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Sammanfattning  
Syftet med vår enkätstudie är att beskriva hur pedagoger upplever sitt arbete i förskolan med 

omsorg och lärande. Syftet leder vidare till problemfokus, om de krav som läroplanen ställer på 

pedagogerna i det praktiska arbetet. Vilken betydelse har pedagogers kompetens i arbetet med 

läroplanen för förskolan? Enkätstudien är genomförd utifrån en öppen tolkning av pedagogers 

upplevelser, för att få en allmän uppfattning om hur pedagoger förhåller sig till läroplanens 

innehåll. Studien inriktas på att omsorg och lärande ska samverka som en helhet i det praktiska 

arbetet. I läroplanen för förskolan omfattas fostran och utveckling också som en del utav 

aspekter som ska samverka som en helhet i verksamheten. Utvecklingspedagogiken används i 

studien som en teoretisk tolkningsram, då utvecklingspedagogiken är en viktig grund att förhålla 

sig till som pedagog i arbetet med omsorg, lärande och utveckling. Studien grundar sig på en 

kvantitativ undersökning i form av en digital enkät med inslag av kvalitativa frågor. Den digitala 

enkäten sändes ut via mail till fyra förskolor i tre olika kommuner. Pedagoger fick svara hur dem 

upplever arbetet i förskolans verksamhet med omsorg och lärande utifrån de krav läroplanen 

ställer (2016). I studien framkom det att pedagogers förhållningssätt och kompetens påverkar 

kvaliteten i arbetet med omsorg och lärande, både som enskilda aspekter och som en helhet i 

verksamheten. Stora barngrupper, brist på pedagogers kompetens och olika förhållningssätt 

anses vara en problematik i arbetet med de krav läroplanen ställer. I huvudresultatet 

presenteras pedagogers tolkningssätt av läroplanens innehåll i att arbeta med omsorg och 

lärande som en helhet. Analyseringen omfattar olika perspektiv på läroplanens innehåll, 

perspektiv på läroplanen som strävansmål eller som mål att uppnå.  

Ämnesord 
Läroplanen för förskolan, omsorg, lärande, pedagogers kompetens, krav, kvalitet, samverkan. 
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1.  Inledning 

Utifrån en diskussion om vikten i att arbeta med läroplanens innehåll och vilka krav som 

förväntas på pedagogen, har ämnet väckt intresse om hur pedagoger upplever arbetet med 

läroplanens innehåll. Studien består av en enkätstudie och använder 

utvecklingspedagogiken, som den teoretiska tolkningsramen (Pramling 1996). 

Läroplanen för förskolan betonar vikten av att ”förskolans verksamhet ska präglas av en 

pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (Skolverket 

2016, s. 9). Att alla aspekter ska bilda en helhet kan upplevas som en utmaning för 

pedagoger inom det praktiska arbetet i verksamheten. Fostran kan förstås som en grund 

till aspekten omsorg där omsorg ifrån det tidiga 1900-talet präglas utav fostran. Fostran 

kan definieras som att vuxna skulle förbereda barn till att anpassa sig i samhället och 

utvecklas som samhällsmedborgare. I samhället idag kan vi påstå att omsorg har fått en 

större innebörd för barns utveckling och där fostran kan anses som en del utav omsorgen. 

Utveckling kan tolkas som en del av lärandet, där utveckling och lärande är relaterade till 

varandra samt har liknande betydelser.  

I denna studie har vi valt att undersöka hur pedagoger upplever arbetet med omsorg och 

lärande som en helhet i förskoleverksamheten, då omsorg och lärande kan tolkas som 

essentiella aspekter att arbeta utifrån. Det kan förklaras att hela verksamheten präglas av 

omsorg och lärande i det pedagogiska arbetet, vilket denna studie fördjupar sig i. Omsorg 

och lärande kan tolkas som två separata delar att utgå ifrån istället för att se aspekterna 

som en helhet, vilket har gjort det intressant för oss att undersöka i denna studie. Omsorg 

kan förstås genom att vuxna ska ge barnen trygghet under deras utveckling till 

självständiga individer. Samverkan mellan omsorg och lärande är ett aktuellt ämne som 

diskuteras inom förskolans verksamhet samt att läroplanen ställer krav på pedagoger i det 

praktiska arbetet på förskolan. 

Studien fördjupar sig inte i det systematiska kvalitetsarbetet då syftet är att beskriva hur 

pedagoger upplever arbetet i förskolan med omsorg och lärande som en helhet utifrån 

läroplanen för förskolan (Skolverket 2016). Vi vill ändå belysa viktiga nedslag i Ekströms 

(2007) och Elfström Petterssons (2017) forskning om att tolka kvalitet i förskolan samt 

Sheridans, Sandbergs & Williams (2015) perspektiv på pedagogens roll i det kvalitativa 

arbetet på förskolan.  
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1.1. Syfte 

Syftet med vår enkätstudie är att beskriva hur pedagoger upplever sitt arbete i förskolan 

med omsorg och lärande utifrån läroplanen. Syftet leder vidare till problemfokus, om de 

krav som läroplanen ställer på pedagogerna i det praktiska arbetet. Vilken betydelse kan 

pedagogers kompetens ha i arbetet med läroplanen för förskolan (Skolverket 2016)? 

1.2. Frågeställning  

Upplever pedagoger att det är möjligt att arbeta med omsorg och lärande som en helhet i 

det praktiska arbetet på förskolan? 

Vilka faktorer kan påverka arbetet som omfattar både omsorg och lärande som en helhet 

och också som separata aspekter? 

Vilken betydelse kan pedagogens kompetens, förhållningssätt och utbildning ha i arbetet 

med omsorg och lärande? 
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2. Teoretisk tolkningsram 

I studien används utvecklingspedagogiken (Pramling 1996) som en teoretisk 

tolkningsram där Ingrid Pramling (1996) beskriver utvecklingspedagogiken som en 

grundläggande del för pedagoger att förhålla sig till i det pedagogiska arbetet på förskolan 

(Pramling 1996). I denna del av studien kan utvecklingspedagogiken förklaras utifrån den 

kontext där interaktion och samspel mellan individer sker i förskoleverksamheten. 

Interaktion och samspel kan förstås som en praktisk handling i arbetet med omsorg och 

lärande. Utvecklingspedagogiken kan också definieras som att barns välmående påverkar 

barnens eget lärande och utveckling. För att kunna använda teorins verktyg i studien är 

det viktigt att förstå innebörden av utvecklingspedagogiken. Det skulle kunna förklaras 

att utvecklingspedagogik innebär att barn utvecklas och lär sig med stöd av pedagoger 

och i samspel med andra barn. Enkäten innehåller frågor som är grundade i 

utvecklingspedagogiken, där pedagogerna individuellt fick svara efter deras 

ställningstagande till frågorna. 

2.1.  Utvecklingspedagogik 

Ingrid Pramling (1996) förklarar utvecklingspedagogiken som att barns lärande vilar på 

hur individen erfar eller uppfattar sin omvärld och att lärande sker genom interaktion samt 

i samspel med andra. Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (2006) nämner 

betydelsen av pedagogens uppgift att utveckla barns erfarenhetsvärld och stödja dem i 

deras sökande efter ny kunskap, innebär att barnen ska utveckla en fördjupad förståelse i 

att söka efter kunskap. Det kan förklaras i att barn ska kunna se kunskap utifrån olika 

perspektiv och synvinklar, vilket innebär att interaktion har en betydelsefull del i 

utvecklingspedagogiken. För att kunna uppmuntra barnen och inspirera dem till att lära 

sig ny kunskap behöver barnen erhålla en nyfikenhet till att utforska och lära (Pramling 

Samuelsson och Sheridan 2006).  

Pramling (1996) lyfter fram utvecklingspedagogiken som en interaktion som sker mellan 

barn och barn och också mellan vuxna och barn. Barn lär utav varandra och uppmuntras 

av andra att lära sig. Pedagogiken är en viktig del för att utveckla barns lärande och att 

det är grunden till vad utvecklingspedagogiken står för. Pedagogiken kan kopplas till en 

variation utav aspekten lärande som pedagoger använder sig av i undervisningen på 
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förskolan. Den omsorg som växer in i det pedagogiska arbetet, allt som barnen lär sig av 

och testar ska ha en meningsfullhet och betydelse för barnen (Pramling 1996). Sven 

Persson (2016) förklarar vikten av att inkludera aspekten omsorg i pedagogiken innebär 

att barns välmående går i hand i hand i relation till hur barnen lär sig ny kunskap. Persson 

(2016) beskriver också att omsorg är relaterat till barns välmående och det psykiska. För 

att lärande ska ta handling i barns utveckling, innebär det att det finns ett behov av barns 

mentala närvarande för att lärandet ska träda i kraft. Det kan relateras till den fördjupade 

förståelsen utav kunskap, för att lära sig innebär att förstå varför individen lär sig och 

kunna koppla det till sina erfarenheter. I resultatdelen visas att pedagogers svar är 

grundade på utvecklingspedagogiken, då pedagogerna anser att interaktion och samspel 

är väsentlig för barns utveckling i förhållande till att arbeta med omsorg och lärande som 

en helhet.  
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3. Bakgrund 

Under denna rubrik kommer en kort förklaring ur ett historiskt perspektiv på hur 

aspekterna omsorg och lärande växte fram genom det tidiga 1900-talets barnkrubba och 

barnträdgård. Aspekterna kom sedan att få betydelse i det styrdokument som växte fram 

och som idag kallas för läroplanen för förskolan och som strukturerat revideras med åren 

(Skolverket 2016).  

3.1.1. Barnkrubba och barnträdgård 

Ann-Marie Markström (2005) berättar att förskolans framväxt har sin bakgrund i två olika 

institutioner, barnkrubban och barnträdgården. Institutionerna kan definieras som grund 

till omsorg och lärande. Fostran ansågs vara en viktig del i barns utveckling, som sedan 

kom att prägla omsorgens betydelse. Fostran och utveckling kan resoneras att från början 

vara indikerat i arbetet med barnen på barnträdgården och barnkrubban. Vid 

utformningen utav institutionerna utvecklades också synen på barn. Omsorg och lärande 

fick mer centrala roller i arbetet och fostran och utveckling blev en del av omsorg och 

lärande. Med fostran skulle barn också utvecklas till att bli självständiga individer i 

samhället. Lärande skulle influeras i institutionerna till att främja barns utveckling och 

genom lärande kunde barn utvecklas till samhällsmedborgare.  

Institutionerna kan bedömas utifrån den omvandlingsprocess som Sverige befann sig i 

under början av 1900-talet, som var social, kulturell och ekonomisk. Det ledde till att fler 

familjer flyttade till städerna under industrialiseringen, levnadsvillkoren förändrades för 

familjen och framför allt för barnen (Markström 2005). Gunilla Halldén (2007) förklarar 

att Alva Myrdahl under 1930-talet utvecklade de moderniserade familjerelationerna och 

ville bevara kvinnorna i sina yrken. Barnkrubban blev verksamheten för framför allt 

ensamstående mödrars barn, där trygghet genom omsorg och fostran stod i fokus samt att 

inriktningen var social och omsorgsfull. Barnkrubban skapade möjlighet för barnen att 

vistas under hela dagarna. Innan industrialiseringen ägde rum var synen på fostran att 

vuxna skulle lära barnen att uppföra sig som samhällsmedborgare vilket innebar att kunna 

anpassa sig till samhällets normer (Halldén 2007). 

Enligt Markström (2005) var barnträdgården inspirerad från 1800-talet och den tyske 

filosofen Fredrich Fröbels tankar om det pedagogiska idealet. Institutionen var ett stöd 
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till hemmet och också inriktat på socialpedagogiskt lärande, vilket blev en angelägenhet 

till alla barn (Markström 2005).  

Ann-Christine Vallberg Roth (2011) beskriver att barnträdgårdarna i Sverige präglades 

av systrarna Ellen och Maria Mobergs arbete med att etablera lek och lärande i en 

gemensam miljö. I den gemensamma miljön kunde barn stimuleras socialt och det gavs 

utrymme för lek och lärande i syfte att förbereda barnen inför det praktiska arbetet i 

samhället (Vallberg Roth 2011). Systrarnas ambition var att synliggöra barnens 

utveckling av sin identitet och som en egen individ, vilket resulterade i att barnuppfostran 

fick en annan betydelse. Det kan beskrivas som att barnen fick en central roll utifrån 

vuxnas perspektiv på barndom och barnen fick också en delaktighet i samhället. Vuxna 

såg sedan barnen som självständiga individer med egna åsikter (Riddersporre och Persson 

2010). 

Under det tidiga 1900-talet hade utbildning en betydelse för barns utveckling och 

Markström (2005) beskriver att Alva Myrdahl ansåg vikten av utbildning i samband med 

fostran av barn. Myrdahl argumenterade för att barnen skulle få en vetenskapligt grundad 

och professionell fostran samt vård. Utbildade pedagoger blev ett viktigt inslag i samband 

med fostran av barn. Med den omsorgsfulla delen av barnkrubban och den pedagogiska 

delen av barnträdgården skulle det förenas till en gemensam omsorgsfull fostran och 

pedagogisk verksamhet, vilket kan förstås som lärande för barn (Markström 2005).  

3.1.2.  Den tidiga läroplanen  

Läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) växte fram i början på 1900-talet och under 

denna period erhöll den namnet ”Svenska Fröbelsförbundet Tidskrift Barnträdgården” 

(Vallberg Roth 2011). Tallberg Broman (1991) och Vallberg Roth (2011) nämner att den 

här tidskriften kan förklaras som ett styrdokument för den här tidens pedagoger att 

förhålla sig till. Handböcker och separata texter utvecklades också under det tidiga 1900-

talet, vilka innehöll mål och arbetssätt för pedagoger att förhålla sig till under arbetet med 

barn. Styrdokumentet skulle användas som ett redskap för att få fram den ideologi på hur 

barn skulle utvecklas och de separata texterna och handböckerna skulle fungera som 

riktlinjer för pedagogerna att utgå ifrån (Vallberg Roth 2011).  
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Vallberg Roth (2011) talar också om att förskola och fritidshem blev förstatligad samt 

kommunaliserad från och med 1940 - 1950-talet. Sedan blev Socialstyrelsen den 

väsentliga tillsynsmyndigheten som gav ut pedagogiska råd och anvisningar. Den 

Kungliga Socialstyrelsen började därefter från år 1945 att dela ut en central så kallad 

målskrivning som berörde innehållet för den pedagogiska verksamheten inom halvöppen 

barnavård – barnträdgård, daghem och fritidshem. Under 1970- och 1980-talet titulerades 

Socialstyrelsens pedagogiska anvisningar för förskolan, i termer av arbetsplaner och 

program för pedagoger att utgå ifrån i arbetet på förskolan (Vallberg Roth 2011).   

Inom skolans verksamhet kom den första styrande planen år 1962 och fick namnet 

läroplan. Vallberg Roth (2011) skriver utifrån Marklund (1987) att skolans tidiga läroplan 

innehöll mål, riktlinjer, tim- och kursplaner samt allmänna och ämnesspecifika 

anvisningar. När sedan 1990-talet kom fördes även barnomsorgen och 

skolbarnsomsorgen in i skolsektorn. Styrdokumentet innebar inte längre om enbart 

fostran utan också om omsorg, utveckling och lärande. Under samma period blev 

förskoleklassen en ny frivillig skolform och läroplaner som Lpfö 98, Lpo 94 och Lpf 94 

skapades. Sedan dess har läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) reviderats ett par 

gånger under 2000-talet, år 2010 och år 2016 (Vallberg Roth 2011). 
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4. Tidigare forskning  

Utifrån läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) ska förskoleverksamheten arbeta med 

olika aspekter som exempelvis omsorg och lärande. Aspekterna ska skapa en helhet 

genom att verksamma med varandra. I förskolans läroplan står helheten i fokus med syfte 

att främja och stimulera barns utveckling och lärande (Skolverket 2016). 

Under denna rubrik kommer tidigare forskning om omsorg och lärande diskuteras där 

olika forskare har undersökt vad begreppen har för innebörd och hur det kan påverka 

pedagogers kompetens i det praktiska arbetet med läroplanens innehåll på förskolan.  

4.1.  Omsorg och lärande utifrån Läroplanen för förskolan  

Vetenskapsrådet (2015) i Stockholm har gjort en forskning om förskolans uppdrag utifrån 

läroplanen som indikerar omsorg och lärande som en helhet. För att förstå omsorg och 

lärande som samverkande med varandra är det viktigt att förstå aspekterna som separata 

delar, vilken innebörd omsorg har som begrepp och vilken innebörd lärande har. För 

aspekten lärande står samspelet i fokus mellan barn och vuxna samt att barnen vistas i 

barngrupp för att kunna lära sig av varandra (Skolverket 2016). Vetenskapsrådet (2015) 

tolkar i sin forskning att tillsammans med läroplanens innehåll har pedagogers krav på 

kunskaper ökat i relation till det praktiska arbetet på förskolan.  

Gunilla Halldén (2000) talar om aspekten omsorg i förskolan där komplexiteten ställer 

krav på pedagoger. Att aspekter som omsorg och lärande ska fungera som helhet i arbetet 

med barnen på förskolan kan problematiseras. Det livslånga lärandet är ett strävansmål i 

verksamheten och Halldén (2000) menar att barnen också ska få omsorg under deras tid 

på förskolan. Halldén (2000) problematiserar samverkandet mellan omsorg och lärande 

då verksamheten ska skapa möjlighet till lärande för barn genom att låta barn vara aktivt 

nyfikna i att utveckla sina kompetenser som enskilda individer och att omsorg också ska 

erbjudas barnen i verksamheten genom aktiviteter som anses vara anpassade efter deras 

ålder. Vidare ställer Halldén (2000) frågan om aspekterna omsorg och lärande behöver 

betraktas som separata delar istället för en helhet. Ambitionen för barns utveckling och 

lärande i det postmoderna samhället är att omsorg och lärande ska integrera med varandra. 

Människans perspektiv, hur individen väljer att bemöta omvärlden och att kunna 

analysera samhällets struktur kan definieras som det livslånga lärandet. Barnens 
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utveckling i att tolka sin omvärld och förstå sin omvärld kan grundas till barnens samspel 

med andra och i samspel med kompetenta vuxna vilket inkluderar pedagoger i förskolans 

verksamhet (Halldén 2000). 

4.2.  Omsorg 

Omsorg kan skapa en nyfikenhet och intresse hos forskare om vad begreppet har för 

innebörd i förskolans verksamhet och vad kvalitet innebär i att arbeta med omsorg. 

Gunilla Halldén (2000) har forskat om endast omsorg som ett begrepp och fått fram olika 

aspekter på vad omsorg innebär. Halldén (2000) har valt att utesluta begreppet lärande i 

sin forskning och endast fokuserat på omsorg. Utifrån läroplanen för förskolan 

(Skolverket 2016) har Halldén (2000) tolkat omsorg som ett sätt att ta hand om barn som 

vistas på förskolans verksamhet. Hur pedagoger arbetar med omsorg, kan beskrivas som 

ett maktöverlåtande mellan förälder och pedagog. Det kan innebära att pedagogen tar över 

makten för barns hälsa och välmående under deras vistelse på förskolan (Halldén 2000). 

En annan synvinkel på aspekten omsorg är förknippat med individer som utmärker sig 

vara annorlunda än andra och behöver extra vård och omsorg. Sven-Erik Liedman (1999) 

förklarar omsorg som ett perspektiv från pedagogen att kunna se och känna igen 

egenskaper hos en annan människa vilket han gör en koppling till begreppet solidaritet 

(Halldén 2000). Genom att kunna urskilja olikheter ska pedagogen också kunna se vilka 

likheter individerna har som för oss samman till ett mer integrerat samhälle. Den goda 

kvaliteten i arbetet med omsorg präglar på samma sätt den arbetskultur som skapas av 

pedagogerna på förskolan. Förhållningssättet påverkar omsorgsperspektivet inom yrket 

och det resulterar i hur viktig gemenskapen är inom arbetslaget (Halldén 2000). 

4.2.1. Omsorg som en del av pedagogiken 

I Bim Riddersporre och Barbro Bruces (2016) förklarar författarna Sven Persson och Lars 

H Gustafsson (2016) att det är en problematik att skilja på pedagogik och omsorg. 

Författarna menar att omsorgen är en del av pedagogiken och pedagogiken är en del av 

omsorgen. Pedagogiken kan också tolkas som lärande i förskolan. I en pedagogisk 

verksamhet där barn ska lära sig, behöver pedagoger vara medvetna om hur barnen mår 

och att de har det bra. Barn som inte mår eller har det bra kan få problem när det kommer 

till att lära sig och därmed blir omsorgen en viktig del av pedagogens professionella 
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uppdrag (Riddersporre & Bruce 2016). Persson (2016) presenterar vidare i Riddersporre 

och Bruce (2016) om vikten av pedagogens kompetens till förmågan att få barnen att 

känna sig kompetenta, tillräckliga och engagerade till att utveckla en förståelse för sig 

själva. Persson (2016) förklarar att pedagogens kompetens handlar om en förmåga att 

under situationer kunna koppla samman närvaro, förståelse och lyhördhet gentemot 

barnen genom av ett innehåll som stimulerar till barns lärande (Riddersporre & Bruce 

2016). 

4.3.  Pedagogers kompetens i omsorg och lärande 

Pedagogers kompetens är en viktig faktor som Vetenskapsrådet (2015) förklarar i sin 

forskning, vilket kan påverka pedagogers arbetssätt med innehållet i läroplanen för 

förskolan (Skolverket 2016). En hög kompetens och medvetenhet hos pedagoger skapar 

bättre förutsättningar i arbetet med läroplanens innehåll. Det leder vidare till att goda 

relationer utvecklas mellan pedagoger och barn. Med pedagogers kompetens och 

medvetenhet så resulterar det till att kvaliteten utvecklas i arbetet med läroplanens 

innehåll. Kvaliteten kan förklaras kort att pedagogerna har en förståelse för sitt arbete 

med läroplanen om varför och hur arbetet genomförs i förskolan. Vetenskapsrådet (2015) 

problematiserar kvaliteten utifrån läroplanen som förväntas arbetas i förskolan då det 

ställer höga krav på pedagogerna. Eftersom kraven ökat, har också fokus på lärande ökat. 

Det kan förstås som att utbildning på förskollärare har fått betydelse i att erbjuda barnen 

lärande i form av exempelvis undervisning på förskola (Vetenskapsrådet 2015). 

Björn Nilsson (2005) problematiserar Vetenskapsrådets (2015) forskning om kompetent 

personal som grunden till en god kvalitet i arbetet med läroplanen och talar istället om 

arbetslagets påverkan på kvaliteten i arbetet. Nilsson (2005) förklarar problematiken som 

kan finnas mellan gruppmedlemmar då varje enskild individ är unik. I ett arbetslag kan 

individer ha olika perspektiv och åsikter, då en del individer med bestämda åsikter vill 

dominera över de andra individerna i arbetslaget. Det resulterar i att det demokratiska 

förhållningssättet försvinner och att pedagogerna inte arbetar efter det pedagogiska 

uppdraget som står i läroplanen. Nilsson (2005) menar att dominerande medlemmar, 

pedagogers förhållningssätt eller låg motivation kan vara faktorer till försämrade 

arbetsvillkor och låg kvalitet i arbetet.   
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Axelson Lennéer och Thylefors (2005) gör en liknelse till Nilssons (2005) teori på 

grupparbetes negativa effekter. Hur en arbetsgrupp fungerar har stor inverkan på 

kvaliteten i förskolan. Författarna förklarar att det är relationerna mellan personalen i 

arbetslaget som påverkar för verksamhetens effektivitet och kvalitet (Axelson Lennéer & 

Thylefors 2005). 

Sonja Sheridan, Anette Sandberg och Pia Williams (2015) har gjort en studie om 

förskollärares kompetens, som exempelvis visar vikten av att förskollärare möter barns 

behov via omsorg. Sheridan et al. (2015) förklarar att förskollärares kompetens innebär 

att kunna stödja, hjälpa, identifiera, planera och genomföra planering för barns 

utveckling. Kompetensen kan visa sig genom hur förskolläraren analyserar, genomför, 

tolkar och förhåller sig till barn i förskolans praktik. Genom studien har Sheridan et al. 

(2015) kommit fram till vilka kompetenser som förskollärare anser vara mest väsentliga 

i yrket. Förskollärarna vill synliggöra betydelsen av kompetens i relation till pedagogers 

arbete med barn på förskola. Det som lyfts fram som väsentlig kompetens för att utveckla 

verksamheten och arbetet med barns utveckling är pedagogiskt kunnande, demokratiskt 

ledarskap och samarbetsförmåga. Sheridans et al. (2015) studie resulterar i att arbetet med 

omsorg i förskola förutsätter att förskollärare har kompetens inom omsorg. Det skulle 

kunna förklaras att förskollärares kompetens har betydelse för hur omsorg ska behandlas 

i verksamheten utifrån läroplanen (Sheridan et al. 2015). 

Agneta Jonsson (2016) förklarar vidare på pedagogers kompetens och att kompetensen 

förhåller sig till styrdokumentets riktlinje, då samspelet mellan pedagog och barn samt 

samspelet i barngruppen är grunden för en god kvalitet för lärande. Den integrerade 

dialogen som pedagogen har tillsammans med barn är betydelsefull för att främja barns 

utveckling i lärandet. Aspekten lärande innefattar den kompetens på kommunikation 

pedagogen har till barnen och att kunna förstå deras sätt att uttrycka sig. Det skapar sedan 

möjlighet för barnen att själva kunna tolka sin uppfattning om världen och att kunna se i 

eget perspektiv. Att erbjuda barn en variation på kommunikation bidrar till en variation 

på lärande, vilket resulterar i en god kvalitet i det pedagogiska arbetet på förskolan 

(Jonsson 2016). 

Utifrån en forskning som professorn Sven Persson (2012) i pedagogik på Malmö 

högskola har gjort, är att den pedagogiska relationen mellan barn och pedagoger är en av 
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den mest betydelsefulla faktorn för barns lärande och utveckling. Han belyser även 

betydelsen av att låta barn få vara aktiva, engagerade och medskapande i sitt lärande. 

Forskningen visar att barns engagemang och medskapande varierar i de pedagogiska 

relationerna mellan barn och pedagoger och att det varierar kvaliteten i det pedagogiska 

arbetet, vilket kan relateras till den pedagogiska kompetensen (Persson 2012). 

4.4.  Kvalitet i att arbeta med läroplanens innehåll 

Kvalitet är ett begrepp som kan förstås på olika sätt och dess innebörd kan ha olika 

betydelser. I Kenneth Ekströms (2007) doktorsavhandling studeras kvaliteten i förskolan, 

vilken problematik det kan finnas då kvaliteten riktar sig på det pedagogiska arbetet och 

frågan kan ställas vilket problem som är i fokus? Katarina Elfström Pettersson (2017) 

beskriver vidare i sin forskning om vad kvalitet i förskola innebär och har inriktat sig på 

det systematiska kvalitetsarbetet om dokumentation vilket inte kommer att läggas fokus 

på i vår studie. Sheridan, Sandberg & Williams (2015) styrker Elfströms Petterssons 

(2017) forskning genom deras förklaring att pedagogers ställningstagande är avgörande 

för kvaliteten i att arbeta med läroplanens innehåll på förskolan. 

Läroplanens innehåll kan tydas som att daghemsverksamhet och deltidsförskola ska avses 

tillsammans i förskolan utifrån Kenneth Ekströms (2007) doktorsavhandling om 

pedagogiskt arbete. Det beskrivs att läroplanens innehåll ställer högre krav och 

preciserade krav på den ansvarsfördelning som pedagogerna har i att både verksamma 

omsorg och lärande i förskolan. Omsorg definieras som att ge barnen trygghet och att 

bjuda in barnen till lek och olika aktiviteter. När det talas om lärande så kan det relateras 

till det pedagogiska arbetet som omfattar hela arbetet på förskolan med att främja barnens 

utveckling som självständiga individer (Ekström 2007). Utvecklingspedagogiken kan 

definieras som en grund till det pedagogiska arbetet utifrån Pramling Samuelsson (1994) 

som Ekström (2007) refererar till, där lärande sker i alla situationer med barnen på 

förskolan och att det är pedagogers förhållningssätt till barnen som har betydelse för 

kvaliteten i arbetet med läroplanens innehåll. Ekström (2007) förklarar också om hur 

tidigare forskare har ställt frågan om pedagoger arbetar med det dem ska eller hur dem 

borde arbeta? Att tolka de krav läroplanen ställer och arbeta med kraven i det praktiska 

arbetet på förskolan kan vara en utmaning för pedagoger. Läroplanens innehåll kan tolkas 
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i hur en relation mellan vuxen och barn ska vara, istället för att utveckla 

förskoleverksamheten utifrån ett samhällsperspektiv. Det kan vara en problematik i att 

tolka läroplanen, då det kan infalla olika synvinklar på hur pedagogen ska arbeta utifrån 

läroplanen. Läroplanens tolkning kan förstås som att fokus blir på relationen mellan 

vuxna och barn istället för strävan efter att utveckla förskoleverksamheten. Ekström 

(2007) beskriver läroplanens tolkning från ett barncentrerat synsätt i förskolan. 

4.5.  Läroplanens innehåll som riktlinje  

Katarina Elfström Pettersson (2017) förklarar läroplanens innehåll som en riktlinje för 

pedagoger att sträva efter och inte ett mål som ska uppnås.  

”The Swedish preschool curriculum contains objectives to strive for, not to achieve, and 

teachers are required to evaluate the extent to which their practice has strived towards 

these objectives (Pettersson Elfström 2017, s. 2).”  

Elfström Petterson (2017) förklarar att grunden till god kvalitet är att arbeta med 

läroplanens innehåll genom ett systematiskt kvalitetsarbete. För att kvaliteten ska vara 

hållbar, är pedagogisk dokumentation viktig att föra i förskolan och följa barnens 

utveckling. Läroplanen utvecklas och revideras med åren då det tillkommer ny kunskap 

om hur barn utvecklas och lär. Det innebär att pedagoger behöver utveckla sin kompetens 

i att arbeta praktiskt med läroplanens innehåll för barns utveckling. Genom att föra 

dokumentation på pedagogers arbetssätt och fokusera på det praktiska arbetet, kan 

pedagoger få en djupare förståelse i hur barn lär sig ny kunskap. Kunskap är utvecklande 

då det tillkommer ständigt ny kunskap vilket också betyder att barns lärande ständigt 

utvecklas. Att förstå läroplanens innehåll är att se målen som strävansmål och att 

pedagoger ska hitta ett arbetssätt att förhålla sig till läroplanen. Det innebär också att 

läroplanen ger utrymme för variation på pedagogers arbetssätt vilket också kan vara för 

brett att tolka då pedagogerna kan se arbetssättet på olika sätt. Det innebär att kvaliteten 

i arbetet också kan förstås på olika sätt (Elfström Pettersson 2017).  

Ett annat viktigt nedslag som Elfström Pettersson (2017) talar om är interaktionen mellan 

vuxna och barn. Barns intresse på lärande kan innebära att följa ett annat barn eller en 

vuxens intresse. Det visar hur stor betydelse pedagogens roll har i att integrera med barn 

i olika aktiviteter och att få dem att integrera med varandra. Genom en god interaktion 
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mellan pedagog och barn samt mellan barn och barn, skapas också en god kvalitet i arbetet 

med läroplanens innehåll. Läroplanens innehåll kan också anses vara styrande i hur 

pedagoger arbetar med kvaliteteten i det pedagogiska arbetet och hur barn ska lära sig ny 

kunskap. Pedagogerna ska systematisk utvärdera deras egna professionella utveckling i 

en strävan efter de krav och mål som läroplanen ställer för att hålla en god kvalitet i 

arbetet med läroplanen. Fokus på kvaliteten blir istället på hur barnen utvecklas och lär 

sig på förskolan. Det kan också förklaras att barn inte ska vara avgörande på om kvaliteten 

i pedagogers arbete är god eller inte. Pedagogerna ska istället utgå ifrån barns intresse 

och behov och att pedagogers arbetssätt samt förhållningssätt är avgörande för kvaliteten 

på arbetet i förskolan (Elfström Pettersson (2017).  

”Det är våra föreställningar om barn, om deras lärande och om vår egen roll i deras 

lärande som styr vad vi gör med barn och som i nästa led påverkar vad barn lär sig” 

(Bruner 1996).  

Professorerna Sonja Sheridans, Anette Sandbergs och Pia Williams (2015) förklarar 

ingående utifrån det ovanstående citatet av Bruner (1996) att det är pedagogers 

ställningstagande som avgör barns lärande. Författarna gör sedan en liknelse till 

Elfströms Petterssons (2017) teori, om att det som är avgörande för den pedagogiska 

arbetskvaliteten i förskolan är hur en pedagog tar ställning till vad det är barn ska lära sig 

och hur pedagogen kan skapa en variation av möjligheter för barn att lära utifrån 

läroplanens mål. Sheridan et al. (2015) förklarar vidare att det är viktigt att intresse från 

förskolläraren är riktat mot förståelsen på hur barn får kunskap om olika fenomen, 

lärandeobjekt och i olika situationer på förskolan. Hur materiella saker används och hur 

pedagogerna använder sig själva som en resurs för att motivera barn till att söka ny 

kunskap, har betydelse för vilken arbetskvalitet det ska finnas på förskolan (Sheridan et 

al. 2015). 

 

 

 

 



20 

 

 

5. Metod 

Vårt syfte med den här enkätstudien är som tidigare nämnts att beskriva hur pedagoger 

upplever sitt arbete i förskolan med omsorg och lärande utifrån läroplanen. Studien 

grundar sig ur ett kvantitativt undersökningsmaterial och där vi har valt en enkätstudie 

som metod med inslag av kvalitativa frågor. Med inslag av kvalitativa frågor innebär att 

enkätformuläret ger utrymme för respondenterna att svara öppet på utvalda frågor. Vidare 

under denna rubrik kommer val av metod presenteras och urvalet av respondenter som 

har deltagit i studien samt en analys av bortfall på enkäten.  

5.1. Val av metod 

Valet av det kvantitativa undersökningsmaterialet är för att få en uppfattning av hur 

pedagoger upplever arbetet med läroplanens innehåll. Vi valde att göra en enkätstudie, 

för att kunna få flera svar från flera pedagoger för att hålla inom den tidsramen vi hade 

med studien. Att använda enkätformulär blev intressant i förhållande till att få en öppen 

syn på hur pedagoger tolkar läroplanen och vilka synsätt som träder i kraft mer än andra 

på hur omsorg och lärande ska behandlas i förskoleverksamheten.  

Jan Trost (2012) förklarar ett kvantitativt undersökningsmaterial som att kvantifiera ett 

material, vilket innebär att kunna fastställa resultatet i siffror och få ett tydligt resultat. 

Trost (2012) skriver att utifrån kvantitativa data kan forskaren tolka ett samband eller 

mönster mellan olika svarsalternativ. Det gav oss en uppskattning på hur populationen av 

respondenterna har svarat på enkätformuläret (Trost 2012). Utifrån varierande frågor med 

olika svarsalternativ som vilket antal, rankning, flervalsalternativ, och skala, kan 

resultaten sedan utformas i siffror. Siffrorna kan jämföras och forskaren kan se skillnader 

på hur respondenterna har svarat samt att kunna få exakta svar (Bjereld et al. 2009). Vi 

som forskare kunde därefter analysera varför populationen av en grupp pedagoger har 

svarat på ett speciellt sätt och kunna jämföra svaren med varandra (Trost 2012). Ett annat 

resonemang av att använda kvantitativ som undersökningsmaterial som Arnqvist (2014) 

skriver i Löfdahl et al. (2014) är att forskaren får fram svar från ett större antal individer 

genom att använda enkätformulär. Med kvantitativt undersökningsmaterial kan vi få fram 

exakta svar från respondenterna, vilket innebär att svaren inte blir misstolkningsbara 

eftersom svaren står skrivna i enkätformuläret. Materialet kan sedan användas i att 
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analysera och tolka svaren på en djupare nivå genom att ifrågasätta varför respondenterna 

har svarat som de gjort.  

En del av vårt enkätformulär har inslag av kvalitativa frågor, då två frågor gav utrymme 

för respondenterna att kommentera och svara öppet. Denna studie har som tidigare 

nämnts ingen specifik forskningsstrategi då vi vill redogöra för hur pedagoger upplever 

arbetet med omsorg och lärande som en helhet. Vi vill ändå belysa förståelsen av att 

använda ett kvalitativt undersökningsmaterial, kan omfatta forskningsstrategier som 

exempelvis fenomenologi, etnografi och grundad teori (Denscombe 2009). Detta för att 

ge en tydligare förståelse för hur metoderna används på olika sätt i undersökningar och 

också vilka fördelar metoderna har i att kombinera varandra för att styrka studiens 

material.  Forskningsstrategier används av metoder som exempelvis intervjuer i form av 

öppna frågor i enkäter (Denscombe 2009). Vi förhåller oss till en del av det kvalitativa 

undersökningsmaterialet då vi använder oss av skriftlig intervju som metod i vår 

enkätstudie som gav möjlighet för respondenten att svara öppet. Anledningen till valet av 

att använda kvalitativa frågor i studien, är för att få öppna och personliga svar som styrker 

vårt syfte om hur pedagoger upplever arbetet med omsorg och lärande i förskola utifrån 

läroplanen. Holme och Solvang (1996) förklarar att kvantitativa och kvalitativa 

undersökningsmaterial med fördel kan ha en användning av varandra. Resonemanget till 

valet av metod är att genom användning av ett kvantitativt undersökningsmaterial med 

kombination av kvalitativa frågor, styrker studiens syfte och analysen av materialet. 

5.2.  Digital enkät 

Arnqvist (2014) förklarar i Löfdahl et al. (2014) genom att använda enkätformulär, får 

forskaren möjlighet till att samla in exempelvis uppfattningar och upplevelser. Med 

uppfattningar och upplevelser innebär det för vår studie att vi kan analysera på en djupare 

nivå för det specifika område vi har valt att studera. Det innebär att utifrån 

respondenternas svar på hur pedagoger upplever arbetet med omsorg och lärande i 

förskolan, kan svaren analyseras på en djupare nivå i förhållande till det centrala ämnet. 

Det resulterar i genom att använda enkätformulär som metod blir vårt syfte och 

problemfokus i studien stabilt att förhålla sig till. Materialen skapar möjligheter till att 

analysera djupare vilket leder till att studiens kvalitet blir högre. Genom att analysera 
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svaren på en djupare nivå innebär det att vi ställer frågor som varför och hur pedagoger 

upplever arbetet med omsorg och lärande i förskola. Det är viktigt att framhäva i studien 

att vår analys på varför och hur pedagoger upplever arbetet, är utifrån vår tolkning på hur 

respondenterna har svarat i enkäten.   

I förarbetet var det fokus på hur den digitala enkäten skulle vara formad. Det finns olika 

mallar av design på hur enkätformulär kan se ut och som en forskare kan använda sig av. 

Vårt enkätformulär bestod av varierande frågor med olika svarsalternativ. 

Respondenterna kunde ge individuella svar där svaren var begränsade i antal och 

värdeskalor utifrån deras tolkningar på frågorna. Värdeskalan kan kallas för 

”Likertskalan” (Denscombe 2009. s. 330). I en analysering av enkätfrågorna omvandlas 

svaren i stapeldiagram och svarsalternativen kategoriseras. Det är ett effektivt sätt att 

presentera fram data på, då resultaten blir tydliga, strukturerade och lätthanterliga att läsa 

av (Denscombe 2009). 

Den digitala enkäten innehöll tio frågor och det var ett medvetet val av oss som forskare 

att använda endast tio frågor i syfte att ge utrymme för respondenterna att resonera och 

motivera sina val av svar. Om enkätformuläret hade bestått av flera frågor, hade det 

funnits en risk att respondenten hade förlorat koncentration vilket kunde resultera i att de 

insamlade svaren inte anses som tillräckligt trovärdiga. I inledningen av enkätformuläret 

ställer vi frågorna om vilken anställning och erfarenhet respondenterna har för att få en 

bakgrund till vilken population av grupp det är som deltar i studien. För att få tillräckligt 

insamlat material använde vi oss av ledande frågor för att hålla strukturen till studiens 

syfte och att det insamlade materialet skulle vara lätthanterligt (Holme & Solvang 1996). 

Att använda ledande frågor kan förklaras som att frågorna styr respondentens svar då det 

finns bestämda svarsalternativ att utgå ifrån. Detta för att validiteten ska vara hög och att 

hålla fokus på studiens syfte.  

Det kan finnas en problematik i att använda sig av enkätformulär, då respondentens 

humör kan vara avgörande i att svara på frågorna. Det kan leda till missvisande svar på 

frågorna forskaren ställer och trovärdigheten på respondentens svar kan därför bli låg. 

Det resulterar vidare i vilken betydelse formuleringen utav frågorna har och att 

enkätformuläret inte innehåller känsliga frågor eller alltför tolkningsbara frågor som 

sedan kan leda till missvisande svar (Frost 2012). Att ha med kvalitativa frågor i en enkät 
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med kvantitativa frågor, kan det uppstå en risk att de öppna svaren leder till bortfall om 

respondenten väljer att undvika frågan då svaren inte är relevanta för studiens syfte 

(Holme & Solvang 1996).  

5.3. Surveyundersökning via Internet 

Den digitala enkäten är utformad efter Surveymonkey.com där vi har valt att använda 

verktyg som Surveymonkey erbjuder för att kunna variera frågorna. Det gav oss möjlighet 

till att vara kreativa vid designen av enkäten. Surveymonkey är ett digitalt verktyg som 

är relevant att använda i förhållande till vår studie om pedagogers upplevelser av att arbeta 

med läroplanens innehåll. Designen av enkäter skapa möjlighet till att forma fritt och 

analysera svaren samt lätthanterliga för respondenterna att svara på. Det är också möjligt 

som forskare att dela resultatet och analysen till andra individer i syfte med att bidra till 

ny kunskap. Vi har valt att dela resultatet och analysen med de förskolechefer och 

pedagoger som har engagerat sig i studien. Resultatet kan sedan leda till ett bidragande 

av ny kunskap inom det aktuella området. Att använda surveyundersökning via internet 

ger forskaren fördel i att testa enkäten flera gånger och få ut önskade svar som styrker 

studiens syfte (Denscombe 2009). Svarsfrekvensen i en surveyundersökning stimuleras 

genom att forskaren i förväg informera respondenterna om enkätformuläret och 

presentera kort om sig själv och vad studien handlar om. Respondenterna som ska delta i 

undersökningen är medvetna om vad studien handlar om och har förståelse för de frågor 

som ställs (Denscombe 2009).  

5.4. Urval 

Studien utfördes på fyra förskolor i tre olika kommuner. Den digitala enkäten sändes ut 

till samtliga femtioåtta pedagoger varav trettiotre pedagoger svarade. Endast pedagoger, 

som innefattar förskollärare och barnskötare deltog i studien då undersökningen skulle 

hålla sin relevans i förhållandet till studiens syfte. Vid ett bredare urval skulle studien bli 

komplicerad om en större utsträckning av respondenter skulle medverkat och resultatet 

skulle inte vara relevant till syftet (Trost 2012).  

Studiens syfte är att beskriva hur pedagoger upplever sitt arbete i förskolan med omsorg 

och lärande, vilket förklarar att studien har potential till vidare forskning. Vi vill 
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tydliggöra att det framkom bortfall i undersökningen då tjugofem pedagoger valde att inte 

delta i enkätstudien. Eftersom vi har valt att utgå ifrån en öppen tolkning i vår 

undersökning innebär det att undersökningen är begränsad till fyra förskolor i Sverige. 

Problematiken med att presentera resultatet av en digital enkät baserat på kvantitativt 

undersökningsmaterial, kan leda till att forskaren gör en generell beskrivning över alla 

individer i den målgrupp som exempelvis att generaliseringen av pedagogers upplevelser 

gäller alla pedagoger i hela Sverige (Trost 2012). Det kan resultera i att forskaren gör en 

generell slutsats utan att ha en tillräcklig empirisk grund. 

5.5.  Genomförande och bearbetning 

Startpunkten var att ta kontakt med förskolor från valda kommuner som skulle delta i 

studien. Vi sände ett mail till samtliga förskolechefer, en förfrågan om ett godkännande 

av att låta deras anställda pedagoger delta i enkätstudien. Det var fyra förskolor från tre 

olika kommuner som valde att delta i studien. Sammanlagt sändes enkätformuläret ut till 

femtioåtta pedagoger varav trettiotre som svarade på enkäten. Förskolorna blev också 

meddelade om de etiska punkterna, att inga personuppgifter skulle finnas med i studien. 

Ett missivbrev sändes via mail med information om studiens syfte och undersökning samt 

en kort presentation om oss själva. Därefter formulerades frågorna till enkätformuläret 

väl noggrant. Fokus var att lägga tid och omsorg på förarbetet med formuleringen av 

frågorna så att frågorna skulle vara precisa som möjligt. Utifrån den tidsram vi hade att 

följa, valde vi att ge utrymme och tid till formuleringen av frågorna. Detta i syfte att hålla 

en god kvalitet i studien. Enkätformuläret involverade formella frågor och ingående 

frågor. Två frågor gav utrymme för pedagogerna att besvara med egna ord, för att få in 

mer material och kunna analysera svaren ingående. Utifrån de öppna kommentarerna 

kunde vi jämföra hur olika pedagoger hade resonerat. Det kan relateras som Löfdahl et 

al. (2014) skriver, att de öppna frågorna också kallat kvalitativa frågor, kan vara ett 

lämpligt tillvägagångssätt vid outforskade områden som kan leda till vidare 

forskningsområden.   

En utvald grupp fick vara testgrupp, genom att svara på frågorna i den digitala enkäten. 

Anledningen att vi använde oss av en testgrupp var för att enkäten skulle bli så effektiv 

och hållbar som möjligt. Vi fick ändra utformningen på frågorna ett antal gånger innan 
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den färdigställda enkäten sändes ut via mail till förskolorna. Vi ville också undvika 

bortfall av svar genom att testa enkätformuläret fler gånger om.  

När respondenterna har svarat och enkäterna samlats in, började processen med 

bearbetningen av materialet vi fått och en granskning av svarsalternativen som visas i 

resultatet. Vid bearbetningen av svaren har vi valt att kategorisera respondenterna efter 

utbildning och antal års erfarenhet. Genom att kategorisera utbildning och erfarenhet så 

kan vi analysera vår problemformulering i vad pedagogers kompetens har för innebörd. 

Eftersom fokus varit på förarbetet med frågorna i enkäten så har vi vetskapen med oss 

om vilket ämne vi vill diskutera och problematisera om innan vi har fått in svaren. Det 

har underlättat vårt arbete genom att vi har en struktur i arbetet och en god planering 

eftersom vi vet vilka svar som förväntas samlas in. De frågor som ger respondenterna 

möjlighet att svara öppet på, styrker vårt arbete för att analysera hur och varför på 

respondentens svar. Frågorna är grundade på vår teoretiska tolkningsram, 

utvecklingspedagogiken och aktuell forskning. 

5.6. Krav på forskaren 

Vid en kvantitativ forskning behöver forskaren ha vissa förutsättningar för att kunna 

använda metoden. En utav förutsättningarna är att ha en förförståelse inom det område 

forskaren vill undersöka. På så vis kan forskaren bemöta problem som kan uppstå i en 

undersökning och komma fram till relevanta definitioner av problemet. En annan 

förutsättning är att forskaren inte har fördomar eller som Holme och Solvang (1996) 

kallar socialt grundade fördomar. Författarna förklarar grundande fördomar som att de 

frågor som ställs och de svar forskaren får, präglas av den miljö individen lever i. 

Användning av ett kvantitativt undersökningsmaterial kan innebära att frågor som skrivs 

på exempelvis enkätformulär, kan innehålla forskarens egna ställningstagande på vilka 

svarsalternativ som anses vara lämpliga att finnas med. Det kan vara ledande frågor som 

forskaren ställer i syfte att få önskade svar från respondenterna. Författarna beskriver 

ledande frågor som en tillgång i studien för att forskaren ska få fram konkret information 

i sin undersökning. Informationen ska kunna vara användbar då det finns en distans 

mellan respondenten och forskaren. Det är då viktigt att kompetens finns hos forskaren 

innan undersökningen verkställs och att från början veta exakt vad forskaren vill få ut 
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med undersökningen. Det kan betyda att forskaren har fördomar eller värderingar som 

grundar sig i sociala miljöer och därmed definierar problemområdet. Det är viktigt att 

som forskare veta sitt tillvägagångsätt och att reliabiliteten är hög, innebär att forskaren 

har en förförståelse för det område som ska undersökas. Det är också av betydelse att 

innan veta hur och vad som ska undersökas för att få relevant information (Holme & 

Solvang 1996). 

5.7.  Analys av bortfall 

Holme och Solvang (1996) förklarar att vid enkätundersökningar är risken hög att bortfall 

förekommer då individerna väljer att inte delta i undersökningen. Det kan förklaras att 

det finns distans mellan forskare och respondent då forskaren inte får personlig kontakt 

med respondenten eftersom det är digital enkät som sänds ut via mail. Forskaren kan inte 

kontrollera att samtliga deltagare svarar på enkäten. Bortfall i en studie är betydelsefullt 

att analysera och självklart är det aktuellt också i vår studie. Som tidigare nämnts erhöll 

vi en svarsfrekvens på trettiotre svar av femtioåtta möjliga från samtliga respondenter. 

Det fanns ett bortfall på tjugofem pedagoger som inte svarade på enkäten. Vi som forskare 

är medvetna om att bortfall kan förekomma i en användning av ett kvantitativt 

undersökningsmaterial och vi ställer oss frågan till vad anledningen kan ha varit i vårt 

fall. Att vi erhöll ett bortfall kan bero på att vi som forskare inte hade någon kontroll över 

vilka av de tillfrågade pedagoger som svarade eller inte. För att få ett större antal svar 

kunde vi ha utvecklat missivbrevet med en vidare förklaring om syftet i undersökningen. 

Vi kontaktade förskolecheferna via mail i syfte att vara effektiva i förhållande till den 

begränsade tiden vi hade på arbetet. För att undvika bortfallet skulle det vara effektivt att 

besöka pedagogerna på förskolorna och möjligtvis be pedagogerna fylla i enkäten på 

plats. Under besöket hade en presentation om undersökningen varit lämpligt för 

pedagogerna, vilket hade involverat dem mer i studien och bortfallet i studien hade 

minskat. Ett mindre antal bortfall hade styrkt studiens resultat ytterligare eller hade 

kunnat medföra fler avvikande svar. Enligt Holme och Solvang (1996) finns det en risk 

med att involvera öppna frågor i en enkätstudie då det skapas möjlighet till bortfall. I vårt 

fall anser vi att de öppna frågorna inte var en anledning till våra bortfall då de kvalitativa 

frågorna gav oss mer material att arbeta med i vår undersökning. I resultatdelen innebär 

vårt bortfall att hade materialet kunnat analyseras djupare då fler svar hade samlats in. 
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Svar som hade kunnat styrka vårt syfte ännu mer eller svar som hade skapat möjligheter 

till att urskiljas och jämföras med varandra. Det hade skapat en intressant diskussion 

utifrån ett bredare perspektiv på hur omsorg och lärande ska behandlas i förskolan, då fler 

åsikter och tankar hade synliggjorts i resultatet.  

5.8.    Reliabilitet och validitet 

Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors (2009) skriver om att öka reliabiliteten i 

ett material, är valet av mätredskap viktigt. Eftersom studien utgår ifrån ett kvantitativt 

undersökningsmaterial och att vi ville få ett bredare perspektiv från ett flertal pedagoger 

ifrån olika kommuner, bedömde vi en digital enkät som ett tillämpbart tillvägagångssätt 

och mätredskap. Holme och Solvang (1996) beskriver att en hög reliabilitet är nödvändigt 

för att påståenden ska kunna beprövas flera gånger och få relativt samma resultat. Det är 

då viktigt att hela forskningsprocessen är noggrann och att enkätfrågorna är 

välformulerade samt att svarsalternativen förhåller sig relevanta till frågorna. Det har vi 

varit fullt medvetna om och haft fokus på under hela förarbetet med studien och framför 

allt att enkätfrågorna skulle vara väl bearbetade. Holme och Solvang (1996) förklarar 

också att validiteten och tillförlitligheten blir hög om frågorna stämmer överens med 

syftet. För oss var det viktigt att både själva frågorna och svarsalternativen utgick ifrån 

vårt syfte och frågeställningar.  

Validiteten i en studie blir hög om forskaren mäter det som avses att mätas (Bjereld et al. 

2009). Genom att vara medveten om validiteten i studien, är det viktigt att kontinuerligt 

fokusera på studiens syfte under förarbetet och bearbetningen av resultatet. Validiteten 

ökade i vår studie genom att kombinera de kvantitativa frågorna i enkäten med inslag av 

de kvalitativa frågorna. Det resulterade till att vi kunde analysera svaren ingående i 

relation till studiens syfte och problemformulering. Samtliga pedagoger oavsett 

utbildning skulle svara i hur dem upplevde arbetet med omsorg och lärande i förskola 

enligt läroplanen. Vi ville belysa vikten av att alla anställda på de aktuella förskolorna 

skulle svara på enkätformuläret. Det gjorde också att vi fick en möjlighet till ökad 

validitet i vårt material. 

För att kunna öka en kvantitativ studies trovärdighet är det också av stor vikt att alla val 

som gjorts under studiens gång som framför allt metoder och analyser, presenteras på ett 
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grundligt vis (Denscombe 2009). Det har för oss varit viktigt att organisera och 

konsekvent beskriva studiens tillvägagångssätt, genomförande och resultat för att det 

presenterade innehållet ska kunna följas tydligt. 

5.9. Etiska ställningstaganden 

Vad är forskningsetiska regelverk och vilka etiska ställningstaganden behöver en student 

ha kunskap om för att kunna utföra en undersökning till ett examensarbete? Löfdahl et al. 

(2014) talar om att det handlar om hela forskningsprocessen, från studentens val av 

forskningsområde, metod, genomförande och presentation av resultatet. Det är som 

student viktigt att ha kunskap om vilka regler och principer som gäller för undersökningen 

samt att förhålla sig till reglerna under hela processens gång. Undersökningen handlar om 

pedagogers upplevelser i det praktiska arbetet med delar ifrån läroplanen för förskolan 

(Skolverket 2016). En viktig aspekt är att tänka på att det inte förekommer 

personuppgifter på respondenter som deltar i enkätstudien. Personuppgifter är alla 

uppgifter som går att spåras till individen och förutom exempelvis namn kan det finnas 

andra uppgifter som kan spåras som exempelvis kontaktuppgifter (Löfdahl et al. 2014). 

Förskolors namn är en sådan uppgift som vi också undviker att nämna i vår studie. 

När det utförs en undersökning kan det uppstå situationer där det kan vara problematiskt 

för studenten ska förhålla sig till och svåra val kan uppstå. Svåra val som att formulera 

frågor utan att värdera egna åsikter eller göra respondenten obekväm i att svara på 

frågorna. Det är viktigt att acceptera sina misstag som student. Som forskare ska 

studenten tänka på vilka frågor som ställs i en enkät och hur frågorna är formulerade. 

Ambitionen ska vara att tänka igenom noggrant under hela processen för att undvika 

misstag. Vid etiska ställningstagande ska studenten granska tillvägagångssättet med 

undersökningen och hur insamlade data bearbetas och presenteras. Löfdahl et al. (2014) 

skriver att data enbart ska användas för forskarens egna examensarbete och när 

undersökningen är klar ska de insamlade enkäterna raderas, då risken är att obehöriga 

personer kan ta del av materialet och sprida informationen vidare. Det är också viktigt att 

informera respondenter som ingår i studien om hur resultatet kommer att presenteras och 

att personuppgifter inte kommer förekomma samt att erhålla deras samtycke. Forskaren 

har ett ansvar för de respondenter som deltar i studien. Det är viktigt att tänka på alla 
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individers medverkan i studien för att respektera deltagarens identitet och inte kränka 

individens värderingar samt åsikter. Som forskare är det också viktigt att inte visa 

samtycke eller misstro till respondentens svar och att inte sätta egna värderingar till 

studien. Eftersom studien genomförd på en vetenskaplig grund så innebär det att studien 

grundar sig på vetenskapliga artiklar och teorier. Det betyder att kopiering av annan text 

eller forskningsrapport inte är acceptabelt inom de etiska reglerna. Att kopiera en annan 

text innebär att forskaren bryter om äganderätten för en annan individs text och därmed 

förhåller inte rätten till att texten är genomförd på en vetenskaplig grund. Detta för att 

teorier som finns med i studien är grundad på vetenskaplig forskning och är universell 

vilket innebär att det finns olika teorier om samma forskningsområde (Denscombe 2009). 

Det betyder att forskaren inte har rätten att kopiera en annan forskares text utan forskaren 

ska själv bidra med egen tolkning utav texten och teori som är grundad på vetenskaplig 

forskning.  

5.10.   Kvantitativ analys 

I vår enkätstudie har vi valt att inte använda någon bestämd forskningsansats i vår studie, 

som exempelvis fenomenografi som utgångspunkt. Vi har valt att göra en öppen tolkning 

av pedagogers upplevelse på arbetet med omsorg och lärande utifrån läroplanen. Det för 

att kunna göra en jämförelse men också för att visa på hur vissa samband kan se ut och 

vilken omfattning exempelvis läroplanens krav har i arbetet med omsorg och lärande. 

Styrkan i att använda ett kvantitativt undersökningsmaterial är att vi får fram information 

på ett sätt som ger möjlighet till generalisering (Holme & Solvang 1996). Det ger oss 

också möjligheten till en öppen tolkning av den information vi fått fram från 

respondenterna. I ett kvantitativt undersökningsmaterial presenteras resultatet också fram 

i siffror och antal vilket skapar en tydligare uppfattning om pedagogers upplevelser i det 

praktiska arbetet med läroplanen. Med en öppen tolkning som utgångspunkt, finns inget 

ställningstagande om vad som är rätt och fel i respondenternas svar. Syftet med studien 

är inte att fastställa en teori eller slutsats på det område vi har undersökt. Vi vill med vårt 

syfte beskriva pedagogers upplevelser vilket kan förklaras i att vi tolkar information 

utifrån kvantitativa data (Holme & Solvang 1996). Det kan finnas en problematik att 

tolkningen blir för generell som omfattar alla förskolor i Sverige (Holme & Solvang 

1996). Det är därför viktigt att tydliggöra tidigt i studien om att detta val av öppen 
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tolkning gäller endast de utvalda förskolor och antalet pedagoger som har deltagit i 

studien. Eftersom det inte finns en vetenskaplig teoretisk ansats i studien att utgå ifrån då 

vi har valt att förhålla oss öppet till respondenternas svar, så kan resultatet leda till en 

intressant slutsats om vad den nya kunskapen bidrar till i ett samhällsperspektiv.  

 

 

6.  Resultat och analys 

I resultatet presenteras det insamlade materialet av vår digitala enkät där ett fåtal frågor 

från enkätformuläret framställs. Det är frågor som vi anser vara betydelsefulla att 

presentera och svaren på frågorna har vi valt att sedan fördjupa oss i analysen. Den 

digitala enkäten sändes via mail till förskolechefer på de respektive fyra förskolorna. 

Förskolecheferna vidarebefordrade enkätformulären till pedagogerna på avdelningarna. 

Svarsfrekvensen är trettiotre erhållna svar utav femtioåtta möjliga svar från pedagoger 

som svarade och deltog i studien. Antalet bortfall består av tjugofem pedagoger som inte 

svarade på enkäten.  

6.1.   Bakgrund 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan se utifrån frågan vilken typ av anställning respondenten har, att det enbart är 

pedagoger som har svarat på den digitala enkäten. Diagrammet visar att det är tjugosex 
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(Ca 80%) pedagoger som är anställda som förskollärare och sju (ca 20%) pedagoger som 

är anställda som barnskötare. Enkätformuläret inleder med en fråga om vilken anställning 

respondenterna har för att få en kort bakgrund på vilken typ av respondent som svarat. 

Eftersom inga (0,00%) svarade på svarsalternativet annat, kan vi dra en slutsats på att det 

endast var pedagoger som deltog i studien. Denna fråga är relevant för att styrka valet av 

målgrupp till enkätstudien, vilket är fokuserat på pedagoger. Vilken typ av anställning 

respondenterna har, om det är barnskötare eller förskollärare är inte relevant då det tillhör 

samlingsnamnet pedagoger.  

Vidare i bakgrund på respondenterna kan vi se utifrån frågan hur länge pedagogen har 

arbetat på förskola, hur många års erfarenhet respondenterna har. 

 

I diagrammet utifrån ovanstående fråga ser vi att respondenterna har olika antal års 

erfarenhet inom förskolan. Det är två pedagoger som har 0–1 års erfarenhet, sju 

pedagoger som har 1–5 års erfarenhet, sex pedagoger som har 5–10 års erfarenhet, åtta 

pedagoger som har 10–20 års erfarenhet och sju pedagoger som har 20+ års erfarenhet. 

Det finns en variation av hur länge pedagogerna har arbetat inom förskolans verksamhet. 

Genom att få svar på antal års erfarenhet varje individ har med att arbeta på förskola visar 

diagrammet en inblick i deras erfarenhet på det praktiska arbetet efter läroplanens innehåll 

i förskolan. Det som visas i resultatet på frågan om erfarenhet är att majoriteten av 

respondenterna har 10–20 års erfarenhet i det praktiska arbetet på förskolan. Bakgrunden 

i enkäten består av två introduktions frågor om respondentens anställning och erfarenhet, 

vilket är en stabil grund till resterande frågor som riktar sig till studiens syfte. Samtliga 

respondenter förutom två har mer än ett års erfarenhet vilket innebär att de är medvetna 

om förskollärarens uppdrag i enlighet med läroplanen. Vidare i resultatet kommer omsorg 
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och lärande presenteras enskilt, vilka faktorer som kan påverka aspekterna och att omsorg 

och lärande samverkar med varandra som en helhet i förskolan. 

 

 

6.2.  Faktorer som påverkar omsorg 

I denna fråga om vilka 

faktorer som påverkar 

arbetet med omsorg, kan 

vi se att stora 

barngrupper (45,45%) 

och pedagogers 

kompetens (42,42%) har 

rangordning 1, högsta 

prioritet och har en grön 

färg på stapeln. Det 

innebär att faktorerna 

har störst påverkan i 

arbetet med omsorg.   

Faktorer som har rankats som rangordning 4, lägst prioritet på att påverka arbetet med 

omsorg och har en ljusblå stapel, är begränsad tid (21,21%) och miljö (57,58%). Det var 

tre personer (9,09%) grön stapel, som ansåg att begränsad tid hade störst påverkan på 

arbetet med omsorg och en person (3,03%) som rangordnade 1. grön stapel, på att miljö 

hade störst påverkan. 

Det innebär att majoriteten av respondenterna ansåg att stora barngrupper och pedagogers 

kompetens påverkar arbetet med omsorg vilket kan kopplas till Halldéns (2000) teori om 

att omsorg kan förstås som ett förhållningssätt hos pedagogen. Det är pedagogens ansvar 

att lyfta fram omsorg i praktiken genom att interagera sig med barnen och skapa en 

arbetskultur som främjar varje barns individuella utveckling (Halldén 2000). Utifrån 

frågan om faktorer påverkan på omsorg, finns ett behov av att samverka faktorerna stora 

barngrupper och pedagogers kompetens. Med större barngrupper ställer det också krav 
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på pedagogerna genom högre anpassningsförmåga och flexibilitet i förskolan. Varje barn 

är unikt, har olika behov och egenskaper. Författarna Persson och Gustafsson (2016) i 

Riddersporre och Bruce (2016) talar om att omsorg är en del av pedagogiken och 

pedagogiken är en del av omsorgen vilket kan kopplas till resultatet i frågan. Ju större 

barngrupperna är desto fler individer med olika personligheter och egenskaper 

tillkommer till förskolan, där pedagogerna möter dessa individer och skapar relationer 

emellan dem.  En tolkning är att det inte enbart handlar om det pedagogiska lärandet utan 

också om att få tillit hos barnen och att möta dem på en djupare emotionell nivå. Persson 

(2016) i Riddersporre och Bruce (2016) belyser pedagogers kompetens genom att vara 

lyhörd, ha förståelse och integrera barnen till en samvaro på förskolan.  

Frågan skulle också kunna tolkas i att faktorerna kan upplevas påverka arbetet med 

omsorg negativt då det kan anses som ett hinder i verksamheten. Att stora barngrupper 

och pedagogers kompetens är de största faktorerna som påverkar kan också ha innebörden 

att det sätter hinder för det pedagogiska arbetet. Det kan handla om att det är en brist på 

pedagogers kompetens eller antal pedagoger i förhållande till de stora barngrupperna på 

förskolan. Pedagogerna räcker inte till, vilket resulterar i att alla barnens behov inte blir 

tillfredsställda. Enligt Halldén (2000) så har pedagogen en viktig roll att lyfta begreppet 

omsorg i det pedagogiska arbetet med barnen vilket ställer krav på pedagogers 

kompetens. Det skulle kunna förklaras som att storleken på barngruppen inte ska ha någon 

påverkan när det handlar om det professionella arbetet hos pedagoger på förskolan.   
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6.3.  Faktorer som påverkar arbetet med lärande 

Denna fråga 

innehåller vilka 

faktorer som anses 

bidra till god kvalitet. 

Vi kan utläsa att 

respondenterna har 

rangordnat 1, som är 

grön stapel, att 

respondenterna anser 

pedagogers 

förhållningssätt 

(51,52%) och 

kompetens (42,42%) som bidragande faktorer till god kvalitet i förskolan i arbetet med 

lärande.  

Faktorer som respondenterna inte ansåg vara bidragande och rangordnade 4, som lägsta 

prioritet till en god kvalitet är miljöns utformning (57,58%) och erfarenheten (33,33%).  

Ur utvecklingspedagogikens synsätt kan pedagogens förhållningssätt vara en grund för 

det pedagogiska arbetet i förskolan (Pramling 1996). Ingrid Pramling Samuelsson och 

Sonja Sheridan (2006) förklarar vikten av pedagogens uppgift att utveckla barnets 

erfarenhetsvärld och att stödja barnen i sökandet efter ny kunskap samt att barnen behöver 

erhålla en nyfikenhet till att utforska och lära. I frågan vilka faktorer som påverkar arbetet 

med lärande, kan vi tolka att pedagogers förhållningssätt har en betydelse i kvaliteten på 

arbetet med barns lärande utifrån läroplanen. Har pedagoger ett förhållningssätt till att 
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synliggöra lärsituationer i arbetet med lärande, kan barnens lärande få en meningsfullhet 

och betydelse (Pramling 1996). 

Pedagogers kompetens är en faktor som respondenterna också anser har en påverkan på 

kvaliteten i arbetet med lärande och pedagogers kompetens kan kopplas till 

Vetenskapsrådets (2015) forskning. En hög kompetens skapar bättre förutsättningar i 

arbetet med läroplanens innehåll och aspekten lärande (Vetenskapsrådet 2015). Utifrån 

diagrammet i frågan om vilka faktorer som påverkar lärandet, är kompetensegenskaper 

hos pedagoger betydande för kvaliteten i arbetet med barns lärande. 

Kompetensegenskaper kan förklaras som exempelvis pedagogiskt kunnande, 

demokratiskt ledarskap och samarbetsförmåga (Sheridan, Sandberg & Williams 2015). 

Eftersom läroplanen ständigt revideras och utvecklas om hur barn utvecklas och lär, kan 

det resoneras som att kompetensen hos pedagoger även är i behov av utveckling för den 

goda kvalitetens skull (Elfström Pettersson 2017). 

6.4.  Krav på pedagoger i omsorg och lärande som helhet 

I likställdhet med 

föregående fråga 

att förhållningssätt 

och kompetens 

hos pedagoger är 

en viktig faktor, 

anser majoriteten 

av respondenterna 

att krav på den 

professionella 

kunskapen har 

ökat i arbetet med 

omsorg och lärande. Frågan kan kallas för F6, om pedagogers krav har ökat på 

professionell kunskap om att samverka omsorg och lärande i verksamheten.  

Utifrån F6, har trettio (90,91%) respondenter svarat instämmer helt, tre (9,09%) 

respondenter svarade instämmer delvis och 0,00% respondenter svarade på instämmer 
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inte. Detta kan tolkas i att det finns en medvetenhet hos respondenterna att kraven från 

läroplanen är synliga och ställer då krav på pedagogens professionalitet (Skolverket 

2016). Att kraven på pedagoger ökat kan kopplas till Vetenskapsrådets (2015) teori om 

att kravens ökning på pedagoger fått betydelse i det postmoderna samhället. I 

Riddersporre och Bruce (2016) skriver författarna Persson och Gustavsson (2016) om det 

ömsesidiga samverkandet mellan omsorg och pedagogik. Det kan relateras till att kravet 

på pedagoger har blivit att erhålla en medvetenhet om barns välbefinnande. Författarna 

menar att barn som far illa, kan få problem i själva lärandet (Riddersporre & Bruce 2016). 

Resonemanget kan vara att pedagogers professionella uppdrag i att samverka omsorg och 

lärande är en viktig del i arbetet. 

Jonsson (2016) och Persson (2012), förklarar att relationen är den mest centrala faktorn 

för barns lärande. Det är viktigt utifrån läroplanen att ge barn både trygghet genom 

omsorg och samtidigt utmana barnen i deras lärande. Det skulle kunna resoneras i att 

pedagogers kompetens ska vara professionell och erhålla ett förhållningssätt som betyder 

att omsorg och lärande ska fungera som en helhet i verksamheten och inte som separata 

delar. Resultatet från frågan visar tydligt upplevelsen av att kraven ökat på pedagoger i 

arbetet med att få alla aspekter att verka som en helhet, för att kunna erbjuda barn 

möjlighet till utveckling och lärande (Skolverket 2016). Problematiken kan vara att 

kraven ifrågasätts om att vara rimliga för pedagoger att uppnå i det praktiska arbetet. 

Elfström Pettersson (2017) klargör om att tolka läroplanen som riktlinjer och inte som ett 

mål för pedagoger att uppnå. Det skulle kunna tolkas i att det är en subtil gräns på hur 

mycket pedagoger ska arbeta efter läroplanens innehåll och vilken del i arbetet som anses 

vara tillräckligt i förhållande till barns utveckling och lärande.   
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6.5.  Läroplanens innehåll och krav 

Under denna rubrik presenteras frågan om det är möjligt för förskolan att erbjuda en 

verksamhet i enlighet med kraven i läroplanen. I frågan som kan kallas för F8, är fokus 

riktat på läroplanens innehåll och krav. Med denna fråga i vårt resultat vill vi belysa den 

problematik som finns att arbeta fullt ut med läroplanens innehåll i det praktiska arbetet 

på förskolan. Resultatet visar tydligt att majoriteten av respondenter, vilket var nitton 

(57,58%) respondenter som angav svaret delvis (blå stapel). Tretton (39,39%) pedagoger 

svarade ja (grön stapel) på frågan och det finns en avvikelse i diagrammet då en (3,03%) 

respondent svarade nej (gul stapel) till att erbjuda en verksamhet i enlighet med kraven i 

läroplanen för förskolan (Skolverket 2016).  

 

  

 

 

 

 

 

 

Formuleringen av frågan kan anses vara tolkningsbar vilket också är ett medvetet val vi 

gjort för att sedan ge utrymme för respondenterna att lämna kommentarer till deras val av 

svar. Resultatet på frågan visar att det var ungefär jämställt mellan svarsalternativen ja 

och delvis då det skilde sex (18,19%) respondenter mellan svaren. Den respondent som 
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svarade nej på frågan anses vara en avvikelse utifrån populationen blir därför en viktig 

del att synliggöra i vårt arbete. Eftersom att vi har en avvikelse i frågan visar det att det 

är ingen självklarhet att arbeta efter den ambition på förskolan som läroplanens krav 

ställer på pedagogerna. Genom att koppla till Elfströms Petterssons (2017) rapport om 

läroplanen som riktlinje och inte mål som ska uppnås kan vi tolka respondenters 

kommentarer om att riktlinje blir ett omedvetet mål att uppnå.  

6.5.1. Pedagogers kommentarer till F8 

Med att utgå från kommentar 2017-09-28, benämner pedagogerna att extra tid eller arbete 

får läggas till barn som inte har det svenska språket med sig och att dessa barn behöver 

mycket omsorg.  

”Lpfö 2016 är omöjligt att uppnå helt med stora barngrupper, barn som inte förstår 

svenska, många barn som behöver mycket omsorg, barn med olika vistelsetid och 

scheman” (2017-09-28). 

Är omsorg en första del som barnen behöver innan lärandet kommer in i det pedagogiska 

arbetet? I utgångspunkt från kommentar 2017-10-04, kan det diskuteras om att 

läroplanens innehåll är avsatt för mindre barngrupper när läroplanen reviderades för 

endast ett år sedan 2016.  

”Finns ofta inte så mycket tid till planering och utvärdering. Gäller att vara snabb och 

effektiv när du planerar. De krav som sätts i Lpfö 2016 förutsätter att barngrupperna är 

mindre än idag samt att mer tid avsätts till planering” (2017-10-04). 

Frågan kan ställas om barngrupperna har ökat drastiskt från förra året 2016 till idag 2017?  

Kommentarerna beskriver kort vad pedagogerna har för synsätt i arbetet med läroplanens 

innehåll. Majoriteten av dem ansåg att läroplanen är avsatt för arbete med mindre 

barngrupper och att utvecklingen i läroplanen inte är tillräcklig till hur förhållandena ser 

ut idag på förskolorna. Det kan diskuteras om att läroplanens innehåll är avsatt för mindre 

barngrupper när läroplanen reviderades för endast ett år sedan, 2016. Pedagogerna talar 

också om att tiden är begränsad till att skriva scheman, planera och utvärdera vilket kan 

kopplas till Elfström Petterssons (2017) teori om dokumentation som en viktig del i det 

pedagogiska arbetet på förskolan. 
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Det finns respondenter som har en positiv inställning till frågan med att erbjuda 

verksamhet i enlighet med kraven i läroplanen för förskolan (Skolverket 2016). 

”Det bygger på viljan och kreativiteten i arbetslaget. Samt att se möjligheter istället för 

begränsningar” (2017-09-28). 

Respondentens kommentar 2017-09-28, har perspektivet på att se möjligheter istället för 

hinder i att arbeta med läroplanen. Det resulterar i hur tolkningsbar läroplanen är på 

förskola.  

”Pedagogens förhållningssätt och utbildning påverkar verksamhetens kvalitet. Men det är 

viktigt att ha fungerade mallar för planering, dokumentation och utvärdering som alla är 

i arbetslaget är väl förtrogna och delaktiga i. likaså stöd från förskolechef. Storlek på 

barngrupp påverkar men är pedagoger insatta och alla delaktiga så är det möjligt” (2017-

10-04). 

Utifrån ovanstående kommentarer 2017-10-04, kan vi se att pedagogens förhållningssätt 

var ur en positiv synvinkel. Kommentaren kan kopplas till Ekströms (2007) teori om hur 

pedagoger tolkar läroplanens innehåll och att samverka omsorg och lärande som en 

helhet. Nedan visas en kommentar 2017-09-30, om att arbeta i samspel med andra och att 

tänka positivt främjar det praktiska arbetet med läroplanens innehåll. 

”Beror såklart på förutsättningarna (ekonomi, kollegor, ledarskap m.m.) och vilket 

tankesätt man har. Har man ett positivt möjlighetstänk och kan känna sig ok med att ”göra 

sitt bästa” tillsammans kommer man långt. Viktigt med en god chef som kan inspirera 

och stötta” (2017-09-30). 

Gemensamt som de tre pedagogerna har utifrån deras kommentarer är att 

förhållningssättet och tankesättet har en avgörande roll på att arbeta med läroplanens 

innehåll i det praktiska arbetet. Problematiken skulle kunna vara att dem har olika sätt att 

tolka läroplanen, vilket kan leda till en konflikt om arbetsgruppen inte kommer överens 

(Nilsson 2005). Att ha en fungerande arbetsgrupp är grunden för en god kvalitet på 

förskolan (Axelson Lennéer & Thylefors 2005). Det framstår inte i kommentarsfältet om 

att konflikt i arbetslaget förekommer. 
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6.6.  Samverka omsorg och lärande 

Här nedan presenteras vilket synsätt respondenterna har i att samverka omsorg och 

lärande i det praktiska arbetet. Frågan som ställs är om du som pedagog arbetar fullt ut 

med att samverka omsorg och lärande i det praktiska arbetet med barnen på förskolan 

utifrån läroplanen för förskolan (Skolverket 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaren på frågan som vi kallar för F9, visar att tjugonio (87,88%) grön stapel, 

respondenter svarade att dem instämmer helt med att arbeta fullt ut med att samverka 

omsorg och lärande i det praktiska arbetet med baren på förskolan utifrån läroplanen för 

förskola (Skolverket 2016). De respondenter som svarade instämmer delvis var fyra 

(12,12%) blå stapel, respondenter. Svarsalternativet instämmer inte bestod av 0,00% 

respondenter, alltså inga som svarade instämmer inte på frågan. Majoriteten svarade 

instämmer helt vilket kan resoneras som ett intressant ämne att fördjupa sig i. I frågan att 

du som pedagog arbetar fullt ut, kan definitionen av fullt ut vara tolkningsbar. 

Respondenterna kan tolka fullt ut som att läroplanens mål uppnås i att samverka omsorg 
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och lärande. Det kan tolkas i att respondenterna anser att arbeta fullt ut innebär utifrån de 

förutsättningar pedagoger har i verksamheten. I nedanstående fråga får respondenterna 

möjlighet till att motivera sitt svarsalternativ. Detta i syfte att få en djupare förståelse på 

hur dem resonerar i förhållandet till frågan.  

 

6.6.1. Pedagogers kommentar till F9 

Utifrån frågan om pedagogerna arbetar fullt ut med att samverka omsorg och lärande i 

det praktiska arbetet, kommer endast ett fåtal kommentarer från respondenterna att 

presenteras då kommentarerna sammanfattar samtliga kommentarer om vilket perspektiv 

respondenterna har. 

För att få en djupare förståelse i hur pedagoger ser på arbetet med att samverka omsorg 

och lärande som helhet i det praktiska arbetet, fick respondenterna motivera sina val av 

svar i öppna kommentarer.  

Under Bilaga 2. finns samtliga kommentarer och diagram på enkäten. Utifrån samtliga 

kommentarer fanns en medvetenhet om att aspekterna omsorg och lärande samverkar 

med varandra.  

”ha det med i min tanke varje dag i mitt arbete på förskolan” (2017-10-05). 

”Lpfö finns alltid med i mitt arbete och kopplas till de olika delarna i verksamheten. 

Viktigt att man har kollegiala samtal där man förtydliga vad läroplansmålet står för så att 

vi i verksamheten drar mot samma håll. Omsorg och lärande går hand i hand. Det gäller 

att skapa förutsättningar i verksamheten där barnen kan lära för livet samt att jag som 

pedagog skapa och ser möjlighet till lärande i vardagen och i alla situationer ex. att kunna 

ta på sina skor själv” (2017-10-04). 
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Det som kan tydas utifrån de två ovanstående kommentarer är att pedagogerna ser 

samverkan mellan omsorg och lärande som ett tankesätt att förhålla sig till. Ett 

förhållningssätt som pedagogen bär med sig i alla lärsituationer med barnen. 

Kommentarerna visar också att pedagogens inställning till arbetet med läroplanen kan 

vara avgörande för att omsorg och lärande bildar en helhet i verksamheten. Nedan visas 

fler kommentarer i liknelse med tidigare kommentarer.  

”Se hela dagen som ett lärande för barnen. Jag tycker att omsorg även är när vi lär barnen 

olika saker så att dem kan klara sig vidare i livet”. (2017-10-03). 

”Hela dagen på förskolan handlar det om omsorg och lärande. Både under lite mer 

planerade aktiviteter/samlingar och under övriga dagen” (2017-10-03). 

Här kan vi läsa utifrån ovanstående kommentarer att omsorg och lärande finns i barnen 

vardagliga miljö och att det är pedagogers uppgift att synliggöra aspekterna för barnen. 

Omsorg beskrivs också som att ge barnen olika verktyg som förberedelse till deras vidare 

utveckling i livet.  

”Lärande och omsorg går hand i hand enligt mig. I de vardagliga situationerna sker de 

viktigaste lär tillfällena upplever jag” (2017-10-03). 

”Skapa en tillit hos barnen så att de känner sig trygga. Samtidigt utmanas barnen för att 

uppnå nya insikter och kunskaper” (2017-10-02). 

Avslutningsvis utifrån kommentarerna, anser respondenterna att skapa tillit och trygghet 

hos barnen är viktigt för att sedan utmana barnen i deras lärande. De skriver att omsorg 

och lärande går hand i hand och majoriteten av kommentarerna är positivt inställda till att 

arbeta fullt ut med att samverka omsorg och lärande i det praktiska arbetet.  
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7. Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis som respondenterna instämmer delvis i att arbeta utifrån läroplanens 

krav så svarar de också att dem arbetar fullt ut med läroplanens innehåll. Det kan 

ifrågasättas om pedagogerna säger emot sig själva om hur de tolkar läroplanen i det 

praktiska arbetet. 

Ett sammanfattande resonemang som vi gör är att pedagogerna är medvetna om 

läroplanens innehåll och samverkandet mellan omsorg och lärande. Det kan fortfarande 

vara en problematik att tolka läroplanens innehåll i relation till vilka förutsättningar som 

finns på förskolan. Förklaringen skulle kunna vara att läroplanen revideras efter hur 

förskoleverksamheten utvecklas vilket inkluderar pedagogers arbetssätt, kompetens och 

barns utveckling samt lärande. Faktorer som barngrupper, tid och miljö kan anses vara 

oberoende på pedagogers arbete med läroplanens innehåll då det handlar om vilken 

inställning och förhållningssätt pedagogen har. Kompetens kan kopplas till hur pedagoger 

väljer att tolka läroplanen utifrån deras perspektiv och inte efter vilka faktorer som 

påverkar. 
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8.  Diskussion av analys 

Under denna rubrik kommer vi att diskutera omsorg och lärande, på vilket sätt vi tolkar 

de båda aspekterna enskilt och som en helhet i verksamheten. En fördjupning kring vår 

problemformulering kommer att diskuteras, där vi har ställt oss frågan i vilken betydelse 

pedagogers kompetens och förhållningssätt har i arbetet med omsorg och lärande utifrån 

läroplanens krav (Skolverket 2016). Hur stor betydelse har pedagogers kompetens och 

utbildning i arbetet med omsorg och lärande? Diskussionen kommer att avslutas med en 

slutsats där en diskussion förs fram hur vi kan bidra med ny kunskap genom denna studie. 

8.1.  Perspektiv på omsorg 

Begreppet omsorg kan vara ett problematiskt begrepp att tolka och att få en konkret 

beskrivelse av vad det står för eller vad begreppet innebär (Halldén 2000). Enligt vårt 

resonemang kan omsorgsaspekten tolkas som att ge barn trygghet i den vardagliga miljön 

och att kunna ge dem tryggheten i att utvecklas som enskilda samt starka individer ur ett 

samhällsperspektiv. Omsorg tolkas inte enbart som ett sätt att ta hand om barn utan också 

som ett sätt att utveckla dem till starka samhällsmedborgare.  

Utifrån vårt resultat från en kommentar 2017-09-28, ”Lpfö 2016 är omöjlig att uppnå helt 

med stora barngrupper, barn som inte förstår svenska, många små barn som behöver 

mycket omsorg, barn med olika vistelsetid och scheman”, kan omsorgsaspekten tolkas 

som en belastning i det pedagogiska arbetet. 

8.1.1.  Den ensidiga synen på omsorg  

Omsorg kan framgå som att aspekten inte behandlas på ett lika respektfullt sätt som 

exempelvis lärandet gör i förskolan. Resonemanget kan vara att den allmänna synen på 

omsorg, tolkas i relation till fostran. Det skulle kunna förklaras att synen på arbetet med 

omsorg i förskolan är att endast ta hand om barn och deras välbefinnande. Denna syn kan 

resultera i att omsorg och lärande tolkas som två separata aspekter och inte som en helhet 

att arbeta med. Med läroplanen för förskolan (2016) som kan kännas påfrestande, med 

stora barngrupper och barn som behöver mer omsorg än andra gör att det kan bli svårt att 
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få omsorgsaspekten att räcka till. Det kan bli problematiskt att ge omsorg till alla barn i 

lika stor omfattning. Faktorer som stora barngrupper och barn som är i behov av mer 

omsorg, kan leda till en påfrestning på det praktiska arbetet. Pedagogers kompetens får 

en betydelse i arbetet med omsorg för att möta alla barn och barngrupper. Det blir som 

Halldén (2000) menar att det är pedagogers ansvar att få fram omsorgen i arbetet med 

barn genom att integrera sig med dem och skapa en kultur som främjar deras utveckling. 

Pedagogen får ett ansvar att ha en hög anpassningsförmåga och flexibilitet i arbetet och 

insikten om att varje barn är unikt och har olika behov blir viktig (Halldén 2000).  

8.1.2.  Omsorg som en del av pedagogiken 

Vi finner att det är i pedagogers förhållningssätt till vad omsorgsaspekten är och 

kompetensen kring området som avgör hur omsorgen blir i arbetet med barn. Det blir 

betydelsefullt att som pedagog kunna inse att omsorgsaspekten inte bara handlar om att 

ge barnen trygghet i form av exempelvis närhet, utan även att den integrerar i alla 

vardagliga situationer för att stärka barnen i det individuella utvecklandet och i deras 

lärande på förskolan. Detta resonemang kan kopplas till Perssons och Gustafssons (2016) 

i Riddersporre och Bruce (2016) teori om att omsorg är en del av pedagogiken och 

pedagogiken är en del av omsorgen.  

En uppfattning som vi erhållit är att aspekten omsorg är problematisk att tyda och att 

aspekten förstås på olika sätt från pedagog till pedagog. Eftersom pedagoger till stor del 

uppfattar stora barngrupper som en problematik i arbetet med omsorg, anser vi att det kan 

vara en faktor som är aktuell idag att diskutera om och kanske finna en lösning kring. 

Vårt resonemang är att pedagogers kompetens och förhållningssätt blir betydelsefullt i 

arbetet med omsorg på förskolan. 

8.2.  Perspektiv på lärande 

Lärandeaspekten kan tolkas som pedagogik i det praktiska arbetet på förskolan, då 

pedagogen kan skapa lärandesituationer för barnen i alla situationer. Enligt Pramling 

(1991) definieras lärande som hur pedagogen lär ut till barnen och att det är i samspel 

med andra individer. Utifrån vår tolkning så vilar lärande på utvecklingspedagogiken där 

barn utvecklas i interaktion med vuxna och tillsammans med andra barn.  
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8.2.1.  Pedagogens attityd till lärandet 

Utifrån fråga fem i resultatdelen kan vi se att pedagogers förhållningssätt och kompetens 

är de främsta faktorerna som bidrar till god kvalitet i arbetet med lärande. Det kan 

relateras till att lärandet är kopplat till pedagogens ställningstagande i att praktiskt 

undervisa barn på förskolan. Hur pedagogen väljer att gå till väga, vilken attityd och 

förhållningssätt pedagogen har, kan vara avgörande för kvaliteten i lärandet. Det kan 

förklaras i att barn lär sig ständigt i alla situationer i vardagen och det är pedagogen som 

styr vad det är barnen förväntas lära sig. Frågan kan ställas hur lärandet ska ske och inte 

på vad lärandet är. 

Vår tolkning kan kopplas till Vetenskapsrådets (2015) forskning om att pedagogers 

kompetens påverkar det pedagogiska arbetet på förskolan. Det skulle kunna förklaras att 

aspekten lärande är i nära relation med pedagogers kompetens. Det kan sedan leda vidare 

till en individuell fråga om vad just den pedagogen har för kompetens inom 

verksamheten. Problematiken kan vara att synen på lärande kan skildras från pedagog till 

pedagog, vilket kan resultera i att lärandet blir vilseledande för barnen. Det kan också 

tydas utifrån ett positivt perspektiv då pedagogers samspel och kompetens på 

kommunikation med barnen, främjar barns nyfikenhet i att utforska och göra egna 

tolkningar på att lära sig sin omvärld (Jonsson 2015).  

I resultatdelen kan vi se att majoriteten av respondenterna svarar instämmer helt till att 

kraven har ökat på pedagogerna i att arbeta med omsorg och lärande. En tolkning skulle 

kunna vara att kraven på pedagogers kompetens ökar ständigt då pedagoger möter nya 

barn med nya personligheter och behov för varje år. Eftersom varje individ är unik, kan 

listan på krav göras lång då ambitionen är att möta alla individer efter deras egenskaper, 

behov och intressen. Enligt läroplanen ska aspekterna som omsorg och lärande samverka 

som en helhet (Skolverket 2016). Som författare för denna studie ifrågasätter vi om 

kraven är rimliga i förhållande till det praktiska arbetet på förskolan eller om 

problematiken är hos pedagogernas individuella tolkning av läroplanens innehåll. 

8.3.  Omsorg och lärande som en helhet 

Majoriteten av respondenterna som svarade på den digitala enkäten ansåg att i arbetet 

med barn, samverkar aspekterna omsorg och lärande som en helhet utifrån läroplanen för 
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förskolan (Skolverket 2016). Det resulterar i att respondenternas synsätt på att de båda 

aspekterna var inte två separata delar att utgå ifrån, utan att verksamheten hela bestod av 

omsorg och lärande. Både i de vardagliga situationerna och i de planerade aktiviteterna. 

Pedagogernas synsätt kan relateras till Sven Persson och Lars H Gustafsson (2016) i 

Riddersporre & Bruce (2016) som beskriver omsorg och lärande som samverkande med 

varandra, vilket tolkas i att omsorg och lärande går hand i hand i den vardagliga 

verksamheten. Som tidigare diskuterat ställer verksamheten krav på att barns 

välbefinnande för att en utveckling och ett lärande ska synliggöras. Vi kan tolka kraven 

till betydelsen av att pedagoger få en god kontakt med barnen och att barnen kan känna 

en tillit och trygghet på förskolan. Det resulterar i att barn fullt ut kan utvecklas både som 

starka individer och inom det pedagogiska lärandet.  

Utifrån tidigare erfarenheter och under utbildningen synliggörs vikten av gemenskapens 

betydelsefullhet inom ett arbetslag som också kan kopplas till Halldéns (2000) teori. Vårt 

resonemang är att arbetslaget har ett gemensamt förhållningssätt till arbetet med omsorg 

och lärande för att hålla en god kvalitet i förskolan.  

När det handlar om att samverka omsorg och lärande anser respondenterna att kravet har 

ökat på den professionella kunskapen i att ge barn både trygghet i omsorg samtidigt som 

att utmana dem i deras lärande. Det förklarar även Vetenskapsrådet (2015) då de menar 

att den goda kvaliteten i arbetet resulteras av pedagogers kompetens och medvetenhet. 

Vårt resonemang är att krav ställs på att pedagoger erhåller rikligt med kompetens och 

medvetenhet för att uppnå en hög kvalitet i att samverka omsorg och lärande. Med god 

kvalitet kan förklaras i att dagens förskolor kräver utbildad personal för både barns 

omsorg och lärande. 

Det praktiska arbetet med läroplanens innehåll på förskolan kan också betyda att 

förskolans uppdrag har fått en större roll i samhället. Vi kan relatera till Ekströms (2007) 

förklaring om att förskolan idag både är daghemsverksamhet och deltidsförskola och som 

ska rymmas inom förskolans verksamhet. I jämförelse med hur förskoleverksamheten 

verksamma i nutid med hur den tidigare barndomen såg ut var fostran den centrala 

aspekten och att barnen skulle bli omhändertagna (Halldén 2007). Det skulle kunna tolkas 

som att i tidiga 1900-talet fanns en medvetenhet om barns kompetens och 

utvecklingsförmåga då Alva Myrdahl såg betydelsefullheten att inkludera utbildning i 
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fostran (Markström 2005). Med en utbildning inkluderad i barns fostran, krävdes också 

en viss kompetens från de vuxna att utbilda barnen i syfte att förbereda dem i samhället 

(Markström 2005). Detta visar vilket synsätt som synliggjordes redan vid 1900-talet och 

att det fanns en positivitet i tron på att utveckla lärandet i samband med omsorg.  

I vår enkätstudie är att beskriva hur pedagoger upplever sitt arbete i förskolan med omsorg 

och lärande. Fokus har varit på pedagogers upplevelser i relation till arbetet med 

läroplanen vilket innebär att det inte varit fokus på barn eller pedagogers samspel med 

barn. Det som kan avläsas i de insamlade svaren från den digitala enkäten är att relationen 

och samspelet mellan pedagog och barn är en viktig faktor för att kunna arbeta i enlighet 

med kraven utifrån läroplanen för förskolan (2016). Omsorgsaspekten skulle också kunna 

förklaras som en grund till att kunna arbeta med lärandet i förskolan. Finns inte omsorg 

inkluderat i verksamheten så kan det anses vara omöjligt att arbeta med lärande. Lärandet 

kan vara kopplat till vad det är pedagogen vill att barnen ska lära sig vilket också grundar 

sig på barnens intresse och behov. Om barn inte har intresse för vad dem vill lära sig så 

kan risken vara att lärandet inte fullföljer sitt potentiella syfte.  Det kan förklaras i att 

lärandets syfte ska leda till att barnen vill vidareutforska inom det specifika område som 

lärandet tar handling i och att barnen ska kunna koppla lärandet till andra situationer i 

vardagen. Eftersom omsorg och lärande samverkar kan det betyda att omsorg ska fungera 

som en stöttepelare till barnen i sitt utforskande och lärande.   

8.4.  Slutsats 

I läroplanen för förskolan (2016) ska innehållet vara som riktlinjer för pedagoger att 

sträva efter och inte ett mål att uppnå. Vi kan inte undgå att se i vårt resultat att pedagoger 

omedvetet arbetar med läroplanens innehåll som ett mål att uppfylla i verksamheten. Det 

kan tolkas genom att majoriteten av respondenterna instämmer helt med att krav på 

pedagoger har ökat i enlighet med läroplanens innehåll. Kraven kan relateras till 

kompetensens betydelsefullhet och att kompetens handlar om hur pedagoger tolkar 

läroplanen och vilken syn dem har till exempelvis omsorg och lärande. Kompetens och 

förhållningssätt utifrån läroplanen och hur barn utvecklas och lär, får en central roll i 

pedagogers arbete för att uppnå den kvalitet som ställs i förskolans verksamhet. Vårt 

resonemang av att tolka läroplanen är att det är en balansgång mellan att arbeta i enlighet 
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med läroplanens innehåll och att hitta en nivå i det praktiska arbetet med barngruppen 

som är hållbar att förhålla sig till i samband med barns utveckling. Läroplanens innehåll 

ska kunna fungera som ett tankesätt att förhålla sig till och kunna utföra praktiskt. 

Eftersom läroplanen ställer krav kan det finnas en risk att pedagoger upplever 

prestationsångest i det professionella arbetet. Frågan kan ställas ur ett hälsoperspektiv om 

vart gränsen går i strävan efter att arbeta med läroplanens krav. Slutsatsen kan resoneras 

i att läroplanens krav kan definieras som problematiska att uppnå i jämförelse till de 

förutsättningar pedagoger har, som exempelvis brist på pedagogisk kompetens och stora 

barngrupper. Med vår studie vill vi bidra med kunskapen om vikten av att tolka 

läroplanens innehåll som endast strävansmål och påminnas om att lärandet är livslångt, 

vilket innebär att individen lär sig ständigt ny kunskap. Om läroplanens innehåll var ett 

mål att uppnå skulle inte utveckling för hållbarhet vara möjligt. Avslutningsvis kan vi 

resonera i att revideringen utav läroplanen grundar på förskoleverksamhetens utveckling 

ur ett samhällsperspektiv. Genom samhällsutvecklingen innebär det att pedagoger också 

är i behov av utveckling i sitt professionella arbete. Det resulterar i vilken betydelse det 

livslånga lärandet har på förskola och hur viktigt det är som pedagog att uppmuntra 

barnens intresse på att söka ny kunskap.  
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10. Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Lovisa Jonsson och Sally Johansson och studerar till förskollärare på högskolan 

i Kristianstad. Just nu läser vi vår sjunde och sista termin, vilket innebär ett skrivande av 

examensarbete. Lovisa Jonsson är 27 år gammal och bosatt i Vinslöv med sambo och två 

barn, medan Sally Johansson är 25 år gammal och bosatt i Karlshamn. 

Syftet med studien är att beskriva hur pedagoger upplever arbetet med omsorg och 

lärande i läroplanen för förskolan (Skolverket 2016), för att uppnå en god kvalitet i 

arbetet. Det leder vidare till problemformuleringen, vilken betydelse har pedagogers 

kompetens i arbetet med omsorg och lärande utifrån de krav läroplanen (Skolverket 2016) 

ställer? 

Frågeställning: Går det att arbeta med att samverka omsorg och lärande som en helhet i 

det praktiska arbetet på förskolan? 

Vilka faktorer kan påverka arbetet med omsorg och lärande? 

Hur stor betydelse har pedagogers kompetens på utbildning och erfarenhet i arbetet med 

omsorg och lärande? 

Vi har valt detta ämne då krav på utbildade pedagoger blir större och det finns större krav 

från läroplanen för förskolan (2016). Med vår studie vill vi lyfta fram hur pedagoger 

ställer sig till läroplanens krav. Går det att arbeta fullt ut med omsorg och lärande som en 

helhet utifrån de förutsättningar en pedagog har? 

Studien kommer att utföras genom en kvantitativ undersökning där pedagoger, oavsett 

utbildning får svara på en digital enkät. Vi har valt att vända oss till sex olika förskolor 

från tre olika kommuner. 

Som forskare har vi skyldighet att informera er om de etiska forskningskraven som måste 

följas. Det första kravet är att informera er om vår studie och det andra är att få ett 

godkännande av er som förskolechef samt den personal som ska svara på vår enkät. Det 

andra är att det material vi får in endast får användas till forskning och att andra forskare 
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får ta del av materialet. Det sista kravet som vi väljer att utgå ifrån innebär att allt material 

som samlas in hanteras med sådan sekretess att ingen person kan pekas ut. Med andra ord 

svarar varje person anonymt på vår enkät. 

 

 

Har ni några funderingar kan ni kontakta oss på följande mailadresser: 

looviisa119@gmail.com 

Sally.johansson11@hotmail.com  

 

Handledare: 

Elisabeth Porath Sjöö 

elisabeth.porath_sjoo@hkr.se  

 

Tack på förhand, 

Lovisa & Sally 
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11. Bilaga 2 

 

Enkät: https://sv.surveymonkey.com/results/SM-7MNMHKJ78/  

https://sv.surveymonkey.com/results/SM-7MNMHKJ78/
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