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) står att läsa att förskolans verksamhet 

ska präglas av en helhetssyn där barns intressen och behov utgör mittpunkten. Vidare 

framgår att det i förskollärarens uppdrag ingår att, med stöd av arbetslaget, kontinuerligt 

stimulera och utmana barns utveckling och lärande inom olika ämnesområden (ibid.). 

Med ämnesområden avses i detta examensarbete: matematik, naturvetenskap, skapande 

verksamhet, språk/kommunikation och teknik.  

 

De presenterade ämnesområdena omnämns alla i förskolans läroplan; samtliga i relation 

till mål och riktlinjer som avser barns utveckling och lärande (ibid.). Över tid har 

regleringen av förskolan och hela dess innehåll blivit allt tydligare och mer specificerat 

(Skolverket, 2009). Förskolan tycks, åtminstone delvis, närma sig skolan. En utveckling 

som, redan för drygt tio år sedan, hade pågått en längre tid (Karlsson, Melander, Pérez 

Prieto & Sahlström, 2006). Kunskapsuppdraget, samt barns utveckling och lärande är 

således vad som alltmer tycks framhållas av myndigheter och i rådande styrdokument 

(Tallberg Broman, 2017; Vallberg Roth, 2006). Utifrån ovanstående blir det uppenbart 

att de som arbetar i förskolan förväntas ha ett brett spektrum av kunskaper; inte minst 

ämnes- och ämnesdidaktiska sådana (Bäckman, 2015). Det vill säga: 

 
För att barnen ska lyckas urskilja ett innehåll krävs två saker: Att förskollärarna har tillräckliga 

kunskaper i ämnet och att de har didaktiska strategier som hjälper dem att få barnen att fokusera 

i en viss riktning som man på förväg bestämt. (Bengtsson, 2015, s. 18) 

 

Utifrån egen erfarenhet och tidigare läst litteratur i förskollärarutbildningen verkar en 

del av de som arbetar i förskolan uppleva vissa ämnen som svåra; tillsynes på grund av 

bristfälliga kunskaper (Persson, 2017; Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen, 

2011). Det vill säga, de tycks inte anse att deras ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper 

står i proportion till vad som i dagsläget förväntas av dem (Persson, 2017). Med det i 

åtanke, tror vi, att vad som kommer barn tillgodo är avhängigt arbetslagens 

sammansättning och övergripande kompetens. Mot bakgrund av ovanstående, samt att 

vi själva känner viss oro inför hur vi ska lyckas med vårt framtida uppdrag som 

förskollärare utgör pedagogers egenupplevda kunskaper och deras didaktiska strategier 

fokus för vårt examensarbete. Trots den tillsynes pågående skolifieringen av förskolan 

(Karlsson et al., 2006; Tallberg Broman, 2017; Vallberg Roth, 2006) är det viktigt att 

den förblir en lekfull plats, varpå ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper och strategier 

är väsentliga att ha (Bäckman, 2015). Ingen undervisning i förskolan är nämligen 

fulländad utan lekfulla inslag (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004). 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Förändringens vindar blåser i förskolan 

 

Nedan presenteras tidigare forskning och litteratur som belyser några av de förändringar 

som förskolan har genomgått över tid. I anknytning till det här utgör förskolans inträde i 

utbildningssystemet, samt förändrade villkor för förskollärare fokus. Om yrkesrollen är 

ospecificerad används pedagog som begrepp. Det inledande avsnittet – sökvägar till 

referenser – är giltigt för hela arbetet. 

 

2.1.1 Sökvägar till referenser  

 

Till det här arbetet har tidigare kurslitteratur från förskollärarutbildningen använts, vars 

referenslistor också har studerats. Överlag har det sistnämnda varit ett flitigt använt 

tillvägagångssätt som bistått med flertalet referenser till arbetet. I tillägg till ovanstående 

har fristående databassökningar gjorts; främst i ERIC (EBSCOhost). Vid sökningarna 

nyttjades sökord i många olika kombinationer, där exempel på sådana var: preschool, 

pedagogical content knowledge, subject (matter) knowledge, arts, drama/theatre, music, 

literacy, mathematics, science, technology, teaching strategies/methods. Vid de flesta 

av dessa sökningar användes två till tre sökord för att ringa in relevanta artiklar. Även 

direkta sökningar på författarnamn gjordes, samt i vissa fall direkta sökningar på 

artikeltitlar. För att ytterligare avgränsa sökningarna har nästan bara vetenskapligt 

granskade artiklar (peer reviewed) i fulltext använts. Funktionen som gör det möjligt att 

filtrera träffarna utifrån parametrar som “och”, “eller” och “inte” har ibland också 

nyttjats för att begränsa och styra inriktningen på sökningarna. 

 

2.1.2 Förskolan i förändring 

 

I Sverige går nuförtiden nästan alla barn i förskolan (Pramling & Pramling Samuelsson, 

2011). Det svenska samhällets ansvar för dess yngsta invånare har således ökat och 

blivit mer och mer omfattande, vartefter barnantalet i förskolan har stigit (Markström, 

2007). Genom åren har förskolan också genomgått förändringar (OECD, 2006; Persson, 

2017; Pramling Samuelsson & Tallberg Broman, 2013; Vallberg Roth, 2001). En sådan 

förändring, vars inverkan blev betydande, kom i samband med förskolans inträde i 

utbildningssystemet i slutet av 1990-talet (Persson, 2017). I och med det steget började 

nämligen förskolan att styras av Utbildningsdepartementet, varpå den sedermera fick en 

egen och uttalad läroplan att förhålla sig till: Läroplan för förskolan (Alvestad & Berge, 

2009; Persson, 2017; Skolverket, 2009; Vallberg Roth, 2006). Den trädde, för första 

gången, i kraft i augusti 1998 (Persson, 2017). Enligt Markström (2007) och Tallberg 

Broman (2017) innebar det här att förskolan gick från att ha varit en del av 

socialpolitiken, till att istället sälla sig till utbildningspolitiken. En förflyttning av ansvar 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#16
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som i sig självt förmedlade ett tydligt budskap angående förskolans framtida inriktning 

(Pramling Samuelsson & Tallberg Broman, 2013).  

 

I förskolans läroplan motiveras verksamhetens övergripande betydelse (Markström, 

2007). Trots det är den, och har alltid varit, ett relativt kort och koncist dokument; vars 

mest centrala delar utgörs av grundläggande demokratiska värderingar och helhetstänk, 

samt mål och riktlinjer (Alvestad & Berge, 2009; Skolverket, 1998; Skolverket, 2016). I 

tillägg till det här menar dock Persson (2017) att förskolans ledord även omfattar lek, 

omsorg och trygghet. En beskrivning som andra tycks dela (Bäckman, 2015; Pramling 

& Pramling Samuelsson, 2008; Westman & Bergmark, 2014). De, av Persson (2017) 

nämnda aspekterna, står också i förskolans läroplan (Skolverket, 2016). Kombinationen 

av socialpedagogisk tradition och en helhetssyn på innebörden av utveckling/lärande, 

som länge kännetecknat förskolan, tycks därmed kvarstå; trots införandet en läroplan. 

Med det sagt, här förordas därför en i allmänhet livsförberedande hållning till förskolan 

(OECD, 2006). Svensk förskola bygger således på innebörden av educare; ett begrepp 

som betyder att omsorg och pedagogik förenas på jämställda villkor (Persson, 2010). 

Det vill säga, i förskolepedagogiken är allt att betrakta som en helhet (Bäckman, 2015). 

Närmare bestämt: “Förskolepedagogik handlar om hur man tar ett helhetsansvar för 

uppfostran och undervisning av barn i förskoleåldern …” (Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 

2001, s. 12). Med anledning av det här har det inte funnits några rimliga skäl till 

ämnesuppdelning i förskolan (Bäckman, 2015), då den tycks vara som mest effektiv när 

alla dess delar är sammanflätade (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010).  

 

Det har sedan länge funnits en spänning mellan de som anser att barn enbart ska behöva 

koncentrera sig på lek, kontra de som tycker att förskolan ska vara skolförberedande 

(Markström, 2007). En spänning som förmodligen inte har minskat med åren. Med tiden 

har nämligen en alltmer påtaglig styrning av förskolan utkristalliserat sig (Elfström, 

Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2014; Persson, 2017; Skolverket, 2009). Redan vid 

den initiala implementeringen av förskolans läroplan preciserades verksamhetens 

uppdrag. De yrkesverksamma i förskolan fick då en mer uttrycklig riktlinje att utforma 

sitt arbete efter (Pramling & Pramling Samuelsson, 2008; Utbildningsdepartementet, 

2007). Därefter har aktuella myndigheter, i allt större utsträckning, fortsatt att lägga 

tonvikten på förskolans uppdrag avseende barns kunskap. Under lång tid har därför 

innehållet i förskolans läroplan gradvis förstärkts; så även mål och riktlinjer (Alvestad 

et al., 2014; Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013; Tallberg Broman, 

2017; Vallberg Roth, 2006). Det vill säga, förskolan är numera att betrakta som tidig 

utbildning med fokus på “kvalitet” (Pramling Samuelsson & Tallberg Broman, 2013), 

då det har visat sig att de första levnadsåren är viktiga för lärandet (Sheridan et al., 

2010). Men, som Broström (2006) reflekterar kring det någorlunda liknande läget för 

dansk förskoleverksamhet: “ … will the increasing curriculum thinking contribute to 

more educational quality and quality in children’s life or will we see a step towards 

formalism in preschool education … ” (s. 74). Utvecklingen låter åtminstone förstå att 

förskolan till viss del har skolifierats under flera årtionden (Karlsson et al., 2006), 

ibland tillsynes på bekostnad av det som tidigare ansågs vara det mest väsentliga: 
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omsorg/omvårdnad (Vallberg Roth, 2001). Det är dock områden som fortfarande är en 

del av uppdraget i dess helhet (Bäckman, 2015; Halldén, 2016; Pramling & Pramling 

Samuelsson, 2008; Skolverket, 2016; Westman & Bergmark, 2014).  

 

Ett tecken som, i tillägg till vad som ovan har beskrivits, tycks hjälpa till att bekräfta 

förskolans skolifiering är det numera utbredda användandet av uttrycket lärande 

(Alvestad & Berge, 2009). Det är ett begrepp som, i och med revideringen av förskolans 

läroplan, verkar ha fått fäste (Westman & Bergmark, 2014); annars har förskolan främst 

använt ord som utveckling (Alvestad & Berge, 2009). Även om orden är närbesläktade 

och kompletterar varandra (Skolverket, 2009), är skiftandet av fokus intressant. Ett 

annat tänkbart bevis att tillföra diskussionen om förskolans skolifiering är det alltmer 

förekommande undervisningsbegreppet, vilket tidigare bara associerades med skolan 

beträffande ämnesinnehåll. Idag används det emellertid ofta likvärdigt med pedagogisk 

verksamhet i förskolan (Bäckman, 2015). Oberoende av uttryck har de som arbetar i 

förskola och skola någorlunda jämbördiga uppdrag; att bistå den yngre generationen i 

deras utveckling av kunskaper och färdigheter (SFS 2010:800). 

 

2.1.3 Förändrade villkor för pedagoger i förskolan 

 

Redan på sent 1800-tal/tidigt 1900-tal utgjorde svårdefinierade egenskaper såsom 

lämplighet och kunnighet uttalade krav för att få arbeta med barn i Sverige (Tallberg 

Broman, 2017). Enligt Shulman (1987) har även diskussionen kring vad pedagoger 

borde ha kunskap om, samt hur kunskaperna bäst tillämpas länge förekommit. Frågor 

som rör professionalitet har därmed varit aktuella sedan lång tid tillbaka (ibid.). Ändå 

var, bara för ett fåtal år sedan, blott dryga 50 procent av de yrkesverksamma i förskolan 

utbildade förskollärare (Alvestad et al., 2014).  

 

När förskolans läroplan introducerades fick den inledningsvis ett mestadels positivt 

mottagande av de som skulle omsätta den i praktiken (Alvestad, 2004), då dess 

huvudsakliga syfte sades vara att bistå till att höja kvaliteten i förskolan och göra den 

mer jämlik (Sheridan et al., 2010). I nyare studier tycks emellertid tongångarna inte fullt 

lika entusiastiska. Istället framhålls där hur allt striktare mål och riktlinjer ibland ligger 

till grund för en hektisk och svårhanterlig arbetssituation (Alvestad et al., 2014), fylld 

av krav (Doverborg et al., 2013). I tillägg till det här sätter nämnd skolifiering, med 

förändringarna den medför, sina spår hos de som arbetar i förskolan. Utifrån det 

framkommer exempelvis att en profession i förändring ofta resulterar i en förändring av 

en persons yrkesidentitet (Cohen, 2008). I anknytning till det här understryker Vallberg 

Roth (2006) att vad som är att betrakta som relevant kompetens för förskollärare skiftar. 

Här spelar således situationen i samhället, samt läroplanens innehåll en betydande roll 

(ibid.). Följaktligen är det av vikt att som förskollärare bemästra förhållandet mellan 

yrkets samtliga delar (Alvestad et al., 2014). För det är, som sagt, ett komplext och 

omfattande yrke med i grunden dubbla uppdrag: omsorg och lärande (Westman & 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#16
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Bergmark, 2014). Tas inte hela uppdraget i beaktande löper förskolan risk att bli för 

ämnesinriktad (Bäckman, 2015).  

 

Som tidigare nämnts inbegriper förskolans läroplan såväl mål som riktlinjer. Trots det är 

den tämligen vagt formulerad. Den må således ge de som arbetar i förskolan en grov 

riktning att förhålla sig till, men den tillhandahåller dem inga konkreta anvisningar eller 

metoder. Istället ges stort utrymme för egen tolkning, vilket ställer betydande krav på 

den sammantagna yrkeskompetensen (Andersson & Gullberg, 2012; Bertram & Pascal, 

2002; Oberhuemer, 2005). En övergripande kompetens som de, enligt Ackesjö (2010), 

ibland betvivlar om de har. Framförallt tycks vissa behöva förbättra de ämnes- och 

ämnesdidaktiska kunskaperna (Persson, 2017; Sheridan et al., 2011; Skolverket, 2009). 

Som en följd av det här verkar en ängslan breda ut sig hos yrkesverksamma i förskolan. 

En ängslan som ytterst handlar om hur de ska klara av sina uppdrag; eftersom kraven på 

kunskap och kompetens ständigt tycks stegras (Tallberg Broman, 2017). 

 

2.2 Ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper i förskolan 

 

Följande avsnitt behandlar främst ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper i förskolan. I 

synnerhet tillägnas förskollärares ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper utrymme. I 

texter där yrkesrollen inte är tydligt specificerad, eller då den vuxnes roll benämns olika 

trots likartade kontexter, används pedagog som begrepp vid referering. 

 

2.2.1 Förskolan och ”skolämnena” 

 

I och med revideringen av förskolans läroplan har de generella kraven på pedagogers 

ämneskunskaper höjts, varpå en tydligare ämnesuppdelning kan skönjas i förskolan 

(Elfström et al., 2014). Som tidigare har poängterats vilar förskolan på socialpedagogisk 

tradition, där helheten är att betrakta som central (OECD, 2006). Förskolans verksamhet 

utgår därmed inte från enskilda ämnen. Där arbetas istället dagligen för att nå en allmän 

utveckling hos varje enskilt barn, samt deras sätt att uttrycka sig (Österlind, Østern & 

Björk Thorkelsdóttir, 2017). Företrädesvis görs det här via tematiskt arbete (Pramling & 

Pramling Samuelsson, 2008; Skolverket, 2016). Med det i åtanke är Bäckman (2015) 

därför noggrann med att lyfta fram att förskollärare inte är några ämneslärare. Men, på 

samma gång framhåller hon, i likhet med exempelvis Westman och Bergmark (2014), 

förskolläraryrkets komplexitet. För i uppdraget ingår bland annat att arbeta med flertalet 

ämnen; inom vilka de ska kunna skapa möjligheter till lustfyllt och meningsfullt lärande 

för barn (Bäckman, 2015). I tillägg till de förhållandevis specifika målen i förskolans 

läroplan, som har kunskaps- och/eller ämnesinriktning, ansvarar förskolläraren – med 

stöd av arbetslaget – följaktligen för att alla barn: ” … stimuleras och utmanas i sin 

språk- och kommunikationsutveckling, stimuleras och utmanas i sin matematiska 

utveckling, stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik …” 

(Skolverket, 2016, s. 11). I den nämnda passagen ur förskolans läroplan antas skapande 

verksamhet inkluderas i språk och kommunikation. Det, samt språkliga aspekter, talas 
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nämligen på ett annat ställe om som ett sätt för individen att ” … kommunicera med 

hjälp av olika uttrycksformer … ” (ibid., s. 7). Med anledning av det här kan inte 

förskollärare, eller andra som arbetar i förskolan, bara tillägna tid åt ett ämne (Bäckman, 

2015). Förskollärares ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper, i relation till små barn, 

har dock länge haft en relativt undanskymd roll (Pramling Samuelsson & Pramling, 

2008), vilket kan bero på att inte alla anser att ämnesbegreppet hör hemma i förskolan 

(Jonsson, 2011).  

 

I anknytning till ovanstående kallas ibland förskollärare för generalister. Med det menas 

att de många gånger har grunda kunskaper om många saker. Däremot har de nästan 

aldrig djupa och ingående kunskaper i något/några uttalade ämnesområden (Doverborg 

et al., 2013). Kort sagt, de är bra på mycket, men inte bäst på något. Ett uttalande av en 

förskollärare i Larsson (1990) tydliggör det här ytterligare: ”Jag är mångsidig. Det är en 

brist ibland, jag kan vara lite ’fladdrig’ …. Jag vill ge barnen lite av varje … ” (s. 61). 

Situationen avseende förskollärares kunskaper tycks således ha varit likartad under 

många år. I en redovisning av förslag till förtydliganden för förskolans läroplan 

poängterar också Skolverket (2009) ungefär samma sak. Däri står nämligen att läsa att 

förskollärare, med anledning av det skärpta pedagogiska uppdraget, måste ges möjlighet 

till fortbildning; både avseende ämneskunskap och didaktik. En uppfattning som 

exempelvis Elfström et al. (2014) tycks dela. Ämnesområdena som Skolverket (2009) 

då framhöll som bristande var: matematik, naturvetenskap, skapande verksamhet och 

teknik. Det här är tycks fortfarande vara ett problem som bör ses över (Persson, 2017). 

En del studier/litteratur som berör matematik (Bates, Latham & Kim, 2013; Bäckman, 

2015), naturvetenskap (Andersson & Gullberg, 2012; Elfström et al., 2014; Nilsson, 

2015), samt teknik (Bjurulf, 2013; Kara & Cagiltay, 2017) antyder något liknande. En 

bild som dessutom Sheridan et al. (2011) och Skolinspektionen (2017) bekräftar. Även 

skapande verksamhet; främst drama (Sextou, 2002) och musik (Ehrlin, 2012) upplever 

vissa som ett problem – resultat som däremot Sheridan et al. (2011) motsätter sig. 

Alvestad et al. (2014) lyfter en annan potentiell förklaring än bristfälliga kunskaper. De 

menar istället att förskollärares kunskaper i vissa fall inte utnyttjas med anledning av 

yttre strukturella omständigheter. I samband med det nämner de ämnesområden som 

matematik, naturvetenskap, skapande verksamhet och språk/kommunikation (ibid.). 

Oavsett orsak är kunskaper i och om ett ämne viktigt för att förstå barns tankar och 

funderingar, och göra någonting med dem (Elfström et al., 2014). 

 

2.2.2 Didaktik och ämnesdidaktik 

 

Jank och Meyer (1997) har utformat en så kallad arbetsdefinition av didaktik som lyder 

enligt följande: “Didaktik = Undervisningens och inlärningens teori och praktik” (s. 18). 

Vidare uttrycker de följande didaktiska “frågor” som relevanta, för att definiera 

didaktikens objekt/vad didaktik faktiskt handlar om: 

 
● vem som skall lära sig 

● vad man skall lära sig 
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● när man skall lära sig 

● med vem man skall lära sig 

● var man skall lära sig 

● hur man skall lära sig 

● genom vad man skall lära sig 

● varför man skall lära sig 

● för vad man skall lära sig 

   

(ibid., s. 17-18) 

  

Utifrån ovanstående kan didaktik beskrivas som läran om konsten att undervisa, varför 

den främst inriktar sig på hur undervisning, på olika sätt, kan utformas (Lindström & 

Pennlert, 2012, 2016). Det är således undervisningen som är objektet, inte lärandet i sig 

(Bronäs & Runebou, 2010). I generella termer rör didaktik därför en persons fallenhet 

och skicklighet att stödja sin omgivning till att förstå något på förhand bestämt. Det vill 

säga, didaktik är individens sätt att tillhandahålla någon annan med “nycklar” som 

hjälper denne till förståelse. Med det här som utgångspunkt blir således didaktikens 

centrala delar undervisning och fostran. Men, även ämnesinnehållet är i sammanhanget 

viktigt (Kansanen, Hansén, Sjöberg & Kroksmark, 2017). I anknytning till ovanstående 

är didaktik kommunikationen och interaktionen mellan pedagog och barn, samt hur de 

tillsammans närmar sig och uppnår intersubjektivitet och ett delat fokus (Pramling & 

Pramling Samuelsson, 2011).  

 

Till skillnad från didaktik (och allmändidaktik), som främst fokuserar på helheten och 

framtagandet av allmängiltiga teorier/modeller om undervisning (Kansanen et al., 

2017), är ämnesdidaktik mer specialinriktad till sin natur (Sjöholm, Kansanen, Hansén 

& Kroksmark, 2017). Ämnesdidaktik betyder således läran om konsten att undervisa i 

ett visst enskilt ämne. I ämnesdidaktik är därför frågor om innehållet i kunskapen 

undervisningen syftar till viktigt. Undervisning, som i stora drag, handlar om att skapa 

förutsättningar för kunskapsutveckling. Ämnesdidaktiska frågor inbegriper således hur 

lärprocesser riktade mot ett kunskapsinnehåll kan underlättas och påbörjas, samt hur det 

kan hållas levande och sedermera slutföras. Men, ämnesdidaktik handlar även om det 

aktuella kunskapsinnehållets struktur och beståndsdelar (Bronäs & Runebou, 2010). Det 

vill säga, ämnesdidaktiken är uttalat inriktad på de för ämnena specifika aspekterna. 

Ämnesdidaktikens dominerande relation till den allmängiltiga didaktiken har därmed 

blivit hur olika ämnen kan kombineras med den. Allt för att på bästa sätt skapa bra 

ämnesspecifika undervisningsformer och omständigheter. Didaktikens underkategorier 

är, som synes, nära förbundna och sammanflätade med varandra (Sjöholm et al., 2017). 

I relation till ovan, skriver Lindström och Pennlert (2012), att de didaktiska frågorna 

(“vad?”, “hur?” och “varför?”) även ligger till grund för ämnesdidaktiken. Vidare 

beskriver de en översiktskarta bestående av en triangel, vars bas utgörs av de didaktiska 

frågorna. Med “vad?” menas i sammanhanget innehållet i undervisningen, samt vilken 

kunskap som faktiskt avses att vidareförmedlas. Med “hur?” åsyftas istället metoden, 

samt hur processen och upplägget ska se ut. Till sist behandlas frågan “varför?” som 

handlar om syftet med innehållet och den valda metoden (ibid.).  
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Ämnesdidaktikens struktur kan, enligt Bronäs och Runebou (2010), också förklaras via 

en triangel – bestående av tre faktorer. Tre faktorer, som de menar, finns med i alla 

situationer där undervisning förekommer. Det vill säga: ämnet, pedagogen och barnet. 

Mellan dem finns sedan relationer som är nära förbundna med varandra. Vad gäller 

ämnesdidaktik måste samtliga av dem kontinuerligt förstås med hjälp av varandra. Det 

finns således jämt en tredje komponent, vilken ger relationen mellan de resterande två 

betydelse. Relationen pedagog-ämne kan beskrivas som att pedagogen omvandlar sin 

ämneskunskap till en nivå som passar för barnen och den planerade undervisningen. 

Barns relation till ämnet är kopplat till pedagogen som bidrar med en stödjande 

uppstrukturering av ämnesinnehållet för dem. Den tredje relationen framhäver 

förhållandet mellan pedagog och barn, som påverkar undervisningssituationen. I 

relationen pedagog-barn synliggörs kommunikations- och relationsmässiga aspekter, 

samt motivations- och ledarskapsmässiga aspekter – som alla har betydelse oavsett 

ämnesinnehåll (ibid). 

 

2.2.3 Didaktiska strategier i förskolan  

 

Bäckman (2015) menar att ämneskunskaper är betydelsefullt. Men, som yrkesverksam i 

förskolan behövs, enligt henne, även kunskaper i att lära ut/skapa möjligheter till 

lärande för andra. Det vill säga, didaktisk och ämnesdidaktisk kunskap. Avseende 

didaktiska strategier har hon, med fokus på matematik, identifierat följande: observera, 

dokumentera, benämna begrepp, lyssna aktivt och konkreta material. Strategier som har 

vissa likheter med några av undervisningsstrategierna som Doverborg et al. (2013) 

beskriver, exempelvis: möte och samordning mellan lärarens och barnets perspektiv, 

inramning, introducera variation, skillnaden mellan ett lokalt och ett expansivt språk 

och att utmana och stötta barnen.  

 

Enligt Bäckman (2015) är att aktivt observera, i sammanhanget, ett sätt för pedagoger 

att få övergripande vetskap om såväl barnet som barngruppens lärande och kunskaper. I 

anknytning till det här blir den didaktiska strategin att dokumentera också viktig. Den 

möjliggör nämligen för pedagogen att tillskansa sig mer ingående kunskaper om barns 

relationer till enskilda ämnen/fenomen, samt för att se deras tankar och allmänna 

utveckling på nära håll. Men, dokumentation är även ett betydande verktyg för att få 

mer kunskap om verksamheten i stort. Dessutom kan den nyttjas vid reflektion 

tillsammans med barn, enskilt och/eller i arbetslaget. Alltid för att på bästa sätt kunna 

fånga upp vad barn visar intresse för, samt för att kunna rikta deras blickar mot något 

speciellt; med hjälp av aktivitetens utformning. En utformning som alltid bör ta avstamp 

i barnets aktuella kunskapsnivå och intressen (ibid.). Ovanstående ligger även delvis till 

grund för det Doverborg et al. (2013) kallar möte och samordning av lärarens och 

barnets perspektiv. En, enligt dem, didaktisk strategi som handlar om hur pedagoger 

hanterar motsättningen mellan barns egen förståelse och den vedertagna förståelsen. I 

anknytning till det här skriver de också om inramning som didaktisk strategi. Med 

vilken de menar hur pedagogen kommunikativt sätter gränser för aktiviteten eller temat. 
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Vidare påvisar de vikten av att vara medveten om vad du vill lära ut, samt hur du via tre 

olika steg kan ta dig dit. Det vill säga, genom att först styra barns uppmärksamhet, 

därefter introducera och slutligen låta dem sätta ord på vad de upplevde. I anslutning till 

barns intressen och naturliga tankesätt, samt situationens utformning, skriver de även 

om att introducera variation. Det kan nämligen användas för att peka ut saker och 

därmed synliggöra olika aspekter för barn (ibid.). Även att benämna begrepp beskrivs 

som en annan medveten didaktisk strategi; ett sätt att, vid spontana och planerade 

situationer, ge ämnesspecifik kunskap till barn (Bäckman, 2015). I tillägg till det skriver 

Doverborg et al. (2013) om skillnaden mellan ett lokalt språk och ett expansivt språk. 

Med det menar de således hur det, via språket, går att dela en uppmärksamhet avseende 

något, samt vikten av att i leken både kunna tala i och om densamma. 

 

Utöver ovanstående är, enligt Bäckman (2015), den didaktiska strategin att lyssna aktivt 

en del av pedagogens förhållningssätt. För genom ett aktivt lyssnande kan pedagogen få 

kunskap om barns tankar och funderingar och därmed, vid behov, också förändra 

undervisningen så att den främjar berörda barn. Med användning av konkreta material, 

som didaktisk strategi, ges pedagogen sedan möjlighet att förtydliga ämnesspecifikt 

innehåll. Pedagogen kan använda material som stöd för att underlätta barns lärande i ett 

ämne. Tillsammans med användningen av material framhålls även vikten av att nyttja 

kommunikation och benämningen av begrepp (ibid.). Ett sätt att stödja barn att nå nästa 

steg i sitt lärande (Doverborg et al., 2013).  

 

Sammanfattningsvis menar Doverborg et al. (2013) att deras didaktiska strategier utgör 

grund för undervisning i förskolan och följaktligen barns meningsskapande. De som 

arbetar med barn i förskolan har således ett betydande ansvar, samtidigt som det är i 

samspelet mellan pedagog och barn som kunskapandet sker (ibid.). Även Wernberg, 

Larsson och Riesbeck (2010) poängterar gärna pedagogens roll i hur väl barns förmågor 

utvecklas, samt att dennes ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper är av vikt. Vidare 

skriver de om en didaktisk strategi, vilken utgör redskap/arbetssätt för att använda sig 

mer av lärandeobjektet. Det är ett sätt att uppmärksamma lärandet i leken. När lärande 

uppstår inbegriper det både en akt (“hur?”) och ett objekt (“vad”?). De förklarar även 

lärandeobjekt som direkta och indirekta och att pedagogers kunskap om det här är 

viktigt för att se lärande i leken. En god didaktisk förmåga, kombinerat med att även se 

de indirekta lärandeobjekten är tecken på god yrkeskompetens (ibid.). 

 

2.3 Syfte och frågeställningar 

 

Då studien omfattar förskollärare, barnskötare och individer med annan, ospecificerad, 

utbildning benämns samtliga medverkande som respondenter eller pedagoger. 
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2.3.1 Syfte 

 

Förskolans läroplan omfattar idag många ämnesområden med allt tydligare mål och 

riktlinjer. Det är en utveckling som medför att allt högre krav ställs på pedagogers 

övergripande kompetens. Samtidigt antyds från flera håll att förskolans verksamhet är 

bristfällig inom vissa ämnesområden. Med anledning av denna problematik är studiens 

syfte att få mer kunskap om pedagogers egenupplevda ämnes- och ämnesdidaktiska 

kunskaper, utifrån angivna mål och riktlinjer i Läroplan för förskolan. 

 

2.3.2 Frågeställningar 

 

 Hur skattar pedagoger sin personliga inställning till olika ämnen, samt sina 

ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper? 

 Vilka didaktiska strategier använder pedagoger sig av i planerade pedagogiska 

aktiviteter med barn; i relation till hur de skattar sin ämneskunskap? 
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3. Metod 
 

Nedan redovisas relevanta aspekter avseende det här examensarbetets metod. Följande 

avsnitt inbegriper därför en presentation av webbenkät som datainsamlingsmetod, samt 

vilka medvetna val som har gjorts i relation till urval och avgränsning. Utöver det här 

presenteras också studiens genomförande i sin helhet, samt hur det insamlade materialet 

har bearbetats. 

 

3.1 Webbenkät 

 

Traditionella enkätundersökningar har länge använts när exempelvis människors tankar, 

erfarenheter och/eller uppfattningar efterfrågas; i synnerhet om ett stort antal individer 

ska nås. Motsvarande gäller även för webbenkäter. Då det här ligger i linje med vår 

studies inriktning, samt att webbenkät troligtvis skulle inbringa ett förhållandevis 

representativt urval, motiverade detta vårt metodval. Beroende på vad som efterfrågas 

kan enkäter, enligt Trost (2012), vara såväl kvantitativt som kvalitativt utformade. De 

kan, enligt honom, även vara en kombination av båda – vilket vi utnyttjade. Till skillnad 

från traditionella enkäter är webbenkäter en nyare företeelse. Men, Hultåker (2007, 

2012) skriver att det har blivit mer vanligt förekommande att internet används för att 

samla in data till undersökningar. Vad gäller fördelar och nackdelar med webbenkäter 

finns det därför, redan nu, flertalet aspekter värda att belysa (ibid.). Det sistnämnda 

framhåller också Mertler (2002).  

 

Enligt Hultåker (2012) finns numera många bra och tillgängliga webbenkät-tjänster att 

tillgå; till liten eller ingen kostnad. Vidare skriver han att anpassningsmöjligheterna är 

webbenkätens främsta fördel. Men, han framhåller även att de skiljer sig åt beroende på 

vilken webbenkät-tjänst som nyttjas. I regel är de dock många och användbara. Några 

vanligt förekommande funktioner inkluderar, enligt honom, följande: 

 

● grundläggande inställningar 

● utformning av frågeformulär 

● det logiska arbetsflödet (ditt/dina svar styr hur du dirigeras vidare i enkäten) 

● möjligheten att göra frågor obligatoriska 

 

Ett par andra fördelar som Hultåker (2012) och Mertler (2002) nämner är möjligheten 

att få in många svar, samt den förhållandevis bekväma hanteringen av det insamlade 

materialet. Med hjälp av avancerad teknik görs nämligen, enligt dem, materialet 

automatiskt lättöverskådligt, något som annars hade krävt manuell bearbetning. I 

kombination med vår studies inriktning var ovan nämnda förtjänster vad som främst 

tilltalade oss med att använda webbenkät som metod.  

 

Även nackdelarna/svårigheterna med webbenkät är emellertid många. Till skillnad från 

traditionella enkäter kräver exempelvis webbenkäter att respondenten har tillgång till en 

dator/mobiltelefon med internetuppkoppling. Det medför i sin tur risk för tekniska 
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problem, vilka är svåra att helt undkomma. Vissa digitala avtryck, som delvis kan 

spåras till individen, förekommer ofrånkomligen också. Det vill säga, konfidentialiteten 

är vid webbenkäter – i vissa avseenden – inte nödvändigtvis lika stark som vid 

traditionella enkäter eller annan manuellt hanterad data. Med anledning av det måste 

den/de som ansvarar för webbenkäten behandla det insamlade materialet så hänsynsfullt 

som möjligt (Hultåker, 2012), vilket vi efter bästa förmåga har försökt att göra i linje 

med Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer. Främst genom att det insamlade datamaterialet 

inte har skrivits ut i pappersform, samt hållits skyddat av lösenord. 

 

3.2 Urval och avgränsning 

 

Angående population och urval menar Trost (2012) att den viktigaste frågan att lyfta 

och besvara gäller vilken befolkningsgrupp som är aktuell och intressant. Det vill säga, 

den grupp människor som studien avser att uttala sig om. Med anledning av det blir 

syfte och frågeställning(ar) avgörande för vilka människor som ska medverka (ibid.), 

varför yrkesgruppen förskollärare utgjorde primärt fokus i vår studie. Men då det, i alla 

enkätundersökningar, finns risk för låg svarsfrekvens (ibid.), valde vi att utforma 

webbenkäten så att den kunde besvaras av alla som arbetar i barngrupp på en förskola.   

 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar om pedagogers ämnes- och ämnesdidaktiska 

kunskaper valde vi att använda Facebook som plattform för att söka individer som var 

villiga att besvara vår webbenkät. Ett tillvägagångssätt, som enligt Antoun, Zhang, 

Conrad och Schober (2016), blir allt vanligare. Där tycks också ett stort antal 

förskollärare/övrig förskolepersonal uppehålla sig; i fortbildningssyfte och/eller för att 

inspireras till sin dagliga verksamhet. Av etiska skäl väljer vi att inte delge vilka 

grupper, tre till antalet, som valdes ut. Allt för att i så god mån som möjligt skydda 

respondenternas integritet (Vetenskapsrådet, 2017). Gemensamt för grupperna var 

emellertid deras allmänna inriktning mot förskolan. Tillsammans omfattade grupperna, 

vid tidpunkten för datainsamlingen, drygt hundra tusen medlemmar. Antalet unika 

medlemmar är dock lägre, då många av dem är medlem i mer än en av grupperna. Totalt 

togs 160 webbenkätsvar med i vår studie. Av dem var 138 förskollärare, 13 barnskötare 

och 9 med annan, ospecificerad, befattning. Av dem besvarade dock endast 57 

respektive 53 stycken webbenkätens två avslutande fritextfrågor. 

 

3.3 Genomförande 

 

3.3.1 Utformning av webbenkät och informationsbrev 

 

I linje med vad Trost (2012) skriver hade studiens inriktning fastställts innan processen 

med att utforma webbenkäten inleddes. Därefter formulerades ett informationsbrev (se 

bilaga 1) och ett antal preliminära frågor med upplevd relevans för studien. Ingen av 

frågorna var, av etiska skäl, av personlig karaktär. I linje med Vetenskapsrådets 

riktlinjer (2017) kunde därmed respondenternas identiteter skyddas på ett bra sätt – även 
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i relation till oss. Alla namn som förekommer i arbetet är därmed fingerade och 

könsneutrala. Vi försökte även att använda oss av ett lättillgängligt språk, samt – vid 

behov – tillhandahålla extra information för att göra frågorna lättare att förstå (se bilaga 

2, fråga 7). Nämnd process upprepades ett flertal gånger innan frågeformuläret, 

inklusive dess informationsbrev, ansågs bra nog för att prövas med hjälp av en 

pilotundersökning. Parallellt med att frågeformuläret arbetades fram undersökte vi 

vilken webbenkät-tjänst som kunde tänkas vara lämplig att använda. I det avseendet tog 

vi främst följande i beaktande: 

 

● möjligheten att bifoga informationsbrevet 

● möjligheten att utforma frågorna på ett tillfredsställande sätt 

● obegränsat antal frågor och inkomna svar 

●  inställningar som möjliggjorde visst skydd av respondenternas identiteter 

(ip-adresser lagrades ej) 

 

I enlighet med Hultåker (2012) bifogades informationsbrevet (se bilaga 1) i inledningen 

till webbenkäten. Där fick vi således utrymme att, i linje med Vetenskapsrådet (2017), 

kortfattat och sakligt inbjuda pedagoger i förskolan att delta i vår studie. Informationen 

bestod därmed främst av studiens syfte (nu något omformulerat) och en kort förklaring 

till varför den skulle genomföras; både vad gäller kunskapsbehov, samt att den låg till 

grund för ett examensarbete i didaktik. I övrigt delgavs hur data skulle behandlas, hur 

lång tid webbenkäten beräknades ta att genomföra, samt vår kontaktinformation. Vad 

gäller webbenkätens utseende och utformning framhåller Hultåker (2012) vikten av att 

den ser enkel och stilfull ut. Målet är, enligt honom, att den ska se så bra ut som möjligt, 

för så många som möjligt. Vad gäller antalet frågor och svar ville vi inte känna oss 

begränsade på förhand. Angående det skriver dock Hultåker (2012) att det, i 

webbenkäter, är än viktigare att inte ha många frågor för att minska risken för låg 

svarsfrekvens. Med anledning av det begränsade vi oss till tio frågor; de flesta med 

svarsalternativ. Huruvida alla webbenkät-tjänster tillhandahåller möjligheten att inte 

lagra respondenternas ip-adresser är för oss oklart. Utifrån Vetenskapsrådet (2017) 

ansåg vi det emellertid vara viktigt gällande skydd av respondenternas identiteter. Med 

ovanstående i åtanke valde vi att använda oss av WebbEnkäter (webbenkater.com). Där 

kunde vi nämligen, i vår egenskap av högskolestudenter (e-post kopplad till högskolan), 

få gratis tillgång till en mer avancerad version av webbenkät-tjänsten som uppfyllde 

ovan nämnda önskemål. 

 

3.3.2 Pilotundersökning 

 

Enligt Hultåker (2012) är det viktigt att i förväg ägna tid åt att konstruera frågorna, samt 

att kontrollera att allting fungerar som det är tänkt att göra. Med anledning av det 

genomfördes en pilotundersökning innan den riktiga webbenkätundersökningen. 

Webbenkäten i sin helhet, inklusive en fritextruta med plats för att skriva synpunkter 

om webbenkätens brister och förtjänster, gjordes därför tillgänglig att besvara för: 
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● 24 förskollärarstudenter 

● 5 verksamma förskollärare 

● 1 individ med chefsbefattning inom en förskoleförvaltning 

 

Av ovanstående besvarade 13 personer, i någon utsträckning, pilotenkäten. Utifrån 

deras svar och synpunkter omformulerades och omstrukturerades sedan några av 

frågorna för att på ett bättre sätt besvara studiens syfte och frågeställningar. Exempelvis 

delades frågan avseende pedagogiska material (se bilaga 2, fråga 7/8), med hjälp av 

logiskt arbetsflöde, upp i två separata steg för att generera fler svar. Det vill säga, 

svarsalternativet “ja” dirigerade respondenten vidare till fråga 8 och svarsalternativet 

“nej” dirigerade respondenten vidare till fråga 9. Utifrån en jämförelse mellan 

pilotundersökningen och den slutgiltiga webbenkätundersökningen verkar det ha givit 

önskad effekt. 

 

3.3.3 Webbenkätundersökning 

 

För att se huruvida tillvägagångssättet med Facebook som plattform skulle fungera 

undersökte vi först vilken respons andra studenter hade fått på motsvarande fråga. Där 

var variationen tillsynes stor, men överlag tycktes studenterna ha fått relativt god 

respons. Den 10 oktober 2017 publicerade därför en av författarna till det här 

examensarbetet ett kort inlägg (se bilaga 3) i en Facebookgrupp med allmän 

förskoleinriktning. Inläggets innehåll bestod av en önskan om att yrkesverksamma inom 

förskolan skulle ta sig tid att besvara vår webbenkät avseende deras ämnes- och 

ämnesdidaktiska kunskaper. Att ställa frågor till besökare av webbsidor är, enligt 

Hultåker (2012), vanligt förekommande. I enlighet med vad han skriver ombads därför 

de som ville och ansåg sig tilltalade att klicka på en hyperlänk som dirigerade dem 

vidare till webbenkäten. En exakt likadan procedur upprepades sedan de två 

nästkommande dagarna; men då i två andra grupper på Facebook. Anledningen till att 

de tre inläggen inte publicerades samtidigt var utifrån en förhoppning att ett större antal 

människor skulle nås på det här sättet. Det här följdes sedan, i kronologisk ordning, upp 

med en likvärdig kommentar på respektive inlägg av examensarbetets andre författare. 

Uteslutande för att påminna de som inte hade besvarat webbenkäten, samt för att tacka 

dem som redan hade deltagit (se bilaga 3). Tillvägagångssättet var medvetet lika; främst 

för att igenkänningsfaktorn skulle vara stor och därmed minska risken för att samma 

individer besvarade webbenkäten mer än en gång.  

 

Initialt bestämdes inget stoppdatum för webbenkäten. Istället valde vi att invänta och se 

hur responsen kom att bli. Efter tre inlägg och tre påminnelser (ett inlägg och en 

påminnelse per grupp) hade webbenkäten genererat 207 svar. Då den sista påminnelsen, 

som skrevs den 16 oktober 2017, endast resulterade i ett nytt svar stängdes webbenkäten 

den 18 oktober 2017. Totalt hade då – som nyss nämndes – 207 personer, helt eller 

delvis, besvarat webbenkäten. Fördelningen bland dem var följande: 168 förskollärare 
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(81 %), 25 barnskötare (12 %) och 14 med annan utbildning (7 %). Facebookinläggen 

med tillhörande kommentarer har senare tagits bort. 

 

3.3.4 Bortfallsanalys 

 

Att tala om externt bortfall är svårt då webbenkäten var publik och möjlig att besvara 

för ett stort antal människor. En grupp människor som vi inte har någon kunskap om. 

Att förvänta sig att alla gruppmedlemmar skulle besvara webbenkäten var emellertid 

orealistiskt. I synnerhet då alla gruppmedlemmar förmodligen inte ens arbetar i 

förskolan. I det avseendet är det omöjligt att procentuellt bestämma hur stort det externa 

bortfallet var.  

 

Enligt Hultåker (2012) ökar risken för bortfall om alla frågor är obligatoriska. Vidare 

skriver han att det är ovanligt att någon som har påbörjat en enkät, men inte slutfört den, 

återkommer vid ett senare tillfälle. Det var något som vi tog i beaktande, varför vi valde 

att minimera antalet obligatoriska frågor. Trots det var det förhållandevis många som 

aldrig slutförde webbenkäten. Huruvida aspekter som tekniska problem och/eller 

digitala avtryck spelade roll i bortfallet är svårt att svara på. Men, det är inte omöjligt 

(ibid.). Eller, kanske upplevde de undersökningsområdet svårt? I slutändan blev i alla 

fall det interna bortfallet 47 svar (23 %). Det antalet fastställdes med motiveringen att 

respondenterna skulle ha besvarat fråga 5 och 6 (se bilaga 2) fullständigt, då de var 

avgörande för studiens syfte. Då dessa frågor tillhörde webbenkätens få obligatoriska 

frågor föll heller inga fritextsvar, relevanta för en av våra frågeställningar bort vid en 

sådan gallring. Majoriteten av de 160 “relevanta” respondenterna valde dock att inte 

besvara webbenkätens två sista fritextfrågor. Sammanlagt besvarade 57 respektive 53 

stycken de två avslutande frågorna. Av de 160 hade även ett par respondenter inte svarat 

fullständigt på fråga 4 (se bilaga 2), då de inte registrerat något svar på ett varsitt ämne 

(matematik och musik). Hänsyn till det här har tagits vid beräkning av medelvärden. 

 

3.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 

 

I breda termer handlar tillförlitlighet och trovärdighet om hög standardisering (Trost, 

2012). Det vill säga, avsaknad av variation för de som ingår i studien. Hög 

standardisering är således ofta önskvärt, då det ger större möjligheter till jämförelser. 

Därmed bör i synnerhet frågeformuläret vara detsamma för alla medverkande. Däremot 

kan respondenternas svarssituationer aldrig anses standardiserade i någon större 

utsträckning, då detaljerna kring dem ofrånkomligen varierar (Trost, 2007). I strävan att 

öka tillförlitligheten genomfördes, som tidigare nämnts, därför en pilotundersökning för 

att se hur frågorna tolkades och upplevdes av respondenterna. Svaren användes således 

för att förbättra webbenkäten. I anknytning till det har vi även tagit följande i beaktande: 

 

● att alla respondenter fick besvara samma frågor 

● att webbenkätens utformning/design var tydlig och lika för alla 
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● att vi tillsammans registrerat och analyserat svaren 

 

De ovan nämnda aspekterna är, enligt Trost (2012), bra att ta hänsyn till vid 

enkätundersökningar. Tillsammans omfattar de, åtminstone delvis, vad som inbegrips i 

begreppen kongruens, precision, objektivitet och konstans (ibid.). Utifrån såväl 

pilotundersökningen som den riktiga webbenkätundersökningen tyder svarens innehåll 

också på god trovärdighet. Huruvida de kan anses representativa är dock svårt för oss att 

uttala oss om. Det enda som vi, med säkerhet, kan säga är att spridningen avseende 

yrkeserfarenhet var stor och någorlunda jämnt fördelad. 

 

3.5 Bearbetning av material 

 

Efter att webbenkäten hade stängts inleddes vår databearbetning. Som tidigare nämndes 

togs, i samband med detta, beslut om vilka kriterier som skulle gälla för huruvida 

respondenternas svar skulle tas med i studien eller inte. Den processen, i likhet med 

nästan all övrig bearbetning av materialet, gjordes med hjälp av Microsoft Excel/Google 

Sheets. Däri har materialet metodiskt gåtts igenom. En bearbetning, som till stor del, har 

bestått av genomläsningar av de inkomna svaren med efterföljande kategoriseringar – 

där materialet har sortertas utifrån innehåll.  

 

Inledningsvis tog vi itu med frågan avseende pedagogiska material (se bilaga 2, fråga 

7/8) som, i två omgångar, gicks igenom. De angivna materialens “tillhörighet” var 

emellertid ofta svåra att fastställa. Det vill säga, vi kunde inte med säkerhet fastslå om 

det handlade om egentillverkat eller inköpt/hämtat material. Ett sådant exempel var 

“språklåda”. Med anledning av det avses med färdiga pedagogiska material hädanefter 

endast de material som vi kände igen sedan tidigare och/eller har kunnat identifiera via 

sökningar på internet. Inga andra material har tagits med i sammanställningen. Nästa fas 

i bearbetningen inbegrep fråga 9 och 10 (se bilaga 2). Det vill säga, frågorna rörande 

didaktiska strategier vid planerade pedagogiska aktiviteter. Här färgkodade vi – i två 

omgångar – svaren. Det gjordes utifrån vad svaren huvudsakligen tog upp i relation till 

studiens syfte och ena frågeställning; med bland annat Bäckman (2015) och Doverborg 

et al. (2013) i åtanke. Det vill säga, något som kan liknas vid abduktiv ansats (Åsvoll, 

2014) användes. De didaktiska strategierna som framträdde var: barns intresse/behov, 

begreppsbenämning, dokumentation och/eller reflektion, materialanvändning och att 

samspela aktivt. I de till dem tillhörande citaten har smärre språkliga förändringar 

gjorts; såsom rättning av uppenbara stavfel. Citatens innehåll och mening är dock 

opåverkade av nämnda förändringar. Slutligen ställdes, på förhand bestämda frågor, till 

materialet. Frågor som bland annat fokuserade på betydelsen av antalet arbetade år i 

förskolans verksamhet i relation till personlig inställning och egenupplevda ämnes- och 

ämnesdidaktiska kunskaper. 
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4. Resultat och analys 
 

Nedan presenteras studiens resultat och analys. Studien är att betrakta som deskriptiv 

och resultatet kommer att göras tillgängligt med hjälp av kvantitativ och kvalitativ data, 

samt analyseras utifrån ett didaktiskt perspektiv. Följande avsnitt består främst av 

löpande text, men innehåller även tabeller, diagram och citat för att tydliggöra vad som 

menas. 

 

4.1 Ämnesöversikt 

 

Studiens uttalade syfte var att få mer kunskap om pedagogers egenupplevda ämnes- och 

ämnesdidaktiska kunskaper. Några av webbenkätens frågor (se bilaga 2) var därför 

utformade så att respondenterna, ämnesvis, fick möjlighet att skatta sin personliga 

inställning till dem, samt hur de upplevde sina ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper. 

Allt det här på en skala ett till fem, där siffran ett representerade det mest negativa 

värdet och siffran fem det mest positiva värdet. Resultatet – angett i medelvärden – var 

följande: 

 

Tabell 1: Ämnesöversikt – skattad personlig inställning, samt ämnes- och ämnesdidaktisk kunskap 

 Medelvärden (skala 1-5) 

Ämne 

(alfabetisk ordning) 
Personlig  

inställning 

Ämnes- 

kunskap 

Ämnesdidaktisk  

kunskap 

Bild 4,25 3,44 3,74 

Biologi 4,24 3,30 3,49 

Drama 3,78 3,20 3,26 

Fysik 3,60 2,82 2,89 

Kemi 3,57 2,84 2,89 

Matematik 4,29 4,06 4,04 

Musik 4,18 3,43 3,68 

Rörelse 4,49 3,97 4,07 

Språk/kommunikation 4,73 4,35 4,31 

Teknik 3,95 3,24 3,21 

Medelvärde/fråga: 4,11 3,47 3,56 

Differens/ämne: 1,16 1,53 1,42 
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Som tabellen (tabell 1) visar skattar respondenterna språk/kommunikation, rörelse och 

matematik högst avseende personlig inställning, ämneskunskap och ämnesdidaktisk 

kunskap. Angående matematik står det här resultatet dock i kontrast till vad andra 

skriver (Bates et al. 2013; Bäckman, 2015; Skolinspektionen, 2017), där pedagogers 

övergripande kunskaper istället ofta framställs som otillräckliga. Vad gäller personlig 

inställning och ämneskunskap skattas ämnena fysik, kemi och drama lägst i studien. 

Däremot syns en skillnad bland de lågt skattade ämnena gällande ämnesdidaktisk 

kunskap, där de tre lägst skattade ämnena istället är fysik, kemi och teknik. Det vill 

säga, drama byts ut mot teknik. Överlag stämmer det här väl överens med vad 

Skolinspektionen (2017) rapporterar gällande naturvetenskap och teknik i förskolan.   

 

Enligt Westman och Bergmark (2014) är pedagogens personliga inställning till ett ämne 

viktig. Den skattas i studien, utan undantag, högre än de egenupplevda ämnes- och 

ämnesdidaktiska kunskaperna; vilket även återspeglar sig i medelvärdena per fråga. I 

anknytning till det här skriver Elfström et al. (2014) och Nilsson (2015) att pedagogers 

dåliga självförtroende, i naturvetenskap, ofta går ut över undervisningen. Ibland till den 

grad att de undviker ämnet helt och hållet. En uppfattning som exempelvis Bjurulf 

(2013) delar angående teknik. I regel skattas de ämnesdidaktiska kunskaperna högre än 

ämneskunskaperna; med undantag för språk/kommunikation, matematik och teknik. I 

dessa ämnen skattar nämligen respondenterna sina ämneskunskaper högre än sina 

ämnesdidaktiska kunskaper. Differensen mellan de högst och lägst skattade ämnena per 

fråga följer samma mönster. Det vill säga, differenserna i medelvärde är mindre 

gällande den personliga inställningen jämfört med de ämnes- och ämnesdidaktiska 

kunskaperna.  

 

4.1.1 Erfarenhetens påverkan på självskattningen  

 

Andelen respondenter som har arbetat i förskolan i mer än 16 år uppgår i studien till 44 

procent. Den gruppen skattar sig, i frågorna om personlig inställning, ämneskunskaper 

och ämnesdidaktiska kunskaper, något högre än de som har arbetat färre antal år. 

Exempelvis framkommer en tydlig skillnad gentemot de 25 procent av respondenterna 

som har angivit att de har arbetat i förskolan i 0 till 5 år. Den gruppen har nämligen 

skattat sig lägre i samtliga tre frågor i förhållande till alla andra. Utifrån de mönster som 

framkommit av insamlad data ökar således den personliga inställningen till ämnena och 

de egenupplevda ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaperna överlag i takt med antalet 

yrkesverksamma år (se figur 1). Det här är ett resultat som delvis tycks överensstämma 

med Nilsson (2015), som gällande naturvetenskap framhåller vikten av erfarenhet för att 

kunna tillvarata ögonblick och därigenom skapa möjligheter till lärande. 
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Figur 1: Respondenternas självskattning i relation till arbetade år i förskolan 

 

Antalet arbetade år i förskolan tycks dock inte innebära några tydliga förändringar 

avseende ämnenas relationer till varandra. De ämnen som skattas högst och lägst är 

generellt desamma oavsett erfarenhet. Det vill säga, språk/kommunikation och rörelse 

förekommer alltid bland de tre högst skattade, medan fysik och kemi alltid återfinns 

bland de tre lägst skattade. 

 

4.1.2 Pedagogernas egenupplevda behov av ämneskunskap 

 

Elfström et al. (2014) menar att ämneskunskaper är viktigt för att på ett bra sätt kunna 

samspela och utmana barn i deras lärande. Enligt insamlad data ökar respondenternas 

ämneskunskaper i takt med antalet arbetade år i förskolan. Ämneskunskaper som, enligt 

dem, ofta ligger till grund vid förberedelse och genomförande av aktiviteter. Beroende 

på om respondenterna utgår från ett ämne där de klassar sin ämneskunskap som hög 

eller låg talar de olika mycket om vikten av densamma:  

 

Tabell 1: Andel svar som rör pedagogernas ämneskunskap 

 Högt skattad  Lågt skattad  

Pedagogens ämneskunskap 33 % (19 av 57) 87 % (46 av 53) 

 

I ämnen där respondenternas egenupplevda ämneskunskap skattas högt har 33 procent 

påtalat betydelsen av den för att kunna förbereda och genomföra aktiviteter. En av dem 

är Sam1, som skriver: 

  

                                                 
1
 Samtliga namn är fingerade. 
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Min egen kunskapsbas ligger till grund att plocka tankar och idéer från, till planeringen och 

genomförandet. Barnens intressen och lust ger nya tankar i genomförandet. Likaså min egen 

förmåga att analysera nuet (vad som händer i samspel, lust, intresse och kunskaper hos barnen) 

påverkar genomförandet. 

 

I jämförelse med svaren där respondenterna skattar sin ämneskunskap lågt framträder en 

skillnad. Vad gäller de lågt skattade ämnena har nämligen 87 procent påtalat vikten av 

densamma. Beträffande den egna kunskapens betydelse för förberedelse och 

genomförande av planerade aktiviteter gällande lågt skattade ämnen skriver Eli så här: 

”Går noga igenom nätet och eventuellt böcker för att få kunskap och tips och trix, frågar 

också eventuellt en kollega om tips. Tränar på genomförandet av aktiviteten och 

genomför den sen, efteråt utvärderar jag.” Utifrån ämnen där respondenterna skattar sin 

egen kunskap lågt beskriver således majoriteten av dem problematiken med den egna 

bristfälliga kunskapen och hur de själva behöver “läsa på” för att kunna undervisa i 

ämnet. Eller, så lägger de helt enkelt över ansvaret på en annan pedagog; vilket flertalet 

respondenter också ger uttryck för. Till följd av ovanstående antyder forskning att 

ämnesområden som exempelvis naturvetenskap kan bli begränsade i tid och utförande; 

trots deras framträdande roller i förskolans aktuella läroplan (Nilsson, 2015; Westman 

& Bergmark, 2014). 

 

4.2 Didaktiska strategier  

 

En av studiens frågeställningar var: Vilka didaktiska strategier använder pedagoger sig 

av i planerade pedagogiska aktiviteter med barn; i relation till hur de skattar sin 

ämneskunskap? Utifrån den identifierades följande didaktiska strategier: 

 

 Barns intresse/behov 

 Begreppsbenämning 

 Dokumentation och/eller reflektion 

 Materialanvändning 

 Samspela aktivt  

 

4.2.1 Barns intresse/behov 

 

Med den didaktiska strategin barns intresse/behov åsyftas de svar där respondenterna, 

på något sätt, nämner barns intresse och/eller behov som viktigt för förberedelse och 

genomförande av planerade aktiviteter. Det här överensstämmer även med förskolans 

läroplan, där det står att verksamheten ska ta avstamp i barns intressen och behov 

(Skolverket, 2016). Beroende på om respondenterna ombads att utgå från ett ämne som 

de ansåg sig ha bra eller bristfälliga ämneskunskaper i, såg utfallet ut så här: 
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Tabell 2: Andel svar som rör barns intresse/behov 

 Högt skattad ämneskunskap Lågt skattad ämneskunskap 

Barns intresse/behov 61 % (35 av 57) 36 % (19 av 53) 

 

I ämnen där respondenternas ämneskunskap är hög har 61 procent av dem nämnt vikten 

av att ta hänsyn till barns intresse/behov vid förberedelse och genomförande av 

planerade aktiviteter. Exempelvis formulerar sig Kim så här:  

 

Jag tänker att erbjuda barnet ett transdisciplinärt lärande där alla läroplanens förtydligade 

målområden integreras och interageras i för barnen meningsfullt sammanhang. Som pedagog 

utgår jag från barnens intresse och min roll är att hela tiden ha ett medvetet förhållningssätt som 

utmanar och expanderar barnens lärande. 

 

Då ämneskunskapen istället skattas som låg har en mindre andel av respondenterna 

nämnt barns intresse som väsentligt. Några tar emellertid upp det som relevant, men 

påpekar samtidigt att den bristande ämneskunskapen gör det svårt att följa barns 

intressen. Bland annat skriver Mika följande angående kemi: “Eftersom min kunskap är 

mindre kanske jag inte heller är lika ”uppmärksam” på vad barnen visar intresse för som 

kanske skulle kunna vara ”kemi”.” 

 

Respondenternas svar tyder på att de anser det vara viktigt att ha barns intresse och 

behov som utgångspunkt vid planerade aktiviteter. Det menar även Bäckman (2015) 

som skriver att all undervisning bör utgå därifrån. För att kunna tillvarata barns 

intressen och behov krävs dock ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper. Det förklaras 

av Bronäs och Runebou (2010), med hjälp av den ämnesdidaktiska triangeln; vilken 

består av relationerna mellan pedagog, barn och ämne. För att se och ta tillvara barns 

intressen och behov är relationen mellan pedagog och barn viktig. Det är genom 

pedagogens relation med barnet som hen kan upptäcka vad barnet intresserar sig för och 

vilken kunskapsnivå det befinner sig på, samt anpassa lärtillfällena därefter (ibid.). 

 

4.2.2 Begreppsbenämning 

 

Med den didaktiska strategin begreppsbenämning menas svar där respondenterna talar 

om vikten av att medvetet synliggöra ämnesområdet genom benämning av begrepp för 

barnen. Enkelt förklarat, pedagogen “sätter ord på saker och ting” för att rikta barns 

uppmärksamhet mot något specifikt. Att begreppsbenämning är av vikt för barns 

lärande framkommer även av förskolans läroplan. Där står exempelvis att förskolan ska 

sträva efter att barn får förståelse för begrepp, samt hur de används (Skolverket, 2016). 

Beroende på om respondenterna utgick från ett ämne de ansåg sig ha bra eller mindre 

bra ämneskunskaper i, var utfallet följande: 
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Tabell 3: Andel svar som rör begreppsbenämning 

 Högt skattad ämneskunskap Lågt skattad ämneskunskap 

Begreppsbenämning 19 % (11 av 57) 0 % (0 av 53) 

 

I ämnen där respondenternas ämneskunskap skattas högt påtalar, som tabellen (tabell 3) 

visar, 19 procent av dem vikten av att använda ämnesrelevanta begrepp vid planerade 

aktiviteter. Utifrån ämnet matematik skriver exempelvis Sasha följande om att nyttja 

adekvata begrepp: “Planeringen handlar för mej om att, när det gäller tex matematik, att 

vara beredd med matematiska begrepp och idéer som utmanar barnet i den lek eller 

aktivitet som barnet befinner sig i för stunden. Jag tar på mej Ma-glasögonen.” 

  

I ämnen där ämneskunskapen skattats lågt framhåller däremot ingen av respondenterna 

begreppsbenämning i sina svar. Vissa, 19 procent, av respondenternas svar tyder på en 

medvetenhet om att benämning av begrepp kan främja barns lärande, då det kan bidra 

till att uppmärksamma barn på ett specifikt innehåll i lärsituationer. Även Bäckman 

(2015) beskriver hur medveten benämning av begrepp kan användas som didaktisk 

strategi för att skapa möjligheter till lärande för barn. Det understryker även delvis 

Doverborg et al. (2013) som menar att strategin att introducera variation kan synliggöra 

ämnesinnehåll för barn, genom att pedagogen påvisar olika variationer och kontraster. 

Allt för att uppmärksamma dem på olika ämnesrelaterade innehåll. Även den didaktiska 

strategin från lokalt till expansivt språk kan kopplas till begreppsbenämning; då den 

handlar om att vidga barns språkliga medvetenhet. Det vill säga, det handlar om att 

kommunicera kring olika ämnesområden och därmed ge barn tillgång till korrekta 

begrepp (ibid.). 

 

4.2.3 Dokumentation och/eller reflektion 

 

Med den didaktiska strategin som benämns dokumentation och/eller reflektion menas 

här att respondenterna påtalar vikten av att dokumentera och reflektera; i arbetslaget 

och/eller enskilt. Att det är viktigt för barns möjligheter till lärande och utveckling 

framhålls även i Läroplan för förskolan. Däri står nämligen att dokumentation ska 

används för att synliggöra barns erfarenhet, kunnande, delaktighet och inflytande, samt 

att den ligger till grund för planering kring samtliga målområden (Skolverket, 2016). 

Beroende på om respondenterna utgick från ett ämne som de tyckte sig ha bra eller 

bristfälliga ämneskunskaper i, såg utfallet ut enligt följande: 

  
Tabell 4: Andel svar som rör dokumentation och/eller reflektion 

 Högt skattad ämneskunskap Lågt skattad ämneskunskap 

Dokumentation/reflektion 30 % (17 av 57) 26 % (14 av 53) 
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Som ovanstående tabell (tabell 4) visar framträder ingen direkt tydlig skillnad i svarens 

innehåll beroende på om respondenten skattat sig högt eller lågt gällande sin 

ämneskunskap. Utifrån ett högt skattat ämne skriver dock Love så här: 

 
Jag följer barnens intresse för ämnet och dokumenterar. Sedan reflekterar vi gemensamt i 

arbetslaget om det dokumenterade. Därefter skapar vi lärtillfällen utifrån vart barnen befinner 

sig. Vi dokumenterar aktiviteten och reflekterar därefter gemensamt igen för att gå vidare. I och 

med att vi arbetar projektinriktat utgår vi alltid från barnen och väljer sedan väg utifrån vad vi 

ser är aktuellt i barngruppen. 

 

Avseende ett lågt skattat ämne formulerar sig istället Sam enligt följande: “I 

genomförandet är dokumentationen ett lärande för mig om hur jag i uppdraget ger 

barnen möjligheter att lära.” Att respondenterna nämner vikten av dokumentation och 

reflektion i sina svar tyder på en medvetenhet om att denna strategi kan nyttjas som ett 

verktyg för att utveckla och förbättra verksamheten. Det menar även Bäckman (2015) 

som skriver att dokumentation, som didaktisk strategi, kan synliggöra barns möten med 

olika ämnesområden. Dokumentationerna kan således ge pedagoger mer kunskap om 

barns tankar och utveckling, samt kunskap om verksamheten. Att använda dem vid 

reflektioner tillsammans med barn, enskilt eller i arbetslaget, ger pedagogerna verktyg 

att utforma de planerade aktiviteterna utifrån. Genom dokumentationer kan nämligen 

barns uppmärksamhet riktas mot olika områden och de planerade aktiviteterna kan 

utföras på en nivå som är lämplig för dem (ibid.). 

 

4.2.4 Materialanvändning 

 

Med materialanvändning som didaktisk strategi avses att respondenterna, i sina svar, 

framhåller betydelsen av att använda konkreta material för att underlätta att nå målen 

med den avsedda aktiviteten. Det styrks även delvis av förskolans läroplan, som säger 

att lärmiljöerna ska vara utformade så att barnen får tillgång till miljö och material som 

främjar utveckling och lärande (Skolverket, 2016). Beroende på om respondenterna 

svarade med utgångspunkt i ett ämne där de skattar sin ämneskunskap högt eller lågt 

såg utfallet ut såhär: 

 
Tabell 5: Andel svar som rör materialanvändning 

 Högt skattad ämneskunskap Lågt skattad ämneskunskap 

Materialanvändning 39 % (22 av 57) 32 % (17 av 53) 

 

Som tabellen (tabell 5) visar kan en liten skillnad mellan de högt och lågt skattade 

ämneskunskaperna skönjas. Vad gäller de högt skattade ämneskunskaperna har 39 

procent av respondenterna benämnt materialets vikt. Av dem framhåller exempelvis 

Nicola materialets betydelse på följande sätt: 
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Att de får möjlighet att använda så många sinnen som möjligt. Att de kan delta aktivt själva. Att 

använda mig av TAKK2, bildstöd, ritprat och IPad för att förstärka och förtydliga både struktur 

och innehåll. Miljön som vi är i spelar också en stor roll så den måste vara genomtänkt.  

  

Motsvarande siffra för de lågt skattade ämnena är 32 procent. Även här framhålls 

således konkreta material som viktigt av förhållandevis många, varvid Charlie uttrycker 

sig så här: “I dessa ämnen tar förberedelsen längre tid, kollar upp färdigt material och 

försöker få tips från andra.” Svaren antyder att respondenterna tycks relativt medvetna 

om att de kan använda material för att hjälpa till att synliggöra ämnesinnehåll för barn. 

Det menar även Bäckman (2015) när hon beskriver den didaktiska strategin att använda 

sig av konkreta material. Den innebär att pedagogen kan främja barns lärande genom att 

tillföra olika material som stöd. De konkreta materialen kan också fungera som stöd för 

minnet. Tillsammans med materialanvändningen menar hon också att kommunikation 

och begreppsbenämning är viktigt (ibid.). 

 

I studien ombads respondenterna ge exempel på färdiga pedagogiska material som de 

använder. De vanligaste förekommande materialen inom respektive ämnesområde var: 

 

 Matematik: Matte på burk och andra UR-material 

 Naturkunskap: Skolverkets NTA-lådor, samt Draken Bertas experiment 

 Skapande verksamhet: Miniröris 

 Språk/kommunikation: Bornholmsmodellen och Babblarna 

 Teknik: Skolverkets NTA-lådor, samt UR-material 

 

4.2.5 Samspela aktivt 

 

Med den didaktiska strategin att samspela aktivt avses i studien det sociala samspelet 

mellan vuxna och barn. Det innebär att respondenterna ger uttryck för vikten av att vara 

“medforskare” tillsammans med barnen. Betydelsen av samspel uttrycks även i 

Läroplan för förskolan. I den står nämligen att samspelet mellan vuxna och barn, samt 

barnen sinsemellan ska prägla förskolans verksamhet och syn på lärande (Skolverket, 

2016). Beroende på om respondenterna hade utgått från ett ämne där de klassat sin 

ämneskunskap högt eller lågt framkom följande: 

 
Tabell 6: Andel svar som rör att samspela aktivt 

 Högt skattad ämneskunskap Lågt skattad ämneskunskap 

Samspela aktivt 47 % (27 av 57) 21 % (11 av 53) 

 

I ämnen där respondenterna skattar sin ämneskunskap högt har, som tabellen ovan visar 

(tabell 6), närmare hälften berört vikten av att samspela aktivt med barn vid planerade 

                                                 
2
 TAKK: Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Ett språkstöd som kan användas i 

förskolan. 
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aktiviteter. Mot bakgrund av sin högt skattade ämneskunskap poängterar därför Alex 

samspelets betydelse, då hen uttrycker sig så här: 

 
Behövs ej så mycket inläsning går på min egen kunskap och inspireras ihop med barnen. Vi 

forskar ihop men då krävs det att jag har lite kunskap i ämnet för att vara nyfiken ihop med 

barnen, vi ställer frågor och hypoteser ihop. 

 

Vid de ämnen där respondenterna skattar sig lågt har en mindre andel tagit upp det 

sociala samspelet som relevant. Men av dem som tar upp det skriver respondenten Kim 

följande: 

 
Inom de ämnesområden jag känner mig osäker behöver jag som pedagog läsa in mig för få en 

ökad förståelse och kunskap vilket gynnar barnen då jag kan utmana barnen i deras intresse med 

relevanta frågor, utmaningar som en medforskande pedagog. Att vara i nära relation med barnen 

och alltid sträva efter att prata med barnen istället för barnen. 

 

Respondenternas svar tyder på en medvetenhet om vikten av att finnas nära barnen och 

tillsammans utforska olika ämnesområden, för att kunna uppmuntra och stödja dem i 

deras utforskande. Det stärks av Westman och Bergmark (2014) som framhåller värdet 

av att uppmuntra barn till utforskande genom att vara fysiskt och emotionellt nära dem. 

Dessutom skriver de att det kan främja barns möjligheter till lärande. Även Bäckman 

(2015) påtalar samspelets vikt i sin beskrivning av den didaktiska strategin att aktivt 

lyssna. Via att lyssna in vad barn förmedlar verbalt och med sina handlingar, kan 

pedagogen få vetskap om hur de tänker. Det medför att pedagogen kan forma en 

undervisning som driver barns utforskande vidare. En förutsättning för ett sådant 

samspel är att pedagogen är närvarande tillsammans med barnen och att fokus är riktat 

mot vad barnen uttrycker. Därigenom har pedagogen möjlighet att snabbt kunna göra 

vissa förändringar direkt i den pågående undervisningssituationen (ibid.).  
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5. Diskussion 

 

Nedan diskuteras arbetets metod och resultat i relation till syfte och frågeställningar, 

samt relevant litteratur och forskning. 

 

5.1 Metoddiskussion 

 

Webbenkät som metod fungerade överlag väl. I synnerhet därför att den kunde 

användas som ett verktyg för att besvara studiens syfte och frågeställningar på ett 

tillfredsställande sätt. I enlighet med vad Trost (2012) skriver låg emellertid även goda 

förberedelser till grund för det här. Det vill säga, frågeformuläret och tillvägagångssättet 

var väl genomtänkt. Det medförde senare att ett förhållandevis stort datamaterial kunde 

samlas in, på relativt kort tid. Huruvida studiens 160 utvalda svar är att betrakta som 

representativa för yrkesverksamma i förskolan är emellertid svårt att uttala sig närmare 

om. Men, som tidigare poängterats var i alla fall spridningen avseende yrkeserfarenhet 

relativt jämnt fördelad bland studiens respondenter. I övrigt var Facebookgrupperna där 

webbenkäten publicerades av allmän inriktning och inte knutna till något särskilt 

geografiskt område. Om det har bidragit till mångfald bland respondenterna är oklart. 

Det insamlade rådatamaterialet kunde dock, i enlighet med Hultåker (2012), hanteras på 

ett förhållandevis bekvämt sätt, då det överfördes till Microsoft Excel/Google Sheets för 

bearbetning. Inga indikationer på tekniska problem, som annars tycks vara vanligt 

förekommande vid webbenkäter (ibid.), inkom heller från respondenterna. 

 

De problem, som trots allt uppstod, var inledningsvis ändå av teknisk karaktär. Det vill 

säga, den valda webbenkät-tjänsten hade sina begränsningar. Exempelvis var det ibland 

svårt att utforma webbenkätens rubriker och frågor på ett sådant sätt att de inte skulle få 

konsekvenser som upplevdes besvärliga för respondenterna. I enstaka fall lyckades vi 

aldrig kringgå dem. För att tematisera frågorna fick vi till exempel infoga sidbrytningar 

i webbenkäten. Om respondenterna således ville se hur de hade besvarat en tidigare 

fråga tvingades de ofta att, manuellt, backa tillbaka till aktuell sida i webbenkäten. 

Huruvida de upplevde det här irriterande är oklart. Men, kanske är det en förklaring till 

varför många av dem valde att inte besvara webbenkätens två sista frågor? De två sista 

frågorna hänvisade nämligen tillbaka till respondentens svar på fråga 5 (se bilaga 2). För 

som Hultåker (2012) skriver är utseende, utformning och funktionalitet viktigare vid 

webbenkäter än vid traditionella enkäter. En annan svårighet som aktualiserades vid 

utformningen av webbenkäten var hur vi skulle förhålla oss till några av de tillgängliga 

inställningsmöjligheterna. I synnerhet inställningen som avsåg att förhindra samma 

person från att besvara webbenkäten mer än en gång. Att utnyttja den funktionen kan 

tyckas givet. Men, risken med den var att hela förskolor då kunde bli “spärrade” från att 

delta i studien, när en i personalen hade valt att medverka. Med anledning av det här 

beslutade vi oss för att inte använda oss av den funktionen. Följaktligen kan vi inte vara 

säkra på om samma respondent förekommer mer än en gång i vår studie; något som i så 

fall skulle påverka vårt resultat. Mot bakgrund av vårt genomtänkta tillvägagångssätt, 

vid publiceringarna av Facebookinläggen, bedömer vi ändå risken som låg. Utifrån vår 
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bedömning tyder heller inget i vårt rådatamaterial på att någon har deltagit vid mer än 

ett tillfälle.  

 

Övriga svårigheter relaterade till metodvalet inkluderade främst självförvållade sådana. 

I vårt försök att hela tiden arbeta i linje med Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer gjorde vi 

exempelvis ett medvetet val att inte samla in några personuppgifter från respondenterna. 

Men, i och med det kunde vi inte heller erbjuda att ett deltagande kunde dras tillbaka. 

Eventuellt kan det här, i likhet med rädslan för digitala avtryck (Hultåker, 2012), ha 

föranlett att vissa valde att inte besvara webbenkäten. Resterande problem som uppstod 

handlade främst om hur frågorna var formulerade av oss; i synnerhet frågan avseende 

examensår som blev felställd och därför inte kunde användas i studien. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

I den aktuella versionen av Läroplan för förskolan står skrivet att ”Verksamheten ska 

utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka 

kunskaper” (Skolverket, 2016, s. 6). I den står också att de som arbetar i förskolan ska 

bidra till att stimulera och utmana barn inom flertalet angivna ämnesområden. Är den 

kombinationen alltid förenlig? Svaret på den frågan är säkerligen avhängigt vem som 

besvarar den. Oavsett svar är det dock något som alla pedagoger måste förhålla sig till. 

Hur skattar då studiens respondenter sin personliga inställning till ämnena, samt sina 

ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper? Vad gäller deras personliga inställning och 

ämneskunskap skattar de sig högst i språk/kommunikation, rörelse och matematik. Det 

motsatta gäller däremot för fysik, kemi och drama. Detsamma som ovan, med ett 

undantag, gäller även för de ämnesdidaktiska kunskaperna. Skillnaden där är att drama 

byts ut mot teknik som ett av de lägst skattade ämnena. I nära anknytning till vad 

Nilsson (2015) skriver angående betydelsen av erfarenhet tycks emellertid också 

respondenternas skattningar stiga med antal arbetade år i förskolan. Trots det verkar den 

bild som Skolverket (2009) framställde gällande vilka ämnesområden som då var 

eftersatta i förskolan alltjämt stämma relativt väl. Däremot står den här studiens resultat 

avseende matematik i kontrast med tidigare forskning och rapportering, där ämnet 

istället ofta framställs som bristande och/eller svårt (Bates et al., 2013; Bäckman, 2015; 

Skolinspektionen, 2017; Skolverket, 2009). Vilken är den troliga anledningen till det 

här, och varför upplevs vissa ämnen som svårare än andra? Här kan eventuellt en 

återkoppling till den personliga inställningen göras, då Westman och Bergmark (2014) 

menar att den är viktig i sammanhanget. Men, exakt hur stor roll spelar den? Och vad 

påverkar den? 

 

I ämnes- och ämnesdidaktisk kunskap motsvarar, som enda ämnen, studiens 

medelvärden för fysik och kemi en otillräcklig egenupplevd kunskap bland 

respondenterna. Resultatet stämmer således väl överens med tidigare forskning och 

rapportering, där naturvetenskap ofta är ett ämnesområde som framställs som svårt 

(Andersson & Gullberg, 2012; Elfström et al., 2014; Nilsson, 2015; Sheridan et al., 

2011; Skolinspektionen, 2017). Däri presenteras dock de naturvetenskapliga ämnena 
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ofta som en enhet, istället för tre separata ämnen – biologi, fysik och kemi. Det är 

intressant då respondenterna i den här studien fick svara utifrån respektive ämne, varpå 

det visade sig att de är mer positivt inställda och anser sig ha bättre kunskaper i biologi 

än i fysik och kemi. Vad kan anledningen till det här vara? Varför följer inte biologi 

samma mönster som övriga naturvetenskapliga ämnen? Det är således möjligt att 

studiens utfall hade blivit annorlunda om vi, i likhet med många andra, hade presenterat 

de naturvetenskapliga ämnena tillsammans. 

 

I likhet med vad Bäckman (2015) skriver framhöll som förväntat många av 

respondenterna vikten av ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper. I synnerhet i ämnen 

där de skattade sin ämneskunskap lågt; 87 procent. Men, även i ämnen där de skattade 

sin ämneskunskap högt; 33 procent. Hur de skattade sin ämneskunskap tycks även – av 

naturliga skäl – ha betydelse för huruvida de använder adekvata ämnesbegrepp som 

didaktisk strategi vid planerade aktiviteter, något som även Bäckman (2015) antyder. Är 

det ens möjligt att nyttja begreppsbenämning om ämneskunskapen saknas? Framförallt 

verkar dock ämneskunskapen påverka vilken hänsyn respondenterna tar till barnen vid 

förberedelse och genomförande av planerade aktiviteter. Det vill säga, hur stor vikt de 

lägger vid att följa barns intresse/behov, samt att aktivt samspela med dem. Med 

anledning av att förskolan, enligt Skolverket (2016), alltid ska utgå från barnen är det 

här intressant. För att tydliggöra, 61 procent av respondenterna tenderade att framhålla 

vikten av att tillvarata och utgå från barns intresse/behov när de skattade sin 

ämneskunskap högt. Men, utifrån ett ämne där de istället skattade sin ämneskunskap 

lågt sjönk den siffran till 36 procent. Ett liknande mönster kunde även skönjas avseende 

att aktivt samspela med barn. Då respondenterna utgick från ett ämne där de skattade sin 

ämneskunskap högt angav 47 procent betydelsen av att kontinuerligt samspela med 

barnen. Motsvarande siffra då de istället utgick från ett lågt skattat ämne uppgick till 21 

procent. Framträdande för ämnena där den egna ämneskunskapen skattades lågt var 

överlag att respondenterna framhöll problematiken med det, samt hur de tillskansade sig 

mer sådan. I anknytning till det här tycks vikten av att ha barns intresse/behov och 

samspel i fokus och som utgångspunkt vid planerade aktiviteter förbises. Eventuellt kan 

den identifierade didaktiska strategin att dokumentera och/eller reflektera bistå till att 

motverka det här – om den används rätt. Enligt Bäckman (2015) är nämligen dess syfte 

att pedagogen ska tillägna sig kunskap om barns relation till ämnena och utifrån det 

kunna planera undervisningen på en nivå som passar och intresserar dem. 

 

Förändringen av fokus innebär att pedagogen fokuserar mer på sig själv och sin relation 

till ämnet, istället för att ha barnens intresse/behov som utgångspunkt vid planerade 

aktiviteter. Det här kan härledas till den ämnesdidaktiska triangeln (Bronäs & Runebou, 

2010). Med den menas de grundläggande relationerna mellan pedagog, barn och ämne, 

samt hur de alltid är beroende av varandra (ibid.). I ämnen där den egna kunskapen 

skattats lågt ligger således respondenternas fokus på deras relation till ämnet, och den 

problematik som den bristande ämneskunskapen medför gällande inläsning i ämnet. I 

ämnen där respondenterna skattat sin kunskap högt, ligger istället tyngdpunkten på 

relationen mellan barn och pedagog, samt vikten av att utgå från barns intresse/behov 
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vid planerade aktiviteter. Det vill säga, pedagogens fokus tycks flyttas från barnen, till 

att istället fokusera på sig själv och den egna bristande kunskapen vid lågt skattade 

ämnen. Men, hur kan pedagoger – som det verkar – försumma en så väsentlig del av 

förskolans uppdrag, bara för att de upplever ämnet svårt? Är det här något som i 

förlängningen påverkar barns möjligheter till utveckling och lärande? 

 

5.3 Slutsats och framtida forskning 

 

Den här studiens resultat visar att matematik, rörelse och språk/kommunikation är de 

ämnen som respondenterna anser vara roligast, samt har bäst kunskaper i. Motsvarande 

ämnen, men i negativ bemärkelse, är istället fysik och kemi, samt drama (personlig 

inställning/ämneskunskap) och teknik (ämnesdidaktisk kunskap). I de ämnen där 

respondenterna skattar sin ämneskunskap lågt får det här till följd att didaktiska 

strategier som barns intresse/behov, att aktivt samspela och begreppsbenämning inte 

nyttjas lika mycket som när ämneskunskapen är hög. Det vill säga, i vår studie framkom 

att pedagoger, i ämnen där de skattat sin ämneskunskap lågt, tenderar att fokusera på sig 

själva och sin bristande kunskap istället för barns intresse/behov och samspel – vilket 

även är studiens främsta kunskapsbidrag till det aktuella fältet. Som en fördjupning av 

den här studien anser vi därför att det är viktigt med en mer omfattande undersökning av 

hur pedagogers bristande ämneskunskaper påverkar verksamhetens hänsynstagande till 

barns intresse och inflytande. Ett annat exempel på framtida forskning är att ha 

förskollärarutbildningarna som studieobjekt. Där skulle det vara intressant att undersöka 

vilken påverkan examensår, och tillhörande version av förskollärarutbildningen, har på 

ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper. Eller om några skillnader kan ses avseende 

förskollärarnas ämnes- och ämnesdidaktiska kunskap beroende på vilket lärosäte de har 

studerat vid.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1  

 

Till Dig som arbetar i förskolan … 
 

10 oktober, 2017 

 

Med följande information vill vi inbjuda Dig att besvara en webbenkät där Du får 

möjlighet att dela med Dig av hur Du förbereder och genomför planerade aktiviteter i 

förskolan.  

 

Webbenkäten beräknas ta cirka 10-15 minuter att besvara. 

 

Vårt syfte är att, utifrån Läroplan för förskolan, få mer kunskap om yrkesverksammas 

egenupplevda ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper. I dagsläget finns relativt lite 

forskning inom området, varför vi försöker bidra till att fylla ett kunskapsbehov. 

 

Studien kommer att behandlas i linje med forskningsetiska riktlinjer. Det insamlade 

materialet kommer därför bara att analyseras och diskuteras av oss, utifrån studiens 

syfte och befintlig forskning på området. Studien kommer att sammanställas på ett 

sådant sätt att ingen enskild individ eller förskola ska vara möjlig att identifiera. 

 

Resultatet presenteras som ett examensarbete i didaktik vid Högskolan i Gävle och 

kommer sedan att vara tillgängligt för allmänheten att läsa. I samband med det 

överlämnas webbenkätsvaren till Högskolan i Gävle som i regel förvarar dem under 

cirka ett år; enbart som kontrolluppgifter för examination av examensarbetet.  

 

När Du har tagit del av och accepterat ovanstående information trycker Du på “Nästa” 

för att starta webbenkäten.  

 

Vid frågor, tveka inte att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Anna Karin Holm 

E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Louise Larsson 

E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

studenter i kursen “Examensarbete i didaktik, 15 hp” vid Högskolan i Gävle 

 

Handledare:  

Fil Dr, Docent, Universitetslektor i didaktik Anneli Frelin, Akademin för utbildning och 

ekonomi, Högskolan i Gävle 

 

E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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