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Sammanfattning  
 

Bakgrund 
Bakgrunden belyser den forskning som finns kring förskolans verksamhet och läroplanens 

historia, vad har lett fram till de styrdokument som förskolan ska gå efter. Studierna som 

behandlats tar alla upp olika delar av verksamheten men tar alla upp läroplanen och hur den 

påverkar. 

 

Syfte 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på verksamma pedagogers attityder kring den 

reviderade läroplanen för förskolan.  

 

Frågeställningar  
Ser pedagogerna möjligheter eller problem med att arbeta med den reviderade läroplanen? 

Har det någon betydelse när pedagogerna började sin verksamma bana? 

 

Metod 
Studien är kvantitativ och är i form av en enkätundersökning. Det delades ut 41 enkäter varav 

35 kom in under insamlingen. Alla respondenter är verksamma inom förskolan som 

pedagoger där vi inte frågade efter utbildning. 

 

Resultat 
Vad som kunde utläsas av resultatet var att pedagogerna ser läroplanen som ett bra stöd i 

verksamheten men att den samtidigt bidrar till en ökad stress då många strävansmål ska 
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arbetas mot. Då vi frågade efter årtionde som de startade sin verksamma bana trodde vi att 

detta skulle påverka resultatet men vi såg inga större skillnader mellan respondenterna. 
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Inledning 
Området vi planerat att undersöka är pedagogers attityd till den reviderade läroplanen för 

förskolan. Vi vill studera om pedagoger ser förändringarna i läroplanen som positivt eller som 

ett problem och hur pedagogerna hanterar detta i sin verksamhet.  

 

Anledningen till valt område bottnar i PISA (Programme for International Student 

Assessment) undersökningar som påvisar att svenska skolelevers kunskaper i 

naturvetenskapliga ämnen som till exempel matematik är undermåliga i relation till andra 

länder vilket vi ser som ett problem och vill därför djupdyka i ämnet. Enligt PISA 

undersökningen visar det sig att flera elever i olika länder förbättrar sina resultat i matematik 

till skillnad från svenska elever som inte påvisar någon förbättring mellan 2000 och 2003 

(Skolverket 2004, s 83). Dessutom ökar andelen svaga svenska elever och de elever som 

räknas som högpresterande minskar enligt PISA undersökningen (Skolverket 2004, s. 163). 

  

Vi undrar om revideringen av den gamla läroplanen har gjort någon inverkan på 

verksamheterna och vill därför undersöka olika förskolor i väst Sverige för att se vad 

pedagogers attityder till den reviderade läroplanen är. Delacour (2013, s. 17) menar att en 

revidering av Läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev. 2010) har därför skett för att barn ska 

stimuleras i tidiga åldrar för att eventuellt få en förbättring i de naturvetenskapliga ämnena 

och matematik. Dock är det inte bara ändringar om strävansmålen som gjorts i revideringen 

av läroplanen utan förskollärare har fått ett pedagogiskt ansvar i verksamheten som 

genomsyrar hela styrdokumentet. Även förskolechefen har fått ett eget avsnitt i läroplanen 

som tidigare inte fanns. Pedagogers attityder gentemot läroplanen som styrdokument anser vi 

vara av stor vikt för hur verksamheten utformas och arbetas i. För att kunna utforma 

verksamheten krävs det kontinuerlig utvärdering av denna. Analysen av utvärderingen ska 

leda till förbättring och förändring gentemot den egna verksamheten (Lpfö 98 rev. 2010, ss. 

14-15). I och med att förskolan har strävansmål i läroplanen så innebär detta att pedagogerna 

kan välja hur de vill arbeta mot målen för att ge barnen en stabil grund att stå på innan de 

kommer in i skolan. 

 

Under utbildningen till förskollärare är läroplanen grunden för alla uppgifter som studenterna 

får. De ska kunna knyta sina tankar och aktiviteter till de strävansmål som finns skrivna. Då 

studenterna enbart arbetat utefter den reviderade läroplanen väcktes vårt intresse i att 

undersöka hur redan verksamma ser på den reviderade läroplanen och deras attityder kring 

detta nya styrdokument. Genom att göra en undersökning riktad mot verksamma pedagoger 

hoppas vi få reda på ifall den reviderade läroplanen har slagit igenom eller om den enbart har 

medfört hinder för de verksamma. 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att ta reda på verksamma pedagogers attityder till den 

reviderade läroplanen. 

Frågeställningar 
Ser pedagogerna möjligheter eller problem med att arbeta med den reviderade läroplanen? 

Har det någon betydelse när pedagogerna började sin verksamma bana? 
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Bakgrund 
Bakgrunden belyser de studier som behandlar förskolan och hur arbetet kan ha förändrats i 

och med införandet samt utvecklingen av läroplanen. De studier som kommer att behandlas 

tar upp olika delar ur verksamheten men har i någon mån behandlat läroplanen som 

styrdokument och hur denna påverkar verksamheten. Vi kommer även kortfattat i detta stycke 

beskriva läroplanens historia. 

Läroplanens historia 
Läroplanen är en aktuell skrift som styrs av hur samhället ser ut och det är föränderligt över 

tid.  Tidigare hade förskolor i Sverige fått rekommendationer från socialstyrelsen men från 

1998 utfärdade regeringen den första läroplanen för svenska förskolor. Detta sedan ansvaret 

för förskolan placerats under Utbildningsdepartementet och Skolverket. Från och med 1998 

skulle nu strävansmål finnas i läroplanen som skulle forma verksamheter i Sverige (Vallberg 

Roth 2002, ss. 16-17). Tanken med förskolans läroplan är att målen ska uppdateras parallellt 

med hur samhället förändras men att själva läroplanen är ett stående dokument beskriver 

Linde (2006, s. 89). 

Förskolans styrning 

På 1800-talet var de dåvarande förskolorna religiöst styrda och olika religiösa handböcker 

användes som verktyg för att skapa en verksamhet (Vallberg Roth 2002, s. 29).  Förskolorna 

kallades för guds läroplansrum och var utformade så det nästan liknade en kyrka. Pojkar och 

flickor gick tillsammans men satt på olika sidor och kallades för lärjungar beskriver 

författaren vidare (ibid, s. 35). Under 1860-talet skedde det en revidering och det resulterade i 

att verksamheter blev Fröbelinspirerade vilket ledde till att det blev mera fokus på leken 

istället för undervisningen (ibid, s. 47)  

 

Runt 1919 kom den första undervisningsplanen för folkskolan, där varje ämne hade ett mål 

som var generell. 1962 tillkom en skrift som innehöll mål och riktlinjer för hur skolan ska 

bedrivas (Marklund 1987 se Vallberg Roth 2002, s. 20).  

 

Motsvarigheten till dagens läroplan skapades i början av 1900-talet när barnomsorgen 

kallades barnträdgård. Det har funnits olika skrifter som är till för dagens motsvarighet till 

förskolan där mål för hur verksamheten ska vara. Dessa skrifter har ändrat namn flera gånger. 

Under 1900-talet fanns det en läroplan till grundskolan som kallades för normalplan som 

senare utvecklades till undervisningsplan (Tallberg Broman se Vallberg Roth, 2002, s. 19).  

Vallberg Roth (2002, s. 14) beskriver medvetenheten i Sverige då en hög andel av barn gick 

på förskola i slutet av 90-talet. Att många barn gick i förskola förklaras av att många av 

föräldrarna måste arbeta och ha någonstans att lämna sina barn men dessutom är samhället 

medvetet om att tidig pedagogisk stimulering bidrar till det livslånga lärandet och att det är 

viktigt att bygga upp en tidig grund. 

 

I augusti 1998 började Lpfö-98 att gälla som ett styrande dokument i utbildningssystemet för 

förskolan. Läroplanen instiftades under de förutsättningar att förskolan skulle få en mer 

betydande roll som institution och att föräldrar och barn som på något sätt har en anknytning 

till förskolan kan ställa krav på verksamheten (Skolverket 2008, s. 8). Men till skillnad från 

skolan där mål ska uppnås har förskolan strävansmål. Med andra ord, förskolan ska sträva 

mot dessa mål utan riktlinjer för hur de verksamma ska nå dit (Sheridan, Williams, Sandberg 

& Vuorinen 2011, s. 418). Dessa mål skiljer sig på så sätt att det är upp till de verksamma att 

utforma verksamheten för att nå upp till de strävansmål som står skrivna. Det finns med andra 
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ord inga direkta riktlinjer för hur dessa mål ska uppfyllas utan det är upp till verksam personal 

att tolka dessa mål och komma fram till hur man ska konkretisera dessa i verksamheten. För 

att sätta svenska förskolans läroplan i ett internationellt perspektiv har Broström, Johansson, 

Sandberg och Frøkjær (2012, s. 2) i sin studie jämfört svenska förskolans läroplan med den 

danska förskolans läroplan. Här beskrivs läroplanerna som breda när författarna såg till barns 

lärande samt att det ska vara en variation i verksamheterna mellan omsorg och lärande.     

Varför revidering av förskolans läroplan? 
På grund av de dåliga PISA- resultaten som svenska skolelever visat de senaste åren 

beslutades det om att ett råd skulle tillsättas för att utreda varför Sverige går neråt i listan 

(Globaliseringsrådet 2009:21). Vad Globaliseringsrådet kom fram till var att Sverige som 

nation satsar alltför lite på kunskap och kunskapsutveckling. För att Sverige ska ha möjlighet 

att hävda sig på den globala marknaden menar rådet att detta hanteras genom att ta tillvara på 

kunskap. På grund av konkurrensen om man ser till det internationella perspektivet måste 

Sverige som nation säkerställa kunskapsinnehållet och utmana det som tidigare bevisats vad 

gäller metod och arbetssätt för att inte hamna längre ner i PISA undersökningar (ibid, s. 31). 

För att säkerställa kunskaper hos svenska barn började man titta ner mot de lägre åldrarna och 

deras förmågor. Fleer (2010 se Delacour 2013, s. 17) menar att flera forskare pekar mot de 

yngre barnens förmågor att lära och utveckla kunskap. Med detta menar författaren att en 

förskola som visar på hög kvalitet lägger grunden för barns lärande och utveckling som på 

sikt ska öka deras chanser att lyckas när de blir äldre. Läroplanen som styrdokument är 

levande och måste därför uppdateras och utvecklas för att följa med i tiden. Även om PISA 

undersökningen är en del av varför revideringen gjordes ska man ta i beaktning andra faktorer 

som påverkar. 

 

För att säkerställa kvaliteten på svenska förskolor reviderades den dåvarande läroplanen 2010 

och trädde i kraft 2011. I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev 2010) har strävansmålen 

förtydligats, utvecklats och enligt Eidevald har tydligare krav om dokumentation tillkommit 

(2013, s. 23).   Avsikten med detta är att stärka kvaliteten på den verksamhet som sker i 

förskolan. Tidigare låg förskolan under socialstyrelsen men sen det gick från socialstyrelsen 

till skolverket har stora förändringar skett. Tidigare var det en plats för omsorg men efter 

flytten har det blivit en plats för både omsorg och lärande där utbildad personal arbetar för att 

stärka barnen i deras utveckling och förbereda dem inför kommande skolgång. I 

Utbildningsdepartementets rapport från 2010, Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar 

i förskolans läroplan, framkommer det att förskolan ska vara en förberedande del inför 

kommande skolgång. Detta ska ske genom den lärande leken och med hjälp av pedagoger för 

att barnens utveckling ska gå framåt. Förskolan har med andra ord blivit första steget i 

svenska utbildningsstegen. Enligt Broström et al (2012, s. 12) visar studien på att svenska 

förskolans läroplan indikerar på att skolans kunskaps tradition kan ses i detta styrdokument, 

bland annat genom betoning på exempelvis matematik.  

 

Det är inte bara ämneskunskaperna som har lagts fokus på i den reviderade läroplanen utan 

ansvarsfördelningen har fått en starkare betoning. Förskollärarens ansvar står numera 

tydligare i skrift där det pedagogiska ansvaret i verksamheten ligger hos förskolläraren men 

det är arbetslaget som tillsammans ska leda verksamheten framåt (Lpfö 98 rev. 2010).  

Dessutom har förskolechefen fått ett eget stycke i läroplanen som inte fanns innan 

revideringen (Lpfö 98 rev. 2010, s.16). Förskolechefens ansvar gentemot den personal i den 

verksamhet som de har ansvar över har tydligare framkommit under detta nya stycke. För att 

ytterligare stärka kvalitén på verksamheten har kraven på uppföljning, utvärdering och 

utveckling (Lpfö 98 rev. 2010, ss. 14-15) förtydligats och verksamheten ska kontinuerligt 
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dokumenteras och följas upp. Till exempel ska förskollärare och arbetslag se över de 

arbetsprocesser och arbete mot strävansmålen bedömas men även kunna utvecklas. 

   

 I takt med att samhället förändras behöver styrdokumentet också göra det. Anledningen till 

att revideringen av läroplanen gjorts med att utveckla målen för de naturvetenskapliga 

ämnena är för att förskolan måste vara aktuell och verksamheten ska spegla samhället. Den 

tekniska utvecklingen går framåt och då måste det ske i förskolan också 

(Utbildningsdepartementet 2010, s. 14).  

Ny lärarutbildning 
Med bakgrund till de ökade kraven på förskollärare gjordes det förändringar i 

förskollärarutbildningen. Med start hösten 2011 ökade längden från tre år till tre och ett halvt 

år baserad på vetenskapliga bevis och beprövad erfarenhet (SOU, 2010:800, s. 16). Fokus i 

den nya utbildningen har precis som i Lpfö 98 (rev. 2010) lagts på de naturvetenskapliga 

ämnena, som till exempel matematik. Eidevald (2013, ss. 30-32) menar att omskrivningen av 

styrdokumentet ställt allt högre krav på de verksamma, detta genom att de ska genom sin 

teoretiska kunskap omsätta detta i verksamheten. Samt det faktum att de ska kunna 

dokumentera och utvärdera verksamheten utifrån ett utvecklingsperspektiv. Enligt Eidevald 

(2013 ss, 26-27) har förskollärare numera det övergripande ansvaret över verksamheten sedan 

revideringen gjorts, vilket förskollärarna inte hade innan i den äldre läroplanen. Förskollärare 

ansvarar för att kvalitetsarbetet blir gjort i arbetslaget.  

Tidigare forskning 
Forskning om förskolan i Sverige har dominerats i områdena barns utveckling och pedagogers 

förhållningssätt hävdar Ekström (2007, s. 15). När forskning har genomförts har även fokus 

legat på det barncentrerade synsättet där relationen mellan barn och vuxen är det centrala. 

Markström (2005, ss. 10-11) menar att de som forskar inom förskolan är de som kommer med 

egna erfarenheter från praktiken och detta innebär att fokus har legat på de delar som de 

verksamma anser vara av vikt. Förskolan beskrivs med andra ord inte ur ett bredare 

perspektiv. Den pedagogiska praktiken kommer därför i skuggan och riskerar att göra 

förskolan osynlig i ett samhällsperspektiv. Ekström (2007, s. 15) anser i likhet med 

Skolverket att forskningsbehovet behöver breddas. 

 

Ekströms (2007, ss. 149-180) studie som är baserad på intervjuer och observationer med 

verksamma inom förskolan menar att med införandet av läroplan för förskolan stärktes det 

pedagogiska uppdraget och de verksamma fick med detta en annan status. Den har med andra 

ord ökat legitimiteten för yrket. Studien utgår ifrån den första läroplanen som kom för 

förskolan 1998, Läroplan för förskolan Lpfö98, och konsekvenser av detta. De intervjuade 

påtalade bland annat att det som står skrivet redan genomförs på förskolorna men kravet på 

ökad dokumentation har blivit större. I och med att dokumentationskravet blev större 

framkom det att de verksamma inte alltid reflekterade över barnens lärande och utveckling. 

Vid införandet av läroplanen ökade samtidigt kraven på de verksamma och en del av dessa 

uttrycker frustration över det faktum att läroplanen siktar högt men för de verksamma kan det 

vara svårt att förverkliga läroplanens intentioner. Konsekvenserna av införandet av 

styrdokument visar att de pedagogiska inslagen fått allt mer utrymme.  

 

Diskussionen kring omsorg och lärande bland de verksamma inom förskolan är en fråga som 

ännu inte blivit besvarad. Markström (2005, s. 7) använder termen ”edu-care” för att beskriva 

vad förskolan står för. Fritt översatt betyder termen ”edu-care” lärande omsorg och att dessa 
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två delar ska vara inflätade med varandra.  Däremot går det att se i den reviderade läroplanen 

att den pedagogiska delen har blivit större och en avvägning får göras i respektive verksamhet 

på var man vill ha fokus. Dock menar Ekström (2007, s. 26) att omsorgen fortfarande är en 

stor del av de nordiska ländernas inställning. Detta trots att lärandet hos barnen har kommit att 

betonas starkare. En svensk dansk enkätstudie undersökte vad respektive länders förskollärare 

anser om barns lärande. Enligt Broström et al. (2012, ss. 11-12) visar studien på stora 

pedagogiska och praktiska likheter mellan dessa två nordiska länder, även om det finns vissa 

mindre skillnader. Resultatet visar att respondenterna i denna studie anser att omsorg och 

lärande går hand i hand som även Markström beskriver med begreppet edu-care.     

 

I likhet med Ekström menar även Johansson (2003, ss. 229-230) att ambitionsnivån hos de 

verksamma är hög men riskerar att stanna upp då pedagogerna måste sitta med administrativa 

uppgifter, tänka på ekonomin och utöver detta planera verksamheten samtidigt som 

personaltätheten minskar. Johansson (2003) tar upp i sin studie, som är baserad på enkäter 

som en del i en större studie, den frustration som de verksamma inom förskolan känner över 

att inte ha möjlighet att utföra sitt uppdrag efter de riktlinjer som finns. I ett flertal av de 

arbetslag som studien baseras på är det tydligt att en gemensam inställning och medvetenhet 

är grundläggande för att de ska nå de mål som sätts upp. För att verksamheten ska gå framåt 

har det visat sig att strategier har utvecklats av de verksamma. Det kan te sig på så vis att 

målen som sätts upp anses som genomförbara men det är allt det blir, precis genomförbara. 

Med detta menar Johannson (ibid) att i och med detta försvinner läroplanens intentioner om 

verksamheten enbart syftar till att förverkliga mål som känns uppnåeliga och där pedagogerna 

ser möjlighet till måluppfyllnad. Johansson (2003, ss. 242-243) påtalar även kravet på 

pedagogerna att vara reflekterande, i sig själva och tillsammans med andra pedagoger. 

Diskussionen om verksamheten ska vara en pågående process men pedagoger vittnar om 

minskad tid för reflektion och planering. Kopplingen mellan nedskärningar, större 

barngrupper och ökad arbetsbelastning är i detta sammanhang påtaglig. Pedagoger ska enligt 

styrdokumenten vara en bra pedagog samtidigt som de ska sköta det administrativa och vara 

reflekterande.  

 

Markströms (2005) studie som är baserad på fältanteckningar och har en etnografisk ansats, 

kom fram till att pedagogerna ansåg att gränserna mellan förskola och skola börjas suddas ut 

och att barnet inte längre ska fyllas med kunskap utan barnet som kompetent medborgare ska 

inledas i det livslånga lärandet. Enligt Markström (2005, s. 170) beror detta på den barnsyn 

som pedagogerna har på barnen och de regler och normer som samhället sätter upp och som 

barnet ska rätta sig efter. Barnet ska vara en del av kollektivet men som ändå ska bemötas på 

individnivå enligt läroplanen blir en paradox i detta sammanhang. Speciellt då som 

Markström (2005, s. 171) menar att barnet är i en ständigt föränderlig miljö där barn och 

pedagoger kommer och går och de barn som inte rättar sig efter de regler och normer som 

finns inom förskolekollektivets ramar blir då avvikande.  

Läroplansteori 
Läroplansteori är kunskap om organisation av utbildning och är en översättning från 

engelskans curriculum theory (Lundgren 1979 se, Vallberg Roth 2002, s. 12). Fokus ligger på 

formuleringar i de olika läroplanerna och handlar om det stoff som riktlinjerna styrs av. 

Läroplansteori är när man tittar på dokumentet ur ett samhällsperspektiv och det är de yttre 

faktorerna som spelar roll, med andra ord det som är intressant just nu. För att återkoppla till 

PISA-undersökningen ligger bland annat teknik högt i kurs i nuläget och har därför haft stor 

påverkan på hur läroplanen utformats. Dagens läroplansteori kan till viss del handla om den 

sociokulturella teorin om att vi lär tillsammans och av varandra. 
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En annan aspekt är det stoff som utgör läroplanens innehåll. Stoffet är en återspegling av 

samhället idag och det politiska klimatet som är rådande. Stoffet, som vi översätter till 

strävansmål, är direkt påverkade av det politiska klimatet och har utformats därefter. När en 

läroplan skrivs är det den kunskap som är viktig just nu som är den giltiga och utgör det 

lärande som ger verksamheten riktlinjer (Vallberg Roth 2002, s. 20).  

 

Linde (2006, s. 15) beskriver att det finns ramfaktorer som kan göra det tolkningsbart hur 

pedagoger läser läroplanen. Det finns olika påverknings faktorer som kan spela roll. Det kan 

vara faktorer som till exempel tidsbrist, stress och brist på pedagogiskt material. Om Lindes 

text ska tolkas ur ett förskole perspektiv är det dessutom riktlinjer så som förskolans 

strävansmål som blir tolkningsbara och kan vara svårt att sträva mot i de perioder då det är 

ramfaktorer som påverkar. En viktig faktor att ta i beaktning är det faktum att barngrupperna 

blir större och att personaltätheten inte motsvarar vad barngruppen behöver för att 

verksamheten ska bli pedagogisk.   

     

Läroplansteori kan tolkas som en beskrivning av det sätt som läroplanen behandlas. Med detta 

menas att läroplanen är tolkningsbar och att den är en vägledning till hur undervisning ska 

bedrivas (Linde 2006, s. 48) Vidare beskriver Linde hur tolkningsbar läroplanen är och om vi 

ser till skolans läroplan där ämnen ska uppfyllas är det upp till läraren många gånger att tolka 

vad som ska läras ut (2006, s. 50). Dock ska det påtalas att förskolans läroplan är ännu mer 

tolkningsbar än skolans då skolan har måluppfyllnad.   

 

Läroplansteori anser vi vara passande för denna studie då det är läroplanen och 

konsekvenserna av denna som är av intresse. Då läroplanen som styrdokument är föränderligt 

efter det politiska klimatet är det upp till verksamma pedagoger att följa med i läroplanens 

utveckling och förändring.  

 

De begrepp som vi tänker använda oss av i studien är ramfaktorer, läroplanens 

tolkningsbarhet samt innehållet i läroplanen, det vill säga strävansmålen.    
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Metod 

Ansats 
I denna studie har vi valt att arbeta efter den kvantitativa metoden. Kvantitativ metod innebär 

att data samlas in för att undersöka om en redan existerande teori stämmer (Löfdahl 2014, ss. 

104-105). Med detta menas att fakta om problemet testas och jämförs med tidigare 

undersökningar. Den kan även användas för att beskriva ett fenomen med hjälp av siffror. I 

den kvantitativa metoden söks det efter samband för att kunna se hur någonting är och 

bekräfta vad som tidigare redovisats. Då förskolan gått in i sin andra läroplan, Lpfö 98 rev. 

2010, och strävansmålen utvidgats ser vi detta som ett relevant ämne att titta närmare på.  

 

Sättet att arbeta med denna metod är att forskaren står utanför och betraktar problemet utifrån 

ett naturvetenskapligt perspektiv. Med den kvantitativa metoden arbetar man främst med 

statistik för att förklara ett fenomen eller påvisa skillnader. Björkdahl Ordell (2007, s. 196) 

menar att med den kvantitativa metoden förklarar forskaren ett fenomen till skillnad från den 

kvalitativa metoden som vill förstå ett fenomen. Undersökningsmetoden vi valt att använda 

oss av är i form av enkät för att få fram kvantitativa data som sedan kan analyseras. Enligt 

positivismen är det viktigt att inte förlita sig på funderingar utan använda sig av beprövad 

fakta som ska bearbetas för att komma fram till resultat. Thurén beskriver att det finns två sätt 

att beskriva positivismen vilket är det vi kan uppleva och det vi kan tänka ut med vårt intellekt 

(2007, s.17). Om vi knyter positivismen till vår enkätundersökning ska frågorna vara 

kortfattade och inte ha något utrymme för analyserande för respondenten utan enkäterna ska 

vara formulerade sakligt. Detta analyserande av rådata bygger på positivismens teori som i sin 

tur bygger på vetenskapliga funderingar (Thurén 2007, s. 17). 

Enkät som metod 
En enkät är ett frågeformulär som delas ut då man vill ha svar på något som ska undersökas. 

Genom enkät får man fram konkreta siffror, beroende på hur enkäten är utformad. Med enkät 

som mätinstrument framkommer inte respondenternas tankar kring frågeställningarna utan det 

blir konkret fakta och mindre tolkningsbar. Genom att använda enkät vid undersökning finns 

det ett antal saker man måste ha i åtanke. Både innan, under och efter man arbetar med 

studien. Innan man bestämmer sig för att använda enkät går man igenom sina frågeställningar 

och frågar sig själv om enkät är bästa metoden för att få fram svaren man söker efter (Bell 

2006, s. 137). Innan vi bestämde oss för att enkät var den metod som skulle passa vårt syfte 

bäst diskuterade vi både observationer och intervjuer men kom fram till att enkät gjorde att vi 

på ett enkelt sätt kan få fram data och resultat utan att tolka in i respondenternas svar som man 

lätt kan göra vid till exempel intervju. Björkdahl Ordell (2007, s. 85) menar att enkät är det 

bästa redskapet om man vill ha reda på hur ofta ett fenomen förekommer men man kan även 

använda enkät för att undersöka människors attityder till ett fenomen. Då det var attityderna 

som undersöktes hos de verksamma inom förskolan ansåg vi att enkät som 

undersökningsmetod passade bäst till vårt syfte. Dessutom nås ett bredare fält med hjälp av 

enkät och i detta fall är det kollektivet som undersöks, inte individen. 

 

Det finns olika former av enkätundersökningar som man kan använda sig av. Vi valde att göra 

en form av postenkät där respondenten lägger enkäten i ett omärkt kuvert och som denne själv 

försluter (Björkdahl Ordell 2007, ss. 87-88). Om man vänder sig till barn är det till fördel att 

vara kvar om de har frågor om enkäten. Detta kan även vara till fördel om man vänder sig till 

vuxna. Enkäten delades ut till respondenterna och dessa lade sedan sina svarskuvert på ett 

speciellt ställe. På detta sätt kunde vi säkerställa kravet på konfidentialitet och att enkäten 
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förblir anonym. Även om vi som utdelare vet vilka som mottagit enkäten kan vi inte med 

säkerhet säga vems enkät som är vems då insamlandet sker omärkt. Ett insamlingsdatum 

meddelades i samband med utdelning. Björkdahl Ordell (2007, s. 89) och Bell (2006, s. 151) 

menar att detta gör att bortfallet minskar då respondenterna är medvetna om tiden de har på 

sig att besvara enkäten. Dessutom om respondenterna får för lång tid på sig kan det hända att 

enkäten läggs åt sidan och glöms av. Har ett sista datum satts klart och tydligt på första sidan 

menar författaren att minnet aktiveras och enkäten blir mer sannolikt ifylld och på så sätt 

minskar bortfallet. Respondenterna fick fem dagar på sig att besvara enkäten då det kan vara 

svårt för respondenterna att ta sig tid utöver verksamheten (se bilaga 1).  

 

Enkäten i denna studie var utformad efter fyra rubriker, bakgrundsfrågor, barngruppen och 

läroplanen, arbetslaget och läroplanen och deras uppfattning kring läroplanen. Frågorna var i 

påstående form där respondenterna fick kryssa i en skala från stämmer helt till stämmer inte 

alls, frågorna till antalet var i denna studie 22 stycken. Frågorna var i påståendeform för att på 

ett tydligare sätt få fram respondenternas personliga uppfattningar. Det fanns även ett 

kommentarsfält i slutet av enkäten för respondenterna att fylla i om de hade andra tankar 

kring läroplanen än vad som framkom i påstående frågorna (se bilaga 2).     

Utmaningar med enkät 

Om enkät som metod för undersökningen passar bäst så är det viktigt att tänka på det som kan 

gå fel. Med tanke på att enkäten är menad att nå ett stort antal personer kan det vara så att 

bortfallet blir stort. För den som ska genomföra undersökningen gäller det att göra enkäten 

attraktiv att svara på. Björkdahl Ordell (2007, ss. 84-85) menar att en enkät sällan lockar 

respondenten att svara. Det är när ett syfte sätts i relation till frågorna som det blir intressant. 

Därför valde vi att skriva ett kort informationsblad om studiens syfte och varför vi önskar 

deras hjälp med att besvara enkäten. Utmaningar med enkät som metod kan vara det att 

respondenterna inte lämnar in enkäterna eller väljer att inte delta. Urvalsgruppen blir då 

mindre och resultatet kan påverkas negativt då man vill ha in så mycket data som möjligt för 

att ha möjlighet till att se mönster och analysera dessa. Då vi gick ut och presenterade oss fick 

respondenterna en personlig anknytning till oss som utdelare och förhoppningsvis ledde detta 

till att bortfallet inte blev så stort.  

 

Det kan även vara så att urvalspersonerna väljer att sitta tillsammans när de fyller i enkäten 

och detta kan påverka hur respondenterna svarar. Eftersom att vi kommer röra oss i förskolans 

värld finns det risk för att flera sitter tillsammans, till exempel i personalrummet. När 

enkäterna lämnades ut påtalade vi vikten av att sitta ensamma vid ifyllning, för att undvika 

influenser av andra personer. 

Urval 
Antalet personer som medverkade i studien var 35 personer från 4 förskolor med varierat 

antal avdelningar och anställda. sammanlagt delades 41 styck enkäter ut varav 6 var bortfall. 

Alla dessa förskolor har vi personlig anknytning till genom VFU och bekanta som är 

anställda. Antalet förskolor som tillfrågades var fem till antalet men den femte valde att inte 

medverka. Detta bortfall på en hel förskola kommer att diskuteras vidare i 

resultatdiskussionen. 

 

Urvalspersonerna är alla verksamma pedagoger och vi har inte gjort någon skillnad mellan 

utbildningarna, detta för att se till de erfarenheter som de verksamma sitter inne med. Vi valde 

att inte göra någon skillnad på utbildningarna, för att inte ställa yrkesgrupper mot varandra.   
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Genomförande 
Vi började med att göra en mindre pilotstudie, detta för att få fram eventuella brister i enkäten 

och dess utformning. Pilotstudien delades ut till tre personer som alla är verksamma inom 

förskolan. Genom detta fick vi respons på delar som vi kunde förändra och förbättra samt 

förslag på ytterligare frågor som kunde vara intressanta för studien. Även missivbrevet fick vi 

respons på och detta ändrades ytterligare. Efter att responsen från pilotstudien gåtts igenom 

kom vi fram till att enkäten skulle ta fem till tio minuter att besvara. Detta framfördes senare 

till de respondenter som medverkade i studien. 

 

Innan enkäterna delades ut gick vi ut med förfrågan till fem förskolor om medverkan i 

studien, varav fyra tackade ja. I samband med förfrågan fick de information om vad studien 

handlade om och de mottog mer information i missivbrevet som följde med enkäten. Enkäten 

delades ut på samma dag på alla förskolor och samlades in fyra dagar senare. Sista datum för 

inlämning stod även detta med i missivbrevet (se bilaga 1). Utdelningen av enkäterna gick till 

på så vis att antingen delades de ut av oss personligen eller så delade en verksam ut på sin 

avdelning. En av oss var på en av dessa förskolor på grund av andra skäl utöver studien. Detta 

ska inte ha påverkat resultatet men det kan ha påverkat antalet respondenters vilja att besvara 

enkäten.  

 

Respondenterna på två av förskolorna hade en specifik plats att lägga de besvarade enkäterna, 

på den tredje förskolan samlade en person in allas och på den fjärde förskolan samlades 

enkäterna in avdelningsvis. På detta sätt har vi som genomfört studien säkerställt 

konfidentialiteten i studien och för respondenterna. Vi påtalade även vikten av att sitta 

ensamma vid ifyllning, detta för att respondenterna inte skulle diskutera frågorna med 

varandra. 

Etik 
För att göra studien etiskt korrekt bör man som forskare använda sig av de etiska krav från 

vetenskapsrådet, så att alla inblandade ska känna trygghet i att medverka i den studie som 

genomförs. De krav som forskare ska utgå ifrån är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialtetskravet och nyttjandekravet. Innan undersökningen tar sin början ska 

respondenter informeras om vad det är som ska undersökas enligt riktlinjer från 

vetenskapsrådets krav på information (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Information om syfte och 

hur vi planerat använda datan i vårt examensarbete gjordes i samband med tillfrågning om 

medverkan i studien. Respondenterna gav sitt medgivande att medverka i studien genom att 

läsa missivbrevet och besvara enkäten. Respondenterna blev muntligt informerade om att de 

när som helst hade möjlighet att dra sig ur studien. I samband med utdelning av enkäter fanns 

det även med ett missivbrev där det stod ytterligare information om studien, dess syfte och vår 

kontaktinformation vid eventuella frågor.  

 

All undersökningsdata som samlades in har behandlats konfidentiellt så att ingen respondents 

identitet ska avslöjas. När respondenterna besvarat enkäten lade de denna i ett omärkt kuvert 

som de själva förslöt och lämnade på en särskild plats. Hermerén (2011, s. 16) menar att man 

som forskare ska ständigt ha i åtanke hur man behandlar respondenterna, deras data och 

identitet. Personerna som är inblandade i studien ska enligt författaren skyddas från eventuella 

kränkningar och skador. Studien ska med andra ord inte påverka respondenterna negativt. 

Respondenterna ska informeras om att deras data kommer att användas i undersökningssyfte 

men att deras identitet kommer att vara dold på grund av att insamlingen sker anonymt. 
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Studiens tillförlitlighet och giltighet 
Med tillförlitlighet (reliabilitet) menas att studiens resultat är att lita på och korrekt 

genomförd. Mängden insamlad data har stor betydelse för resultatet. Jonsson (2007, s. 198) 

menar att desto trovärdigare resultat desto större är sannolikheten att resultaten ska kunna 

generaliseras mot en större mängd respondenter. Görs undersökningen om på samma sätt men 

resultatet inte överensstämmer med det tidigare resultatet måste forskaren utröna om det är 

slumpmässiga företeelser som gör att studien får ett förändrat resultat (Bryman 2011, s. 49). 

För att enkäten som instrument för undersökningen skulle bli väl utformad valde vi att 

genomföra en mindre pilotstudie med ett fåtal frågor. Detta gjordes för att kontrollera om de 

frågor som var med var relevanta till studiens syfte. Forskaren söker med andra ord efter 

stabila mått i sin undersökning för att kunna dra slutsatser. 

 

Validitet innebär att kontrollera om undersökningen ger svar på det man frågar efter (Bryman 

2011, s. 50). Forskaren ska kunna kontrollera giltigheten i det som frågas efter. Då enkät var 

instrumentet för denna undersökning krävdes det att frågorna var väl utformade och inte 

avvek ifrån ämnet eller kunde tolkas olika av respondenten. Därför valde vi att inte ha med 

frågor där man ska kryssa i på en skala eftersom att det kan bli tolkningsbart och svårt för oss 

att analysera. Vi använde oss av påståendefrågor med tydliga svarsalternativ med rutor att 

kryssa i. 

 

För att stärka reliabiliteten i studien valde vi att lämna till fyra olika förskolor där pedagoger 

har olika yrkesverksamma år. Detta för att vi vill ha med erfarenheter från både den gamla 

läroplanen och den reviderade läroplanen. I denna undersökning gör vi ingen skillnad på 

yrkesgrupper då det är erfarenheterna vi vill ta vara på. Vi informerade även om vikten av att 

sitta ensam vid ifyllning, detta för att ytterligare stärka reliabiliteten i studien men även 

validiteten då vi ville minimera risken av influenser från andra verksamma.  

Analys 
Analysen gick till på så sätt att alla enkäter gicks igenom för att kontrollera svarsfrekvensen 

och eventuella bortfall. För att alla svar skulle redovisas gick vi igenom enkäterna en efter en 

och skrev in svaren i Excel i form av tabell. De frågor som hade bortfall skrevs in i tabellen 

för att resultatet inte skulle bli missvisande. Enkäterna kodades efter årtalet som 

respondenterna fyllt i som visade när de började arbeta inom barnomsorgen. Detta för att 

kunna göra jämförelser och analysera ifall det påverkade svaren hur länge de arbetat.  

 

De frågor som vi ansåg vara relevanta till syftet tittades närmare på och därefter jämförde vi 

ifall mönster kunde utläsas i relation till när respondenterna började sin verksamma bana. Vad 

vi kunde utläsa av svaren var att de var oberoende av när respondenterna började arbeta. 

Därför gick vi vidare mot att se över de generella resultaten oberoende på när de började 

arbeta och jämförde dessa resultat. De generella resultaten i relation till syftet var att svaren i 

många fall var lika även om vi kunde se vissa avvikelser. Detta kommer vi att gå in närmare 

på under resultat delen i form av tabeller och diagram med förklarande text.  

 

Resultat 
Syftet med undersökningen var den att se pedagogers attityder gentemot den reviderade 

läroplanen (Lpfö 98 rev. 2010) och om de anser den vara ett stöd eller hinder i verksamheten 

samt om det har någon betydelse när de började sin verksamma bana. De rubriker som 
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kommer att gås igenom i detta kapitel behandlar de frågor och svar som vi anser vara 

relevanta till syftet och frågeställningarna (se bilaga 2).  

Förskolans läroplan som stressmoment 
I enkäten hade vi med en fråga som behandlade huruvida läroplanen påverkar pedagogerna i 

deras arbete. I figur 1 kan vi se hur pedagogerna svarade på om läroplanen bidrar till en 

stressad arbetsmiljö.  

  

 
Figur 1 visarpedagogers åsikter kring stressad arbetsmiljö efter revideringen av läroplanen. 

 

Vad denna figur visar är det att flertalet av de tillfrågade pedagogerna anser att den reviderade 

läroplanen bidrar till en mer stressad arbetsmiljö. Vad vi kunde utläsa av svaren var det att 19 

av 35 svarande ansåg att den reviderade läroplanen bidrog till en mer stressad arbetsmiljö.  

 

Om vi jämför detta resultat med en annan fråga om man hinner arbeta med strävansmålen i 

läroplanen där 18 av 35 respondenter anser att de inte hinner med, kan detta vara en 

bidragande faktor till den stressade arbetsmiljön.    
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Figur 1: Lpfö 98 rev. 2010 bidrar till en 
stressad arbetsmiljö

Tillfrågade pedagoger n=35
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Förskolechefen och verksamheten 
Då förskolechefen är den som har det övergripande ansvaret över verksamheten och därmed 

arbetsmiljön. Vi tog med två frågor om förskolechefen, förskolechefens engagemang och om 

det förs samtal med förskolechefen om den reviderade läroplanen i relation till verksamheten.  

 

 
Figur 2 visar hur respondenterna ställer sig till om det förs samtal med förskolechefen om den reviderade 

läroplanen och arbetet kring denna. 

 

Vad vi kan utläsa av detta resultat är att majoriteten, 25 av 35, säger att samtal med 

förskolechefen kring den reviderade läroplanen är antingen minimalt eller inte alls.  

 

Om vi då tittar på resultatet i figur 3 kan vi se ett samband mellan huruvida det förs samtal 

med förskolechefen och dennes engagemang i verksamheten och arbetet med den reviderade 

läroplanen.  
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Figur 2: Respondenternas svar på frågan om samtal med 
förskolechefen förs kring den reviderade läroplanen

Tilfrågade pedagoger n=35
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Figur 3 visar respondenternas svar på frågan huruvida förskolechefens engagemang har ökat i verksamheten 

sen revideringen av läroplanen. 

 

Resultatet av förskolechefens engagemang är minimalt om man ser till de svar som inkommit, 

28 av 34, anser att förskolechefens engagemang inte har ökat. Vad detta kan bero på kommer 

vi att diskutera vidare under resultat diskussionen.   

 

Upplevelser av läroplanen 
I tabell 1 valde vi att jämföra utvalda påståenden för att kunna se skillnader eller likheter i hur 

svaren var fördelade.  

 

  Stämmer helt Stämmer mycket Stämmer lite Stämmer inte alls 

Hinner med strävansmålen 5 13 16 0 

Bra stöd 19 15 1 0 

Skolifierad 1 10 22 2 

Ökade krav 10 17 5 2 
Tabell 1 visar på jämförelser mellan olika påståenden hos respondenterna. n=35  

 

Då resultatet visar att 27 av 34 anser att kraven på pedagogerna har ökat kan detta vara en 

bidragande orsak till att pedagogerna inte hinner arbeta med strävansmålen i läroplanen, där 

18 av 34 anser att de inte hinner arbeta mot strävansmålen. Däremot anser majoriteten att 

läroplanen är ett bra stöd i verksamheten. 34 av 35 anser att läroplanen är ett bra stöd då 19 

svarade att de instämmer helt och 15 svarade instämmer mycket. Ingen anser att den inte är ett 

bra stöd men en av respondenterna svarade att det stämde lite. 

 

På frågan huruvida förskolan alltmer liknar skolan ser vi att majoriteten, 24 av 35, anser inte 

att förskolan liknar skolan. Trots denna majoritet är det ändock 11 respondenter som anser att 

förskolan blivit alltmer skolifierad.  
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Kraven på pedagogerna 
I och med revideringen av läroplanen står det förtydligat vad pedagogernas arbetsuppgifter är 

och vi ville se om pedagogerna själva anser att detta stärkt det pedagogiska uppdraget. Vi 

valde därför att jämföra vilket år de började sin verksamma bana. I tabell 1 såg vi till alla 

respondenters svar på frågan om högre krav har ställts på dem sedan revideringen av 

läroplanen. I tabell 2 är svarsresultatet uppdelat efter då de började sin verksamma bana. Vi 

ville se om det fanns skillnader mellan de olika årtiondena.    

 

Då de började arbeta Stämmer helt/Stämmer mycket 

 

Stämmer lite/ stämmer inte alls 

2000 n=6          3 (50%)          3(50%) 

1990 n=13         11 (85%)          2 (15%) 

1980 n=11          9 (82%)          2 (18%) 

1970 n=4          4 (100%)          0 (0%) 
 

Tabell 2 visar hur respondenterna ser på de förtydligande krav sen implementeringen av den reviderade 

läroplanen i relation till när de började sin verksamma bana. n=34 

 

Vad vi kan se av resultatet i tabell 2 är det att majoriteten anser att kraven på pedagogerna 

ökat i och med revideringen av läroplanen. Vad vi mer kan se i resultatet är att de flesta av 

respondenterna svarat att det stämmer helt och stämmer mycket. 

  

Det resultat som utmärker sig är de som började sin verksamma bana 2000. Här ser vi en 

tydlig uppdelning där 50% anser att detta stämmer helt/mycket och 50% anser att det stämmer 

lite/inte alls. Däremot om vi ser till de övriga årtiondena ligger majoriteten av svaren på 

stämmer helt/mycket. Detta kommer att diskuteras vidare i resultatdiskussionen.  
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Pedagogers egna kommentarer 
I enkäten fanns det i slutet ett par rader där respondenterna själva fick skriva i om de hade 

övriga tankar kring den reviderade läroplanen (se bilaga 2).  Av 35 så var det 6 respondenter 

som valde att skriva i sina egna tankar i relation till den reviderade läroplanen. 

 

3 av respondenterna tog upp vikten av utbildad personal och personaltätheten i verksamheten i 

relation till det pedagogiska uppdraget. Av dessa svar som vi tittat övergripande på instämmer 

dessa med varandra angående den minskande personaltätheten och ökade barngrupper. De 

påtalar även vikten av utbildad personal för att kunna genomföra det pedagogiska uppdrag 

som styrs av läroplanen.  

 

En annan av respondenterna tog upp läroplanen som en utopi där tanken är god men att det är 

mycket som ska uppnås. Detta kan bidra till en stressad arbetsmiljö. Respondenten tog även 

upp dokumentation som ett problem, men här menade personen att dokumentationen brister 

på grund av organisationen kring planeringstiden. Däremot menar en annan respondent att 

dokumentationen tar tid från barngruppen och på så sätt minskar det pedagogiska samspelet 

med barnen.  

 

En respondent påtalade vikten av att förskolan inte får bli skolifierad. På frågan om den 

reviderade läroplanen alltmer liknar skolan svarade respondenten att detta stämmer mycket. I 

kommentarsfältet uttrycker respondenten sina tankar om förskolan och hur viktigt det är att 

förskolan inte blir för skolifierad. Respondenten menar vidare att leken är ett viktigt inslag för 

barns lärande.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Genom att använda enkät som metod anser vi att svaren blev mer tillförlitliga än vid till 

exempel intervjuer där respondenterna kan ge otydliga svar, det vill säga de svarar det de tror 

att vi vill höra. Däremot kan intervjuer ge andra dimensioner på frågorna då vi som 

frågeställare får möjlighet att höra respondenternas tankar om en specifik fråga eller ämne 

som inte framkommer på samma vis under en enkätundersökning. 

 

Vår tanke var att lämna ut till fler förskolor än de vi lämnade ut till för att stärka studien och 

få fler resultat att jämföra och analysera. Då vi valde förskolor utgick vi ifrån förskolor där vi 

hade personlig anknytning, men hade studien gjorts om hade slumpen fått avgöra vilka 

förskolor som skulle tillfrågas. Frågan vi ställer oss då är om bortfallet hade blivit större då 

ingen personlig anknytning finns? Möjligheten finns att de som besvarade enkäten i denna 

studie gjorde det av pliktkänsla mot oss, att det var något de var tvungna att göra. Vi hoppas 

att så inte var fallet utan att de var genuint intresserade av vår studie och ville vara en del av 

den. 

 

När vi gick igenom enkätsvaren och tittade på frågeställningarna anser vi nu att det hade varit 

till vår fördel om det hade funnits fler kommentarsfält för respondenterna. Detta för att de i så 

fall hade fått chansen att kommentera på de frågor som kunde behöva utvecklas utöver de 

svarsalternativ som vi gett dem. Vi kunde haft med fler frågor som gick in mer i detalj på 

läroplanen men för att inte få in alltför mycket data att analysera valde vi bort detta. Även om 

det hade varit intressant så är det lätt att studien flyter ut och avgränsningen försvinner. Att 

kunna koppla frågorna och svaren till syftet med studien var det väsentliga.  

 

När pilotstudien genomfördes delades den enbart ut till tre personer som alla är verksamma 

inom förskolan. Vi tror att det hade varit till fördel om vi hade lämnat ut till två eller tre 

personer till för att få in fler synpunkter på enkätens utformning och de frågor vi hade.  

 

Under analysfasen av enkäterna hade vi vissa svårigheter att gruppera in enkäterna även om vi 

grupperade efter årtiondet som de började sin verksamma bana. Detta för att inga större 

skillnader gick att se.  

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka pedagogers attityder till den reviderade läroplanen. Vi 

ville veta hur de verksamma pedagogerna ställde sig till revideringen av läroplanen. Resultatet 

är av vikt då läroplanen styr hur verksamheten ska utformas och många strävansmål ska 

arbetas mot. Konsekvenser av läroplanen och yttre faktorer, som till exempel personaltäthet 

påverkar verksamheten och de som arbetar i den.  

Läroplanen som stressmoment  

I resultatet kunde vi utläsa att flertalet av respondenterna anser att läroplanen bidrar till en 

stressad arbetsmiljö. Den pedagog som tog upp under egna kommentarer att läroplanen kan 

bidra till en stressad arbetsmiljö menar att det är på grund utav alla de strävansmål som 

förskolan ska arbeta mot. I resultatet kunde vi se att 18 av 34 respondenter anser att de inte 

hinner arbeta med alla strävansmål i läroplanen och detta tror vi bidrar till en stress och 

frustration bland pedagogerna. Även Johansson (2003) tar upp detta i sin studie där pedagoger 

känner frustration och skapar strategier för att uppnå målen till viss del. Dessa strategier kan 
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vara till nackdel för verksamheten då man inte ser möjligheter med läroplanen och 

strävansmålen.  

 

Kan stressen bero på det faktum att ansvaret för förskolan flyttades 1998 från socialstyrelsen 

till Utbildningsdepartementet och Skolverket och förskolans första läroplan kom ut? I och 

med att förskolan fick en egen läroplan ökade därmed kraven på de verksamma pedagogerna. 

Då den reviderade läroplanen kom ut 2010 ställdes det än mer högre krav på pedagogerna. I 

jämförelse med frågorna om respondenterna hinner med att arbeta med strävansmålen och de 

ökade kraven kan vi se en koppling. De ökade kraven ligger bland annat på dokumentation 

samt att förskollärarna fått allt mer administrativa uppgifter. Som Johansson (2003, ss. 229-

230) beskriver situationen siktar personalen högt och är ambitiösa men riskerar att stagnera i 

arbetet då administrativa uppgifter tar över verksamheten.  

 

Konsekvensen av detta blir då att de verksamma inte är i verksamheten som det är tänkt och 

därigenom inte hinner arbeta mot strävansmålen i läroplanen. Eftersom läroplanen som 

styrdokument är utformat efter rådande politiskt klimat kan det vara så att denna ramfaktor 

påverkar mer än vad man tror. Enligt Vallberg Roth (2002, s. 20) är det kunskapssynen och 

därigenom kunskapsinnehållet i styrdokumentet som bestämmer hur verksamheten ska se ut 

och bedrivas. I jämförelse med detta kan vi dock se att majoriteten av respondenterna anser att 

läroplanen är ett bra stöd i verksamheten. Som pedagogen uttalar sig tidigare är det många 

strävansmål att arbeta mot men att de verksamma samtidigt kan dela upp läroplanen i delar, 

”Gärna att man bryter ner den i/till verksamheten och får jobba med vissa mål i lagom 

portioner. Jag tycker om läroplanen, men den kan säkert också utvecklas”. Som pedagogen 

här beskriver tror vi vore ett bra alternativ för att minska stressen över strävansmålen. Linde 

(2006, s. 48) tar upp läroplanen som tolkningsbar och utefter detta formar pedagogerna 

verksamheten och vad den ska innehålla. Författaren beskriver vidare att läroplanen ska vara 

en vägledning i verksamheten och att det är upp till pedagogen hur detta behandlas. Vi tolkar 

detta som att man under en och samma aktivitet kan få in flera delar av strävansmålen. Det är 

upp till pedagogerna att kunna se det. Det kan även vara som Eidevald ( 2013, s. 27) beskriver 

det att ökat ansvar och kraven som ställs på pedagogerna bidrar till en ökad stress. Vi tror att 

det kan vara en kombination av mängden strävansmål och det ökade ansvaret på 

förskollärarna som gör att arbetsmiljön kan bli stressig.    

Ökade krav och yrkeslegitimitet  

Då vi tittade närmare på frågan om högre krav valde vi i resultatet att dela upp respondenterna 

efter årtiondet som de började sin verksamma bana. Vad vi fann intressant med detta var att se 

om det gick att urskilja mönster för hur respondenterna svarade. Det mönster som gick att 

urskilja var att de som började sin verksamma bana 2000 var de som i minst utsträckning 

ansåg att kraven ökat, 50 %. Detta kan bero på vilket årtal de började sin verksamma bana. De 

som började innan den reviderade läroplanen implementerades har de facto arbetat med den 

gamla läroplanen och har därför kunnat se sin yrkesroll från ett annat perspektiv. I princip 

alla, 85 till 100 % beroende på om de började arbeta på 70, 80 eller 90-talet, anser att kraven 

har ökat.  

 

1998 kom den första läroplanen för förskolan och senare den reviderade läroplanen (2010). 

Eftersom att dessa som började sin verksamma bana under dessa årtionden har flertalet av 

dessa varit med om införandet av läroplanen, Lpfö 98, samt revideringen, Lpfö 98 rev. 2010. I 

likhet med Ekströms (2007) studie ser även vi att pedagogerna anser att kraven på yrket ökat 

men att detta samtidigt ökat yrkeslegitimiteten.  
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Förskolechefen och verksamheten  

Eftersom förskolechefen är den person som har det yttersta ansvaret för verksamheten ansåg 

vi att det var relevant att se till hur det ser ut i verksamheten. Under de praktikperioder som 

varit under utbildningen märkte vi inte av förskolechefen. Även om dessa var ute i 

verksamheten så var det under kortare perioder och inte så ofta. Detta såg vi som en viktig 

aspekt att undersöka då förskolechefens engagemang och tankar kring läroplanen kan vara av 

stor vikt för de verksamma. Vad vi kunde utläsa av de resultat som kom in anser majoriteten 

av respondenterna att förskolechefen inte är mer engagerad i verksamheten sen 

implementeringen av den reviderade läroplanen. I relation till frågan om samtal förs kring den 

reviderade läroplanen tillsammans med förskolechefen så visade resultatet åt det negativa 

hållet. 82% av respondenterna anser att det stämmer lite eller inte alls. Hur detta påverkar 

verksamheten kan vi inte svara på men det borde vara till de verksammas fördel om 

förskolechefen visar på ett engagemang och att samtal förs med hur verksamheten fungerar i 

relation till strävansmålen i läroplanen. Däremot tror vi inte att det är bristen på personligt 

engagemang utan det är andra faktorer som spelar med i bilden. Bidragande faktorer så som 

ansvarsområden, det vill säga antalet förskolor i sitt område, kan göra att förskolechefen inte 

hinner med att vara det stöd som kan behövas. Arbetsbördan har med andra ord inte enbart 

ökat för förskollärare utan även för förskolechefen. De ramfaktorer som Linde (2006, s. 15) 

tar upp går att sätta i relation till förskolechefen då tidsbrist och stress är ramfaktorer som tas 

upp.    

Skolifiering och yttre faktorer   

Enligt Markström (2005) och resultatet av denna studie visade bland annat på det faktum att 

pedagogerna i studien anser att gränserna mellan skola och förskola har börjat suddas ut ser vi 

detta som en relevant fråga att ha med i denna studie. Vi frågade helt enkelt om 

respondenterna anser att förskolan allt mer börjar liknar skolan och resultatet av denna fråga 

var majoriteten på den positiva sida, det vill säga att förskolan inte liknar skolan allt mer. 

Dock var det ett antal respondenter som anser att förskolan börjar likna skolan. Vad vi kan se 

i Broströms et al.(2012, s.12) studie menas där att det inte är förskolan i sig som kan upplevas 

skolifierad utan att det är läroplanen och formuleringarna i denna.  Vallberg Roth (2002, s. 

20) tar upp det faktum att läroplanens innehåll och utformning påverkas av det politiska 

klimatet och därmed bestämmer detta hur läroplanen ser ut. Strävansmålen är direkt kopplade 

till den kunskap som anses vara av vikt just nu och därigenom vad förskolan ska sträva mot. 

Markström (2005, s. 170) anser dock att det kan bero på den barnsyn som pedagogerna har, 

barnet som kompetent medborgare och att barnet ska inledas i ett livslångt lärande. Vi menar 

att barnsynen spelar in till viss del men att det beror mer på hur man lägger upp arbetet. 

Genom att reflektera över hur man lägger upp en aktivitet och tanken bakom denna gör att 

barnens tankar och idéer kan få möjlighet att komma fram. Som Utbildningsdepartementet 

(2010) skriver i sin rapport är förskolan numer den inledande fasen i det svenska 

utbildningssystemet, men att det ska ske genom den lärande leken och pedagogers stöttning. 

Om vi då jämför detta med den öppna frågan så kunde vi se att respondenterna anser att 

problem uppstår med tanke på att barngrupper ökar men samtidigt som personalen minskar i 

antal. Johansson ( 2003, ss. 229-230) tar i sin studie upp det faktum att personaltätheten 

minskar och tiden i barngruppen blir mindre. Den lärande leken med stöttning menar vi då 

riskerar att utebli och detta strider mot vad Utbildningsdepartementet (2010) vill uppnå med 

förskolan som lärande institution. Även här spelar ramfaktorer in då det faktum är att 

bangrupperna blir större och personaltätheten minskar kan detta påverka verksamheten 

negativt och kvalitén blir lidande. 
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Bortfall 

Då vi tillfrågade fem olika förskolor om medverkan valde en förskola att tacka nej. Hur detta 

har påverkat resultatet kommer enbart att vara spekulationer. Vi tror att detta bortfall 

möjligtvis kan ha en påverkan på resultatet. Vi baserar detta antagande på det faktum att det är 

en hel förskola med flera avdelningar som inte medverkade. Då vi inte vet när personerna på 

förskolan som inte medverkade började sina verksamma banor skulle eventuellt deras resultat 

ge större spridning och mönster som vi inte sett nu framkommit.  

 

De sex personer som inte medverkade var från de fyra medverkande förskolorna och därav 

olika avdelningar. Även deras resultat skulle möjligen också ge en annan spridning och 

resultaten blivit annorlunda.  

Resultatsammanfattning 

Då många pedagoger i studien anser att läroplanen är ett bra stöd i verksamheten och en 

tillgång kan läroplanen samtidigt kännas övermäktig. Då strävansmålen i förskolans läroplan 

är omfattande kan detta kan bidra till en stressad arbetsmiljö. Konsekvenserna av stressen kan 

bli en påtaglig del av verksamheten och de ambitioner som finns i arbetslaget kan gå förlorat. 

Vi tror att känslan av stress smittar av sig, inte bara till arbetslaget utan även barngruppen. De 

ambitioner och pedagogiska mål som sätts upp införlivas enbart delvis. 

Didaktiska konsekvenser 
För att komma åt problemet med mängden strävansmål är det viktigt att pedagogerna för 

diskussioner med varandra kring det arbete som genomförs tillsammans med barnen och det 

övriga arbetslaget. Nackdelen är dock att tiden för pedagogiska samtal är minimal och sker 

allt för ofta spontant och inte under planeringstiden som vi tror det är tänkt. Dessutom finns 

förmånen inom förskolan att arbeta tillsammans med barnen mot strävansmålen och under till 

exempel ett tema arbete, arbeta mot flera av målen i läroplanen.  

 

Hur tolkas läroplansmålen och hur arbetas dessa mot, blir det undervisning eller gemensamt 

lärande? Lpfö 98 (rev. 2010) är tolkningsbar och kan ses på ett flertal sätt. Hur den används i 

verksamheten är upp till de verksamma pedagogerna. För att den ska användas på ett bra sätt 

anser vi att läroplanen borde vara ett stående inslag i de samtal som förs kring verksamheten. 

Det är svårt att ge konkreta förslag på hur man skulle kunna arbeta mot strävansmålen då alla 

arbetslag fungerar olika beroende på personerna i laget. Eftersom att arbetslaget består av 

individer går det inte att enbart följa en persons tankar utan kompromisser måste göras för att 

arbetet ska gå framåt. Däremot bör arbetslaget ha gemensamma tankar kring barns lärande 

och hur man optimalt främjar detta.  
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Tack! 
 

Vi vill tacka vår handledare Mary Larner som under arbetets gång kommit med bra förslag på 

arbetets utformning och tips på relevant litteratur. 

 

Vi vill även tacka de förskolor och pedagoger som medverkade i denna studie. Utan er hade 

studien inte blivit av. 
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Bilaga 1, missivbrev 
Hej! 

 

Vi är två studenter från Högskolan i Borås som är inne på vår sjunde termin där 

vi utbildar oss till förskollärare. Vi har under hela vår utbildning arbetat med den 

reviderade läroplanen och har därför valt att göra en studie kring hur redan 

verksamma pedagoger ställer sig till förändringen. Eftersom att det nu gått ett 

par år sedan den reviderade läroplanen implementerades är vi intresserade att se 

hur det har gått och attityder kring läroplanen som styrdokument för förskolan. 

 

Vi önskar därför din hjälp med att besvara vår enkät. Det är frivilligt att delta 

och det sker anonymt. Din enkät lägger du i ett omärkt kuvert som sedan 

kommer samlas in av oss. Ni kommer att få ett speciellt ställe att lägga era 

kuvert. Eftersom att kuverten är omärkta och enkäterna likaså, så kommer er 

identitet att förbli anonym. De enda personer som kommer att hantera enkäterna 

är vi som genomför studien. 

 

Insamlandet av besvarade enkäter kommer att ske fredagen 5:e december. 

 

Med vänliga hälsningar Maja Barthelemy och Ann-Louise Pettersson 

 

 

Om du har några ytterligare frågor så kontakta gärna oss: 

 

Maja Barthelemy s093336@student.hb.se 

Ann-Louise Pettersson s117851@student.hb.se 

 

Ni kan även kontakta vår handledare, Mary Larner, vid eventuella frågor 

angående enkäten eller andra funderingar: mary.larner@hb.se 

 
 

  

mailto:s093336@student.hb.se
mailto:s117851@student.hb.se
mailto:mary.larner@hb.se
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Bilaga 2, enkät 
Här kommer ett par bakgrundsfrågor om dig som pedagog 

1. När började du arbeta som pedagog i förskolan? 

1960-tal       1970-tal       1980-tal       1990-tal       2000-tal 

   0                  4                11              13               7 
2. Vilken ålder riktar sig din avdelning till? 

1-3           1-4           1-5 3-6 

6              0            23               6 
3. Hur många är ni i ert arbetslag? 

 
Medelvärdet på personal är 5,4 

 
4. Hur många barn är det på din avdelning? 

 
25,5 barn per avdelning 

 

___________________________________________________________________________ 

Här kommer ett antal påståenden som handlar om barngruppen och läroplanen 
    Stämmer     Stämmer    Stämmer    Stämmer 

       helt           mycket            lite           inte alls 

 

5. Strävansmålen är svåra att genomföra med barn 1-3 år      0                   6                20                7 

  

6. Strävansmålen är svåra att genomföra med barn 4-5 år                      0                   1                 18              12 

 

7. Barnens dag består numera av planerade aktiviteter efter       2                 10                 19               4 

att den reviderade läroplanen implementerades 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Här kommer ett antal påståenden som handlar om arbetslaget och läroplanen 
    Stämmer    Stämmer    Stämmer    Stämmer 

       helt          mycket           lite           inte alls 

 

8. Den reviderade läroplanen bidrar till en stressad       2                 17                9                  6 

arbetsmiljö då många strävansmål ska arbetas mot 

 

9. Ansvarsfördelningen i den reviderade läroplanen       0                 4                 14                17 

är snedfördelad mellan personalen 

 

10. Den reviderade läroplanen används kontinuerligt      11               10                10                 4 

på planeringsdagar 

 

11. Samtal med förskolechefen om arbetet med den reviderade      6                4                  18                7 

   läroplanen är ett återkommande inslag 

 

12.  Förskolechefen är mer engagerad i verksamheten sen       1                5                  15               13 

den reviderade läroplanen implementerades 

___________________________________________________________________________ 
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Här kommer ett antal påståenden som handlar om din uppfattning om läroplanen 
    Stämmer    Stämmer    Stämmer    Stämmer 

        helt          mycket           lite           inte alls 

 

13. Jag tycker att läroplanen är ett bra stöd i verksamheten       19              15                 1                  0 

 

14. Den reviderade läroplanen gör att jag spenderar       2                 5                   12                16 

mindre tid i barngruppen 

 

15. Den reviderade läroplanen gör att jag känner mig      3                21                   9                  2 

säker på mitt uppdrag 

 

16. I vissa delar av läroplanens strävansmål känner jag osäkerhet       0                4                    20                11 

 

Kommentera gärna vilka delar:_________________________________________________________ 

 

17. Jag hinner inte arbeta med alla strävansmål        5                 13                  16               0 

i läroplanen  

 

18. Den reviderade läroplanen har stärkt mitt        5                 16                  13                1 

pedagogiska uppdrag 

 

19. Högre krav har ställts på mig sen den reviderade        10               17                  5                  2 

läroplanen implementerades 

 

20. Jag anser att för stor vikt i strävansmålen har lagts       2                 8                   15                10 

på de naturvetenskapliga ämnena 

 

21. Jag anser att läroplanen inte är verklighetsförankrad      2                  3                   15                15 

  

22. Den reviderade läroplanen har gjort att förskolan       1                  10                 22                2 

alltmer liknar skolan 

 

Har du andra tankar kring den reviderade läroplanen får du gärna dela med dig till oss 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
 

 


