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Titel 

Undervisning och lärande i förskolans läroplaner: En kritisk diskursanalys utifrån ett 

förändringsperspektiv av 20 års förändringar i förskolans läroplaner 

 

English titel 
Teaching and Learning in Swedish Pre-School Curriculum: A Critical Discourse 

Analysis of 20-Years Developement of Pre-School Curriculum 

 

Abstrakt 
Läroplanen för förskolan förändras i takt med att samhället förändras. Läroplanen kan på 

många sätt beskrivas som en mall för den goda samhällsmedborgaren men även som ett 

hjälpmedel till att bedriva verksamheten i förskolan. I läroplanen tas olika områden upp 

som hur förskolan ska bedrivas och vilka kunskaper som ska läras ut. Kunskap är en 

resurs för samhället och vilka kunskaper som ska läras ut är ständigt i förändring. I 

läroplanen för förskolan som kom år 2018 tillkom begreppet undervisning vilket kan ses 

som kontroversiellt. Detta eftersom begreppet undervisning är starkt förknippat med 

skolan och inte med förskolans verksamhet. Studien ska därför utifrån en kritisk 

diskursanalys ur ett förändringsperspektiv analysera undervisning och lärande i alla 

läroplanerna för förskolan. Detta i syfte att kartlägga hur de olika läroplanerna för 

förskolan definierar undervisning och lärande samt beskriver hur undervisning och 

lärande ska bedrivas. Resultatet visar att undervisning som metod alltid har funnits med i 

förskolans läroplan. Dock har själva begreppet undervisning inte funnits med i läroplanen 

förrän 2018. Vilket ord som används för att beskriva genomförandet av undervisning i 

förskolan möjliggör eller hämmar vad som kan genomföras på förskolan. Undervisning i 

förskolan har förtydligats och förskolans verksamhet beskrivs numera som en utbildning. 

Detta går att koppla till läroplansteori om att förskolan gått från en informell till en formell 

utbildning där det läggs mer fokus på utbildning än tidigare. Den ökade inriktningen på 

utbildning gör att kvaliteten och likvärdigheten i landets förskolor och skolor ökar. Detta 

möjliggör att barn i Sverige kan prestera bättre i skolan och på så sätt bli en resurs för 

samhället. 

 

Nyckelord 
Förskolan, Lärande, Läroplan, Läroplansteori, Undervisning och Utbildning 
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1 Inledning 
Under vår utbildning till förskollärare har det tillkommit två nya läroplaner: läroplan för 

förskolan 1998 reviderad 2016 och läroplan för förskolan 2018. Vi förstår därför 

komplexiteten i förändring av styrdokument under kort tid och att det kan vara 

problematiskt att gå ifrån ett sätt att tänka till ett annat. Vi har under VFU samt vikariat 

märkt hur personalen har olika inställningar till undervisning och lärande. Detta kan 

möjligtvis bero på vilken läroplan som var aktuell under pedagogens utbildning. 

Läroplanen kan därför möjligtvis påverka pedagogens erfarenheter och sätt att bedriva 

och uppfatta undervisning och lärande i förskolan. Läroplan för förskolan är ett 

styrdokument framtaget av skolverket som är styrt av regeringen. Läroplanens innehåll 

påverkas därför av samhällets struktur genom exempelvis regeringsbyte och samhällets 

normer och värden. Det kan därför möjligtvis finnas ett samband mellan hur samhällets 

syn på förskolan har förändrats och hur läroplanens definition av undervisning och 

lärande har förändrats. 

 

Förskolans läroplan har funnits i 20 år och har förändrats i takt med att samhället 

utvecklats. Det är därför av intresse att kartlägga hur synen och definitionen på 

undervisning och lärande har förändrats under dessa år. Förskolan blev en del av 

skolväsendet när den första läroplanen gavs ut 1998.  Då betonades även vikten av de 

yngre barnens lärande eftersom förskolan blev en del av utbildningssystemet vilket har 

stärkts ännu mer sedan dess i de olika revideringarna av läroplanen. Dock fanns inte 

begreppet undervisning med i läroplanen från 1998. Det har skett stora förändringar från 

1998 när förskolan fick sin första läroplan fram till den från 2018 som beskrivs som en 

ny läroplan istället för en revidering. Däremellan har det kommit två revideringar: en 

2010 och en 2016. Olika teorier om lärande har varit av betydelse för den svenska 

förskolan. Under mitten av 1900-talet hade Piagets utvecklingspsykologi stor betydelse 

för den svenska skolan och synen på barns lärande och utveckling. Men under 1980- och 

1990-talen var det Vygotskijs sociokulturella teori som hade störst betydelse och det 

framträdde då en modernare syn på barns lärande och utveckling (Lundgren 2014). 

 

Enligt Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) är undervisningsbegreppet 

kontroversiellt i förskolan. Detta eftersom undervisning ofta är förknippat med skolan 

medan förskolans verksamhet länge kännetecknats av omsorg och lek (ibid). Flera 

förskollärare har därför inte velat benämna arbetet i förskolan som undervisning utan vill 

istället benämna det som lärande (Skolinspektionen 2016). Undervisning är enligt 

Skolinspektionen (2016) målstyrda processer mot styrdokument som syftar till barns 

utveckling och lärande. Undervisning syftar till ett lärande men ett lärande behöver inte 

ske bara för att undervisning bedrivs. Det är av intresse att synliggöra vad läroplanen 

tidigare har beskrivit som undervisning och lärande och i vilka situationer som begreppen 

används eftersom att läroplanen är ett av arbetslagets styrdokument. I studien kommer 

komplexiteten i den begreppsliga relationen mellan lärande och undervisning att 

beskrivas utifrån skolverkets beskrivning i läroplanen. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom en kritisk diskursanalys ur ett förändringsperspektiv 

kartlägga hur de olika läroplanerna för förskolan definierar undervisning och lärande samt 

beskriver hur undervisning och lärande ska bedrivas. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur har undervisning och lärande definierats i förskolans olika läroplaner? 

2. Hur ska undervisning och lärande bedrivas enligt de olika läroplanerna? 
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2 Bakgrund 
I bakgrunden kommer studien först att gå in på att definitionen av läroplan är komplex 

och att den har förändrats över tid. En läroplan kan också ha olika innebörd i olika 

sammanhang och i olika länder. I Sverige härstammar ordet från engelskans curriculum. 

Curriculum beskriver vad utbildningen bör innehålla, hur den bör gå till samt definition 

av vad utbildning innebär (Lundgren 2015). En läroplan kan ses utifrån flera olika 

perspektiv. Ett av dessa perspektiv är det läroplansteoretiska perspektivet där olika 

faktorer som politik, samhälle och värden etc. påverkar användandet samt innehållet i 

läroplanen. Läroplansteori handlar också om läroplanens funktion i förskolans/skolans 

verksamhet och i samhället samt om vilka faktorer som spelar in i skapandet av 

läroplaner. Det kan därför tolkas som att läroplanen är en sorts mall och det har funnit 

olika mallar genom olika tider. I bakgrunden kommer även PISA-undersökningens 

eventuella påverkan på förskolan att tas upp. Slutligen kommer förskolans roll i samhället 

och del i skolväsendet att tas upp. 

 

2.1 Olika perspektiv på läroplansteori 

Lundgren (2015) menar att det finns olika perspektiv på läroplansteori. De första 

perspektiven på läroplansteori som uppstod var ett försök till att identifiera olika koder i 

läroplanerna. Läroplanskoder består av de talade och outtalade principer som styr hur mål 

utformas och hur innehållet väljs ut och organiseras för ett lärande. Utformningen av 

läroplanskoderna är i förhållande till ramar och skolan som organisation. Frågor om 

skolan som institution och hur den är konstruerad blev därför mer viktig. Lundgren (2006) 

menar att konceptet läroplan är svårt att definiera utanför utbildningens ramar. Hans 

definition av begreppet är att det är en plan för lärande eller utlärande. Han (ibid.) menar 

att det var under den stora skolreformen på 1960-talet som termen "Läroplan" togs i bruk. 

Läroplansteori som ett område att studera kom i slutet av 1970-talet och i början fanns 

det en oklarhet kring vad begreppet "läroplansteori" innebar. Någon utbildning för lärare 

om läroplansteori fanns på den tiden inte och det fanns en stor okunskap och brist på 

kritisk forskning kring läroplaner. 

 

Englund (1988) ser läroplanen ur ett politiskt samhällsperspektiv där han i sin 

litteraturstudie beskriver att olika läroplaner speglar skilda uppfattningar. Lundgren 

(2006) ser också på läroplansteori utifrån ett samhällsperspektiv. Han menar att det har 

skett en förändring inom utbildningsväsendet i skolsystemet i många länder under 60 – 

70-talen. Även ekonomin hade en tillväxt under den här tiden. Under denna tillväxtperiod 

sågs utbildning som en investering både för samhället och för individen. Dessa faktorer 

lade grunden för en förändring inom utbildningsväsendet och blev en drivande kraft för 

det nya tänkandet kring läroplansteori. Englund (1988) menar vidare att läroplanen är 

socialt och historiskt baserat. Det behöver därför ses som ett politiskt dokument utifrån 

flera olika gruppers önskningar. Målet med läroplanen ändras därför utifrån olika sociala 

påverkningar. Lundgren (2015) beskriver att i början av 1990 talet öppnades möjligheten 

att välja skola och utbildning. Det bildades därför en marknad för utbildning. Kunskap 

och utbildning har blivit mer och mer viktig för ett lands ekonomiska tillväxt i en global 

värld. I Sverige används läroplanen som ett instrument för staten att kontrollera 

skolsystemet. I de flesta europeiska länder är läroplanen beslutat av staten. I USA finns 

det dock inte en enda läroplan utan det finns istället flera lokala läroplaner (Lundgren 

2015). 
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2.2 Läroplanen som en mall 

Enligt Lundgren (2015) är utbildning en representation av samhället. För att förstå 

utbildning är det därför viktigt att analysera vem det är som har makten. Utifrån vems 

intentioner händer detta? Vem vinner eller möjligtvis förlorar på detta? Är det traditioner 

som uppehålls eller ett uppdrag att försöka hitta en fungerande symbios. Vad 

utbildningssystemet ska ha för mål och innehåll är därför en svårighet. I Sverige har denna 

svårighet mötts genom läroplanen. Läroplanen skapades för att bygga ett skolsystem som 

ska stärka landets ekonomi. Risken med läroplanen är dock att kunskaperna som lärs ut i 

våra skolor inte visar på ett absolut av all kunskap som kan läras och som behövs för att 

förbereda oss för framtiden. Men det som finns i läroplanen kan mätas och därför blir 

läroplanen en manual till att designa en människa med värden och kunskaper som landet 

eftersträvar, vilket inte är någon given kunskap (Lundgren 2015). Englund (1988) menar 

också att läroplanen visar på vilka värden och kunskaper som samhället eftersträvar. I 

skolan lär sig alla barn plikter och demokratiska rättigheter som en del av samhället. 

Synen på samhället och kunskap, samt olika politiska uppfattningar synliggörs därför i 

läroplanen. Olika utbildningsuppfattningar tillkommer också relaterade till skolans 

organisation. 

 

Vallberg Roth (2001) jämför olika riktgivande texter för förskola, fritidshem och skolan 

för att se hur dessa har förändrats över tid; 1840 – 2000. Hon tar inspiration från bland 

annat Lundgren (1979) och Englund (1988) i sin studie. I sin studie beskriver Vallberg 

Roth att läroplanen har gått från “det goda hemmets och hembygdens läroplan” till 

“folkhemmets socialpsykologiska läroplan” och slutligen till “det situerade världsbarnets 

läroplan” (ibid. s247). För att förstå innehållet och funktionen av läroplanens förändring 

behövs det ses utifrån ett historiskt perspektiv genom ett vidgat läroplansbegrepp. I ett 

vidgat läroplansbegrepp är inte läroplanen enbart en strikt plan eller det officiella 

undervisnings upplägget. Det är istället en riktlinje för verksamhetens principer och 

värden och vad som avgör vilken kunskap som värderas som viktig. I “det goda hemmets 

och hembygdens läroplan” hade kyrkan en stark position i samhället. Värden som lärdes 

ut då var därför fokuserade på kristna värderingar. I “folkhemmets socialpsykologiska 

läroplan” var barnomsorgen en del av socialdepartementet där vård och omsorg av barn 

var av vikt för att föräldrarna i synnerlighet kvinnor skulle in på arbetsmarknaden. Detta 

utvecklades senare från vårduppdraget till ett jämlikt uppdrag för att alla skulle få samma 

förutsättningar. Först i “den situerade världsbarnets läroplan” blev barnomsorgen en del 

av utbildningssystemet och fick sin första läroplan och benämns därför som förskola. 

Målstyrning, globalisering och individualisering är tre viktiga beståndsdelar och fokus 

blev på barnets bästa. 

 

Lundgren (2006) menar att läroplansforskning är en stor del av forskningen kring 

utbildning i Sverige idag, vilket den inte var tidigare. Lundgren lyfter även fram att vi 

lever i en global värld som ständigt förändras och utvecklas. Detta innebär att det sker 

förändringar inom flera områden som i samhället och i kulturen. Dessa förändringar 

påverkar även politiken som i sin tur påverkar hur utbildningen i landet ser ut. Lundgren 

menar vidare att för att kunna rekonstruera läroplansteori och belysa vikten av forskning 

kring läroplaner så behövs de kulturella och sociala förändringarna tas i beaktande och 

sättas i förhållande till förskolans verksamhet. 

 

Förskolan är en del av skolväsendet (Lpfö 2018) och lägger större vikt vid undervisning 

och lärande än tidigare. Detta kan tyda på att förskolan har fått en större och viktigare 

betydelse i samhället. Att förskolan är viktig går även att se i andra sammanhang. Det 

finns till exempel olika förslag kring att förskolan ska bli obligatorisk, dock har inga 
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sådana förslag gått igenom än. Lärarnas tidning (2013) lyfter i artikeln ”SSU vill ha en 

obligatorisk förskola” fram att SSU (Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund) har 

förslag om att förskolan ska bli obligatorisk från tre års ålder. Ordföranden för SSU menar 

i artikeln att, trots medgivande om att det kan låta radikalt med 25 timmar i veckan från 

tre års ålder, att det om några år kommer att ses som något normalt. Även Remnert (2017), 

gruppledare för Liberalerna i Nyköpings kommun vill se fler barn i förskolan från tre års 

ålder. Det finns flera fördelar med att gå i förskolan. I förskolan, lyfter Remnert (ibid.) 

fram, att barnen får träna på sina sociala och kommunikativa förmågor samt grunderna 

för att läsa och skriva. 

 

2.3 PISA-undersökningen och dess påverkan på förskolan 

Utbildningsdepartementet (2015) har utifrån PISA-undersökningarna (Programme for 

International Student Assessment) sett att beroende på vilken förskola barnen tidigare har 

gått på, påverkar nio år senare vilka resultat barnen får på PISA-testen (ibid). PISA är 

världens största undersökning kring elevers prestationer i skolan vid 15 års ålder. PISA-

undersökningarna är ett OECD-projekt (Organisation for Economic Co-operation and 

Development,) som syftar till att utbyta idéer och erfarenheter kring elevers 

presentationer vid 15 års ålder mellan medlemsländerna. De ämnen som elevernas 

prestation undersöks i är läsförståelse (från och med år 2000), matematik (från och med 

år 2003) och naturvetenskap (från och med år 2006). I PISA-undersökningarna sätts 

elevernas resultat i relation till tidigare PISA-undersökningar och mellan länderna. 

Generellt har Sveriges resultat inom samtliga ämnen från år 2000, 2003, 2006 sjunkit 

fram till år 2012 där resultaten var som sämst, men från år 2015 visar det på en 

uppåtgående trend där elevernas resultat från 2015 är likvärdigt med det från 2006. 

Sveriges resultat från år 2015 i relation till övriga OECD länder är att Sverige presterade 

på en genomsnittlig nivå i naturvetenskap och matematik men över genomsnittet i 

läsförståelse. Sverige presterade 2012 under OECD genomsnittet på samtliga 

ämnesområden (PISA 2016). I mars/april 2018 genomfördes det en ny PISA-

undersökning, men resultatet av den kommer inte att presenteras förens i december 2019. 

Om Sverige fortfarande är på en uppåtgående trend i elevernas prestationer i relation till 

de övriga länderna återstår att se. 

 

Utbildningsdepartementet (2015) ser genom PISA-undersökningen möjligheterna i att 

investera i förskolan och förskolan får i och med detta en högre status i det svenska 

samhället, vilket även märks inom politiken. Förskolans påverkan på barnens framtida 

skolgång uttrycktes redan 1996 av Göran Persson när han lyfte fram vikten av förskolan: 

 
Det livslånga lärandet ska vara en hörnsten i regeringens politik mot arbetslösheten. 

Sverige ska kunna konkurrera med hög kompetens, vars förutsättningar ska ges genom 

en hög kvalitet i alla skolformer, från förskolan till högskolan. Förskolan ska bidra till att 

förbättra grundskolans första viktiga år (Utbildningsdepartementet 2015 s.65). 

 

2.4 Förskolan som en del i skolväsendet och roll i samhället 

Ulf P Lundgren tillsätter år 1996 en utredning kring de olika skolformerna 

(Utbildningsdepartementet 2015). Utredningen leder samma år fram till ett förslag om att 

ha en läroplan även till förskolan. I mars 1998 överlämnas därmed en proposition till 

riksdagen. Bara tre månader senare ges den första läroplanen för förskolan ut.  Tack vare 

läroplanen fick förskolan officiellt en högre status än tidigare. Regeringen ville distansera 

sig från förskolan som en del i familjepolitiken och istället bli en del inom skolan och 

utbildningsväsendet, för att främja barns utveckling och lärande. Läroplan för förskolan 

1998 togs väl emot av de som arbetade inom förskolans verksamhet. Det ansågs dock inte 
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kompatibelt med förskolans traditioner att ha mål för barnets lärande. Därför beslöts det 

att alla målen i läroplanen ska strävas mot och inte vara uppnåendemål, vilket skulle ha 

lagt för stora krav på barnen (ibid.). 

 

Den socialdemokratiska regeringen påbörjade en proposition till en ny skollag innan valet 

2006 (Utbildningsdepartementet 2015). Men vid regeringsskiftet tillträdde istället en 

borglig regering och gav 2009 skolverket i uppdrag att revidera läroplanen från 1998. Där 

önskade regeringen ha förtydliganden samt nya avsnitt kring barns språkliga, 

kommunikativa och matematiska utveckling. Naturvetenskap och teknik blev också större 

områden i läroplanen. Ett helt nytt avsnitt om uppföljning, utveckling och utvärdering 

tillkom och blev en del i det systematiska kvalitetsarbetet vilket var stort för det hade 

länge diskuterats.  Syftet med uppföljning, utvärdering och utveckling var att få kunskap 

om förskolans kvalitet. Kvalitet och likvärdighet var i och med den nya läroplanen år 

2010 av vikt. Skollagens inledande kapitel började också gälla förskolan. Begreppen 

utbildning och undervisning kom 2010 att omfatta även förskolans verksamhet, inte 

enbart skolans. Värdegrunden lades också till med stark koppling till barnkonventionen 

med barnets bästa i utgångspunkt (ibid.). 

 

Förskollärarens roll har också förändrats i takt med samhället. År 2012 infördes 

förskollärarlegitimation och förskolläraren blev nu ansvarig för att undervisning i 

förskolan bedrivs (Utbildningsdepartementet 2015). Övrig personal i förskolan bidrar 

bland annat med omsorg, utveckling och lärande.  För att nå upp till det ökade kravet på 

utbildade förskollärare infördes ett förskolelyft för redan utbildade förskollärare mellan 

år 2009 – 2011 och förlängdes flera gånger till och med 2015 som en 

fortbildningssatsning för att nå upp till den nya måluppfyllelsen av förskolan.  Detta 

utvecklades istället till en kompetensutveckling. Men år 2011 startade istället en ny 

förskollärarutbildning då det ansågs att den tidiga utbildningen från 2001 var bristfällig 

och inte specialiserade sig till förskola utan hade en för bred åldersinriktning; 1 – 12 

åringar. År 2014 återtog socialdemokraterna makten och gav skolverket i uppdrag att 

revidera läroplanen från 2010 till läroplanen 2016 (Utbildningsdepartementet 2015). 

Senare 2018 gav skolverket ut en ny läroplan i uppdrag av den socialdemokratiska 

regeringen. 

 

Förskolans kvalitet har granskats ett flertal gånger, bland annat 2016 och 2018. Av 82 

förskolor som skolinspektionen (2016) granskade var drygt hälften i behov av att utveckla 

det kommunikativa och språkliga som verktyg i undervisningen. Knappt hälften av 

förskolorna kunde på ett medvetet sätt ta till vara på barnens nyfikenhet och vetgirighet 

för att undervisa på ett målmedvetet sätt. 40 förskolor var med och granskades utifrån 

barnens samspel med andra. Det synliggjordes då att en fjärdedel av förskolorna inte tog 

tillvara på att undervisa och lära i samspel med barnen. Generellt i undersökningen visade 

det sig att det fanns en otydlighet med hur undervisning i förskolan bedrivs och 

förskollärarens ansvar. Det finns utöver skollagen och läroplanen inga dokument för stöd 

och vägledning om hur undervisning ska tolkas, bedrivas och konkretiseras. Det uttrycks 

också en bristande diskussion och definiering i förskolan på ett sätt som gör att 

undervisning går att omsättas och bedrivas i praktiken. Sammanfattningsvis finns det 

ingen tydlig definition av undervisning i förskolan vilket leder till problem kring 

likvärdigheten. Från 1998 till och med läroplanen från 2016 har inte ordet undervisning 

funnits med i läroplanen (Skolinspektionen 2016). I skolinspektionens slutrapport (2018) 

tas det upp att det finns förskolor där pedagogerna inte har den kunskap och kompetens 

som är väsentlig för hög kvalitet. Det är viktigt att ha utbildad personal i förskolorna då 

det är förskollärare som är huvudansvariga för barnens undervisning. Skolinspektionens 
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slutrapport visar även på att det finns en oklarhet kring undervisning i förskolans 

verksamhet. Även utbildade förskollärare använder sig inte utav detta begrepp. Detta 

innebär enligt skolinspektionen att fler insatser behöver sättas in för att förtydliga vad 

undervisning innebär (Skolinspektionen 2018). 

 

Förskolan är första ledet i den svenska skolan och förändras likt skolan utifrån 

styrdokument. Det har funnits olika betygssystem i skolan och olika tankar kring när barn 

i skolan ska bli betygsatta. Mellan år 1994 till och med 2011 följde skolan LPO 94 

(läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994). Eleverna blev då betygsatta från och 

med årskurs 8 (ibid). Förskolan arbetade då efter läroplanen för förskolan 1998 men i och 

med den nya revideringen av läroplanen år 2010 samt den nya förskollärarutbildningen 

förändrades även skolans läroplan. År 2011 tillkom Lgr 11 (Läroplan för grundskolan 

2011) och det skedde då en förändring; eleverna blev då betygsatta från och med årskurs 

6 (Läroplanen för grundskolan 2011). Det kan därför tolkas som att det ökade kravet i 

skolan möjligen skulle kunna ha påverkat förskolans förändring. De ökade kraven i 

skolan har kritiserats. På samma sätt har begreppet undervisning varit kontroversiellt i 

förskolan då det funnits en vilja att inte göra förskolan för skollik. 
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 - 8 - 

3 Tidigare forskning 
I tidigare forskning kommer olika förändringar som skett i förskolans läroplan att 

redogöras. Även undervisning som begrepp kommer att beskrivas och hur undervisning 

kan planeras och bedrivas i verksamheten. Undervisning kan ses på olika sätt och betyda 

olika saker beroende på sammanhang. Slutligen i tidigare forskning kommer även 

diskursen kring undervisning att tas upp. Diskursen handlar om att en del förskollärare 

föredrar att benämna undervisning som lärande istället. Detta eftersom de anser att 

undervisning hör hemma i skolan och inte i förskolans verksamhet. 

 

3.1 Förändringar och nya uppdrag i förskolans läroplan 

Brodin och Renblad (2014) har i sin kvalitativa studie intervjuat förskolechefer och 

undersökt och jämfört läroplaner både nationellt och internationellt. Brodin och Renblad 

har sett att i och med läroplan för förskolan 1998 har förskolan fått ett pedagogiskt 

uppdrag. Läroplanen från 1998 fokuserar på omsorg, lek och lärande. Den svenska 

läroplanen kännetecknas av synen på barn som socialt kompetenta aktörer (ibid.). När det 

kommer till lärande lyfter Brodin och Renblad fram att de största förändringarna i 

revideringen från 2010 av läroplanen från 1998 är att områden som kommunikation, 

matematik, teknik och naturvetenskap har fått en större betydelse än tidigare. De menar 

också att barnets utveckling och lärande nu ska följas, dokumenteras och analyseras för 

att kunna analysera verksamheten med syfte att förbättra och utveckla kvaliteten. Brodin 

och Renblad lyfter även fram att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och 

att förskollärarens roll och ansvar för barnens utveckling och lärande har tydliggjorts. De 

menar även att det finns barnskötare som anser att de utför samma arbete som 

förskollärare men Brodin och Renblad (ibid.) påpekar att det i revideringen av läroplanen 

tydliggörs att det är förskolläraren som har det största ansvaret för undervisning och 

lärande. Det ökade ansvaret på förskollärare har ökat kravet på en förskola med hög 

kvalitet baserad på forskning. Dock är forskning kring förskolans verksamhet och 

läroplaner begränsad. 

 

Ovanstående forskningsresultat visar att det har skett vissa förändringar i förskolans 

verksamhet och läroplan. Bland annat visar deras forskning på att lärande betonas mer 

och att förskolläraren har fått ett ökat ansvarsområde. Brodin och Renblads forskning är 

relevant i denna studie då det är förändringar i förskolans läroplan som kommer att 

kartläggas. I studien kommer även frågan kring hur undervisning ska bedrivas enligt de 

olika läroplanerna att redogöras. Detta går att koppla till Brodin och Renblads forskning 

kring vem det är som har ansvaret för undervisning och lärande i förskolan. Detta för att 

få svar på hur undervisning ska bedrivas, så behövs även information om vem det är som 

ska bedriva den. 

 

3.2 Undervisning 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) har analyserat den moderna 

användningen av undervisning. I undervisningen riktar pedagogen barnens 

uppmärksamhet mot något som hen vill att barnet ska skapa en förståelse om. 

Undervisning sker oberoende om det är genom spontana aktiviteter eller planerade 

aktiviteter så länge aktiviteten är målstyrd. Det barnet lär sig är sedan i relation till barnets 

tidigare erfarenheter, kontexten och situationen med mera. Genom att ge en variation av 

arbetssätt lär sig barnen att se komplexiteten i ett fenomen. Sheridan, Williams, Sandberg 

och Vuorinen (2011) tar i sin forskning upp vikten av didaktik i undervisningen. I 

planeringen och genomförandet av undervisningen utgår pedagogen ifrån de didaktiska 

principerna varför, hur, för vem och när. Planeringen och målmedvetenhet genom 
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didaktiska principer bidrar med målstyrda processer som är en nödvändighet i 

undervisningen. Att ha de didaktiska frågorna vad, hur, varför, när och för vem i åtanke 

menar också Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) är viktigt när lärande 

sker i förskolan. Jonsson et al. (2017) menar även att kommunikationen och samspelet 

mellan pedagogen och barnet är av vikt för att ett lärande ska ske. Eftersom omsorg är en 

förnödenhet till lärande. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) menar på att 

barn inte drivs av framtidsvisioner som vuxna utan är intresserade av här och nu, om 

frågor som rör deras livsvärldar. Det pedagogen vill rikta barnens uppmärksamhet mot 

måste därför vara meningsfullt och konkret för barnen samtidigt som det följer 

styrdokumenten. Förskolan är en arena som skapar förutsättningar i relation till hemmet, 

vad som sker i förskolan är inte det som sker i hemmet. 

 

I ovanstående forskningsresultat lyfter Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

tillsammans med andra forskare fram hur undervisning kan bedrivas i förskolan. De tar 

även upp vad som är viktigt att tänka på vid planeringen av undervisning. De lyfter även 

viktiga beståndsdelar i undervisningen som didaktiska principer, kommunikation och 

samspel. En av forskningsfrågorna i denna studie handlar om hur undervisning ska 

bedrivas i förskolan. Därför kan forskning kring hur undervisning ska bedrivas vara 

användbar för att kunna analysera och förstå resultatet. 

 

3.3 Diskursen kring undervisning 

Begreppet undervisning i förskolans praktik är en delad diskurs. Det ena diskursen är 

utifrån ett stärkt krav på förskollärarens uppdrag och ökad status och kvalitet i förskolan 

(Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson 2017). Sheridan, Williams, Sandberg och 

Vuorinen (2011) lyfter också fram att kravet på förskollärarens kompetens har ändrats 

över tid. De menar att i dagens globala samhälle så har även förskollärarens profession 

och uppdrag ändrats. Förskolläraren behöver sätta sig in i styrdokumenten för att kunna 

skapa förutsättningar för barns lärande i förskolans verksamhet. Med en läroplan innebär 

det att förskolan numera är en del av skolväsendet och det trycks mer på lärande, 

undervisning och utbildning än vad det gjort tidigare. Detta lägger då ett större ansvar på 

förskolläraren att bedriva en undervisning som leder till lärande och ökad kunskap för 

barnen. Den andra diskursen som Jonsson et al. (2017) beskriver är utifrån barns ökade 

rättigheter samt att inte göra förskolan för skollik. Diskursen om ökad status och krav, 

och diskursen om ökade rättigheter och förskolan som ett annat fenomen än skolan 

samspelar med varandra. Kravdiskursens ökade krav är i relation till barns ökade 

rättigheter. Diskursen om ökad status och kvalitet är i samspel med att inte göra förskolan 

för skollik utan låta barnen få vara barn samtidigt som barnen ska förberedas för 

framtiden. Begreppet undervisning är ett komplext begrepp som kan tolkas och definieras 

olika (ibid.). Det finns många olika sätt att se på undervisning och det finns många olika 

sätt som undervisning kan bedrivas (Bengtsson 1997). 

 

I ovanstående forskningsresultat framgår det att det finns en delad diskurs kring 

undervisning i förskolan. Det framgår också att begreppet kan ses och definieras på olika 

sätt. Ovanstående forskningsresultat är relevant för denna studie eftersom en av 

forskningsfrågorna handlar om hur undervisning samt lärande har definierats i de olika 

läroplanerna. Därför kan forskning kring diskursen av undervisning vara bra att ta i 

beaktande. 
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4 Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt kommer olika teorier kring, och perspektiv på, undervisning och lärande 

att redogöras. De vars teorier som kommer att användas i studien är: Biesta (2005;2013), 

Friesen och Osguthorpe (2017), Masschelein och Simons (2013;2015) samt Vygotskij 

(1930). 

 

4.1 Biesta om lärandet 

Biesta (2005) menar att vilka ord som används i att beskriva utbildning spelar roll för hur 

utbildning senare uppfattas. Detta i sig själv är problematiskt eftersom språk och ord inte 

är en spegel av vad det är de försöker beskriva utan är en aktiv handling i att försöka 

beskriva verkligheten. Hur språk får vissa saker att bli möjligt kan också hämma vissa 

saker. Språket som används i utbildningen är därför viktigt, för det påverkar vad vi kan 

prata om och vad som kan göras samtidigt som det påverkar vad vi inte pratar om och 

inte kan göra. Det har skett en förändring kring vilket språk som används i utbildningen. 

Biesta (2013) studerar utbildning och undervisning, bland annat relationen mellan 

undervisning och lärande. Han analyserar relationen mellan undervisning och lärande 

med hjälp av Kierkegaard and Levinas (Westphal 2008) idéer kring undervisning och 

lärande. Biesta (2013) argumenterar för skillnaden av Levinas learning from och being 

taught by. Där learning from menas att lär sig av och being taught by synliggör att 

undervisning kan ske utan att ett lärande sker. 

 

Lärandet är något pågående som sker inuti en person medan undervisning är ett verktyg 

till att truth given (tillägna sig kunskap) (Biesta 2013). Biesta kopplar denna truth 

(kunskap) till Kierkegaards subjectiv truth (subjektiv kunskap) som synliggör att truth är 

i relation till ens egna existentiella uppfattningar. Läraren kan ge en truth men denna 

kunskap måste ges på ett sätt där läraren skapar förutsättningar till att förstå denna truth. 

Lärande kan därför inte bli producerat enbart genom att undervisning har bedrivits utan 

är i relation till hur detta har skett och uppfattats (ibid.). Det är därför en stor skillnad 

mellan learning from (lärande) och being taught by (undervisning).  Att lära sig är något 

som pågår inuti en människa och detta kan inte produceras av en lärare. Biesta (ibid.) 

ifrågasätter därför varför en lärare heter lärare när en lärare inte lär elever. Biesta menar 

på att lärare istället borde kallas “resurser”, eftersom en lärare kan användas som ett 

verktyg för att elever kan lära sig likt andra resurser som böcker eller internet. När elever 

lär sig av en lärare så sker det därför på elevens villkor. Det är eleven som har makten för 

sitt eget lärande. Läraren kan därför bara utifrån sina förutsättningar skapa möjligheter 

för ett lärande men det är inte givet att ett lärande kommer att ske. Skolan ska därför inte 

ses som en plats för lärande, lärande sker överallt, skolan är en plats för undervisning. 

Biesta (ibid.) anser att det nya sättet att se på lärande och undervisning har att göra med 

den växande påverkan av den sociokulturella samt den konstruktivistiska teorin om 

lärande. Förr troddes det att barnen passivt tog in information/kunskap men nu anses 

lärande ske aktivt tillsammans med andra. 

 

4.2 Friesen och Osguthorpe om undervisning 

Friesen och Osguthorpe (2017) betonar att det finns flera viktiga faktorer som spelar in 

när det kommer till undervisning. De lyfter fram att en god relation med barnet med en 

väl avvägd balans mellan vän och pedagog är nödvändig. Förutom detta krävs det även 

att pedagogen lär ut/undervisar på ett taktfullt sätt som väcker intresse och att fokuset 

ligger på ämnet. Friesen och Osguthorpe lyfter även fram exempel på vad de menar är 

god undervisning där läraren i exemplet gör sina elever delaktiga när ett matematiskt 

problem ska lösas. Hon ber eleverna att komma fram till tavlan och hjälpas åt med 
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problemet och uppmuntrar dem till att lösa det och berömmer dem när de klarat det. 

Friesen och Osguthorpe (ibid.) menar att istället för att endast vara ett effektivt verktyg i 

institutionen så måste både lärare och elev ses som tillgångar. Idealet är att båda tar på 

sig sina respektive roller till fullo för deras egen skull. Detta istället för att bara vara lärare 

eller elev för en kort stund för att uppnå ett förutbestämt mål. Friesen och Osguthorpe 

(ibid.) menar att genom att lärare och elever ta på sig sina respektive roller så kan 

autenticiteten och individualiteten hos båda bli bevarad. 

 

4.3 Masschelein och Simons om skolan som en institution 

Masschelein och Simons (2013) betonar att skolan gör alla till studenter och att världen 

därför blir synlig i skolan. Skolan som en modern institution uttrycker “the ability to 

begin”. Med detta menas att skolan putting things on the table (lägga saker på bordet) 

samtidigt som de gör det klart hur detta måste ske och vilka lärandematerial som du som 

elev måste använda. Skolan är en institution som bygger på redan tidigare skapade ideal 

utifrån en social ordning. Som en institution behöver skolan följa ett visst ideal. Men när 

skolan som institution följer ett visst ideal, finns det en risk att skolan fråntar barns 

möjligheter till att bli en ny generation för att istället göra dem till kopior av föregående 

generation. 

 

Masschelein och Simons (2015) menar att individualiserade lärandeprocesser har ökat i 

popularitet och att lärandet i sig är något roligt. Lärande kan enligt Masschelein och 

Simons ske närsomhelst och varsomhelst. Detta innebär också att det inte längre fungerar 

att ha en envägskommunikation i klassrummet där pedagogen står längst fram i 

klassrummet och pratar medan eleverna är tysta och lyssnar. De lyfter fram att det sättet 

är föråldrat och att hela konceptet med läroplaner och klassificering utifrån ålder är en 

produkt av föråldrade sätt att sprida kunskap (ibid.). Masschelein och Simons (2013) 

lyfter fram att det i många moderna skolor därför skapas en fokusering på individuellt 

och unikt lärande. Där traditionen att överföra har ersatts med tron på det kreativa och 

unika i lärande. Men även om den moderna skolan fokuserar mer på individens unika 

lärande står det i vägen för nyskapande. Det nya sättet blir istället att skolan putting 

nothing on the table (lägga ingenting på bordet) samtidigt som skolan säger “Have a seat 

at the table, try things out, and I as your learning facilitator will help you along.” (2013 

s92), (sätt dig ner vid bordet och testa, och jag som skola kommer hjälpa dig på vägen). 

Detta sätt får den yngre generationen att bli självupptagen och kastad in i deras egen 

livsvärld där ingen kan avlägsna dem. Personens behov, erfarenheter, talang, motivation 

och aspiration blir början och slutet i hens livsvärld. Detta gör att personen blir en slav 

för sina egna behov och en turist i sin egen livsvärld. Eleven behöver ta ansvar för sitt 

eget lärande. Den äldre generationen drar sig tillbaka med sina ideal och på grund av det 

kan den yngre generationen åter igen inte bli en ny generation. Detta eftersom den yngre 

generationen endast kan bli det som den äldre generationen put on the table. Ifall den 

äldre generationen inte la något på bordet finns det bara massa manualer och 

instruktioner, därför kan den yngre generationen inte bli något. Skolan är en arena där två 

generationer möts och där en ny generation kan skapas (ibid.). 

 

4.4 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Teorin om hur lärande sker har förändrats över tid samt vad som är förnödenheter till ett 

lärande. Det sociokulturella perspektivet är en av många teorier om lärandet. Vygotskij 

(1930) menar att barns lärande börjar redan innan de har börjat i skolan. Allt barnet lär 

sig i skolan blir i relation till det barnet redan har kunskap/erfarenheter om. Lärandet som 

sker i förskola skiljer sig dock märkvärdigt mot det som sker i skolan eftersom barnet har 
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mindre erfarenhet/kunskaper än de har i skolåldern.  Men trots detta så har barnen även i 

förskolan redan kunskaper/erfarenheter och även där är lärande och utveckling 

sammanhängande från barnets första dag. Vygotskijs (1930) sociokulturella teori kring 

barns utveckling och utgår ifrån att barn lär sig i samspel med andra, både med vuxna och 

med andra barn. Människor befinner sig hela tiden i en social kontext. Den sociala 

kontexten påverkar människors utveckling och lärande utifrån de levnadsvillkor, sociala- 

och kulturella sammanhang som människan befinner sig i (ibid.).  

 

Vygotskij (1930) menar pedagogerna bör utgå ifrån barnets befintliga förståelse och 

utmana barnets lärande och utveckling. Han lyfter fram att det finns två 

utvecklingsnivåer: den första nivån “actual developmental level” (faktiska 

utvecklingsnivå) (1930 s78) är barnets utvecklingsnivå i relation till det barnet kan själv 

utan hjälp från andra. Den andra nivån kallas för den proximala utvecklingszonen. Den 

proximala utvecklingszonen handlar om att utmana barnet så att barnet med hjälp av andra 

kan nå en högre nivå. Den proximala utvecklingszonen definierar funktioner som barnet 

inte till fullo har lärt sig att utföra på egen hand än. Den “actual developmental level” 

(faktiska utvecklingsnivån) (s79) beskriver alltså barnets nuvarande kunskap medan den 

proximala utvecklingszonen beskriver barnets nära framtida kunskap (ibid.). 

 

Säljö (2015) menar att det sociokulturella perspektivet handlar om hur människor både 

enskilt och i kollektiva sammanhang tillägnar sig och använder kognitiva och fysiska 

resurser. Säljö lyfter även fram det sociokulturella perspektivets bakgrund och Vygotskijs 

stora inverkan. Säljö menar att Vygotskijs utgångspunkt var att människan inte bara är en 

biologisk varelse utan även kulturell, social och historisk. Denna utgångspunkt gör det då 

svårt att förstå lärande och utveckling. Detta eftersom det även måste finnas en förståelse 

för de fyra aspekterna och dess samverkan mellan varandra och inverkan på lärande och 

utveckling. Det går enligt den sociokulturella traditionen inte att fokusera till exempel 

bara på de kulturella eller sociala sammanhangen utan de andra aspekterna måste också 

tas i beaktande och bilda en helhetssyn (ibid.). En annan utgångspunkt som Säljö (2015) 

lyfter fram, som han menar att Vygotskij hade, var att människor och särskilt barn 

utvecklas och lär sig i samspel med omgivningen. Säljö menar att barn är aktiva aktörer i 

utforskandet av omgivningen i samspel med andra ökar ständigt deras förmågor att 

samspela med sin omgivning. Detta menar dock Säljö ska inte tolkas som om 

omgivningen påverkar barnet, vilket är en ofta förekommande missuppfattning av det 

sociokulturella perspektivet. Säljö betonar istället att det Vygotskij i huvudsak menade 

var att människan skapas som tänkande varelser när de är delaktiga i kommunikation och 

därmed tar del av språk och olika idéer, tankesätt och praktiker. Säljö (2015) betonar att 

Vygotskijs tankar till stor del handlade om att: 

 

En biologisk varelse - med hjärna, sinnen och kropp - blir en sociokulturell varelse 

som använder sig av de intellektuella, språkliga och materiella redskap som 

omgivningen tillhandahåller, redskap som redan existerar i samhället och som 

uppväxande generationer så att säga föds in i och tar över (och sedan utvecklar) 

(Säljö 2015 s95). 

 

4.5 Sammanfattning 

Teorin om hur lärande sker har förändrats över tid samt vad som är förnödenheter till ett 

lärande. I denna studie fokuseras det på: Vygotskijs (1930) sociokulturella teori om 

lärande. Biestas (2005; 2013) teori om relationen mellan undervisning och lärande. 

Masschelein och Simons (2013; 2015) beskrivning av hur skolan som institution bygger 

på tidigare ideal och skapar nya ideal och slutligen Friesen och Osguthorpe (2017) 
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beskrivning av olika faktorer som är viktiga vid undervisning. Där undervisning och 

lärande kan förstås utifrån ett större sammanhang. Både i relation till varandra, som en 

mall och i samspel mellan pedagog och barn. Dessa teorier har valts eftersom de gör det 

möjligt att få svar på forskningsfrågorna. Vygotskij (1930) och Biesta (2005) kan vara till 

stöd vid analysen av resultat av den första forskningsfrågan om hur undervisning och 

lärande har definierats i förskolans olika läroplaner. Detta eftersom det sociokulturella 

perspektivet fokuserar på samspelet, vilket är en viktig del i barns lärande. Och Biesta 

(2013) fokuserar på relationen mellan lärande och undervisning, vilket är en stor del i att 

förstå hur undervisning och lärande definieras i förskolans läroplaner. Friesen och 

Osguthorpe (2017) och även Vygotskij (1930) kan vara till stöd för att analysera i vilka 

sammanhang som undervisning och lärande har använts. Eftersom Friesen och 

Osguthorpe (2017) tar upp olika faktorer för att kunna bidra till undervisning och 

Vygotskij tar upp omsorg som en del i lärandet. Slutligen kan Masschelein och Simons 

(2015) och Biesta (2013) vara till stöd för att förstå resultatet av de båda 

forskningsfrågorna på ett djupare sätt. Där det i studien kan diskuteras vad resultatet 

möjligen beror på. Detta eftersom Masschelein och Simons (2013) tar upp hur läroplanen 

kan skapa en ny generation och Biesta (2005) beskriver vikten av beskrivningen av 

undervisning och lärande. 
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5 Metod 
I denna undersökning kommer alla läroplaner för förskolan att analyseras och jämföras 

utifrån en kritisk diskursanalys för att kartlägga undervisning och lärande utifrån ett 

förändringsperspektiv. I metoden kommer därefter vår egen inverkan på resultatet som 

forskare att diskuteras. I metoddiskussionen lyfts eventuella brister och olika 

överväganden som skett inför studien för att den ska bli generaliserbar, trovärdig och 

tillförlitlig. 

 

5.1 En kritisk diskursanalys utifrån ett förändringsperspektiv 

I denna studie kommer alla läroplanerna för förskolan att undersökas och jämföras utifrån 

hur undervisning och lärande har definierats och hur de ska bedrivas. Resultatet avgränsas 

till de fyra läroplanernas innehåll kring undervisning och lärande. Det kommer ske genom 

en kritisk diskursanalys för att bidra till en djupare förståelse av skolverkets förändrade 

perspektiv på undervisning och lärande och i vilka sammanhang dessa tar sig uttryck. 

Genom att en kritisk diskursanalys används i undersökningen, kan läroplanerna 

dekonstrueras och dolda budskap kan synliggöra och kartläggas. I en kritisk diskursanalys 

analyseras hur orden påverkar snarare än vad de representerar. Att använda en kritisk 

diskursanalys som metod bidrar till att förstå inte enbart vad som finns i texter utan också 

vad som är frånvarande och dolt (Denscombe 2018). En kritisk diskursanalys som metod 

för studien bidrar med ett sätt att svara på forskningsfrågorna. Forskningsfrågan ”Hur har 

undervisning och lärande definierats i de olika läroplanerna?” kräver att innehållet i 

läroplanerna kritiskt granskas. Både vilka ord som används och i vilken kontext. 

Förändringsperspektiv som metod för studien är senare av vikt för att kartlägga likheter 

och skillnader mellan de olika läroplanerna. Lika så används kritisk diskursanalys utifrån 

ett förändringsperspektiv kring forskningsfrågan ”Hur ska undervisning och lärande 

bedrivas enligt de olika läroplanerna?”. Att använda sig av en kritisk diskursanalys 

tillsammans med ett förändringsperspektiv bidrar med att läroplanernas innehåll 

synliggörs och kartläggs i relation till varandra utifrån ett kritiskt förändringsperspektiv. 

De olika läroplanerna kommer senare att analyseras genom att kritiskt läsa resultatet och 

koppla det till bakgrund och tidigare forskning som studien tidigare har tagit upp, samt 

teorier kring undervisning och lärande av Biesta (2005;2013), Friesen och Osguthorpe 

(2017), Masschelein och Simons (2013;2015) samt Vygotskij (1930).   

 

Vid genomförandet av studien har Vetenskapsrådets (2018) forskningsetiska principer 

tagits i beaktande. Vetenskapsrådet tar upp fyra olika principer: informationskravet, 

nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Denna studie kommer att 

undersöka de fyra befintliga läroplanerna för förskolan som är offentliga handlingar. Det 

kommer därför i denna studie inte vara nödvändigt att be om samtycke, informera eller 

avpersonifiera någon. Detta eftersom det i studien inte kommer att ske några intervjuer 

eller finnas någon känslig information 

 

5.2 Urval 

I studien kommer alla läroplaner för förskolan att analyseras. Dessa läroplaner är läroplan 

för förskolan 1998, läroplan för förskolan 1998 reviderad 2010, läroplan för förskolan 

1998 reviderad 2016 samt läroplan för förskolan 2018. Studien har valt att analysera alla 

befintliga läroplaner för att kartlägga den förändrade uppfattningen av undervisning och 

lärande utifrån ett förändringsperspektiv. Det är därför av vikt att alla befintliga läroplaner 

finns med i studien.  I studien fokuseras det på skolverkets definition av undervisning och 

lärande i läroplanerna för förskolan. 
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5.3 Datainsamling 

Studien är en kritisk diskursanalys av läroplaner som dokument och bygger på forskarens 

tolkning och jämförelser av valda dokument kopplat till bakgrund, tidigare forskning och 

teorier. För att få svar på frågeställningarna kommer alla fyra läroplaner för förskolan 

först att läsas för att sedan sorteras efter innehåll kring undervisning och lärande. Detta 

bidrar till att likheter och skillnader kring undervisning och lärande blir synliga och kan 

kartläggas. Viktiga citat skrivs ner för att användas som stärkande argument och en tabell 

kommer att göras. Eftersom inte alla läroplanerna använder begreppet undervisning 

kommer studien att utgå ifrån Skollagens (2010:800) definition av undervisning som: 

“sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till 

utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden” 

(Skollagen kapitel 1§3). Läroplanerna som inte använder sig av begreppet undervisning 

men vars beskrivande arbetssätt överensstämmer med skollagens definition kommer 

därför att beskrivas som undervisning i studien.  Resultatet kommer sedan att analyseras 

i relation till tidigare forskning, bakgrund och teorier kring undervisning och lärande. 

Förutom läroplanerna så kommer även olika databaser som Divaportal.org och One 

search på Linnéuniversitetets bibliotek att användas för att hitta och samla in relevant 

tidigare forskning samt olika teorier. Även fysiska böcker kommer att användas. 

 

5.4 Forskarens roll 

Denscombe (2018) beskriver att en forskare inte kan vara helt objektiv i en studie men att 

forskaren inte ska låta sina personliga åsikter påverka resultatet. Resultatet kommer ändå, 

trots forskarens önskan om att vara objektiv, att påverkas av vad forskaren sedan innan 

har kunskap om och uppmärksammar utifrån tidigare erfarenheter, tidigare forskning och 

utbildning. Denscombe (2018) menar dock att om forskaren påverkar sin studie så 

behöver inte det nödvändigtvis vara något negativt. I en diskursanalys är det av vikt att 

vara medveten om att resultatet är tolkningsbart utifrån flera olika perspektiv och det som 

framgår i studien är en av många olika sätt att analysera läroplanerna. Forskaren måste 

därför vara kritiskt över sitt egna förhållningssätt och granska detta för att resultatet av 

studien ska vara trovärdig och giltig (ibid). Forskarna till denna studie har tagit detta i 

beaktande och varit kritiska till resultatet och har förståelse för sin egen påverkan på 

studien.  

 

5.5 Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

En kritisk diskursanalys kommer att användas som metod i denna studie för att kartlägga 

hur utvecklingen av undervisning och lärande har förändrats under de senaste 20 åren. 

Studien syftar till att kritiskt diskutera läroplanernas definition av undervisning och 

lärande samt bedrivandet av dessa i förskolans verksamhet.  

 

För att undersökningen ska öka i trovärdighet finns det en röd tråd mellan syftet och 

metoden. Trovärdigheten ökar om området som undersöks är avgränsat, då det går att 

fördjupa studien ytterligare. Därför är denna studie avgränsad till att undersöka begreppen 

undervisning och lärande i läroplanerna. Olika reformer som kan ligga till grund för de 

olika läroplanerna undersöks också. Detta görs att undervisning och lärande sätts in i ett 

större sammanhang och därmed ökar studiens tillförlitlighet. En svaghet med studien 

skulle kunna vara att den inte är så generaliserbar. En studie som syftar till att ge en 

bredare och djupare förståelse av ett fenomen blir enligt Denscombe (2018) inte 

generaliserbar. Detta eftersom det kan vara svårt att överföra denna studie i andra 

sammanhang när den är så beroende av forskarens tolkningar och erfarenheter. En annan 

forskare med andra erfarenheter och tolkningar skulle därför kunna få ett annat resultat. 



  
 

 - 16 - 

6 Resultat 
Här presenteras läroplanernas förändrade definition på undervisning och lärande och hur 

undervisning och lärande ska bedrivas. Detta görs genom att först jämföra hur 

undervisning och lärande definierats i de olika läroplanerna, för att sedan kartlägga hur 

undervisning och lärande ska bedrivas. Resultatet kommer att avgränsas till att enbart ta 

upp hur undervisning och lärande definieras, hur det ska genomföras och vem det är som 

har ansvaret för att bedriva undervisningen. Tillsammans bidrar detta till att nå syftet med 

studien. Undervisning utifrån skollagen (2010:800) definieras som: “sådana målstyrda 

processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande 

genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden” (Skollagen kapitel 1§3). I 

resultatet kommer därför arbetssätt/metoder som överensstämmer med skollagens 

definition av undervisning att beskrivas som undervisning. 

 

6.1 Hur har undervisning och lärande definierats i förskolans olika 
läroplaner? 

I den allra första läroplanen för förskolan (lpfö 1998) fanns inte begreppet undervisning 

med. Det står dock att ett målinriktat arbete ska bedrivas: “Riktlinjerna i läroplanen för 

det målinriktade arbetet i förskola vänder sig dels till alla som arbetar i förskolan, dels till 

arbetslaget” (Lpfö 1998 s4). Det står också att förskolan ska vara systematisk: 

“Förskolans verksamhet skall planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas i 

förhållande till de uppställda målen i läroplanen.” (Lpfö 1998 s4). Läroplanen (1998) 

beskriver att förskolan använder sig av systematiska målstyrda processer för att uppnå de 

mål som står beskrivet i läroplanen. Det kan därför möjligtvis vara så att det som bedrivs 

är undervisning. Detta eftersom undervisning enligt Skolinspektionen är målstyrda 

processer mot styrdokument som syftar till barns utveckling och lärande. Slutligen i 

läroplanen från 1998 står det att: “Läroplanen skall styra förskolan och uttrycker därmed 

vilka krav staten ställer på verksamheten” (Lpfö 1998 s3). Undervisning som begrepp 

finns inte med i läroplanerna från 2010 eller 2016 heller. Begreppet målinriktat arbete 

förekommer inte heller i dem trots att det finns med i den första läroplanen. I läroplanerna 

från 2010 och 2016 står det dock att verksamheten ska genomföras så att den stimulerar 

och utmanar barnets utveckling och lärande. Vad genomförandet innebär står inte konkret 

beskrivet utan är fritt att tolka. Däremot har “planering, genomförande, utvärdering och 

utveckling” (Lpfö 1998 s4) blivit uppdaterad till “uppföljning, utvärdering och 

utveckling” (Lpfö 2010 s14; 2016 s14). Det finns också en beskrivning av att uppföljning, 

utvärdering och utveckling skapar goda villkor för lärandet i förskolan vilket även det 

möjligtvis kan vara en form av målmedvetet arbetssätt för att uppnå läroplansmålen. 

Arbetet som beskrivs i läroplanen för förskolan 2010 samt 2016 kan utifrån detta 

möjligtvis vara undervisning. Alla fyra läroplaner beskriver också det temainriktade 

arbetet som ett arbetssätt som kan främja barns utveckling och lärande. Eftersom det är 

systematiskt och målinriktat utifrån läroplansmålen kan det tolkas som att det är en form 

av undervisning: “Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 

sammanhängande.” (Lpfö 1998 s10; 2010 s7; 2016 s7; 2018 s7). Sammanfattningsvis 

inkluderas det ingen definition på undervisning i läroplanerna från 1998, 2010 och 2016. 

Men genom att kritiskt tolka läroplanerna kan det möjligtvis vara så att det ändå är 

undervisning som bedrivs. 

 
För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns 

utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana 

barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och 
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delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena (Lpfö 2010 och 

2016 s14). 

 

I läroplanen från 2018 tas undervisning som begrepp upp för första gången. Det tas upp i 

relation till utbildning: “I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att 

stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och 

syftar till utveckling och lärande hos barnen.” (Lpfö 2018 s4). I läroplanen står det också 

att undervisning kan ske både i spontana situationer och i planerade aktiviteter med 

barnen: “Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant 

eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.” (Lpfö 2018 s4). Vilket stämmer 

överens med skolverkets definition av undervisning som målstyrda processer. I 

läroplanen från 2018 står det, till skillnad från de tidigare läroplanerna, en klar och tydlig 

definition av vad undervisning i förskolan innebär. Vilket skapar en tydligare definition 

av vad undervisning som arbetssätt innebär i förskolan. 

 

I de tre första läroplanerna finns ingen konkret definition av vad lärande är men det 

beskrivs som något som ska vara lustfyllt: “Verksamheten ska främja leken, kreativiteten 

och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och 

erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” (1998 s12, 2010 s6 2016 s6). 

Lärandet i förskolan ska även bidra till kunskap, förståelse och utveckling. Lärande 

kopplas också i alla läroplanerna till en form av utveckling, i form av erfarenheter, 

kunskaper, färdigheter och förståelser. I alla fyra läroplaner betonas lärandet i relation till 

lek: “Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för 

utbildningen.” (Lpfö 2018 s9). I de tre första läroplanerna beskrivs det att förskolan ska 

lägga grunden för barnens livslånga lärande (Lpfö 1998; 2010; 2016). I läroplanen från 

2018 står det istället att det är utbildningen i förskolan som ska lägga grunden för det 

livslånga lärandet. 

 

6.2 Hur ska undervisning och lärande bedrivas enligt de olika 
läroplanerna? 

För att beskriva hur undervisning och lärande ska bedrivas enligt de olika läroplanerna 

kommer resultatet att redogöras genom en avgränsning till dessa två områden: Hur ska 

undervisning och lärande genomföras? Vem är det som har ansvaret för undervisning och 

lärande? 

 
6.2.1 Hur ska undervisning och lärande genomföras enligt de olika läroplanerna? 

Hur undervisning och lärande ska genomföras har förändrats över tid. I läroplanerna för 

förskolan 1998, 2010 och 2016 ska lärande bilda en helhet med omvårdnad, omsorg och 

fostran. Det tydliggör att omsorgsuppdraget var mer i fokus då. I läroplanen från 2018 

ska dock lärande bilda en helhet med omsorg och utveckling. Eftersom omvårdnad och 

fostran har bytts ut till utveckling, kan det tolkas som att lärandet i utbildningen är av mer 

vikt än tidigare. Läroplanen beskriver lärandet som något som bidrar med utveckling. 

Omvårdnad som begrepp har helt tagits bort i läroplanen från 2018. I läroplanen från 2018 

nämns också förskolan som utbildning för första gången och det betonas att förskolan är 

en del av skolväsendet trots att förskolan har varit en del av skolväsendet ända sedan år 

1998. Förskolans utbildning har i syfte att barn ska ges förutsättningar till att tillägna sig 

samt utveckla olika kunskaper och värden. Alla fyra läroplaner uttrycker att kunskap går 

att se på utifrån de fyra F:en: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (Lpfö 

1998;2010;2016;2018). Dessa fyra F samspelar med varandra och är en förutsättning för 

varandra. 
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I läroplanen för förskolan 2018 uttrycks det mål som förskolan ska uppnå. “Förskolan 

ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår 

att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och 

värden.“ (Lpfö 2018 s2). Alla fyra läroplaner vilar på skollagen. Läroplanerna vilar även 

på en demokratisk grund och i dem finns det en önskad måluppfyllnad. Alla läroplanerna 

beskriver att förskolan/utbildningen ska utgå ifrån barns intresse samtidigt som det följer 

läroplanens mål och ska vara systematiskt (Lpfö 1998; 2010; 2016; 2018). 

 

Målen i förskolan ska nås genom målmedvetet lärande vilket är undervisning. Målen i 

läroplanen är ett sett att kontrollera kvaliteten och likvärdigheten. I läroplanen för 

förskolan 1998 uttrycks de mål som förskolan ska sträva efter att uppnå. “Målen anger 

inriktningen på förskolans arbete och därmed också den önskade kvalitetsutvecklingen i 

förskolan”. (Lpfö 1998 s11). I de reviderade läroplanerna från 2010 och 2016 betonas det 

att: “Skollagen föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, vara 

likvärdig. Normerna för likvärdigheten anges av de nationella målen, och förskolan ska 

arbeta för att nå dessa mål.” (Lpfö 1998 s5; 2010 s5; 2016 s5). Alla fyra läroplaner 

uttrycker att användandet av mål från läroplanen är ett sätt att kontrollera att kvaliteten i 

verksamheten upprätthålls (Lpfö 1998; 2010; 2016; 2018). 

 

I alla läroplanerna betonas lek som en del i lärandet: ”barn söker och erövrar kunskap 

genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iakta, 

samtala och reflektera” “(Lpfö 1998 s10). ”Leken är viktig för barns utveckling och 

lärande.” (Lpfö 2010; 2016 s6). Leken kan därför vara ett verktyg till att genomföra 

undervisning och lärande. Men lek beskrivs inte som en synonym till lärande, utan dessa 

två begrepp tas upp som enskilda delar: ”Verksamheten ska främja leken, kreativiteten 

och det lustfyllda lärandet” (Lpfö 2010; 2016 s9). I läroplanen från 2018 beskrivs leken 

som grunden för barns utveckling, lärande och välbefinnande: “Lek ska ha en central plats 

i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som 

uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och 

välbefinnande.“ (Lpfö 2018 s5). Det finns ingen koppling i någon av läroplanerna mellan 

lek och undervisning men det finns en koppling i alla läroplanerna mellan lek och lärande. 

Trots att undervisning fått en centralare roll i läroplanen från 2018 görs inga konkreta 

hänvisningar på att undervisning kan ske genom lek. Detta trots att läroplanerna beskriver 

undervisning som målstyrt, vilket kan kopplas till målstyrd lek eller lek med ett tydligt 

syfte till läroplansmålen. I alla fyra läroplaner står det att det ska vara roligt och 

meningsfullt för barnen att lära sig nya saker. Pedagogerna behöver då kunna bedriva 

undervisningen på ett roligt och meningsfullt sätt och stimulera barnets lust till att tillägna 

sig nya kunskaper. Lek kan då vara ett verktyg till detta. Undervisningen i förskolan ska 

bedrivas på ett utforskande sätt som utmanar barnen och främjar deras utveckling och 

lärande. I alla läroplanerna betonas det att förskolan ska erbjuda en miljö som både är 

trygg och som utmanar barnen och som lockar dem till att leka. 

 

Lärande och undervisning beskrivs ske i sociala samspel. I de tre första läroplanerna står 

det att lärandet ska ske i samspel med andra: “Lärandet ska baseras såväl på samspelet 

mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.” (1998 s10; 2010 s7; 2016 s7). 

Skolverket beskriver därför att lärandet sker i samspel med vuxna såväl barn. Men i den 

läroplanen från 2018 har begreppet lärande i vissa fall bytts ut med undervisning. Det står 

nu istället att undervisningen ska ske i socialt samspel: “Undervisningen ska baseras på 

såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn.“ 

(Lpfö 2018 s7). Undervisningen har därför blivit av större betydelse och används nu som 

ledande begrepp till att beskriva hur verksamheten ska utföras. 
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Undervisning och lärande ska ske genom variation. I alla läroplanerna står det att: 

“Barnen skall [ska] kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen” (1998 s11; 2010 

s7; 2016 s7; 2018 s7). Detta uttrycker att barnen ska få testa på olika saker. Läroplanen 

från 2018 uttrycker också att det ska finnas en variation och mångsidighet i arbetssätten: 

 
Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också 

genom att iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och 

sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och 

stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. (Lpfö 2018 s7).  

 

Utifrån detta går det att se att förskolans verksamhet ska vara varierande och erbjuda 

många olika aktiviteter. Det tydliggör att undervisningen i förskolan behöver ske på ett 

mångsidigt sätt med variation eftersom barn lär sig på olika sätt. Detta kan därför tolkas 

som att mångsidighet och variation har blivit av större vikt i den senaste läroplanen från 

2018. 

 

I genomförandet av lärande och undervisning ska barnen ges stöd. I läroplanen från 1998 

ska detta ske genom stimulans och stöd och genom att utveckla barnens kunskap. I 

läroplanerna 2010, 2016 och 2018 ska förskolan även där utmana varje barn och väcka 

intresse hos barnen så att de vill fortsätta att upptäcka nya saker och tillägna sig nya 

kunskaper: ”För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns 

erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika 

målområdena.” (Lpfö 2010 s14; 2016 s14; 2018 s13). Förskolan ska också ge barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd utformat efter deras behov (Lpfö 1998;2010; 

2016;2018). 

 

Hur undervisning och lärande ska genomföras går också att se utifrån vilka mål som ska 

uppnås. I läroplanen från 2018 tas till exempel hållbar utveckling upp, vilket det inte görs 

i de tre föregående läroplanerna (1998;2010;2016). Istället handlar det i de föregångna 

läroplanerna om att barnen ska utveckla en respekt för naturen och miljön. I läroplanen 

från 2018 fokuseras det även mer på språk än vad det tidigare gjorts. Nu tas inte bara 

modersmål upp utan även teckenspråk och minoritetsspråk. Andra mål som fått större 

betydelse i läroplanen från 2018 är de naturvetenskapliga, matematiska och tekniska 

målen. Digitala verktyg har också för första gången tillkommit som begrepp. Slutligen 

har fantasi, motorik och hälsa som mål också stärkts i läroplanen från 2018. Inga mål i de 

tre första läroplanerna har tagits bort utan att de istället har stärkts eller att det skapats 

helt nya mål kring ämnen som är relevanta för samhällets utveckling. 

 
6.2.2 Vem har ansvaret för undervisning i de olika läroplanerna 

Vem som ansvarar för undervisning och lärande har förändrats. I den första läroplanen 

betonas alla anställdas uppdrag i förskolan, och arbetslagets uppdrag. “Riktlinjerna i 

läroplanen för det målinriktade arbetet i förskola vänder sig dels till alla som arbetar i 

förskolan, dels till arbetslaget. Men arbetslaget anses vara den personalgrupp som har det 

pedagogiska ansvaret för en viss grupp barn.“ (Lpfö 98 s4). Vid beskrivningen om vem 

som ansvarar för att målen i förskolan uppnås är det uppdelat i läroplanen efter alla som 

arbetar i förskolan skall och arbetslaget skall. Det kan möjligen vara så att även personal 

som lokalvårdare, kökspersonal och vaktmästare har ett uppdrag i förskolan ifall de 

befinner sig på platsen. Det görs heller ingen skillnad kring arbetslagets utbildning utan 

alla ses som lika ansvariga. I läroplanerna från 2010 och 2016 är det istället uppdelat efter 

förskollärare ska ansvara för och arbetslaget ska. Genom att förskolläraren benämns 
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ansvara för tydliggörs det att det som bedrivs i förskolan är under förskollärarens ansvar. 

Arbetslaget behöver utföra det som står i läroplanen men det är förskolläraren som har 

ansvaret. läroplanen från 2018 står det i helhetssynen att: ”Förskollärare ska ansvara för 

det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar 

barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen 

som arbetslaget genomför gemensamt”. Senare vid riktlinjer används förskollärare ska 

ansvara för samt arbetslaget ska. Under kapitlet förskola och hem i läroplanen från 2018 

har arbetslaget fått ett ökat ansvar kring relationen mellan hem och förskola: “Arbetslaget 

ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen,”(Lpfö 

18 s.12). Detta är det första målet där arbetslaget ska ta det yttersta ansvaret för något i 

förskolans verksamhet. 

 

Det har slutligen skett en förändring kring kravet hos pedagogen. I läroplanerna från 1998, 

2010 och 2016 står det att “Förskolan ska [skall] sträva efter att varje barn” (bland annat 

1998 s11; 2010 s8; 2016 s8), vid beskrivningen av vilka kunskaper barnen ska tillämpa. 

I läroplanen 2018 har detta senare ändrats till “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar 

att utveckla” (s8). Det kan möjligen vara så att ansvaret för lärande läggs mer hos 

pedagogen i den nyare läroplanen än i tidigare läroplaner även om ansvaret hela tiden har 

varit hos pedagogen. Eftersom det har gått ifrån att pedagogen enbart behöver sträva efter, 

till att pedagogen ska ge barnen förutsättningar. 

 

6.3 Resultat sammanfattning 

 Lpfö 1998 Lpfö 2010 Lpfö 2016 Lpfö 2018 

Finns undervisning 

som begrepp med? 

Nej Nej Nej Ja 

Finns lärande som 

begrepp med? 

Ja Ja Ja Ja 

Finns systematiskt 

och målinriktat 

arbetssätt med? 

(Vilket kan tolkas 

som undervisning) 

Ja Ja Ja Ja 

Vad bildar en helhet 

i verksamheten? 

Omvårdna, 

omsorg, 

fostran, och 

lärande. 

Omvårdnad, 

omsorg, 

fostran, och 

lärande. 

Omvårdnad, omsorg, 

fostran, och lärande. 

Lärande, 

omsorg och 

utveckling 

Finns lek i lärande 

med? 

Ja  Ja Ja Ja 

Finns lek i 

undervisning med? 

Nej Nej Nej Nej 

Sker lärande i socialt 

samspel? 

Ja Ja Ja Ja 

Sker undervisning i 

socialt samspel? 

Nej Nej Nej Ja 

Benämns förskolan 

som en utbildning? 

Nej  Nej  Nej  Ja   

Vad står det om 

varierat arbetssätt? 

Växla 

mellan 

olika 

aktiviteter 

Växla 

mellan olika 

aktiviteter 

Växla mellan olika 

aktiviteter 

Mångsidigt 

och 

varierande 

arbetssätt 
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och 

aktiviteter 

Används 

temaarbete? 

Ja Ja Ja Ja 

Vem har ansvaret för 

lärande/undervisning

? 

Arbetslaget 

har det 

pedagogisk

a ansvaret 

Förskollärar

e 

Förskollärar

e 

Förskollärarens roll 

har tydliggjorts ännu 

mer. Arbetslaget 

ansvar för en 

tillitsfull relation 

med hemmet 

Uttrycker läroplanen 

mål som ska strävas 

efter att uppnås? 

Ja  Ja   Ja  Ja  

Vilar förskolan på en 

demokratisk grund? 

Ja  Ja  Ja  Ja  

Ska förskolan vara 

likvärdig och av 

kvalitet? 

Ja  Ja  Ja  Ja  

Beskrivs kunskap 

utifrån de fyra F:n 

(Fakta, förståelse, 

färdighet och 

förtrogenhet)? 

Ja  Ja  Ja  Ja  

Nya 

tillägg/uppdateringar 

under utveckling och 

lärande. 

 Vardagsteknik, 

de matematiska 

och 

naturvetenskaplig

a områdena 

utvecklades. 

 Digitala verktyg, 

hållbar utveckling, 

fantasi, 

minoritetsspråk, 

teckenspråk, hälsa. 

Naturvetenskap 

och matematik 

stärks. 

Tabell av de olika läroplanernas innehåll kring undervisning och lärande 

 
Sammanfattningsvis har det skett en förändring i läroplanerna kring hur undervisning och 

lärande definieras i läroplanerna. Från att undervisning som begrepp inte fanns med (Lpfö 

1998 - 2016) till att det klart och tydligt står med vad som menas med undervisning (Lpfö 

2018). Trotts att undervisning som begrepp inte funnits med i de tidigare läroplanerna 

kan det ändå möjligen vara så att läroplanen har beskrivit undervisning som metod redan 

år 1998. Fast att läroplanen tidigare har benämnt metoden som lärande. Detta eftersom 

att alla läroplanerna utgår ifrån barnens intresse samtidigt som de systematiskt, 

målinriktat följer läroplanens mål. Undervisning som begrepp har i många fall ersatt 

lärande i läroplanen (2018) och förskolan har bytts ut mot utbildning. I läroplanen från 

2018 är lärande inte en synonym till undervisning. Detta går att se i läroplanen från 2018 

där inte alla lärandebegrepp har bytts ut mot undervisning. I de tidigare läroplanerna går 

det inte se ifall läroplanerna ser undervisning och lärande som synonymer eller helt skilda 

begrepp eftersom båda begreppen inte finns med. Lärande som begrepp har alltid funnits 

med i alla läroplanerna, men definitionen av lärande har dock inte skett än. Det beskrivs 

dock som något lustfyllt och som bidrar till kunskap, utveckling och förståelse. 

 

Det går att se hur undervisning och lärande ska bedrivas enligt de olika läroplanerna 

utifrån genomförande och vem det är som har ansvaret. I läroplanerna 1998 – 2016 ska 
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undervisning och lärande genomföras med mer fokus på omsorg genom “omvårdnad, 

omsorg, fostran och lärande“. I läroplanen från 2018 har inriktningen ändrats till ett mer 

utvecklings- och lärandeinriktat fokus i och med ändringen till “omsorg, utveckling och 

lärande”. Alla läroplanerna betonar leken och samspelet som verktyg till lärande. I alla 

läroplaner lyfts även vikten av ett varierat arbetssätt fram. Dock uttrycks detta olika i 

läroplanerna, från att barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter (1998 – 2016) till 

ett mångsidigt och varierande arbetssätt och aktiviteter (2018). Även ett temainriktat 

arbetssätt lyfts i alla läroplaner fram som en metod för att främja barns lärande och 

utveckling. Vem som ansvarar för undervisning och lärande har också förändrats genom 

de olika läroplanerna där förskollärarens ansvar har vidgats genom att tydliggöra 

förskollärarens uppdrag. I läroplanen från 1998 var det alla anställda på förskolan som 

skulle utgå ifrån läroplanen men arbetslaget hade det pedagogiska ansvaret. I de tre 

efterföljande läroplanerna står det att det är förskolläraren som har huvudansvaret men att 

arbetslaget också är delaktiga i verksamheten. Varje barn ska få det stöd det behöver i 

verksamheten och förskolläraren ska finnas där och stötta, stimulera och främja barnets 

utveckling och lärande. Ansvaret för lärande har också blivit tydligare kopplat till 

förskolan. Förskolan ska nu ge förutsättningar för att alla barn ska utvecklas istället för 

att sträva efter att varje barn utvecklas som det var tidigare. Detta har stärkt kraven på 

förskollärarens roll i verksamheten. 

 

I läroplanen från 2018 har flera av målen från de tidigare läroplanerna stärkts. Dessa mål 

är: hållbar utveckling, språk (modersmål men även teckenspråk och minoritetsspråk), de 

naturvetenskapliga, matematiska och tekniska målen. Samt även digitala verktyg, fantasi, 

motorik och hälsa. Det går att se att inga mål av de tidigare läroplanernas mål har tagits 

bort utan de har istället stärkts eller så har det tillkommit helt nya mål kring ämnen som 

är relevanta för samhällets utveckling. 
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7 Analys 
I analysen kommer resultatet att analyseras, tolkas och kopplas till tidigare forskning och 

det teoretiska ramverket. Först kommer resultatet kopplas till läroplansteori och varför 

läroplansteori är av vikt för att förstå läroplanens innehåll i form av undervisning och 

lärande. Därefter beskrivs vilka begrepp som används i läroplanen som är av betydelse 

för hur undervisning och lärande bedrivs. Omsorgens och samspelets vikt i undervisning 

och lärande kommer också att tas upp samt vilket ansvar förskolläraren har. Därefter 

kommer andra viktiga faktorer för undervisning och lärande ta upp och avslutningsvis 

kommer läroplanen som mall att analyseras. De teoretiker som analysen kommer att utgå 

ifrån är Vygotskij (1930), Biesta (2005;2013), Masschelein & Simons (2013;2015) och 

Friesen & Osguthorpe (2017). 

 

7.1 Läroplansteori 

Lundgren (2006) beskriver att det skedde en förändring i skolväsendet under 1960- och 

70-talen. Under denna tid växte även ekonomin i Sverige vilket gjorde att utbildningen 

sågs som en investering för både samhället och individen. Detta blev en drivande kraft 

för läroplansteori. Lundgren (2014) lyfter fram att det funnits olika teorier om lärande 

genom åren som varit av betydelse för den svenska förskolan. Under 1980- och 90-talen 

var det till exempel Vygotskijs sociokulturella teori som var väldigt framträdande och 

som haft en stor inverkan på det svenska skolväsendet (ibid.). Resultatet visade att 

förskolan har gått från att ha varit mer omsorgsinriktad till mer utbildningsinriktad. Detta 

går att koppla till att samhället politiskt sett har ändrats och att hög kompetens i form av 

utbildning värdesätts högre än tidigare. Eftersom förskolan numera är det första steget i 

ett barns utbildning så kan det tolkas som att även förskolan och dess läroplan värdesätts 

högre. Englund (1988) beskriver att läroplanens innehåll är historiskt och samhällsbaserat 

i form av ett politiskt dokument. I detta fall kan det tolkas som att läroplanerna har 

förändrats till ett mer skolliknande system för att öka kvaliteten, då barnen undervisas 

inom samma ämnen som i skolan (Lgr11). Denna förändring går också att se i resultatet 

då grundskolan tidigare börjar betygsätta elever. Lundgren (2015) beskriver att det har 

skapats en marknad för utbildningen. Kunskap och utbildning bidrar till att landet får en 

högre ekonomisk tillväxt. Kunskap är en resurs i dagens samhälle. 

 

7.2 Vikten av hur begreppet undervisning definieras 

Skolinspektionen (2016) fann att det fanns en otydlighet kring vad begreppet 

undervisning innebär samt även kring förskollärarens roll och ansvar. I resultatet 

framkom det att i läroplanen från 2018 har undervisning lyfts fram för första gången och 

har i några fall ersatt lärande. Dock är undervisning inte en synonym till lärande och 

begreppet lärande finns fortfarande kvar i läroplanen. Ersättandet av begreppet kan istället 

bero på att undervisning tidigare benämnts som lärande trots att det varit undervisning 

som menats. Denna slutsats går att dra då det i resultatet framkom liknande beskrivningar 

av arbetsprocesser med fokus på målstyrda processer utifrån styrdokument och 

kontinuitet. Detta skulle då kunna tolkas vara undervisning som menas. I de tidigare 

läroplanerna har undervisning alltså inte funnits med som begrepp. Det har därför heller 

inte funnits någon definition av vad undervisning är för något. Vilket kan skapa förvirring 

eller oförståelse kring vad som ska utföras i förskolan. Men i läroplanen från 2018 finns 

undervisning med och även en definition på vad det är för något: “Undervisning innebär 

att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och 

syftar till utveckling och lärande hos barnen.” (Lpfö 2018 s4). Denna definition av 

undervisning skulle kunna skapa en tydligare förståelse kring vad som ska utföras i 

förskolan. Skolinspektionen (2016) uttrycker att otydligheten kring undervisning också 
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kan bero på en ovilja att använda begreppet i förskolan då det finns pedagoger som tycker 

att det hör till skolan och inte till förskolans verksamhet. Skolinspektionen tar också upp 

att det inte finns några dokument förutom skollagen och läroplanen som kan hjälpa 

pedagogen i tolkandet och utförandet av undervisning. Det finns slutligen enligt 

Skolinspektionen (2016) en bristande diskussion i förskolan kring vad undervisning är 

för något. Oklarheten kring vad undervisning innebär kan möjligen göra att det skapas en 

icke likvärdig verksamhet. Detta då en del förskolor har förskollärare som tagit till sig 

begreppet och kontinuerligt använder sig utav undervisning. Medan det finns andra 

förskolor som har en större andel barnskötare/outbildad personal eller förskollärare som 

är ovilliga att använda sig av begreppet undervisning. 

 

Vikten av hur undervisning definieras tar även Biesta (2005) upp. Han menar att hur 

utbildningen i läroplanerna beskrivs spelar roll för hur utbildningen senare uppfattas och 

bedrivs. Det är problematiskt eftersom att språk och ord inte är en spegel utan en aktiv 

handling i att beskriva verkligheten. Biesta (2005) beskriver också att språk/ord kan få 

saker att bli möjliga eller hämmade. Att undervisning används som begrepp kan därför 

tolkas möjliggöra eller hämma ett visst tänkande. I resultatet har det synliggjorts att det i 

läroplanerna från 1998 fram till 2016 möjligen kan tolkas som att undervisning bedrivs 

men eftersom att undervisning som begrepp inte finns med hämmar det pedagogerna i 

förskolan från att uppfatta arbetet som undervisning. Vilket leder till att undervisning inte 

bedrivs trots att metoden står beskriven. När undervisning 2018 kom in som begrepp i 

förskolans läroplan möjliggjorde det att undervisning faktiskt kan bedrivas. Trots att en 

del pedagoger motsätter sig användandet av begreppet undervisning i förskolan, så finns 

det numera med i förskolans läroplan. Detta innebär att det ställs ett krav på pedagogerna 

att använda sig av begreppet och även bedriva undervisning. 

 

Lärande och undervisning är som sagt inte samma sak och Biesta (2013) menar att det 

finns en stor skillnad mellan dessa begrepp. Han menar att lärandet är en pågående 

process som sker inuti en människa och att det inte är något som garanterat kan produceras 

av en lärare. Undervisning kan inte säkerställa ett lärande (ibid.). Men utifrån läroplanen 

2018 kan det tolkas som att förskolan ska ge varje barn förutsättningar till ett säkerställt 

lärande. I de tre första läroplanernas (1998;2010;2016) beskrivningar i de olika kapitlen 

av vilka kunskaper ett barn ska få möjlighet att tillägna sig står det att ”förskolan ska 

sträva efter att varje barn” istället för “ska ge varje barn förutsättningar” som det står i 

läroplanen från 2018. Det kan då tolkas utifrån de olika formuleringarna som att förskolan 

inte kunde säkerställa ett lärande i de tre första läroplanerna eftersom förskolan då enbart 

skulle sträva och inte aktivt ge förutsättningar för barnen. Men i läroplanen från 2018 kan 

det tolkas som att förskolan kan säkerställa ett lärande eftersom förskolläraren ska ge 

förutsättningarna till att lyckas. Detta visar hur viktigt det är att välja ”rätt” ord och uttryck 

när något ska beskrivas.  

 

7.3 Omsorg och samspel i undervisning och lärande 

Det sociokulturella perspektivet har haft ett stort inflytande på förskolans verksamhet 

vilket är något som Biesta (2005) lyfter fram. Att det sociokulturella perspektivet har haft 

ett stort inflytande går till exempel att se i de olika läroplanerna för förskolan. Detta då 

samspelet barn emellan och mellan barn och vuxna lyfts fram som viktigt för barns 

lärande och utveckling: “Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv 

del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att 

barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn.” (Lpfö 

2018 s7). 
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I resultatet går det att se att det har skett en förändring kring vad som ska bilda en helhet 

i förskolan. Det har förändrats från omvårdnad, omsorg, fostran och lärande i den första 

läroplanen från 1998 till omsorg, utveckling och lärande i läroplanen från 2018. Trots att 

det blivit mer fokus på undervisning och lärande finns omsorg fortfarande med som en 

viktig del i arbetet i förskolan. Även samspel mellan vuxna och barn och med andra barn 

har alltid varit av stor betydelse när det kommer till barns lärande i förskolan. Biesta 

(2005) menar att den förändrade synen på lärande och undervisning beror på att det 

sociokulturella perspektivet fått mer inflytande. Det går i resultatet kring läroplanerna att 

se en tydlig koppling till Vygotskijs sociokulturella teori (Vygotskij 1930). Teorin 

handlar om att omsorg är en förnödenhet för lärandet och att människor hela tiden 

befinner sig i en social kontext och hela tiden lära sig av varandra. Jonsson, Williams och 

Pramling Samuelsson (2017) menar även att kommunikationen och samspelet mellan 

pedagogen och barnet är av vikt för att ett lärande ska ske. Detta eftersom omsorg är en 

förnödenhet till lärande (ibid). Det kan tolkas vara därför som omsorg finns kvar som en 

viktig beståndsdel i förskolans läroplan. Resultatet visade även att det i läroplanerna från 

2010 till och med 2018 står att stimulering, stöd, utveckling och utmaning ska användas 

som verktyg till barns lärande. I läroplanen från 1998 saknades dock utmaning som 

verktyg men stimulering, stöd och utveckling fanns dock med. Att utmana barns lärande 

går att koppla till den sociokulturella teorin där barn ska utvecklas utifrån den proximala 

utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen innebär att pedagogen utmanar 

barnet utifrån barnets befintliga nivå i relation till vilket behov av stöd barnet behöver 

från pedagogen (Vygotskij 1930). 

 

7.4 Förskollärarens roll och ansvar för undervisning och barns lärande 

När det kommer till vad förskolläraren har för ansvar så kan det möjligen tolkas som att 

ansvaret för lärande läggs mer hos pedagogen i den nyare läroplanen än i tidigare 

läroplaner. Läroplanen från 2018 uttrycker att förskolan ska skapa förutsättningar för att 

lärande och utveckling ska ske. En av dessa förutsättningar kan tolkas vara undervisning. 

Brodin och Renblad (2014) beskriver att i och med läroplanen från 2010 har 

förskollärarens roll och ansvar för barnens utveckling och lärande tydliggjorts. Men att 

barnskötare anse utföra samma arbete som förskollärare. Men Brodlin och Renblad menar 

på att det är förskolläraren som har det största ansvaret för undervisning och lärande. Det 

ökade ansvaret på förskollärare har ökat kravet på en förskola med hög kvalitet baserad 

på forskning. Vilket stämmer överens med resultatet som visat att förskolläraren har 

ansvaret för barns utveckling och lärande vilket arbetslaget inte har. Resultatet stämmer 

också överens med Brodin och Renblad att förskolan har fått ett ökat krav på att ha en 

hög kvalitet.  

 

I resultatet går det se att förskolläraren genom undervisning kan bidra med kunskap vilket 

går att koppla till Biestas (2013) beskrivning av att undervisning är ett verktyg till att truth 

given (tillägna sig kunskap). Truth (kunskap) är i relation till ens egna existentiella 

uppfattningar. Läraren kan ge en truth men måste också kunna skapa förutsättningar för 

barnen så att denna truth kan tillägnas. Biesta (ibid.) beskriver att ett lärande därför sker 

hos barnet. Att få rätt förutsättningar uttrycker Biesta sker genom att lärandet sätts i 

relation till vad som ska läras ut och hur det kan uppfattats. I läroplanen från 2018 kan 

det dock tolkas som att ett lärande kan säkerställas genom att ge barnen rätt 

förutsättningar vilket motsätter Biestas (2013) teori om att undervisning är ett verktyg. 

Biesta menar dock att det inte är givet att ett lärande kommer ske utan det är i relation till 

hur undervisningen bedrivs samt i relation till barnens livsvärld och hur barnet senare 

uppfattar det. 
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Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) analyserar hur den moderna 

användningen av undervisning bedrivs. Där riktar pedagogen i undervisningen barnens 

uppmärksamhet mot något som hen vill att barnet ska skapa en förståelse om. 

Undervisning sker oberoende om det är genom spontana eller planerade aktiviteter så 

länge aktiviteten är målstyrd. Det framgår också i Skollagen (2010:800) att utbildningen 

i förskolan har i syfte att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden: “Av 

skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta 

och utveckla kunskaper och värden.” (Lpfö 2018 s2).  Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2008) menar att det barnet lär sig är i relation till barnets tidigare erfarenheter, 

kontexten, situationen med mera. Genom att ge en variation av arbetssätt lär sig barnen 

att se komplexiteten i ett fenomen. Vilket passar in i alla fyra läroplanernas (1998 – 2018) 

beskrivning om att undervisning ska bedrivas utifrån olika förutsättningar och vara 

systematisk och målinriktad utifrån styrdokument. Det går också att koppla till Biesta 

(2013) som även han anser att det barnen lär sig inte enbart är utifrån hur lärandet bedrivs 

utan även är utifrån barns tidigare kunskaper och erfarenheter 

 

Lärare borde enligt Biesta (2013) kallas för “resurser” istället för lärare. Detta då lärare 

kan användas som ett verktyg för lärande likt andra resurser som böcker eller internet. 

Detta går läroplanen från 2018 emot genom att uttrycka att barnen utvecklas då ”rätt” 

förutsättningar skapas. Ansvaret läggs då hos pedagogen och det kan tolkas som att 

lärande går att säkerhetsställa genom rätt förutsättningar. Det alla läroplanerna har 

gemensamt med Biesta (2013) är att barn lär sig på olika sätt och lärande sker överallt 

inte bara i skolan. Men i läroplanen från 2018 går det att urskilja att förskolan inte bidrar 

med det lärande som sker överallt utan förskolan bidrar med något unikt. Det kan tolkas 

som att detta unika är det Biesta (2013) menar med att skolan inte är en plats för lärande 

utan är en plats där undervisning bedrivs. 

 

7.5 Viktiga faktorer för undervisning 

Det finns flera viktiga faktorer som är avgörande för att kunna skapa bra undervisning i 

förskolan. En god relation med barnet där balansen mellan vän och pedagog är väl avvägd 

är till exempel nödvändig (Friesen och Osguthorpe 2017). Pedagogen behöver enligt 

Friesen och Osguthorpe (ibid.) dessutom kunna lära ut och undervisa på ett taktfullt sätt 

som väcker intresse. I läroplanen från 2018 lyfts också vikten av att se och ta till vara på 

barns intresse fram på flera ställen: “Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen 

och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen 

tidigare har tillägnat sig.” (Lpfö 2018 s3) och: “Utbildningen i förskolan ska ta sin 

utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för.” 

(ibid. s9). Det går att utifrån detta se att det är av vikt att barnen är intresserade av det 

som lärs ut för att ett lärande ska kunna ske. 

 

En viktig faktor för undervisning och för att skapa goda förutsättningar för lärande är 

didaktik. Didaktik handlar om planeringen och genomförandet av undervisningen. Detta 

är av vikt för att kunna ha ett tydligt syfte med aktiviteten och på så sätt skapa goda 

förutsättningar. Flera forskare kopplar vikten av didaktik till hur undervisning bedrivs. 

Bland annat Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) lyfter fram att det är av 

vikt att pedagogen utgår ifrån de didaktiska principerna varför, hur, för vem och när för 

att undervisningen i förskolan ska vara effektiv som verktyg i barns lärande. Planeringen 

och målmedvetenheten genom de didaktiska principerna bidrar också med att göra 

aktiviteten målstyrd och därmed också undervisningen. Att ha de didaktiska frågorna i 

åtanke menar också Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) är viktigt när 

lärande sker i förskolan. I resultatet uttrycks det i alla läroplanerna vikten av planering 
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och systematiskt kvalitetsarbete vilket är en del i det didaktiska arbetet i förskolans 

verksamhet. I läroplanen från 2018 beskrivs lärandet ske utifrån olika förutsättningar. 

Olika barn har olika behov och olika förutsättningar. Därför måste förskolläraren ta de 

didaktiska principerna i beaktande för att kunna skapa förutsättningar för att ett lärande 

ska kunna ske hos alla barnen. 

 

7.6 Läroplanen som en mall 

I resultatet visade det sig att alla läroplanerna vilar på skollagen och på en demokratisk 

grund. I läroplanerna uttrycks det att det finns en önskad måluppfyllnad som förskolan 

ska sträva efter. Denna måluppfyllnad ska ske genom att nå upp till läroplanens mål om 

att tillämpa de fyra F:n: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet till barnen genom 

beskrivande medel. Detta går att koppla till Masschelein och Simons (2013) tankar om 

att skolan är en institution som bygger på redan tidigare skapade ideal utifrån en social 

ordning. Som en institution behöver skolan följa ett ideal. Masschelein och Simons (ibid.) 

beskriver också hur skolan kan “ställa saker på bordet”: Putting things on the table eller 

“ställa ingenting på bordet”: putting nothing on the table och hur dessa två metoder på 

olika vis bidrar till att skapa en ny generation. Läroplanerna från 1998 till 2018 kan 

möjligen kopplas till Masschelein och Simons Putting things on the table. Detta då 

läroplanerna beskriver mål som kan tolkas syfta till att göra barnen så lika den tidigare 

generationen som möjligt. Masschelein och Simons (ibid.) beskriver att detta sätt dock 

bidrar till att den “nya“ generationen som bäst blir en dålig imitation av den gamla 

generationen. Det som motsätter att läroplanen från 2018 skulle gå att koppla till Putting 

things on the table är att flera nya mål i läroplan från 2018 kan tolkas förbereda barnen 

till att bli en ny generation genom exempelvis hållbar utveckling. I resultatet synliggörs 

dock att alla läroplanerna (1998 – 2018) möjligtvis syftar till en individualiserad form av 

undervisning. Vilket till viss del kan passa in med att Masschelein och Simons beskriver 

att den modernare skolan oftast fokuserar på ett mer individbaserat lärande. De menar 

dock det finns negativa aspekter med ett individbaserat lärande. Detta eftersom det 

individbaserade lärandet är det samma som att putting nothing on the table vilket gör att 

det barnen lär sig börjar och slutar med dem själva och inte vidgar deras lärande utanför 

sig själva. Den nya generationen kan därför inte bli en ny generation eftersom den inte lär 

sig av den förra generationen utan enbart om saker utifrån sig själva och riskerar därför 

att bli självupptagna. 

 

Vallberg Roth (2001) lyfter fram att läroplanerna förändrats över tid. Det har gått från 

“det goda hemmets och hembygdens läroplan” till “folkhemmets socialpsykologiska 

läroplan” och slutligen till den moderna läroplanen: “det situerade världsbarnets 

läroplan”. Målstyrning, globalisering och individualisering är tre viktiga beståndsdelar 

för “det situerade världsbarnets läroplan” och fokus blev på barnets bästa.  I resultatet går 

det att se att det finns ett ökat fokus på barnets bästa då det från och med lpfö 2018 i 

värdegrunden lades till en stark koppling till barnkonventionen med barnets bästa som 

utgångspunkt. I resultatet går det också att se att alla fyra läroplaner från 1998 till 2018 

betonar det individuella barnets lärande. Vallberg Roth (ibid.) beskriver att för att kunna 

förstå innehållet och funktionen av läroplanens förändring behövs det ses utifrån ett 

historiskt perspektiv genom ett vidgat läroplansbegrepp. Sett ur ett vidgat 

läroplansbegrepp så är inte läroplanen bara en strikt plan eller det officiella 

undervisningsupplägget. Läroplanen kan istället ses som en riktlinje för verksamhetens 

principer och värden och vad som avgör vilken kunskap som värderas som viktig (ibid.). 
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8 Diskussion 
I diskussionen kommer studiens innehåll att diskuteras. Först kommer förändringarna i 

läroplanen angående undervisning och lärande att tas upp och vad förändringarna kan 

bero på. Därefter kommer undervisning och utbildning i läroplanen att diskuteras samt att 

förskolan blir alltmer skollik. Sedan kommer läroplanen som en mall att tas upp. Till sist 

kommer metoden och vidare studier att diskuteras. 

 

8.1 Vad beror förändringarna i läroplanen kring undervisning och 
lärande på? 

Samhället har utvecklats och ändrats mycket under de senaste 20 åren. Förskolan har fått 

en allt större och viktigare roll i samhället Utbildningsdepartementet 2015). Vikten av en 

god och likvärdig utbildning lyfts fram mycket mer än vad det gjort tidigare. Det kan ses 

då regeringen utför olika kvalitetsundersökningar som redogörs i exempelvis 

Skolinspektionens slutrapport om kvalitet och måluppfyllelse (2018) och i 

undersökningen kring hur undervisning faktiskt bedrivs i förskolan (Skolinspektionen 

2016). Forskning visar att barn som gått i förskola får det lättare inom alla områden senare 

i skolan (Utbildningsdepartementet 2015). PISA-undersökningarnas (2015) låga resultat 

gör att det satsas mer inom olika ämnen i skolan tidigare och mer än innan. 

 

Yttre faktorer påverkar innehållet kring undervisning och lärande. Som nämndes i 

bakgrunden ville regeringen (Utbildningsdepartementet 2015) att förskolan skulle bli en 

del inom skolväsendet för att främja barns utveckling och lärande. I juni 1998 ges därför 

den första läroplanen för förskolan ut. Förskolan får därmed en högre status än tidigare 

och läroplanen togs väl emot av pedagogerna inom förskolans verksamhet. För att inte 

ställa för höga krav på barnen infördes strävansmål istället för uppnåendemål i läroplanen. 

Inför den första revideringen av läroplanen 2010 påbörjade den socialdemokratiska 

regeringen en proposition till en ny skollag innan valet 2006. Vid regeringsskiftet blev 

det dock en borgerlig regering som 2009 gav skolverket i uppdrag att revidera läroplanen. 

Regeringen ville ha förtydliganden och nya avsnitt kring barns språkliga och 

kommunikativa och matematiska utveckling (Utbildningsdepartementet 2015). Det går 

av resultatet att utläsa att dessa områden med flera blev förtydligade och/eller nya avsnitt 

i läroplanen 2010. Det kan tolkas som att beroende på vilken regering som varit styrande 

och hur samhällsklimatet sett ut har påverkat hur den svenska läroplanen för förskolan 

ser ut. 

 

Den socialdemokratiska regeringen har haft en stor påverkan på läroplanen. 

Utbildningsdepartementet (2015) lyfter fram att den första läroplanen skapades på 

uppdrag av den socialdemokratiska regeringen. Den svenska läroplanen har främst varit 

påverkad av en socialdemokratisk regering (ibid.). Det kan därför möjligtvis vara så att 

socialdemokratiska värderingar påverkar innehållet av att stärka undervisning och lärande 

samt vilka mål som ska bedrivas i förskolan. Det är också bland annat det 

socialdemokratiska ungdomsförbundet som har föreslagit att förskolan ska bli 

obligatorisk från tre års ålder. Flera politiker verkar intresserade detta. Men trots att detta 

inte har genomförts går de flesta barnen i Sverige i förskolan (Skolverket 2018). Det kan 

tolkas som negativt att barnen skulle börja i skola så tidigt som vid till exempel tre år 

ålder (Lärarnas tidning 2013). Men det kan även finnas positiva aspekter med att börja i 

skolan så tidigt, så idéerna om att förskolan ska vara obligatorisk från tre års ålder behöver 

nödvändigtvis inte vara något negativt eller ovanligt. Det blir nämligen mer likvärdigt för 

barn om alla börjar tidigt. Det kan bidra till att barn med vårdnadshavare av olika 

socioekonomiska bakgrunder får samma möjligheter till framtida utbildning. 
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Ordföranden för SSU menar i en artikel att, trots medgivande om att det kan låta radikalt 

med 25 timmar i veckan från tre års ålder, att det om några år kommer att ses som något 

normalt (Lärarnas tidning 2013). Även andra politiska partier som Liberalerna har 

uttryckt liknande idéer om obligatorisk förskola från tre års ålder (Remnert 2017). 

 

Globala förändringar kan påverka vad som anses vara viktigt att lära ut. Lundgren (2006) 

menar att vi lever i en global värld som ständigt förändras och utvecklas. Dessa 

förändringar påverkar även politiken som i sin tur påverkar hur utbildningen i landet ser 

ut. Det kan tolkas ha bidragit till att svenska, naturvetenskap och matematik stärkts i 

relation till resultaten i PISA-undersökningarna. I PISA-undersökningarna undersöks 

elevers prestation vid 15 års ålder. Utbildningsdepartementet (2015) beskriver att 

förskolans kvalitet kan synliggöra hur elever 8 år senare presterar på PISA-

undersökningarna. Därför kan svenska, matematik och naturvetenskap genom åren ha 

stärkts i läroplanerna i relation till att Sverige inte presterar så bra i relation till andra 

länder som exempelvis Finland. Englund (1988) och Lundgren (2015) menar att kunskap 

kan ses som en investering och en resurs vilket är en möjlig anledning till att Sverige vill 

prestera bra på internationella undersökningar. I resultatet har också digitala verktyg 

stärkts som mål, vilket möjligen skulle kunna kopplas till att världen har blivit mer 

digitaliserad. Förskolan ska producera kunskaper som är aktuella för framtiden och 

behöver därför förändra och uppdatera målen i läroplanen. 

 

Läroplanen och dess innehåll kan ses som en mall för den gode samhällsmedborgaren. 

Flera läroplansteoretiker kan tolkas ha en negativ inställning till detta. Vi menar dock att 

läroplanen förändras i takt med att samhället förändras och att läroplanen bidrar till att 

kunna förbereda barnen inför kommande skolgång. Det går inte att förutsäga framtiden 

men det kan göras tolkningar av hur framtiden kommer att bli. Läroplanens innehåll 

eftersträvar egenskaper och kunskaper som är användbara i framtiden. Läroplanens 

innehåll strävar därför efter att kunna förbereda barnen inför den ovetande framtiden. Att 

läroplanens innehåll väljs ut av staten kan tolkas problematiskt i sin egenhet eftersom alla 

människor behöver olika egenskaper och kunskaper i framtiden. En mall kanske därför 

inte funkar för alla människor men det bidrar med en likvärdighet. Då alla får lika 

möjligheter eller begränsningar i sitt framtida liv. 

 

8.2 Undervisning och utbildning i läroplanen 

År 2010 kom begreppen utbildning och undervisning att omfatta även förskolans 

verksamhet och inte bara skolan som det tidigare gjort. I resultatet går det dock se att 

begreppen utbildning samt undervisning inte lades till förrän i läroplanen från 2018. Men 

i läroplanerna från 2010 och 2016 går det dock att tolka som att det är undervisning det 

talas om men att det istället benämns som lärande. Vilket möjligen kan kopplas till 

Jonsson et al. (2017) som menar att det finns en kontroversiell diskurs kring begreppet 

undervisning. Det ena diskursen är utifrån ett stärkt krav på förskollärarens uppdrag och 

ökad status och kvalitet i förskolan. Den andra diskursen är utifrån barns ökade rättigheter 

samt att inte göra förskolan för skollik. Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson 

(2013) menar också att undervisningsbegreppet är så kontroversiellt eftersom det ofta 

förknippats med skolan istället (ibid.). Diskursen om ökad status och krav på förskolans 

verksamhet, och diskursen om ökade rättigheter och förskolan som ett annat fenomen än 

skolan samspelar med varandra och skapar en kontroversiell diskurs (Jonsson et al. 2017). 

 

Undervisning syftar till lärande genom målstyrda processer utifrån styrdokument. 

Undervisning kan ses som ett medel till att säkerställa en likvärdighet i form av att alla 

barn lär sig likvärdig kunskap samtidigt som den kunskap som lärs ut är utifrån vilka 
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kunskaper som Sverige och samhället värderar är av vikt. Lärande sker hela tiden men i 

förskolan sker inte bara ett lärande. Det är undervisning som bedrivs och har alltid 

bedrivits även om det tidigare inte stått med i läroplanen utan benämnts som lärande 

istället.  Vad som undervisas är i relation till vad samhället anser är goda kunskaper. 

 

I inledningen synliggjordes komplexiteten kring problematiken om undervisning och 

lärande. Där flera av pedagogerna som arbetar i förskolan har en delad uppfattning kring 

undervisning och lärande. Vilket skulle kunna bero på vilken läroplan som var aktuell 

under deras utbildning och på så sätt vilket styrdokument som förskolan skulle arbeta 

målstyrd och systematiskt emot. Det kan tolkas som att det har skett en stor förändring 

kring undervisning och lärande i läroplanen eftersom begreppet undervisningen inte fanns 

med förrän i läroplanen från 2018. Men undervisning som arbetssätt har alltid funnits med 

i läroplanerna fast det har istället beskrivits som lärande. Genom detta kan det tolkas som 

att det inte borde finnas en komplexitet kring undervisning och lärande. Vilka ord som 

används i läroplanen påverkar dock hur budskapet tars in. Det är först nu genom att inta 

ett förändringsperspektiv som det går att läsa mellan raderna, och se det som tidigare har 

beskrivits som lärande som undervisning. På samma sätt går det säkert att tolka det vi har 

analyserat utifrån andra perspektiv. 

 

Det har skett en förändring kring undervisning och lärande i förskolan vilket påverkar 

förskolan som verksamhet och utbildning. Där det möjligen har skett en förändring från 

icke-formell- till en formell-utbildning. Genom att förskolan har gått från en mer 

omsorgsinriktad verksamhet till en mer utbildningsinriktad. Förskolan kan genom detta 

tolkas som mer skollik. Loredana Tudor (2013) beskriver non-formal (icke-formell) och 

formal (formell) education (utbildning). Där non-formal education (icke-formell 

utbildning) är undervisning utanför systemet som är frivilliga som exempelvis 

musiklektioner, bibliotek och sport. Formal education (formell utbildning) är istället 

undervisning i ett system med ett tydligt mål kopplat till styrdokument (ibid.). Formal 

education (formell utbildning) kan därför tolkas som något alla behöver lära sig medan 

non-formal education (icke-formell utbildning) är mer utifrån individens egna önskemål 

om kunskap och är därför frivillig. I och med benämningen av förskolan som en 

utbildning och ett större fokus på undervisning och lärande samt tydligare mål gjort att 

förskolan/utbildningen kan det därför tolkas som att förskolans läroplan har gått från en 

non-formal (icke-formell) till en formal education (formell utbildning). År 2000 gick 

enbart 22% av alla barn i Sverige i förskolan medan 2017 går hela 84% av alla barn i 

Sverige i förskolan (Skolverket 2018). Vår tolkning är att eftersom utbildning och lärande 

har fått en större betydelse i dagens samhälle så väljer fler vårdnadshavare att sina barn 

ska gå i förskolan. Det kan tolkas bero på att det är av större betydelse för barnets framtida 

utveckling och lärande att barnen går i förskolan, och trots att förskolan är frivillig att det 

ändå finns ett krav på föräldrarna att ha barnen i förskolan. Dels för barns utveckling och 

lärande och dels för vårdnadshavarnas arbetssituationer. Det kan därför trots att förskolan 

är frivilligt tolkas som att förskolan är en formal education (formell utbildning). 

 

8.3 Förskolan har blivit mer skollik 

I studien har det kartlagts hur undervisning och lärande har definierats i förskolans olika 

läroplaner och i vilka sammanhang som undervisning och lärande har använts i förskolans 

olika läroplaner. Det har också analyserat vilken utveckling/förändring som skett kring 

begreppet undervisning och lärande i förskolans läroplan och vad beror de på. I studien 

framgår det att undervisning och lärande är komplexa begrepp som leder till en diskussion 

av vikten av en läroplan och vad en läroplan verkligen är. Det har framkommit att 

undervisning och lärande är ledande begrepp som styr innehållet i läroplanen. 
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Utifrån resultat och analys kan det tolkas som att förskolan blivit mer skollik och kommer 

att fortsätta att bli ännu mer skollik i framtiden. Detta går att se då begreppet undervisning, 

som ofta förknippas med skolan, i många fall har ersatt begreppet lärande. Områden som 

likvärdighet, kvalitet, resultat och måluppfyllelse har också stärkts, och dessa områden är 

starkt förknippade med undervisning och lärande. Att förskolan blir mer skolliknande 

genom större fokus på undervisning som metod för lärande behöver i sig inte vara något 

negativt. Detta medför istället många positiva aspekter som att alla barn får en likvärdig 

utbildning och därmed likvärdiga möjligheter i livet. Förskolan är numera av högre 

kvalitet i den meningen att den mer aktivt ger barn förutsättningar till lärande. Förskolan 

ger även barnen möjlighet att utveckla och tillägna sig de egenskaper och kunskaper som 

senare i livet kommer att förväntas av dem. 

 

Förskolan har gått från ett omsorgsuppdrag till ett pedagogiskt uppdrag. Brodin och 

Renblad (2014) menar att förskolan fick ett pedagogiskt uppdrag när läroplanen för 

förskolan kom 1998 och blev en del av skolväsendet. De lyfter fram att den första 

läroplanen fokuserar mycket på omsorg, lek och lärande. Brodin och Renblad (ibid.) 

menar att precis som det går att se i resultatet så har vissa målområden ändrats eller fått 

större betydelse i de reviderade läroplanerna. Exempel på detta är matematik, teknik och 

naturvetenskap. De lyfter även fram att förskollärarens ansvar för barns utveckling och 

lärande har tydliggjorts i och med revideringen från 2010. De menar att det ökade ansvaret 

som förskollärare har, nu har gjort att kravet på att det ska vara hög kvalitet i förskolorna 

har ökat. Förskolan är inte längre bara en “förvaringsplats” för barn medan deras föräldrar 

arbetar utan en plats där de får en utbildning som förbereder dem inför kommande 

skolgång.  

 

Sheridan et al. (2011) menar att förskollärarens uppdrag och profession har ändrats samt 

kravet på förskollärarens kompetens. Förskollärarens roll har förändrats i takt med 

samhället. År 2012 infördes förskollärarlegitimation och förskolläraren blev nu ansvarig 

för att undervisning i förskolan bedrivs. Övrig personal i förskolan bidrar istället med 

omsorg, utveckling och lärande (Utbildningsdepartementet 2015). Numera behöver 

förskolläraren ta del av olika styrdokument med syfte att skapa förutsättningar för barns 

lärande och utveckling. Eftersom förskolan är en del av skolväsendet kan det tolkas ha 

bidragit till att begreppen undervisning och utbildning har lagts till i den nya läroplanen 

från 2018. Begreppet lärande har dock funnits med sedan 1998. Förskolläraren har fått ett 

större ansvarsområde än tidigare vilket också kan tolkas vara en konsekvens av att 

förskolan är en del av skolväsendet. Bengtsson (1997) menar att det finns olika sätt att se 

på undervisning samt olika sätt att bedriva den på. Undervisning har länge ansetts vara 

något som hör till skolan och inte till förskolan och Jonsson et al. (2017) menar att de 

finns en diskurs kring undervisning och om att inte göra förskolan för lik skolan. Då 

förskolan är en del av skolväsendet kan det tänkas vara naturligt att begrepp som 

utbildning och undervisning finns med i läroplanen. Den förändrade synen förskolans roll 

i samhället och på undervisning i relation till förskolan kan ha lett till att begreppet nu 

lagts till i den senaste läroplanen från 2018. 

 

Förskolläraren har en 3.5 årig utbildning och är bland annat ansvarig för undervisning 

och lärande, i samspel med arbetslaget. Förskollärarens ansvar har stärkts i takt med att 

läroplanerna reviderats. Samtidigt som förskollärarens ansvar har stärkts har även 

undervisningsbegreppet och en tydligare definition av tillvägagångssättet av 

undervisning stärkts. Detta bidrar med att förskolläraren tydligare förstår sitt uppdrag och 

därför kan bidra med högre kvalitet och likvärdighet. Att det finns en tydligare 
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beskrivning av vad som ska ske på förskolan går att koppla till förskollärarens ökade 

ansvar. När förskolan blir mer utbildningsinriktning behövs en utbildad lärare som har 

kompetens att lära barnen utifrån ställda mål och krav. 

 

Förskolan är ingen barnpassning utan en kreativ lärandemiljö som ständigt förändras till 

att bli mer systematisk och målinriktad samtidigt som den behåller viktiga aspekter som 

omsorg och lek. Förskolan är första steget i barns utbildning och det finns tydliga 

kopplingar till att kvaliteten och måluppfyllelsen i förskolan påverkar måluppfyllelsen 

senare i barns utbildning och liv. Att Sveriges grundskoleelever presterar bättre på 

internationella undersökningar som PISA samt att samhällets medborgare har en bred 

kunskap och hög kompetens är en resurs för Sverige. Det kan därför tolkas som att 

förskolans ökade utbildningsinriktning med undervisning är för att säkerställa att de 

barnen lär sig i förskolan överensstämmer med läroplanens önskade måluppfyllelse. 

 

8.4 Metoddiskussion 

Den valda metoden till denna studie var en kritisk diskursanalys. Eftersom vi använde oss 

av en kritisk diskursanalys har vi kunnat dekonstruera läroplanerna och kartlägga 

information angående undervisning och lärande. Detta då en kritisk diskursanalys 

möjliggör en förståelse även för sådant som kan vara dolt eller frånvarande i en text. Då 

vi även använt oss av ett förändringsperspektiv, har det möjliggjort för oss att kritiskt 

granska hur läroplanerna har ändrats gällande undervisning och lärande sedan den första 

kom ut år 1998. De dokument vi främst använt oss av är de fyra läroplaner för förskolan 

som utkommit sedan 1998. Läroplanerna har kritiskt granskats och jämförts med 

varandra. Detta för att få svar på frågeställningarna angående hur undervisning och 

lärande har definierats i dem samt hur undervisning och lärande ska bedrivas i förskolans 

verksamhet. Förutom läroplanerna har även böcker samt olika databaser som 

divaportal.org och bibliotekets onesearch på Linnéuniversitetet använts. Detta för att hitta 

och samla in relevant empiri som stöd för att kunna svara på frågeställningarna. Resultatet 

som vi fått fram med hjälp av läroplanerna analyserades sedan i relation till den tidigare 

forskningen. 

 

En kritisk kartläggning av förskolans läroplan utifrån ett förändringsperspektiv kan skapa 

en ökad förståelse för begreppen undervisning och lärande samt läroplanen som 

styrdokument. I diskursen kring lärande och undervisning kan detta användas som ett 

hjälpmedel till att förstå komplexiteten av lärande och undervisning. Vilket kan bidra med 

en ökad kvalitet i förskolan då arbetslaget kan få en tydligare beskrivning på relationen 

mellan undervisning och lärande, och skillnaden mellan dessa begrepp. Synen på 

undervisning som ett kontroversiellt begrepp kanske i och med kartläggningen bidrar till 

att begreppet inte ses som skrämmande.  Det kan även möjligen bidra med en ökad 

förståelse kring vem det är som ansvarar för undervisningen i förskolan. Vilket tidigare 

kan ha varit otydligt eftersom det har skett en förändring kring ansvaret kring 

undervisning och lärande. 

 

Studien hade kunnat genomföras med andra metoder. Enkätundersökningar med frågor 

kring förskollärare tankar om undervisning och lärande hade varit ett möjligt sätt att 

genomföra studien. Även intervjuer med förskollärare och/eller förskolechefer hade varit 

av intresse. Resultatet påverkas dock av vilken metod som används och genom 

enkätundersökningar eller intervjuer hade vi inte fått information kring styrdokumentens 

förändrade innehåll. Utan dessa metoder hade istället endast lett till att förskollärares 

och/eller förskolechefers personliga tankar kring undervisning och lärande i läroplanerna 

synliggjorts. Vi ville istället kartlägga förskollärares och förskolechefers styrdokuments 
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definition av undervisning och lärande och hur det ska bedrivas. Detta eftersom vi anser 

att det kan påverka förskollärare och förskolechefers egna definitioner av undervisning 

och lärande och hur de senare väljer att bedriva det. 

 

8.5 Vidare studier 

Denna studie skulle gå att arbeta vidare med. Till exempel skulle det gå att se på arbetet 

ur en annan synvinkel och genom det utgå från förskollärarna och annan personal i 

förskolan istället för läroplanerna. Då hade det varit möjligt att använda enkäter eller 

intervjuer för att få svar på deras definitioner av undervisning och lärande och se ifall det 

överensstämmer med läroplanernas. Det hade även gått att ta upp diskursen kring 

undervisning; om förskollärarna tycker att undervisning inte borde finnas i förskolan eller 

om de tycker det är bra att verksamheten blir alltmer skollik. Det går även att fördjupa sig 

ännu mer i de olika läroplanerna och undersöka och kartlägga andra områden som 

utvecklats, ändrats och lagts till i de olika revideringarna. Även undervisning och lärande 

skulle gå att fördjupa sig ännu mer i. Exempelvis går det att titta på lärande i relation till 

lek i de olika läroplanerna och hur det har ändrats, eller hur lärande i relation till omsorg 

och fostran etcetera. 
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