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Abstract 

Title:  Scientific base and research – A survey about scientific basis in preschools 

Author: Sara Berglund, autumn term 2015 

Supervisor: Petra Garberding 

 

Purpose and questions: The Swedish School Law states that education in preschools and 

schools shall rest on a scientific base. The aim of this study is to examine to what extent and in 

what ways that preschool teachers are acquiring and getting information about research. It also 

aims to investigate the possibilities and the problems that may arise due to the requirement that 

education in preschools should have a scientific base.  

 In what extent does preschool teachers believe that scientific basis and new research has 

significance for their work?  

 How does preschool teachers get information about research and in what extent? 

 What are the opportunities and problems that preschool teacher faces when it comes to 

new research? 

 

Theory: The theory that are used is Illeris learning theory. Also the postmodern view of the 

world, with its perspective on knowledge and the reflexive term is used. 

 

Method: The research is done with a quantitative method, web survey. The analysis is done with 

more of a mix between quantitative and qualitative analysis method. The response rate is 30,5 % 

for the survey, which is 25 preschool teachers. 

 

Conclusion: The preschool teachers in this study states that they comes in contact with research 

mainly by seeking it out themselves. They overall states that it's interesting to read these texts and 

they understand them. Furthermore the majority of the teachers states that research has relevance 

to their professional practice and that the research they have read has changed their preschool. 

The majority of the teachers also states that it's important that the preschool education is resting 

on a scientific base. Generally the preschool teachers in this study have the skills and motivation 

they need to read, get information and knowledge through research and to use the acquired 

knowledge in their preschools. The biggest problem for them to use more research is lack of time. 

 

Keywords: preschool, preschool teacher, scientific basis, school law 

Nyckelord: förskola, förskollärare, vetenskaplig grund, skollag 
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1 Inledning 

Vetenskap tar en allt större plats i förskolan inte minst i och med att det har skrivits in i skollagen 

(2010:800) att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” 

(Utbildningsdepartementet 2010a, 1 kap. 5 § tredje stycket). Hur det ska gå till i praktiken nämns 

dock inte. En förutsättning för att kunna basera utbildningen på vetenskap är att ta del av ny 

forskning. Under min förskollärarutbildning har jag mött olika aspekter och påståenden kring 

tillägnandet av ny forskning på förskolor. Det har exempelvis varit att det är upp till den enskilda 

förskolläraren att på eget initiativ och intresse söka upp och läsa forskning. På andra förskolor har 

det funnits en pedagogisk ledare som är huvudansvarig för att ta fram och sprida ny forskning till 

förskollärarna. Tidsaspekten har även kommit upp, att det inte finns tid för att ta till sig forskning, 

att exempelvis läsa avhandlingar på arbetstid. Jag har även själv sett på de förskolor jag har varit i 

kontakt med, på ett eller annat sätt de senaste åren, att det ser olika ut när det kommer till att ta 

del av ny forskning. Detta har väckt mitt intresse för att undersöka hur det ser ut i förskolor i 

aspekter som rör utbildning på vetenskaplig grund. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Verksamheten i förskolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enligt 

skollagen, 2010:800 (Utbildningsdepartementet 2010a, 1 kap. 5 § tredje stycket). Min studie 

ämnar att undersöka i vilken omfattning samt på vilka sätt som förskollärare tar del av forskning. 

Syftet är också att undersöka möjligheterna samt problemen som kan uppkomma i och med 

kravet på att verksamheten i förskolan ska vila på vetenskaplig grund. Genom en 

enkätundersökning med ett större antal förskollärare i en kommun i Stockholms län, ska min 

studie ge en överblicksbild över hur det ser ut i kommunen. 

 

 I vilken omfattning anser förskollärare att vetenskaplig grund samt ny forskning har 

betydelse för deras arbete? 

 Hur tar förskollärare del av forskning och i vilken omfattning? 

 Vilka möjligheter och problem möter förskollärare när det gäller att ta del av ny 

forskning? 
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1.2 Bakgrund 

I det här avsnittet tas centrala begrepp upp samt delar ur förskolans styrdokument, skollagen och 

förskolans läroplan, Lpfö 98, reviderad 2010. Det görs dels för att sätta in studien i ett 

sammanhang, varför studien är relevant utifrån förskolans styrdokument och dels för att ge en 

förklaring till hur begrepp förstås och används. 

 

1.2.1 Undervisning och utbildning 

Vad som åsyftas med begreppen utbildning och undervisning finns definierat i skollagen 

(2010:800). Det står att med undervisning avses ”sådana målstyrda processer som under ledning 

av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande 

av kunskaper och värden”. Utbildning åsyftar på ”den verksamhet inom vilken undervisning sker 

utifrån bestämda mål” (Utbildningsdepartementet 2010a, 1 kap 3 §). Jag utgår ifrån dessa 

definitioner i min studie ur ett brett perspektiv, grundat på det Skolverket skriver. De skriver att 

det i förskolan inte är undervisning på samma sätt som i grundskolan och att begreppen 

undervisning och utbildning har en vidare tolkning i förskolan. I förskolan innebär undervisning 

och utbildning att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (Skolverket odat. s. 6). 

 

1.2.2 Vetenskaplig grund och forskning 

I studien utgår jag ifrån Skolverkets innebörd av vetenskaplig grund, vad de menar att utbildning 

på vetenskaplig grund innebär i praktiken. Skolverket (2013) skriver att det ställs krav på 

undervisningens utformning, metoder och innehåll för att utbildningen ska kunna bedrivas på 

vetenskaplig grund. Att skolan ska använda ett vetenskapligt förhållningssätt tar Skolverket upp 

som ett krav. Vetenskapligt förhållningssätt innebär att läraren kritiskt granskar samt prövar 

enskilda faktakunskaper exempelvis granskar källors stöd. Vidare ska även faktakunskaperna 

jämföras med annan kunskap och sättas in i ett större sammanhang (Skolverket 2013, se även 

Skolverket 2015, s. 48). Vetenskaplig grund innebär således att läraren har ett vetenskapligt 

förhållningssätt där bland annat forskning samt olika metoder för undervisning granskas och att 

undervisningen med mera är baserad på forskning. 

 

En aspekt som Skolverket tar upp i samband med vetenskaplig grund är särskilt centralt i denna 

studie. Skolverket skriver att ”För att lärare ska kunna bedriva en undervisning på vetenskaplig 

grund krävs att skolan tar del av nya vetenskapliga rön. Skolan måste också följa diskussionen 

bland forskare om metoder och vetenskaplighet” (Skolverket 2013). Vidare skriver Skolverket att 

den enskilda läraren har ansvaret för att hålla sig orienterad, informerad inom sitt ämnesområde 
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(Skolverket 2012, s. 1). En viktig del för att utbildning ska ha vetenskaplig grund är således att 

den enskilda läraren tar del av ny forskning och nya vetenskapliga rön. 

 

I denna studie använder jag termen forskning samt forskningstexter som benämning på de 

avhandlingar, vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter med mera som finns och som på ett eller 

annat sätt är relevanta för förskolan och skolan. Om begreppet forskning i sig skriver Skolverket 

att ”Forskning är ett systematiskt utforskande vars yttersta mål är att ge perspektiv på världen och 

vår tillvaro” (Skolverket 2015, s. 48). Den forskning och undersökning som förskollärare 

eventuellt bedriver i sin egen verksamhet genom exempelvis pedagogisk dokumentation, 

innefattar jag inte i begreppet forskning. 

 

1.2.3 Skollagen och förskolans läroplan 

I skolverksamheterna har begreppen vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet fått stort 

genomslag enligt Skolverket (2012). Både i Sverige och internationellt är det ökad 

uppmärksamhet kring frågor som rör vetenskaplig grund i utbildning. I Sveriges skollag märks 

den ökade tyngden på vetenskaplig grund (Skolverket 2012, s. 2). I skollagen (2010:800) 1 kap. 5 

§ tredje stycket står det att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet” (Utbildningsdepartementet 2010a). Enligt Skolverket står denna bestämmelse med i 

skollagen från och med 2010 års skollag (Skolverket 2012, s. 1). Den nya skollagen började 

tillämpas på utbildning från och med den 1 juli 2011enligt lagen om införandet av skollagen 

(Utbildningsdepartementet 2010b, 1 §). Bestämmelsen finns inte med i 1985 års skollag och 

ingen annan bestämmelse med liknande innebörd heller, enligt Skolverket.  De två begreppen 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet preciseras inte i skollagen och därför har Skolverket 

tagit fram en promemoria (Skolverket 2012) som tydliggör samt redogör för bestämmelsens 

intentioner. Det som tas upp i den är bland annat en definition av begreppen och vad som står i 

andra styrdokument. 

 

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 rev. 2010 (Skolverket 2010) tas det upp aspekter som kan 

kopplas till forskning och att utbildning ska vila på vetenskaplig grund. Begreppen vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet nämns emellertid inte i läroplanen, och inte heller forskning. Det 

finns inte så tydliga kopplingar till skollagen (2010:800) om vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet i läroplanen. En möjlig tolkning av läroplanen kopplat till skollagen är att se vetenskap 

och beprövad erfarenhet som ett led i utveckling. I avsnittet om uppföljning, utvärdering och 

utveckling i läroplanen skrivs det om utveckling av arbetsprocesser. 
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Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i 

enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra 

förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan 

(Skolverket 2010, s. 14). 

 

För att utveckling ska ske, krävs det att ny kunskap samt att kompetens tillförs och en möjlig 

källa till ny kunskap är att ta del av forskning. Således kan ett led i att utveckla bättre 

arbetsprocesser vara att läsa forskning om den arbetsprocess som man vill förbättra och utveckla. 

Forskningen kan ge tips och idéer på vad som kan fungera bra samt mindre bra, exempelvis vid 

olika rutinsituationer i förskolan. För att förbättra förutsättningarna för barns lärande samt 

utveckling är forskning en bra kunskapskälla för förskolläraren att vända sig till. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete som kan kopplas till forskning och vetenskaplig grund nämns i 

läroplanen i ett avsitt om förskolechefens ansvar. Förskolechefen har särskilt ansvar för att 

”systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten”. 

Förskolechefen ansvar även för att ”det systematiska kvalitetsarbetet genomförs under medverkan 

av förskollärare, barnskötare och övrig personal…” (Skolverket 2010, s. 16). Kravet på 

systematiskt kvalitetsarbete finns med i skollagen (Utbildningsdepartementet 2010a, 4 kap.). 

Skolverkets (2015) innebörd av vad systematiska kvalitetsarbetet innebär är i linje med det som 

står i läroplanen angående förskolechefens ansvar. I samband med systematiskt kvalitetsarbete 

skriver Skolverket att resultaten av utvärderingen, uppföljningen av verksamheten ska analyseras 

i förhållande till mål, exempelvis mål i läroplaner, och utifrån det ska verksamheten planeras 

samt utvecklas. Vidare skriver Skolverket att resultaten även behöver bedömas, analyseras och 

följas upp i förhållande till vetenskap och beprövad erfarenhet. Vad är betydelsefullt i 

genomförandet utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet? Det är dessutom viktigt att ta hänsyn 

till aktuell forskning vid utvecklingsinsatsers planering samt prioritering (Skolverket 2015, s. 11). 

 

I proposition 2009/10:165, som tar upp förslag till ny skollag, redogör regeringen för skälen till 

att skriva in i skollagen att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet” (Regeringen 2009, proposition 2009/10:165, 5 § s. 19, 222). Regeringen skriver bland 

annat som skäl att: 

 

De nationella styrdokumenten ger läraren utrymme att välja innehåll och metoder för att nå 

målen. Detta kräver ett vetenskapligt förhållningssätt i bemärkelsen att kritiskt granska, att 

pröva och att sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang. Arbetet i skolan med att välja 
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innehåll och metod och att värdera resultatet ska därför präglas av ett vetenskapligt 

förhållningssätt och kunskaper som grundar sig på relevant forskning och beprövad 

erfarenhet (Regeringen 2009, proposition 2009/10:165, s. 223-224). 

 

Med grund i läroplanen, skollagen och skälen till skrivelsen i skollagen är det av betydelse att 

lärare och förskollärare tar del av relevant forskning som hen kan grunda sin verksamhet på. I 

förskolan gäller det för såväl omsorgssituationer som för olika planerade didaktiska aktiviteter. 

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

 

1.3.1 Postmodernitet 

Brinkkjær och Høyen (2013) hänvisar till Giddens som anser att vi lever i en postmodernitet. 

Giddens grundar det på att våra sociala relationer inte är beroende av tid och rum till följd av 

utvecklingen av elektroniska medier. Därtill är vi kulturellt frigjorda, exempelvis om vi firar jul 

eller inte handlar mer om tycke och smak än om att bekräfta en religion. En ny medvetenhet 

följer med denna kulturella frigjordhet, att världen på det sätt den är inrättad och sätt vi förhåller 

oss till världen kan vara annorlunda. Slutligen föreställer vi oss inte längre kunskap som säker 

och evigt giltig. Kunskap har blivit en kulturell och social konstruktion som alltid är övergående. 

Ständigt behöver vi reflektera över vår tillvaro, vi skapar oss själva och förhåller oss reflexivt till 

det egna livet, vilket är kopplat till vetskapen om att det kunde vara annorlunda. Reflexivitets 

begreppet skriver Brinkkjær och Høyen betecknar förhållandet att vi hela tiden samlar in kunskap 

om oss själva och omvärlden på både ett personligt plan och ett institutionellt plan. Den kunskap 

vi samlar in används sedan för att organisera och förändra samhället. Vi tvingas reflektera över 

våra val, i en tid där valfriheten har ökat och traditionen minskat, det finns inga på förhand givna 

svar (Brinkkjær & Høyen 2013, s. 35). 

 

1.3.2 Lärandets processer 

Illeris (2015) delar in lärande i två processer, samspelsprocessen och tillägnelseprocessen, som 

båda måste vara aktiva för att vi ska lära oss. Processerna är oftast samtidigt men kan inträffa 

med mer eller mindre förskjutningar. Samspelsprocessen är benämningen på det samspel som 

sker mellan individen och omgivningen hela vår vakna tid. Vi kan i varierande grad vara 

uppmärksamma på detta samspel vilket medför att vid lärande blir uppmärksamheten eller 

fokuseringen ett förhållande av stor vikt. Samspelsprocessen bestäms av förhållanden som i 

grunden är av mellanmänsklig och samhällelig karaktär. De är beroende av beskaffenheter i 
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omgivningen, sociala och materiella och blir därmed även beroende av tid och plats. (Illeris 2015, 

s. 41-42). Tillägnelseprocessen ”utgörs av den individuella psykologiska bearbetningen och 

tillägnelsen av de impulser och den påverkan som ligger i samspelet” (Illeris 2015, s. 41). Illeris 

(2015) skriver att tillägnelse alltid innebär att de nya impulserna knyts samman, på ett eller annat 

sätt, med resultatet från relevant lärande som skett tidigare, vilket ger resultatet en individuell 

särprägel. Tillägnelseprocessen är av dubbelkaraktär och omfattar två dimensioner, innehåll och 

drivkraft (se lärandets tre dimensioner) (Illeris 2015, s. 41-43). 

 

1.3.3 Lärandets tre dimensioner 

Illeris (2013) tre dimensioner för lärande är innehållsdimensionen, drivkraftsdimensionen och 

samspelsdimensionen. Lärandets innehållsdimension handlar om det som lärs. Några av de 

viktigaste elementen i läroinnehållet är kunskap, förståelse, färdigheter, attityder samt 

beteendemönster. Den lärandes kapacitet, förståelse och insikt utvecklas genom 

innehållsdimensionen, det vill säga det som den lärande kan, förstår och vet. Vi strävar efter att 

skapa en sammanhängande förståelse av tillvarons mångskiftande förhållanden, skapa mening. 

För att hantera livets praktiska utmaningar strävar vi också efter att träna upp vårt bemästrande av 

färdigheter och förhållningssätt. Vår funktionalitet utvecklas i helhet i den mån vi uppnår det vi 

strävar efter. Med funktionalitet menar Illeris förmågan att på ett adekvat sätt fungera i olika 

sammanhang, vilket i den aktuella situationen är kopplat till vår position och intressen som i sin 

tur utgår från förutsättningar och framtidsperspektiv (Illeris 2015, s. 45-50, 75-102). 

 

Drivkraftsdimensionen består av motivation, vilja och känslor. Det handlar om att samla den 

mentala energin som lärandet kräver samtidigt som vi strävar efter att bevara vår mentala och 

kroppsliga balans. Avgörande för lärandets drivkraftsdimension är att de läromässiga 

utmaningarna appellerar till den lärande med avseende på intresse och förutsättningar samt att de 

är på en lagom nivå. Det som driver oss att söka ny kunskap, tillägna oss nya färdigheter eller 

skaffa stötte förståelse i strävan att återskapa balansen är osäkerhet, otillfredsställda behov eller 

nyfikenhet. Via drivkraftsdimension utvecklar vi samtidigt som strävan efter mental och 

kroppslig balans vår sensitivitet eller känslighet i förhållande till oss själva samt vår omvärld 

(Illeris 2015, s. 45-50, 103-124). 

 

I samspelsdimensionen inbegriper Illeris (2015) tre väsentliga element, handling, 

kommunikation och samarbete som har betydelse för vår relation till omvärlden. Dimensionen 

handlar om individens samspel med omgivningen, den sociala och materiella omgivningen. 
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Samspelet sker på många nivåer från närliggande social nivå, exempelvis det som utspelar sig i 

arbetsgruppen, klassrummet, till övergripande samhällelig och global nivå som bestämmer 

premisserna för samspelet. Samspelsdimensionen bidrar till att utveckla den lärandes socialitet, 

förmågan att engagera sig i varierande former av socialt samspel mellan människor och att 

fungera på ett adekvat sätt. Denna utveckling av socialiteten sker genom tillägnelseprocessens, 

innehålls- och drivkraftsdimension och präglas av samspelsprocessen, samspelsdimensionen. 

Illeris menar vidare att lärmöjligheterna för den lärande blir större desto mer aktivt hen engagerar 

sig i samspelet (Illeris 2015, s. 45-50, 125-154). 

 

Enligt Illeris (2015) äger alltid dessa tre dimensioner av lärande rum inom ramen för ett yttre 

sammanhang, i en kontext som har betydelse för lärmöjligheterna. Sammanhanget består av 

olika skikt från den konkreta situationen, aktiviteten eller institutionen där situationen ingår, var 

situationen befinner sig kulturellt, geografiskt samt socialt till mer överordnade skikt på 

exempelvis nationell och global nivå (Illeris 2015, s. 45-46). 

 

1.3.4 Användning i analysen 

Begreppen ovan är relevanta att använda i analysen av datan för att de lyfter fram och synliggör 

datan på ett bra sätt. De begrepp som Brinkkjær och Høyens (2013) tar upp postmodernitet, 

kunskap, och reflexivitet bidrar i min studie med en syn på världen ur postmodernistisk vinkel 

som i sin tur också inbegriper hur kunskap ses samt begreppet reflexivitet. Illeris (2015) olika 

begrepp bidrar med ett perspektiv på lärande, dess olika processer och dimensioner som befinner 

sig i och präglas av ett yttre sammanhang. 

 

1.4 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som har gjorts om vetenskaplig grund är inte så omfattande. I de 

sökningar som jag har gjort efter tidigare forskning som rör vetenskaplig grund i grundskolan och 

framför allt förskolan har jag inte hittat några avhandlingar. Jag har därför valt att ta upp två 

rapporter, en granskning, en magisteruppsatser, en forskningsbaserad bok, en vetenskaplig artikel 

och icke renodlade forskningsartiklar under tidigare forskning. Jag har även valt att ta med dessa 

för att de bidrar med information och/eller resultat som är relevant för denna studie. 

 

Det närmaste avhandlingen jag har funnit är Levinssons (2013) avhandling, Evidens och existens 

- Evidensbaserad undervisning i ljuset av lärares erfarenheter. I avhandlingen tas vissa aspekter 

kring vetenskaplig grund upp, mestadels i inledningen och i förhållande till begreppet evidens. 
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Att arbeta utifrån en evidensbaserad praktik menar Levinsson kan vara ett led i att bidra till en 

skola som baseras på forskning. Levinsson har genomfört den empiriska studien på en 

gymnasieskola i Sverige, inom ramen för ett lokalt utvecklingsarbete. Två olika modeller av 

evidensbaserad praktik, den klassiska modellen samt evidensinformerad praktik undersöks, dess 

möjligheter och begränsningar (Levinsson 2013). 

 

Jag har funnit en magisteruppsats, på avancerad nivå, som behandlar vetenskaplig grund. Det är 

Sjögrens (2014) uppsats, ”Skola på vetenskaplig grund: hur uppfattar lärare och skolledare att de 

kan realisera skollagens skrivning om vetenskaplig grund i skola och förskola”. Sjögren har gjort 

en enkätundersökning i en mindre kommun, där skolledare samt lärare inom förskola och skola 

har ingått. Av totalt 62 respondenter arbetar ca hälften i förskolan och av dem är ca sex 

förskollärare. Det som Sjögren har kommit fram till är att det både i förskolan och skolan finns en 

positiv inställning till att använda forskning. Den största källan till att ta del av forskning i 

förskolan samt skolan är samtal med kollegor och den källa som minst bidrar till vetenskaplighet 

är egen forskning. Med egen forskning menar Sjögren den forskning som läraren själv bedriver 

inom sin tjänst. Tid anges som ett stort hinder för att använda forskning, även språkliga 

svårigheter och att hitta forskning ses som hinder av många respondenter. Slutligen hävdar 

Sjögren att det både kunskaps- samt organisationsmässigt krävs ansträngningar och kreativitet för 

att skollagen om vetenskaplig grund ska kunna realiseras (Sjögrens 2014). 

 

Två rapporter från Vetenskap & Allmänhet (2004 & 2013) behandlar vetenskap, dels lärares syn 

på vetenskap och dels skolans syn, genom en intervjuundersökning respektive 

enkätundersökning. Vetenskap & Allmänhet är en ideell förening som har flera olika 

medlemsorganisationer som bland annat myndigheter, högskolor och forskningsfinansiärer 

(Vetenskap & Allmänhet 2015). I Lärares syn på vetenskap – intervjuundersökning (Vetenskap & 

Allmänhet 2004) har 700 personer telefonintervjuats bland annat förskollärare och 

grundskollärare. Undersökningen har Vetenskap & Allmänhet gjort bland annat med stöd av 

lärarförbundet. Resultatet visar att de viktigaste källorna för kunskap är kollegorna och internet, 

när lärare själva söker kunskap. Varannan uppger att det är ett ökat intresse för vetenskap på deras 

skola under de senaste 5-10 åren, speciellt förskollärare upplever ett ökat intresse. När det 

kommer till förtroende för forskare vid högskolor, universitet och företag har förskollärarna lägre 

förtroende än andra grupper i undersökningen. Ett vanligt svar på vad lärarna skulle vilja att det 

forskades mer om som de skulle ha nytta av i sin verksamhet är bland annat mer forskning om 

förskolebarn, yngre barns lärande och utveckling (Vetenskap & Allmänhet 2004). 



   12 

Den andra rapporten från Vetenskap & Allmänhet (2013) bygger på 902 enkäter från lärare i 

förskolan till och med gymnasiet samt skolledare. Enkätundersökningen är en del av ett treårigt 

projekt som Vetenskap & Allmänhet driver sedan 2012 tillsammans med Forskningsnätet Skåne. 

Projektets syfte är att ungas vetenskapliga förmåga samt förståelse ska öka genom att utveckla 

nya former av möten mellan lärare, elever och forskare. I Enkätundersökningen är en tredjedel av 

respondenterna förskollärare. Rapporten visar på en positiv grundinställning till forskning och 

forskare. De största hindren för att ta kontakt med forskare och för att använda ny forskning i 

undervisningen anger lärarna är brist på tid samt brist på stöd från ledningen. Dessa hinder 

bedömer Skolledare i sin tur som små. Det som bedöms som viktigast för att skolan ska kunna 

vila på vetenskaplig grund är att alla lärare är behöriga och det som bedömts som minst viktigt är 

att lärare själva forskar (Vetenskap & Allmänhet 2013, Statistiska centralbyrån 2013). 

 

Riksrevisionen (2013b) är en myndighet under riksdagen som har till uppgift att granskar den 

verksamhet som bedrivs av staten. Riksrevisionen har gjort en granskning av statens 

kunskapsspridning till skolan, om den främjar att skolan i större utsträckning kan bygga 

utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Statens skolverk (Skolverket) har 

sedan 2008 i huvudsak ansvarat för spridningen av kunskap. Riksrevisionens granskning har 

genomförts med hjälp av enkäter till lärare och rektorer vid grund- samt gymnasieskolor, 

intervjuer samt dokumentstudier. Granskningens syfte är att undersöka hur lärare och rektorer 

uppfattar Skolverkets stödmaterial och insatser. Resultatet visar att Skolverkets 

kunskapsspridning når ut till lärare samt rektorer och att Skolverket till stor del bemöter deras 

behov. Skolverket behöver dock nå ut till lärare i högre utsträckning och öka användbarheten i 

sina insatser och material (Riksrevisionen 2013b). 

 

En forskningsbaserad bok som tar upp vetenskaplig grund är Förskola på vetenskaplig grund som 

Kroksmark (2014) är redaktör för. Boken är resultatet av ett utbildningsprojekt där tio lärare 

tillsammans med en forskare har genomfört olika studier. Dessa studier har sammanställts och 

presenteras i boken i artikelform. Studierna behandlar bland annat ”lärarnas uppfattningar om 

förhållandet mellan forskning och yrkesutövning”, ”förskollärares uppfattningar av praktiknära 

forskning” samt ”en förskola på vetenskaplig grund” (Kroksmark 2014). 

 

I Pedagogiska magasinet har Kroksmark (2012) en publicerad artikel, ”Vad är god vetenskaplig 

kvalité?”. I artikeln diskuteras aspekter kring vetenskap och forskning, vad det innebär inom 

skolområdet. Kroksmark börjar med att ta upp att lärare, skolledare och andra yrkesverksamma 
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inom skolväsendet nu ska agera på ett vetenskapligt sätt i och med den nya skollagen. Under en 

lång period har yrkena huvudsakligen präglats av konkreta handlingar och av en muntlig 

tradition, menar Kroksmark. Vidare berörs klyftan mellan forskningen och de yrkesverksamma, 

att forskning tendera att utveckla ny kunskap som ingen efterfrågar eftersom forskaren befinner 

sig utanför skolväsendet. Tre fokusområden för forskningen som Kroksmark menar ger rätt 

forskning och som kan påverka verksamheten och yrket är professionsforskning, didaktisk 

forskning och ämnesteoretisk forskning (Kroksmark 2012). 

 

Det finns fler artiklar som tar upp vetenskaplighet i förskolan och skolan, många av dessa är dock 

inte forskningsartiklar. Ett exempel är den nu vetenskapliga tidskriften Forskning om 

undervisning & lärande som har föregåtts av häften med icke renodlade forskningsartiklar. Dessa 

artiklar har inte blivit granskade enligt peer review-förfarande (Forskning om undervisning & 

lärande 2015a & 2015b). I häfte nummer fyra, från 2010, som tar upp utbildning på vetenskaplig 

grund har Kroksmark skrivit en artikel (Forskning om undervisning & lärande 2015b). 

Kroksmark (2010) tar i artikeln upp att utbildning för barn nu ska vila på vetenskap precis som 

det gör på högskolor samt universitet. Att lärare har en försiktig hållning till vetenskap hävdar 

Kroksmark och diskuterar möjliga orsaker till detta. Kroksmark går som i den andra artikeln ovan 

in på klyftan mellan den yrkesverksamma och forskaren samt tar upp aspekter kring lärare som 

forskar i sin egen praktik. Vidare ges en bild av en modellskola för hur lärare och rektorer kan 

grunda utbildning och undervisning på bland annat egen forskning (Kroksmark 2010). I samma 

häfte skriver Robertson (2010) om forskningsutnyttjande i förskolan och skolan. Robertson tar 

upp olika sätt som forskning kan användas på, exempelvis bekräftande och legitimerande av 

redan fattade beslut. Forskning breddar vetandet och möjliggör för de yrkesverksamma lärarna att 

bättre kunna främja barns lärande. Vidare tar Robertson upp att det behövs andra aspekter 

förutom en ökad spridning av forskningsresultat för en utbildning på vetenskaplig grund. En 

aspekt som tas upp är språk, språk för att kunna verbalisera sin tysta kunskap (Robertson 2010). 

 

Min studie med sitt fokus på förskolan och förskollärarna bidrar till att ge mer kunskap om 

vetenskaplig grund i förskolan. Rapporterna från Vetenskap & Allmänhet (2004 & 2013) samt 

Sjögrens magisteruppsats (2014) har alla inkluderat andra grupper utöver förskollärare. Vad det 

gäller Sjögrens (2014) delfrågor har de till viss del fokus på samma aspekter som mina 

forskningsfrågor men Sjögren har begrepp från femenologin som teoretiska utgångspunkter och 

har endast med ca 6 förskollärare (Sjögren 2014, s. 16, 26, 32). 
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1.5 Metod 

I det här avsnittet presenteras forskningsmetoden som använts vid insamlingen av datan. Vad 

metoden innebär, hur enkäten är konstruerad och hur urvalet har gjorts gås igenom. Enkätens 

svarsbortfall, reliabilitet och validitet tas även upp samt analysmetoden och slutligen de etiska 

ställningstagandena som har gjorts. 

 

1.5.1 Forskningsmetod 

 

1.5.1.1 Kvantitativ metod 

Metoden som jag valt att använda i den här undersökningen är en kvantitativ metod, enkäter, 

eftersom syftet med undersökningen är att få en bred överblicksbild av hur det ser ut i en 

kommun i Stockholms län. Den kvantitativa metoden svarar på ett bra sätt mot undersökningens 

syfte och forskningsfrågor. En mer kvalitativ metod exempelvis intervjuer hade inte kunnat ge en 

överblicksbild och hade inte heller gett svar på forskningsfrågorna. Kvalitativa metoder hade gett 

ett annat perspektiv på frågorna, med mer fokus på den enskilda förskollärarens resonemang och 

bakomliggande orsaker. 

 

Vid användandet av kvantitativa metoder är det enligt Patel och Davidson (2011) vanligt att ha 

hypoteser som ska undersöks och verifieras eller falsifieras, istället för att utgå ifrån öppna 

forskningsfrågor. De hävdar att det generellt är så att desto mer kvantitativt och 

naturvetenskapligt inriktad en vetenskap är desto vanligare är det att ha hypoteser (Patel & 

Davidson 2011, s. 13, 20-21). Jag har i valt att utgå ifrån öppna forskningsfrågeställningar och 

inte hypoteser för att jag anser att frågeställningar ger en mer bredd på resultatet än vad 

verifiering och falsifiering av hypoteser gör. Patel och Davidson (2011) tar vidare upp skillnaden 

mellan kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning. Kvantitativt inriktad forskning är forskning 

som innebär mätningar vid datainsamlingen samt användning av statistiska bearbetnings- och 

analysmetoder. Kvalitativt inriktad forskning är exempelvis forskning där datainsamlingsmetoden 

är intervjuer samt observationer. Fokus är på ”mjuk” data som Patel och Davidson benämner det 

(Patel & Davidson 2011, s. 13-14). Kvantitativa metoder lämpar sig bäst för att mäta på bredden, 

för att uppskatta hur utbredda olika förhållanden och attityder är inom en viss grupp, enligt 

Eliasson (2013, s. 30). 
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Jag har således valt den kvantitativa metoden, enkäter eftersom det är en lämplig metod för den 

här studiens syfte och forskningsfrågor. Enkäter lämpar sig dels för att det är ett relativt stort antal 

förskollärare som enkäten når och för att studien ämnar att mäta på bredden, som Eliasson (2013) 

uttrycker det. Enkäten lämpar sig även eftersom frågorna i den är utformad med svarsalternativ 

som inte kräver någon personlig intervju. Jag har valt att göra enkäten som en webbenkät, där 

respondenten får en länk som hen går in på för att fylla i enkäten på internet. Enkätens frågor är 

mestadels formulerade med fasta svarsalternativ som är i linje med en kvantitativ enkätstudie. Det 

är endast en fråga i enkäten som är formulerad mer öppet och där längre fritext svar är möjligt. I 

kommande del gås enkätens frågor och konstruktion igenom mer ingående. 

 

1.5.1.2 Enkätkonstruktion och genomförande 

I denna redogörelse ges en bild av en del av de överväganden som har gjorts under 

konstruktionen av enkäten. Olika typer av frågor som finns med i enkäten gås igenom med 

exempel. 

 

Jag har en del förkunskaper om hur arbetet med forskning kan se ut på enstaka förskolor, se 

inledningen. Vid utformningen av enkätens frågor har jag utgått ifrån mina förkunskaper om 

förskolan samt det jag läst, den tidigare forskningen som ligger inom det området jag undersöker. 

Jag har bearbetat frågorna, dess formuleringar och antalet frågor för att få en så optimal enkät 

som möjligt. Min förhoppning var att det skulle öka svarsfrekvensen och minska bortfallet på 

grund av en tidskrävande enkät. Vidare ville jag i så stor utsträckning som möjligt säkerställa att 

jag i resultat och analys avsnittet skulle få fram svar på forskningsfrågorna utifrån enkätens frågor 

tillsammans med teorier och tidigare forskning. Hur enkätens struktur kan struktureras för att vara 

i linje med syftet och forskningsfrågorna ger Stukát (2011) ett bra exempel på som jag har använt 

mig av. Stukát illustrerar det med en bild där syfte står i en ruta och utifrån det går det pilar till 

forskningsfrågor. Under forskningsfrågorna delas enkätensfrågor in under respektive fråga som 

de anknyter till (Stukát 2011 47-48). 

 

Enkätens frågor har jag valt att formulera som slutna frågor med fasta svarsalternativ (se exempel 

1 & 2 nedan). Det är endast sist i enkäten, där respondenten kan skriva synpunkter och 

kommentarer, som det är möjlighet att skriva ett längre öppet fritextsvar. Skillnaden mellan 

öppna och slutna frågor berör Eliasson (2013). Eliasson menar att öppna frågor är sådana frågor 

som låter respondenten själv formulera sitt svar. Slutna frågor styr respondenten med på förhand 

bestämda svarsalternativ som hen kan att välja mellan. En fördel med slutna frågor är att det är 
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många som uppfattar dem som lätta att besvara vilket ökar svarsfrekvensen. När det gäller att 

notera rätt svar ökar säkerheten jämfört med öppna frågor där svaren tolkas för att kunna 

kategoriseras (Eliasson 2013, s. 36-37). 

 

Enkätformuläret är utformat med hög grad av standardisering och strukturering. Patel och 

Davidson (2011) skriver att standardisering handlar om hur mycket ansvar som lämnas till den 

som intervjuar. I exempelvis enkäter är frågorna helt standardiserade, de är i exakt samma 

ordning till alla respondenter. Helt standardiserade frågor är att föredra när en jämförelse och 

generalisering ska göras på de insamlade materialet. Strukturering handlar om hur stort 

svarsutrymme som respondenten får enligt Patel och Davidson. Helt strukturerade frågor är 

frågor med fasta svarsalternativ (Patel & Davidson 2011, s. 75-77). Eftersom jag ämnade att 

redovisa studiens svar i siffror, tabeller, göra jämförelser samt ge en överblicksbild valde jag att 

utforma frågorna i enkäten så att de hade hög grad av standardisering och strukturering. Patel och 

Davidson (2011) framhåller att det är viktigt, när frågor utformas med hög grad av 

standardisering och strukturering, att försäkra sig om att frågorna verkligen täcker in alla 

delområden samt att det är relevanta svarsalternativ (Patel & Davidson 2011, s. 77). 

 

Det finns en del nackdelar med enkätundersökningar som jag noga har övervägt samt försökt att 

minimera. En nackdel är att det finns en risk för missförstånd, att respondenten exempelvis inte 

tolkar frågan på samma sätt som en själv. Eliasson (2013) nämner några nackdelar, dels den ovan 

men även att det vid enkäter är svårt att komplettera efteråt, när enkäten väl har skickats. Att 

respondenten förstår vad som står i frågeformuläret är av vikt vid denna typ av 

undersökningsform (Eliasson 2013, s. 29-30). Det finns inte samma möjlighet att förtydliga 

frågor som vid exempelvis intervjuer. Jag har på grund av dessa aspekter lagt ner mycket arbete 

på enkäten och bland annat tagit hjälp av två checklistor, som går igenom punkter att granska 

frågeformuleringarna och frågeformuläret utifrån (Eliassons 2013, s. 40, 42). Trost (2012) går 

igenom olika aspekter av enkätkonstruktion som jag också har utgått ifrån. Trost tar bland annat 

upp olika typer av frågor, attitydfrågor, frågeformuleringar, negationer i frågor och svarsalternativ 

(Trost 2012, s. 57-92). Även statistiska centralbyrån, SCB har relevanta dokument som jag har 

tagit stöd av vid frågeformulering samt enkätkonstruktionen (se Scheffer 2011, Persson 2011 & 

Statistiska centralbyrån odat.). 
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Exempel 1: Exempel från enkäten, där respondenten ska svara på i vilken grad hen upplever att… 

 

 

 

 

 

När det kommer till själva formuleringen av frågorna är merparten formulerade som påståenden 

där respondenten ska svara på i vilken grad hen exempelvis upplever att hens verksamhet vilar på 

vetenskaplig grund (se exempel 1 ovan). Scheffer (2011), vid enheten för mätteknik på SCB, tar 

upp påståendefrågor i ett föreläsningsunderlag. Scheffer skriver att frågor i påståendeform är 

problematiska. De är dels problematiska för att de tenderar att uppmuntra den svarande att hålla 

med och dels för att det är svårt att formulera frågor som är neutrala. Scheffer skriver också att 

påståendefrågor ger osäkra svar. Frågor i påståendeform fungerar när det handlar om riktiga och 

aktuella påståenden som merparten kan ha en åsikt och uppfattning om. För att undersöka 

attityder och värderingar fungerar även påståendeformen. Den fungerar sämre vid rena 

faktafrågor (Scheffer 2011, s. 27-29). En risk som Trost tar upp med påståendefrågor, attityd- och 

åsiktsfrågor är att den svarande svarar på måfå (Trost 2012, s. 69-71). Vilket också Scheffer 

menar när han skriver att påståendefrågor ger osäkra svar. De aspekter som Scheffer och Trost tar 

upp om påståendefrågor har jag övervägt dels när jag bestämde vilken typ av frågor enkäten 

skulle bestå av och dels vid själva formulerandet av frågorna. 

Andra typer av frågor som finns med i enkäten är sakfrågor, med svarsalternativ, som behandlar 

faktiska förhållanden. Trost (2012) skriver att denna typ av fråga inte handlar om attityder, tycke 

eller smak utan att den är ställd för att ta reda på hur det faktiskt förhåller sig (Trost 2012, s. 65-

69). Se exempel 2 nedan. 

Exempel 2: Exempel på en 

sakfråga från enkäten. 
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Patel och Davidson (2011) tar upp centraltendensen samt om det ska finnas ett mittenalternativ. 

Centraltendensen innebär att den svarande gärna undviker kanterna, ändpunkterna och svarar mer 

mot mitten. Ett sätt att undvika denna tendens är att ta bort mittenalternativet. Patel och Davidson 

menar att mittenalternativet vid ett udda antal svarsalternativ ofta utgör en neutral punkt (Patel & 

Davidson 2011, s. 80-81). De respondenter som tenderar att välja mittenalternativet förmodar jag 

är de som är osäkra på vad de ska svara. Att välja ett jämt antal alternativ gör att respondenten 

måste välja att svara mer åt något håll. Nackdelen med det är att det svaret som anses mer positivt 

tenderar att få fler svar än vad som annars skulle vara fallet, eftersom respondenterna 

förmodligen väljer det mest positiva. Jag har valt att ha fem svarsalternativ och ett alternativ som 

är ”vet ej” på påståendefrågorna. Anledningen till att det är fem alternativ, udda antal är för att 

det blir ett stort hopp om mittenalternativet tas bort. Att ”vet ej” är med är för att undvika att de 

respondenter som inte vet eller är osäkra, svarar i mitten. 

En fråga om skollagen som Riksrevisionen (2013a, s. 3) hade i sin enkät när de granskade statens 

kunskapsspridning har jag använt, något omformulerat, i min enkät. Se webbenkät fråga 5 i 

appendix. Från enkätfrågorna i magisteruppsatsen av Sjögren (2014, s. 63-64) är fråga 2, 6, 13 

och 15 i min enkät inspirerade av och baserad på i mer eller mindre grad. Frågorna 2 och 6 

handlar om hur länge förskolläraren har arbetat och om hen kan förklara exempelvis begreppet 

vetenskaplig grund. Frågorna 13 och 15 handlar om vad som kan hindra respektive hjälpa 

förskolläraren när det gäller att ta del av forskning. Sjögren (2014) har i sin enkät endast med 

frågan om hinder men skriver att det hade varit intressant att ha med en fråga om vad som kan 

hjälpa respondenterna att använda forskning. Sjögren menar att den frågan hade bidragit till ett 

mer konstruktivt sätt att se på hur man kan arbeta med forskning i skolan (Sjögren, s. 45, 64). 

Fråga 17:s formulering, ”Har du synpunkter och kommentarer till exempel angående enkätens 

frågor och/eller vetenskaplig grund i förskolan? Skriv dem gärna här.” är inspirarad av Trots 

formulering (2012, s. 74). 

 

Jag har övervägt att ha med motiveringsrutor, efter merparten av frågorna, där förskollärarna i 

fritext ska kunna motivera sina svar. Studien skulle följaktligen bli kvantitativ med kvalitativa 

inslag. En fördel med motiveringsrutor, fritextsvar är att bakomliggande orsaker till att 

förskolläraren väljer ett visst svarsalternativ kan komma fram. Trost (2012) framhäver dock att 

öppna frågor och frågor med öppna följdfrågor, där svarsalternativet följs av uppmaningar till 

respondenten att motivera sitt svar, bör undvikas. Det är många som inte svarar på dessa 

följdfrågor och det är lätt att respondenten skriver svar på huvudfrågan, som om det vore en 

öppen fråga (Trost 2012, s. 72-74). Jag bestämde mig för att endast ha slutna frågor i själva 
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enkäten och endast i slutet ge respondenterna möjlighet att i ett längre öppet fritextsvar ge 

synpunkter och kommentarer. Anledningen till att det slutligen blev på det sättet är för att jag kan 

ha fler frågor i enkäten om respondenterna inte ombeds att motivera svaren, vilket är mer 

tidskrävande och troligen get ett större bortfall. 

 

När alla frågor var formulerade och klara skapade jag webbenkäten. I webbenkäten är inga frågor 

obligatoriska att svara på för att respondenterna ska kunna hoppa över frågor om de vill. Jag 

anser att det mer är i linje med vetenskapsrådets forskningsetiska krav om samtycke än att 

respondenterna måste svara på en fråga för att kunna gå vidare till nästa. Jag har använt mig av 

gratisprogrammet LimeSurvey för att skapa enkäten på internet. Programmet installerades på en 

webbserver på vilken det skapades en adress till webbenkäten. En länk till webbenkäten och 

information mailades ut till förskolechefer och förskollärare. Jag har samlat in datan under en 

tvåveckorsperiod. Jag mailade det första brevet till samtliga förskolechefer i kommunen på 

måndagen, första veckan och på måndagen veckan efter skickade jag en påminnelse (se 

appendix) till de som inte hört av sig föregående vecka.  

 

Jag mailade förskolecheferna för att kommunen inte hade några uppgifter om antalet förskollärare 

och inte heller några mailadresser. Förskolecheferna mailades på de adresser som finns på 

respektive förskolas hemsida. Till de förskolechefer som det inte stod någon mailadress till eller 

där den inte fungerade skickades mailet till förskolans allmänna adress. Förskolechefen, den som 

läser mailet, ombeds vidarebefordra informationen och enkätlänken till förskollärarna på 

förskolan/förskolorna samt maila mig hur många hen mailat (se appendix). 

 

1.5.1.3 Urval 

Jag har valt att göra en totalundersökning i en kommun i Stockholms län. De personer som ingår i 

denna studies urvalsgrupp är alla kommunalt anställda förskollärare i kommunen. Anledningen 

till att jag valde att göra en totalundersökning är för att datan blir mer tillförlitlig och eventuellt 

även mer generaliserbar på kommunen. Överblicksbilden som studien ämnar att ge blir även 

bättre i och med en totalundersökning. Att jag endast valde att innefatta förskollärare i studien 

och inte ta med barnskötarna är framför allt för att det är förskollärarna som har huvudansvaret 

för verksamheten på förskolan, att läroplanen och skollagen följs. Förskollärarna har även en mer 

vetenskaplig och akademiskt inriktad utbildning än barnskötarna. 
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1.5.2 Analysmetod 

Jag har använt mig av Excel för att skapa diagram och tabeller för att redovisa resultatet av den 

insamlade datan. Enkätprogrammet LimeSurvey har delvis ordnat och sammanställt de 

inkommande svaren och bland annat räknat ut procenten på frågornas olika svarsalternativ. Jag 

har utgått ifrån datan som LImeSurvey har sammanställt när jag skapade diagram och tabeller i 

Excel. Diagrammen och tabellerna har jag sedan analyserat utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna och med hjälp av tidigare forskning. Min analys är inte gjord endast på det sätt 

som är förknippat med den kvantitativa metoden utan har även inslag av ett mer kvalitativt 

analyssätt. Mina teoretiska utgångspunkter tar bland annat upp yttre sammanhang som begrepp, 

vilket är mer förknippat med kvalitativmetod och analys än kvantitativ. 

 

1.5.3 Bortfall 

Jag har skickat mail till 27 förskolechefer och 8 förskolors allmänna adress. Av förskolecheferna 

är det 48,1 %, 13 stycken som har hört av sig, 11 av dem, det vill säga 40,7 % av de kontaktade 

förskolecheferna har mailat vidare till förskollärare och 7,4 %, 2 stycken har uppgett att de inte 

vill delta. Ingen av de förskolor som fick mail på den allmänna adressen har hört av sig. 

 

Det är 50 förskolor totalt som har kontaktats, av dem är det 40 %, 20 stycken vars förskollärare 

har fått enkäten. Totalt är det 82 förskollärare som har nåtts av enkäten och av dessa är det 30,5 

%, 25 stycken som har svarat. De som har svarat arbetar på 14 olika förskolor, 28 % av 

förskolorna i kommunen. Det är en respondent som har valt att inte fylla i vilken förskola hen 

arbetar på, det kan därför eventuellt vara 15 förskolor som de svarande arbetar på sammanlagt. 

Räknat på 15 förskolor blir andelen som är med i studien 30 % av alla kommunala förskolor i 

kommunen. 

 

1.5.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet handlar om hur pålitlig samt giltig en undersökning är. Går det 

exempelvis att förstå en fråga på flera sätt minskar både reliabiliteten och validiteten. (Eliasson 

2013, s. 14-17 & Trost 2012, s. 61-64). För att öka undersökningens reliabilitet har jag undvikit 

krångliga ord och negationer. Jag har även låtit två personer som inte är så insatta i förskolan läsa 

igenom frågorna och komma med synpunkter på dessa. De fick läsa frågorna dels för att det är 

lätt att missa bland annat stavfel och dels för att se om de tolkar frågorna på samma sätt som jag. 

En nyexaminerad förskollärare har också läst igenom frågorna och kommit med synpunkter. Jag 

ville minska frågornas möjlighet att missuppfattas och eftersträva pålitliga resultat, det vill säga 



   21 

hög grad av reliabilitet. Även för hög grad av validitet, att frågan mäter det som den är avsedd att 

mäta (se ex. Trost 2012, s. 61-64), är det bra om frågor inte missuppfattas. Reliabiliteten påverkas 

även av bortfallet, om det är högt bortfall minskar graden av reliabilitet, hur pålitliga studiens 

resultat är. 

 

1.5.5 Etiska ställningstaganden 

Det finns fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) framhåller när det gäller forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Jag 

har utgått ifrån dessa huvudkrav i de etiska ställningstagandena som gjorts i denna studie. 

 

Respondenterna har fått information om studiens syfte, samt annan information som kan påverka 

deras villighet att delta i studien vilket är i linje med Vetenskapsrådets (2002, s. 7) 

informationskrav. Jag har gett information skriftligt dels i början av webbenkäten och dels i 

mailet som har skickats (se appendix). Samtyckeskravet som är det andra kravet som 

Vetenskapsrådet (2002, s. 9) tar upp innebär att den som deltar i undersökningen själv bestämmer 

över sin medverkan. När det gäller enkäter uppfylls samtyckeskravet när enkäten kommer 

tillbaka ifylld, såtillvida informationskravet är uppfyllt. 

 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 12) innebär att respondenterna 

ges konfidentialitet i så stor utsträckning som möjligt. En anonymisering görs i rapporten för att 

omöjliggör identifiering av enskilda förskollärare. Merparten av förskollärarnas svar redovisas 

med siffror i tabeller och diagram, vilket bidrar till att anonymiseringen av den enskilde. Det enda 

som nämns i studien är att det är förskollärare i en kommun i Stockholms län som har fått svara 

på enkäten. Slutligen innebär det sista kravet, nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 14) att de 

insamlade uppgifterna endast får användas för forskningsändamål. Jag kommer endast att 

använda enkätsvaren för detta examensarbete, vilket jag även har informerat respondenter om i 

inledningen till enkäten och på mail (se appendix). 
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2 Resultat och analys 

I det här avsnittet presenteras resultatet från webbenkäten. Resultatet presenteras uppdelat under 

rubriker utifrån forskningsfrågorna samt en rubrik för enkätens bakgrundsfrågor. Under dessa 

rubriker gås sedan enkätens svar igenom och tydliggörs med tabeller och diagram. Svaren 

analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna och med kopplingar till tidigare forskning. Det 

är 25 förskollärare som har svarat på enkäten, 4 % är således en person. Det är en låg 

svarsfrekvens, 30,5 % svar av de som nåtts av enkäten, vilket gör att svaren inte går att 

generalisera på hela kommunens förskollärare utan svaren återger endast de som valt att svara på 

enkäten. 

 

2.1 Bakgrundsfrågor 

Respondenterna arbetar på 14 olika förskolor. Det är 1-4 personer som har svarat från respektive 

förskola. Genomsnittligt är det 1,78 förskollärare som har svarat från respektive förskola. Som 

nämnt ovan, 1.5.3 Bortfall, så kan det vara 15 förskolor som är med, eftersom en respondent inte 

fyllde i vilken förskola hen arbetar på. Det är således antingen 28 % eller 30 % av kommunens 

kommunala förskolor som förskollärarna i studien arbetar på. 

 

 

Diagram 1: Diagram över fråga 2, hur många år förskollärarna har arbetet som förskollärare. 

 

I stort sätt hälften, 48 % av respondenterna uppger att de har arbetet i mer än 10 år som 

förskollärare. Det är 32 % som har arbetat 2 år eller mindre, 12 % 3-5 år och 8 % 6-10 år. Jag 

tolkar dessa siffror som att det finns en överrepresentation i min studie av förskollärare som har 

arbetat 2 år eller mindre, jämfört med hur det kan tänkas se ut i kommunen i stort. 
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2.2 Betydelsen av vetenskaplig grund och ny forskning 

Här redovisas webbenkätens frågor som har koppling till första forskningsfrågan. I vilken 

omfattning anser förskollärare att vetenskaplig grund samt ny forskning har betydelse för deras 

arbete? 

 

Fråga 5, Skollagen 

 

Diagram 2: Diagram över kännedom om skollagens skrivning om vetenskaplig grund. 

 

Det är 88 % som svarar ja, att de känner till att det i skollagen står att utbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och 12 % svarar nej. Jämfört med Riksrevisionens 

(2013b) granskning så är det liknande resultat för lärare vid grund- och gymnasieskolor. De allra 

flesta lärarna i deras granskning känner till bestämmelsen i skollagen (Riksrevisionen 2013a, s. 1 

& 2013b, s. 30). Skollagen som är bestämd på riksnivå, ingår i det yttre sammanhanget på 

nationellnivå och påverkar förskolan på lokal nivå (Illeris 2015, s. 45-46). Kroksmark (2012) 

skriver i en artikel i Pedagogiska magasinet att de yrkesverksamma lärarna nu i och med 

skollagens skrivning ska agera på ett vetenskapligt sätt, utöver de konkreta handlingarna och den 

muntliga traditionen som under lång tid präglat läraryrket. För att agera på ett vetenskapligt sätt 

krävs bland annat ett aktivt och kritiskt förhållningssätt (Kroksmark 2012). Ett kritiskt 

förhållningssätt anser jag inryms i det vetenskapliga förhållningsättet (se 1.2.2 Vetenskaplig 

grund och forskning). 

 

 

 

 

 

88%

12%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Nej

Känner du till att det i skollagen står att ”Utbildningen ska 

vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”?



   24 

Fråga 6, begreppet vetenskaplig grund 

 

Diagram 3: Diagram över ett begrepp från fråga 6, skulle du kunna förklara, för till exempel en 

kollega, innebörden av dessa begrepp? 

 

Vad det gäller begreppet vetenskaplig grund så är det 28 % av förskollärarna i denna studie som i 

mycket hög grad anser att de kan förklara begreppet, för exempelvis en kollega. 52 % svarar i hög 

grad, 12 % delvis, 4 % i låg grad, 4 % i mycket låg grad och 0 % vet ej. Majoriteten av 

förskollärarna vet innebörden av begreppet vilket är en förutsättning för att kunna realisera 

skollagens skrivning. Jämfört med Sjögrens (2014) enkätundersökning svarar 27 % att de i 

mycket hög grad kan förklara begreppet, 21 % svarar i hög grad och 44 % någorlunda väl 

(Sjögren 2014, s. 38). Det är större procentandel som svarar i hög grad i denna studie än i 

Sjögrens. 

 

Betydelsen och intresset för vetenskap och forskning i förskolan har förändrats de senaste 30 

åren, i alla fall om man går efter Vetenskap & Allmänhets, VA (2004) rapport. I VA:s rapport från 

2004 anser 49 % av lärarna och skolledarna att intresset för vetenskap i deras skola har ökat de 

senaste 5 till 10 åren (1994-2004). Lika många, 49 % anser att aktiviteter med anknytning till 

vetenskap har ökat de senaste 5 till 10 åren (Vetenskap & Allmänhet 2004, s. 20). Att det nu står i 

skollagen (2010:800) att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” 

(Utbildningsdepartementet 2010a, 1 kap. 5 § tredje stycket) är en följd av denna utveckling som 

man kan se i VA:s (2004) siffror. I denna studie är det 80 % som kan förklara begreppet 

vetenskaplig grund i mycket hög grad eller i hög grad. Det är 84 % som upplever att deras 

verksamhet vilar på vetenskaplig grund i hög grad eller delvis, se nedan fråga 11.a. Det är även 
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många som i hög grad upplever att det är viktigt att verksamheten vilar på vetenskaplig grund, se 

nedan fråga 12.a. Allt detta sammantaget vittnar om vetenskapens och forskningens betydelse och 

roll i dagens postmodernistiska samhälle (Brinkkjær & Høyen 2013, s. 35), det yttre 

sammanhanget (Illeris 2015, s. 45-46), där förskolan är en viktig del. Vidare är det 80 % som 

uppger att de använder forskningsresultat i sitt arbete i hög grad eller delvis, se nedan fråga 11.a. 

Det är även 80 % som upplever att den forskning de har tagit del av har gett förändringar i 

verksamheten i hög grad eller delvis, se fråga 12.a nedan. 

 

Fråga 11.a, gradpåståenden 

 

Tabell 1: Tabell över de gradpåståenden från fråga 11 som ha att göra med forskning relaterat till 

arbetet. Andra påståendet är samma som andra påståendet i fråga 12.a, nedan. 

I vilken grad upplever du att... 

  

  
I mycket 

hög grad I hög grad Delvis I låg grad 

I mycket 

låg grad Vet ej 

…din verksamhet vilar på 

vetenskaplig grund 
8 % 24 % 60 % 0 % 4 % 4 % 

...forskning har relevans för 

din yrkespraktik 
12 % 52 % 32 % 0 % 4 % 0 % 

…du använder 

forskningsresultat  i ditt arbete 
0 % 28 % 52 % 12 % 0 % 8 % 

 

Majoriteten 60 % av respondenterna upplever att deras verksamhet delvis vilar på vetenskaplig 

grund och 24 % anser att den gör det i hög grad. 52 % upplever att forskning har relevans för 

deras yrkespraktik i hög grad och 32 % delvis. Det är 52 % som anser att de delvis använder 

forskningsresultat i sitt arbete och 28 % anser att de gör det i hög grad. 

 

I denna studie är det som nämnt 60 % som delvis upplever att deras verksamhet vilar på 

vetenskaplig grund. Det kan jämföras med Sjögrens (2014, s. 34) studie där det är 48 % som 

tycker att deras arbetssätt någorlunda väl vilar på vetenskaplig grund. I Riksrevisionens 

granskning (2013b) skriver de att 8 av 10 lärare i deras granskning medvetet försöker arbeta efter 

bestämmelsen i skollagen om vetenskaplig grund (Riksrevisionen 2013, s. 30). 

 

Det är 0 % som har svarat i mycket låg grad och 12 % i låg grad på i vilken grad de upplever att 

de använder forskningsresultat i sitt arbete. Jämfört med fråga 8 (se nedan under 2.3 att ta del av 

forskning) om hur många timmar förskollärarna läser forskning i veckan är det 32 % som uppger 
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att de läser 0 timmar. En möjlig tolkning är att många av de som inte läser forskning använder sig 

av redan förvärvade kunskaper som de exempelvis har med sig från sin utbildning. När det gäller 

kunskap sett ur ett postmodernistiskt perspektiv är kunskap inte evigt giltig utan föränderlig och 

övergående, enligt Brinkkjær och Høyen (2013). Vi behöver ständigt reflektera över vår tillvaro 

och förhålla hos reflexivt till det egna livet. Reflexivt innebär att vi hela tiden samlar in kunskap 

om oss själva och omvärlden på ett institutionellt plan samt på ett personligt. Denna kunskap som 

samlas används sedan för att organisera och förändra samhället (Brinkkjær & Høyen 2013, s. 35). 

På kort sikt efter förskollärarutbildningen behöver man inte läsa så mycket forskning eftersom det 

inryms mycket i utbildningen. Däremot på längre sikt är det bra att ta del av ny forskning 

eftersom kunskap är föränderligt och genom ny kunskap kan förskolan utvecklas. 

 

Fråga 12.a, gradpåståenden 

 

Tabell 2: Tabell över de gradpåståenden från fråga 12 som ha att göra med forskning relaterat till 

arbetet. Andra påståendet är samma som andra påståendet i fråga 11.a, ovan. 

I vilken grad upplever du att...  

  

  
I mycket 

hög grad I hög grad Delvis I låg grad 

I mycket 

låg grad Vet ej 

...det är viktigt att verksamheten 

vilar på vetenskaplig grund 
32 % 44 % 20 % 0 % 0 % 4 % 

...forskning har relevans för din 

yrkespraktik 
32 % 44 % 20 % 0 % 0 % 4 % 

...den forskning som du har tagit 

del av har gett förändring i 

verksamheten 

4 % 40 % 40 % 8 % 0 % 8 % 

…förskolechefen möjliggör för 

användandet av forskning i 

verksamheten 

8 % 28 % 44 % 4 % 0 % 16 % 

...din förskollärarutbildning har 

förberett dig på att använda 

forskningsresultat i förskolan 

8 % 16 % 56 % 8 % 12 % 0 % 

 

På dessa fem gradpåståenden har alternativen i hög grad respektive delvis fått störst procentandel, 

antingen 40 %, 44 % eller 56 %. På andra påståendet om i vilken grad förskollärarna upplever att 

forskning har relevans för deras yrkespraktik skiljer det ganska mycket från i fråga 11.a, se ovan. 

Första gången gradpåståendet ställs är det 12 % på i mycket hög grad och andra gången är det 32 

%. Det hade troligen blivit mindre skillnad om det var ett större antal respondenter. Vidare kan 

skillnaden också bero på vilka påståenden som står före respektive efter. Lägger man samman 

svaren från båda frågorna blir det 22 % i mycket hög grad, 48 % i hög grad och 26 % delvis (se 
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uträkning i appendix). Överhängande majoritet, 70 % uppger alltså att forskning har relevans för 

deras yrkespraktik i hög grad eller i mycket hög grad. Robertson (2010) skriver i en artikel i 

Forskning om undervisning & lärande att en av de positiva sidorna med forskningsutnyttjande är 

att ny kunskap utvidgar vetandet. Det nya som vi lär oss och som vi inte tidigare hade kunskap 

om, kan vi ha glädje av i arbetet. Robertson tar upp som exempel att yrkesverksamma lärare 

skulle bli bättre på att skapa miljöer som främjar barns lärande genom ökad vetenskaplig insikt i 

hur barn lär samt i vilka situationer de lär sig bäst (Robertson 2010, s. 73). 

 

Det är 40 % som i hög grad upplever att den forskning som de har tagit del av har gett förändring 

i verksamheten och det är 40 % som svarar delvis. Som nämnt ovan upplever många av 

förskollärarna att forskning har relevans för deras yrkespraktik i hög grad eller i mycket hög grad. 

Ett sätt att tolka dessa två frågors data på är att forskning har betydelse för förskollärarnas arbete 

eftersom den har gett förändringar. I Vetenskap & Allmänhets (2004) rapport, som kom innan 

skollagens skrivning om vetenskaplig grund, svarar 38 % av lärarna i undersökningen att de 

instämmer helt eller till stor del i att forskning och vetenskap ofta är för abstrakt för att passa in i 

skolans arbetssätt (Vetenskap & Allmänhet 2004, s. 21). Jämfört med denna studies siffror på 

frågan om forskningens relevans samt om den gett förändring i verksamheten så är en rimlig 

tolkning att den kunskap som forskning genererar har förändrats. Synen på forskning har i alla 

fall förändrats, den ses som mer användbar i praktiken, dock möjligen ännu inte tillräckligt 

praktiknära. En respondent skriver i enkäten att ”forskare behöver arbeta ifrån ”golvet” och se 

vardagen”. Kroksmark tar upp detta i en artikel (2012) och skriver att det är anmärkningsvärt att 

de som forskar om skolan många gånger inte har arbetat som lärare, de befinner sig inte i 

skolmiljön. En konsekvens av det är att forskningen inte ger den kunskap som lärarna efterfrågar 

(Kroksmark 2012). Robertson (2010) skriver att en aktiv dialog mellan forskare och den 

yrkesverksamma praktikern måste etableras om forskning ska kunna bidra till en reell förändring 

i skolan. På varje skola behövs det inrättas ett utvecklat kvalitetsarbete på vetenskaplig grund 

menar Robertson (2010, s. 75). 

 

Första påståendet som berör i vilken grad förskollärarna upplever att det är viktigt att 

verksamheten vilar på vetenskaplig grund svarar 32 % av förskollärarna att de upplever det i 

mycket hög grad. 44 % upplever att det är viktigt i hög grad och 20 % delvis. En förutsättning för 

att kunna grunda sin verksamhet på vetenskap är att bland annat använda resultat från 

pedagogisk/didaktisk forskning. I Vetenskap & Allmänhets (2004) rapport är det 46 % som anser 

att det är mycket viktigt att man utnyttjar resultat från pedagogisk forskning i undervisningen 

(Vetenskap & Allmänhet 2004, s. 22). I Sjögrens (2014) studie är det 53 % av respondenterna 
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som i hög grad tycker att det är viktigt att deras arbetssätt vilar på vetenskaplig grund och 21 % i 

mycket hög grad (Sjögren 2014, s. 33). 

 

2.3 Att del av forskning 

Här redovisas webbenkätens frågor som har koppling till andra forskningsfrågan. Hur tar 

förskollärare del av forskning och i vilken omfattning? 

 

Fråga 7, hur kommer du i kontakt med forskning? 

 

Diagram 4: Diagram över hur förskollärarna kommer i kontakt med forskning. Respondenterna 

har kunnat välja flera alternativ än ett, således är totala procenten på alla alternativen var och en 

100 %. Serie 1 (grön) visar hur många procent av alla respondenterna som kommer i kontakt med 

forskning genom respektive alternativet. Serie 2 (vit) visar de resterande respondenterna som inte 

kommer i kontakt med forskning genom respektive alternativ. 

 

Över hälften av förskollärarna 68 % svarar att de söker forskning själva och 48 % uppger 

fortbildning som ett sätt som de kommer i kontakt med forskning. 44 % svarar att de kommer i 

kon takt med forskning i utvecklings- och diskussionsgrupper på förskolan. De 24 % som har valt 

alternativet annat har framför allt fyllt i lärarstudenter och facktidningar. 
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Att det är så många som söker forskning själva som 68 % med andra ord 2 av 3 visar på båda 

dimensionerna i tillägnelseprocessen, drivkraftsdimensionen och innehållsdimensionen (Illeris 

2015). Drivkraftsdimensionen handlar om att samla den mentala energin som lärandet kräver och 

att återskapa balans, mental och kroppslig balans. För att återskapa balans behöver vi söka ny 

kunskap och det är nyfikenhet, osäkerhet eller otillfredsställda behov som får oss att söka efter 

kunskap (Illeris 2015, s. 47, 123). Att ta del av ny kunskap och därmed också forskning i detta 

postmoderna samhälle, där det mesta ses som föränderligt (Brinkkjær & Høyen 2013, s. 35), är 

viktigt inte bara för att kunna realisera skollagens skrivning utan även för att kunna utveckla 

förskolan. 

 

Som nämnt är det 48 % som uppger att de kommer i kontakt med förskole relaterad forskning 

genom fortbildning. Det är det näst vanligaste sättet som förskollärarna kommer i kontakt med 

forskning på. Frågan är inte ställd på ett sådant sätt att det går att utläsa hur ofta, de tar del av 

forskning på detta sätt. I Vetenskap & Allmänhets, VA (2013) undersökning har de formulerat 

frågan på ett annat sätt där det går att utläsa hur ofta. 17 % av lärarna och skolledarna i VA:s 

undersökning svarar att de varje månad får information om forskning genom att delta i 

fortbildning, 73 % svarar att det sker mer sällan än varje månad (Vetenskap & Allmänhet, 2013, s. 

11). En möjlig tolkning är att fortbildning är ett sätt som många tar del av forskning på men att 

det troligen inte sker så frekvent som att söka forskning själv. Att söka forskning själv kan 

förskollärarna i större utsträckning göra när som medan fortbildning oftast sker mer planerat och 

är knutet till en institution som exempelvis högskolor/universitet.  

 

Fråga 8, hur många timmar läser du forskning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5: Diagram över hur många timmar förskollärarna läser forskning i veckan. 
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Det är 64 % som svarar att de läser forskning 1-2 timmar i veckan, 32 % 0 timmar och 4 % 3-4 

timmar. 

 

En del i att grunda verksamheten i förskolan på vetenskap är att ta del av forskningsresultat. 

Enligt Robertson (2010) handlar en utbildning på vetenskaplig grund dock inte bara om att öka 

spridningen av forskningsresultat. Robertson framhåller att det behövs möjlighet för de 

yrkesverksamma lärarna att tillägna sig fler användbara teoretiska samt vetenskapligt grundade 

verktyg. Ett exempel är språk för att kunna verbalisera sina tysta kunskaper. Andra exempel som 

Robertson räknar upp är redskap och modeller bland annat för att förändra sin praktik samt för att 

kunna reflektera tillsammans med andra (Robertson 2010, s. 75). Det är med andra ord inte bara 

viktigt att läsa forskning för att kunna realisera skollagens skrivning. 

 

Baserat på förskollärarnas svar på frågor i enkäten (ex. fråga 10 & 11.b) så finns 

samspelsprocessen och tillägnelseprocessen hos förskollärarna. Dessa processer krävs enligt 

Illeris (2015) för att man ska lära. Tillägnelseprocessens två dimensioner, innehålls- och 

drivkraftsdimensionen anser jag att man kan se finns hos förskollärarna i fråga 11.b. 

Förskollärarna förstår det som de läser i forskningstexter och de tycker att det är intressant. Även 

i fråga 7, ovan, att det är 68 % som uppger att de söker upp forskning själva, visar på att 

drivkraften finns hos många. Det yttre sammanhanget påverkar dock detta och institutionen som 

förskolan är möjliggör inte alltid för att det ska kunna ske en tillägnelseprocess exempelvis på 

grund av tidsbrist (se fråga 14 under 2.4 Möjligheter och problem) (Illeris 2015, s. 41-50). En 

möjlig tolkning till varför det är ca 1 av 3 som inte läser forskning är således att det yttre 

sammanhanget inte möjliggör för att förskollärarna ska kunna ta del av forskning. Dock är det 

många av dem som uppger 0 timmar som läser facktidningar, där viss forskning lyfts fram, se 

nedan fråga 9. 
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Fråga 9, vilken typ av texter läser du? 

Diagram 4: Diagram över vilken typ av texter förskollärarna läser. Respondenterna har kunnat 

välja flera alternativ än ett, således är totala procenten på alla alternativen var och en 100 %. 

Serie 1 (grön) visar hur många procent av alla respondenterna som läser en viss typ av text. Serie 

2 (vit) visar de resterande respondenterna som inte läser den texttypen. 

 

Facktidningar är det mest förekommande som förskollärarna läser, 88 % svarar att de läser 

artiklar i facktidningar. Läroböcker och Skolverket ligger på 56 % respektive 48 %. Det är 0 % 

som uppger att de inte läser något av de alternativ som finns med. Jämfört med fråga 8, ovan, om 

hur många timmar man läser forskning är det 32 % som uppger att de inte läser forskning. I en 

jämförelse mellan de som valt 0 timmar som de läser forskning och vad de svarat på vilken typ av 

texter de läser har många svarat Skolverkets texter, läroböcker och facktidningar. Genom dessa 

tre typer av texter kan man ta del av ny forskning, men de ses oftast inte som forskningstexter i 

samma bemärkelse som exempelvis avhandlingar. Ofta sammanfattas eller beskrivs ny forskning 

som berör skolan i facktidningar, läroböcker och skolverkets texter. 

 

I VA:s (2013) och Sjögrens (2014) enkät har de frågat lärare hur ofta de tar del av forskning 

genom radio, tv, tidskrifter, tidningar och böcker. Det är 39 % som säger att de tar del av 

forskning genom dessa sätt varje vecka i VA:s undersökning och i Sjögrens är det 26 % som 

uppger att de gör det 1 gång i veckan (Vetenskap & Allmänt 2013, s. 11 & Sjögren 2014, s. 39-

16%

0%

88%

36%

16%

20%

56%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Annat

Läser inte

Artiklar i facktidningar exempelvis Förskolan

Vetenskapliga artiklar

Uppsatser

Avhandlingar

Läroböcker exempelvis från studentlitteratur

Skolverkets texter

Vilken typ av texter läser du?

Serie1 Serie2



   32 

40). Frågan i denna studie är inte ställd på samma sätt men den pekar också mot att böcker och 

tidningar är ett vanligt sätt att ta del av forskning på. 

 

Fråga 10, diskutera forskning 

 

Tabell 3: Tabell över fråga 10, vem/vilka diskuterar du forskning med. 

Vem/vilka diskuterar du forskning med? 

  

  
I mycket 

hög grad I hög grad Delvis I låg grad 

I mycket 

låg grad Vet ej Ej svarat 

Arbetslaget på din 

avdelning 
12 % 24 % 52 % 4 % 4 % 0 % 4 % 

Förskolechefen 4 % 36 % 16 % 12 % 12 % 8 % 12 % 

Barnskötare på annan 

avdelning 
0 % 4 % 40 % 12 % 20 % 0 % 24 % 

Förskollärare på annan 

avdelning 
8 % 44 % 32 % 4 % 4 % 0 % 8 % 

Förskollärarstudenter 20 % 8 % 24 % 8 % 24 % 8 % 8 % 

Forskare 0 % 0 % 4 % 8 % 60 % 8 % 20 % 

 

 

Det är en del respondenter som valt att inte svara på i vilken grad de diskuterar forskning med 

exempelvis barnskötare samt forskare och därför står deras svar som ej svarat. En tolkning av 

dessa siffror är att de troligen inte diskutera forskning med dessa grupper/yrkeskategorier och 

därför inte har kryssat i något. 

 

Förskollärarna diskuterar minst med forskare, 60 % uppger att de diskuterar i mycket låg grad 

med forskare och 20 % har inte svarat. Mest diskuterar respondenterna med arbetslaget samt 

förskollärare på annan avdelning. 24 % diskuterar i hög grad med arbetslaget och 52 % delvis. 

Med förskollärare på annan avdelning diskuterar 44 % av förskollärarna i hög grad och 32 % 

delvis. 

 

Både VA (2013) och Sjögren (2014) har i sina respektive enkäter frågat lärare hur de får 

information om, respektive tar del av forskning. I deras enkäter ska läraren svara på hur ofta hen 

tar del av forskning genom exempelvis samtal med kollegor (Vetenskap & Allmänt 2013, s. 11 & 

Sjögren 2014, s. 39-40). Sjögren har en punkt om formella samtal där 50 % av respondenterna 

säger att de tar del av forskning 1 gång per år genom formella samtal och 36 % 1 gång i månaden 

(Sjögren 2014, s. 39-40). I VA:s rapport är det 35 % som svarar att de varje vecka får information 

om forskning i samtal med kollegor (Vetenskap & Allmänt 2013, s. 11). 
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Som nämnt diskuterar förskollärarna mest med arbetslaget. Fråga 7 ovan om hur förskollärarna 

kommer i kontakt med forskning svarar 44 % att de gör det genom 

diskussionsgrupper/utvecklingsgrupper på förskolan. Vidare svarar många av förskollärarna att 

diskussioner med kollegor i mycket hög grad och i hög grad skulle hjälpa dem att använda mer 

forskning i arbetet (se 2.4 möjligheter och problem). I diskussioner är samarbete, samspel och 

kommunikation viktiga delar. Samspelsdimensionen handlar om individens samspel med 

omgivningen både den materiella och sociala enligt Illeris (2015). Den sociala nivån i 

samspelsdimensionen där samspelssituationen utspelar sig är exempelvis i arbetsgruppen på 

förskolan. Lärmöjligheterna för den lärande blir större desto mer aktivt hen engagerar sig i 

samspelet (Illeris 2015, s. 48, 153). 

 

Fråga 11.b, gradpåståenden 

 

Tabell 4: Tabell över de gradpåståenden från fråga 11 som ha att göra med att ta del av forskning. 

I vilken grad upplever du att... 

  

  
I mycket 

hög grad I hög grad Delvis I låg grad 

I mycket 

låg grad Vet ej 

…du vet hur du ska hitta 

forskning om förskolan 
24 % 52 % 20 % 0 % 4 % 0 % 

…du kan ta dig tid att läsa 

forsning 
0 % 24 % 40 % 20 % 16 % 0 % 

…du tycker att det är intressant 

att läsa forskning 
16 % 44 % 40 % 0 % 0 % 0 % 

…du förstår språket som 

används i forskningstexter 
12 % 48 % 40 % 0 % 0 % 0 % 

…du förstår forskningsresultat 12 % 48 % 40 % 0 % 0 % 0 % 

 

Samtliga förskollärare i denna studie upplever att de förstår forskningsresultat samt språket som 

används i forskningstexter antingen delvis, i hög grad eller i mycket hög grad. Förskollärarna 

upplever även att det är intressant att läsa forskning antingen delvis, i hög grad eller i mycket hög 

grad. En förutsättning för att kunna grunda sin verksamhet på vetenskap är att man kan ta till sig 

samt förstå det som står i forskningstexter och förstå dess resultat. Vidare svarar 52 % att de i 

mycket hög grad vet hur de ska hitta forskning om förskolan. 

 

Att ta sig tid att läsa forskning är det 24 % som upplever att de kan i hög grad, 40 % delvis, 20 % 

i låg grad och 16 % i mycket låg grad. Ca 1 av 3 förskollärare i denna studie upplever med andra 

ord att de i låg grad eller i mycket låg grad kan ta sig tid att läsa forskning. I relation till frågan 
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nedan, 12.b, är det 24 % som upplever att det i låg grad är prioriterat på deras förskola att ta del 

av forskning och 52 % att det delvis är det. Förskolans prioritet, det yttre sammanhanget (Illeris 

2015, s. 45-46) påverkar förskollärarnas möjligheter att kunna läsa forskning vilket således bidrar 

till att 1 av 3 förskollärare känner att det i låg grad eller i mycket låg grad kan ta sig tid att läsa 

forskning. 

 

Som nämnt upplever många av respondenterna att de förstår det som de läser i forskningstexter 

och de tycker att det är intressant. Dessa två aspekter har koppling till innehållsdimensionen 

(Illeris 2015) som behövs tillsammans med drivkraftsdimensionen. Att det är intressant har även 

koppling till lärandets drivkraftsdimension. Det är avgörande för drivkraftsdimension att de 

läromässiga utmaningarna appellerar till den lärande med avseende på intresse och 

förutsättningar samt att de är på en lagom nivå. En förutsättning för att lära och kunna ta till sig 

kunskap är att förstå innehållet, det man läser. Den kunskap som individen redan har tillägnat sig 

integreras och knyts samman med tillägnelsen av de nya impulserna och kunskaperna. Vidare ger 

det resultatet en individuell särprägel. Allt detta i tillägnelseprocessen påverkas av 

samspelsprocessen det vill säga samspelet mellan individen och omgivningen (Illeris 2015, s. 41-

50, 101, 123, 153). 

 

Fråga 12.b, gradpåståenden 

 

Tabell 5: Tabell över de gradpåståenden från fråga 12 som ha att göra med att ta del av forskning. 

I vilken grad upplever du att...             

  

  
I mycket 

hög grad I hög grad Delvis I låg grad 

I mycket 

låg grad Vet ej 

...det är prioriterat att ta del av 

forskning på din förskola 
0 % 12 % 52 % 24 % 0 % 12 % 

...din förskola samarbetar med 

forskare på 

universitet/högskola 

4 % 8 % 12 % 20 % 28 % 28 % 

 

52 % svarar att det delvis är prioriterat att ta del av forskning på deras förskola och 24 % svarar i 

låg grad. 28 % upplever i mycket låg grad att deras förskola samarbetar med forskare. 

 

Det är ökad prioritet idag på vetenskaplighet från samhällets sida i och med skollagen men i 

förskolans vardag är det kanske inte alltid samma prioritet. Det är många aspekter som ska 

inrymmas på den tid som finns. Baserat på egna erfarenheter kan jag tänka mig att det många 
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gånger är viktigare, mer prioriterat och eftersträvansvärt för förskollärarna att vara i barngruppen 

än att läsa forskning. 

 

48 % av förskollärarna svarar att de upplever att deras förskola samarbetar med forskare på 

universitet/högskola i mycket låg grad eller i låg grad och 28 % vet ej. Dessa siffror kan jämföras 

med VA:s (2013) siffror där 58 % av lärarna och skolledarna svarar att de aldrig får information 

om forskning i kontakt med forskare/universitet/högskola (Vetenskap & Allmänhet 2013, s. 11). 

Samarbete med forskare på universitet/högskolor sker i liten utsträckning vilket även fråga 10, 

ovan visar där det är majoriteten 60 % svarar att de diskuterar forskning med forskare i låg grad 

och 20 % uppger inget svar. Som nämnt (under rubrik 2.2 Betydelsen av vetenskaplig grund och 

ny forskning) så behövs det enligt Robertson en aktiv dialog mellan den yrkesverksamma 

praktikern och forskaren om forskning ska kunna bidra till en reell förändring i skolan. Det 

behövs på varje skola inrättas ett utvecklat kvalitetsarbete på vetenskaplig grund menar 

Robertson (2010, s. 75). 
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2.4 Möjligheter och problem 

Här redovisas webbenkätens frågor som har koppling till tredje forskningsfrågan. Vilka 

möjligheter och problem möter förskollärare när det gäller att ta del av ny forskning? 

 

Fråga 13 & 14, hinder för att använda mer forskning i arbetet 

 

Tabell 6: Tabell över fråga 13, vad som kan vara ett hinder för förskollärarna att använda mer 

forskning i arbetet 

Vad anser du hindrar dig från att använda mer forskning i arbetet? 

  

  
I mycket 

hög grad 

I hög 

grad Delvis 

I låg 

grad 

I mycket 

låg grad Vet ej 

Ej 

svarat 

Svårt att förstå forskningens 

språk 
0 % 0 % 36 % 40 % 20 % 4 %   

Svårt att veta var man ska 

leta för att hitta rätt 

forskning 

4 % 4 % 48 % 16 % 24 % 0 % 4 % 

Brist på egen reflektionstid 36 % 28 % 24 % 8 % 0 % 4 %   

Brist på planeringstid 36 % 28 % 24 % 8 % 0 % 4 %   

Brist på tid att prata med 

kollegor på förskolan 
24 % 24 % 32 % 12 % 4 % 4 %   

Brist på stöd från 

förskolechefen 
8 % 28 % 16 % 20 % 20 % 8 %   

Brist på stöd från arbetslaget 4 % 20 % 32 % 12 % 24 % 8 %   

Svårt att hitta forskning som 

är användbar i vardagen 
0 % 8 % 44 % 32 % 8 % 8 %   

Ovana att använda 

forskningsresultat 
8 % 24 % 40 % 12 % 12 % 4 %   

 

Brist på planeringstid samt egen reflektions tid är det som får störst procentandel, 36 % på i 

mycket hög grad, jämfört med de andra alternativen. Det som minst är ett hinder för 

förskollärarna är att förstå forskningens språk 60 % anser att det hindrar dem i låg grad eller i 

mycket låg grad. Tittar man på vad förskollärarna svarade på en liknande fråga i enkäten, se 11.b 

ovan, så visar den på samma sak. Förskollärarna anser inte heller att det är ett så stort problem för 

dem att hitta relevant forskning, 48 % svarar delvis och 40 % svarar antingen i låg grad eller i 

mycket låg grad. 

 

Tidsbrist är som nämnt ett hinder för förskollärarna och även VA, Vetenskap & Allmänhets 

(2013) rapport visar att tidsbrist är ett hinder. 68 % av lärarna i VA:s rapport anser att tidsbrist är 

ett stort hinder för lärare när de ska använda nya pedagogiska/didaktiska forskningsresultat i 
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undervisningen. Bland skolledarna är siffran lägre, det är 34 % av skolledarna som anser att 

tidsbrist är ett stort hinder för lärare (Vetenskap & Allmänhet 2013, s. 13). Sjögrens (2014, s. 40-

41) enkätstudie pekar även den på att brist på tid är det största hindret, det är 34 % som tycker att 

det är ett stort hinder och 26 % mycket stort. När det kommer till vanan att använda 

forskningsresultat är det 40 % av förskollärarna i denna studie som delvis tycker att ovana att 

använde forskningsresultat är ett hinder. 24 % tycker att det är ett hinder i hög grad. Det kan 

jämföras med i Vetenskap & Allmänhets (2013, s. 13) rapport där 19 % tycker att det är ett stort 

hinder och 61 % visst hinder. 

 

Några av förskollärarna har svarat på fråga 14 där de kan skriva annat som hindrar dem från att 

använda mer forskning i arbetet. En förskollärare skriver att avsaknaden av kunskaper hos 

kollegor i arbetslaget är ett hinder. När grunden inte finns är det svårt att diskutera forskning i 

relation till den pedagogiska praktiken anser hen. En annan respondent skriver ”reflektionstid 

med andra förskollärarkollegor på förskolan”, jag tolkar det som att hen menar att det är brist på 

det. Att det är för lite tid till reflektion och planering är det en respondent som skriver. Hen 

skriver detta på annat, fast det finns med i alternativen i fråga 13. Jag anser att det understryker 

att brist på tid till planering och reflektion är det största problemet för förskollärarna och det gör i 

förlängningen också så att förskolan inte blir mer vetenskapligt baserad. En annan förskollärare 

tar även hen upp tid och skriver att det är lite egen reflektionstid. Hen upplever också att tiden har 

minskat jämfört med några år tidigare. Förskolan som institution påverkar förskollärarnas 

möjligheter att läsa forskningstexter och att diskutera med kollegor. Det finns även krav från 

samhället, på riks nivå som exempelvis att förskolan följer olika styrdokument. Dessa faktorer 

påverkar förskollärarnas handlingsutrymmen och även deras planeringstid och reflektionstid. Alla 

tre lärandedimensionerna, innehållsdimensionen, drivkraftsdimensionen och 

samspelsdimensionen, äger alltid rum i ett yttre sammanhang som påverkar lärandet enligt Illeris 

(2015, s. 45-46). 

 

I postmoderna samhället är kunskap inte evigt giltig utan föränderlig menar Brinkkjær och Høyen 

(2013). Ständigt behöver vi reflektera över vår tillvaro och förhålla oss reflexivt till det egna 

livet. All kunskap vi samlar in används för att organisera och förändra samhället. Vi reflekterar 

över vår val i en tid där det inte finns några på förhand givna svar (Brinkkjær & Høyen 2013, s. 

35). Reflektionstid med grund i det Brinkkjær och Høyen tar upp är viktigt ur flera aspekter inte 

minst för att kunna, som förskollärare, utveckla sin verksamhet. Men även för att kunna se på 

verksamheten ur olika perspektiv och reflektera över sitt sätt att agera i yrkesrollen. 
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Fråga 15 & 16 

 

Tabell 7: Tabell över fråga 15, i vilken grad olika aspekter skulle hjälpa förskollärarna att 

använda mer forskning i arbetet. 

Vad kan hjälpa dig att använda mer forskning i arbetet? 

  

  
I mycket 

hög grad 

I hög 

grad Delvis 

I låg 

grad 

I mycket 

låg grad Vet ej 

Ej 

svarat 

Diskussionsgrupper där olika 

texter diskuteras 
32 % 48 % 16 % 0 % 0 % 4 %   

Samarbete med forskare från 

universitet/högskola 
36 % 24 % 28 % 4 % 4 % 4 %   

Mer tid till att diskutera forskning 

med kollegor på förskolan 
36 % 48 % 8 % 0 % 0 % 8 %   

Mer egen reflektionstid 48 % 28 % 16 % 0 % 0 % 8 %   

Mer planeringstid 44 % 32 % 16 % 0 % 0 % 8 %   

Mer stöd från förskolechefen 28 % 32 % 16 % 12 % 4 % 8 %   

Mer stöd från arbetslaget 24 % 24 % 16 % 20 % 4 % 8 % 4 % 

Hjälp med att hitta forskning som 

är användbar i vardagen 
12 % 20 % 52 % 0 % 12 % 4 %   

 

Det som skulle möjliggöra och hjälpa förskollärarna mest att använda mer forskning i arbetet är 

mer egen reflektionstid och planeringstid. 48 % uppger att mer egen reflektionstid skulle hjälpa i 

mycket hög grad och 44 % uppger att mer planeringstid skulle hjälpa i hjälpa i mycket hög grad. 

 

Som nämnt ovan (fråga 13 & 14) om vad som hindrar förskollärarna från att använda mer 

forskning i arbetet är för lite reflektionstid och planeringstid det största problemet. Det är även 

mer reflektionstid och planeringstid som förskollärarna upplever skulle hjälpa dem mest i att 

använda mer forskning. Samarbete med forskare på universitet/högskola uppger många skulle 

hjälpa, 60 % uppger att det skulle hjälpa i mycket hög grad eller i hög grad. Jämför med fråga 10 

och 12.b, ovan visar siffrorna att det inte sker särskilt mycket samarbete och dialog idag, mellan 

forskare på universitet/högskola och förskollärarna. 

 

Diskussionsgrupper där texter diskuteras och mer tid till att diskutera forskning med kollegor får 

hög procentandel på i mycket hög grad och i hög grad. Diskussionsgrupper och tid till att 

diskutera forskning ligger på andra plats, över vad som skulle möjliggöra för förskollärarna att 

använda mer forskning, efter mer reflektions- och planeringstid. Framför allt är det diskussioner 

med förskollärarkollegor som skulle hjälpa respondenterna, baserat på vad som skrivits på fråga 

14, eventuellt annat som hindrar dem från att använda forskning. Avsaknad av kunskaper hos 
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kollegor i arbetslaget nämner en respondent som ett problem, som nämnts ovan angående hinder. 

Kommunikation är i samspelsprocessen (Illeris 2015, s. 48) en viktig del av samspelet och saknas 

vissa kunskaper det vill säga grunden, som respondenten utrycker det, blir det svårt att diskutera 

forskning. Det kan heller inte ske någon tillägnelseprocess hos de diskuterande parterna om de 

inte förstår varandra (Illeris 2015, s.41-50). Diskussionsgrupper där förskollärarna kan diskutera 

ny forskning med varandra är således gynnsamt för deras lärande och för att bredda samt fördjupa 

deras kunskaper. 

 

Diskussionsgrupper är även ett bra sätt för förskollärarna att ventilera olika tankar kring teorier 

och ny forskning. Vidare kan forskningsresultat användas på olika sätt, vilket också kan 

diskuteras. Hur man omsätta det nya vetandet, teorin till praktik. Robertson (2010) tar upp 

forskningsanvändning och menar att olika värderingar och tankar som förskollärare har spelar en 

roll i hur forskning används. Forskningsresultat kan exempelvis användas för att föra fram och ge 

styrka åt sin egen ståndpunkt och legitimera redan fattade beslut. Det kan även användas för att få 

bekräftelse på att man är på rätt väg. Forskning kan göra så att man ser saker på ett nytt sätt, 

vilket bidrar till ett ökat kritiskt tänkande (Robertson 2010, s. 72-74). En förskollärare skriver (på 

fråga 16, eventuellt annat som skulle hjälpa) att gemensamma mål att stäva efter när det gäller 

forskning på förskolan skulle hjälpa hen att använda mer forskning. Det förskolläraren skriver 

visar på forskningens mångfacetterade användningssätt som Robertson tar upp. 

 

3 Slutsats och diskussion 

I det här avsnittet presenteras slutsatsen kortfattat. Det som kommit fram under resultat och 

analysdelen sammanfattas och återkopplas på ett tydligt sätt till studiens syfte och 

frågeställningar. Diskussionen som följer efter tar bland annat upp förslag på vidare forskning. 

 

3.1 Slutsats  

Syftet med studien var att undersöka i vilken omfattning samt på vilka sätt som förskollärare tar 

del av forskning. Syftet var också att undersöka möjligheterna samt problemen som kan 

uppkomma i och med kravet på att verksamheten i förskolan ska vila på vetenskaplig grund. 

Genom en enkätundersökning med ett större antal förskollärare skulle studien ge en 

överblicksbild över hur det ser ut i en kommun i Stockholms län. Studiens huvudsyfte har 

uppfyllts och den ger svar på forskningsfrågorna. Studien ger delvis en överblicksbild, det går 

dock inte att generalisera svaren på hela kommunen på grund av en låg svarsfrekvens. 
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 I vilken omfattning anser förskollärare att vetenskaplig grund samt ny forskning har 

betydelse för deras arbete? 

Majoriteten av förskollärarna uppger i enkäten att de känner till skollagen om vetenskaplig grund 

samt att de kan förklara begreppet i mer eller mindre grad. I stort sätt alla förskollärarna upplever 

att det är, minst i delvis grad, viktigt att verksamheten vilar på vetenskaplig grund. Siffrorna är 

något lägre på i vilken grad de anser att deras verksamhet vilar på vetenskaplig grund. Vidare 

upplever de allra flesta att forskning har relevans för deras yrkespraktik och att den forskning de 

har tagit del av har gett förändringar i deras verksamhet. Skollagens skrivning samt forskning 

påverkar förskolan, förskollärarnas arbete och deras verksamheter. 

 

 Hur tar förskollärare del av forskning och i vilken omfattning? 

Förskollärarna i studien uppger att de kommer i kontakt med forskning framför allt genom att 

söka upp forskningstexter själva. Genom fortbildning är det även ganska många som kommer i 

kontakt med forskning. Majoriteten av förskollärarna uppger att de läser artiklar i olika 

facktidningar. De personer som förskollärarna svarar att de diskuterar mest forskning med är 

arbetslaget på sin avdelning och med förskollärare på andra avdelningar. Minst diskuterar de med 

forskare. Överlag uppger förskollärarna att det är intressant att läsa forskning. De förstår det som 

står i de forskningstexter de läser och de förstår forskningsresultaten. Hur många timmar 

förskollärarna läser forskningstexter i veckan är det 1 av 3 som uppger 0 timmar och 2 av 3 1-2 

timmar. Det varierar i svaren på i vilken grad förskollärarna upplever att de kan ta sig tid att läsa 

forskning, men generellt är svaren mer mot i mycket låg grad än i mycket hög grad. 

 

 Vilka möjligheter och problem möter förskollärare när det gäller att ta del av ny 

forskning? 

 

Förskollärarna har överlag den kunskap och motivation de behöver för att ta del av ny forskning 

samt för att använda den kunskap de förvärvar, genom forskningstexter, i sin verksamhet. Enligt 

förskollärarna är det framför allt tidsbrist som är ett problem för dem. Tid till planering och egen 

reflektion samt tid till att diskutera forskning med framför allt kollegor är ett problem. Det är 1 av 

3 som uppger att brist på planeringstid samt egen reflektionstid är ett hinder i mycket hög grad. 

Mer planerings- och reflektionstid är även det som många av förskollärarna uppger skulle hjälpa 

dem i att använda mer forskning. Enligt flera av förskollärare skulle diskussioner med kollegor 

samt samarbete med forskare på universitet/högskolor också hjälpa. Det som minst är ett hinder 

uppger förskollärarna överlag är att förstå forskningens språk och att hitta relevant forskning. 
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3.2 Diskussion 

Jag är glad över att jag valde att göra en enkätstudie. Jag har lärt mig mycket om hur enkäter samt 

webbenkäter görs och har fått en insikt om hur mycket arbete det krävs för att göra en bra enkät. 

Vidare har jag förvärvat ökade kunskaper om hur kvantitativa studier genomförs samt hur 

enkätstatistik kan redovisas och analyseras. I och med mina ökade kunskaper kan jag vara en 

bättre forskningskonsument och förstå kvantitativa studier på ett sätt jag inte gjort tidigare. Vidare 

har jag fått mer insikt i vetenskaplig grund och att ta del av ny forskning samt vad som krävs för 

att realisera skollagens skrivning. 

 

Jag anser att det är av betydelse att undersöka hur förskollärare ser på vetenskaplig grund, 

tillägnar sig forskning, vilka premisser och strukturella förutsättningar de har att röra sig kring. 

Det är av betydelse eftersom tillägnandet av forskning är en viktig del i utvecklingen av 

förskolans verksamhet och för att säkerställa att förskolan vilar på en vetenskaplig grund. Min 

förhoppning är att denna studie kan öppna upp till mer diskussion i förskolan om utbildning på 

vetenskaplig grund. Enkäten i sig bidrog också förhoppningsvis till att förskollärarna i denna 

studie började fundera, om de inte gjort det tidigare, kring ny forskning och en förskola på 

vetenskaplig grund. Det var en förskollärare som i slutet av enkäten skrev ”Bra ögonöppnare”. 

 

Förslag på vidare forskning: 

- Större enkätundersökningar, med fokus på förskolan. 

- Skillnad mellan förskollärare och barnskötare, vad det gäller att ta del av forskning. 

- Kvalitativa intervjuer med förskollärare för att få en djupare bild av en förskola på 

vetenskaplig grund. 
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Appendix 

 

Missivbrev till förskolechefer 

Hej! 

Mitt namn är Sara Berglund och jag går på förskollärarutbildningen på Södertörns högskola. Jag 

arbetar just nu med mitt examensarbete som handlar om vetenskaplig grund i förskolan. Jag har 

valt att göra en enkätundersökning. 

 

Jag skulle uppskatta om du kunde maila ut nedanstående information till de utbildade 

förskollärarna som arbetar på de förskolor som du ansvarar för. 

För att jag ska veta hur många förskollärare som får enkäten vore det bara om du mailar mig antal 

förskollärare och vilken förskola de arbetar på. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig. 

 

 

Hälsningar Sara Berglund 

Förskollärarutbildningen termin 7, Södertörns högskola. 

XXXXXX@XXXXX  

07X XXX XX XX  

 

________________ 

Hej! 

Mitt namn är Sara Berglund och jag går på förskollärarutbildningen på Södertörns högskola. Jag 

arbetar just nu med mitt examensarbete som handlar om vetenskaplig grund i förskolan. Jag har 

valt att göra en enkätundersökning. 

 

Mitt syfte med enkätundersökningen är att undersöka i vilken omfattning samt på vilka sätt som 

förskollärare tar del av forskning. Syftet är också att undersöka möjligheterna samt problemen 

som kan uppkomma i och med kravet på att verksamheten i förskolan ska vila på vetenskaplig 

grund. 

 

Det tar ca 10 min att fylla i enkäten. Enkäten kommer du till via länken nedan: 

https://www.forskning-forskola.tk/index.php/633316?lang=sv 

https://www.forskning-forskola.tk/index.php/633316?lang=sv
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Svara på enkäten senast 12 februari 2016. Ditt bidrag är viktigt. 

 

Alla uppgifter behandlas enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Enkätens svar 

kommer endast att användas för examensarbetet och kommer att redovisas så att det inte går att 

identifiera enskilda individer och förskolor. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig. 

 

 

Hälsningar Sara Berglund 

Förskollärarutbildningen termin 7, Södertörns högskola. 

XXXXXX@XXXXX  

07X XXX XX XX 
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Påminnelsebrev 

Hej! 

Jag håller på med en enkätundersökning för mitt examensarbete. Jag undrar om du skulle kunna 

hjälpa mig med att maila en länk till enkäten till alla förskollärare på de förskolor du ansvarar för. 

Enkäten är tillgänglig ca en vecka till (till och med fredag 12 februari). 

 

OBS! Jag behöver veta hur många som enkäten skickats ut till, så mejla mig gärna hur många du 

skickat till. 

 

Tack så mycket för din hjälp! 

 

----------------------------------------------------------- 

Här kommer informationen till förskollärarna: 

----------------------------------------------------------- 

 

Jag håller på med en enkätundersökning för mitt examensarbete. 

 

Enkäten berör vetenskaplig grund i förskolan. Alla uppgifter som ges i enkäten behandlas enligt 

vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. 

 

Jag behöver svar från så många förskollärare (som arbetar i Botkyrka) som möjligt, så just dina 

svar är väldigt värdefulla! Enkäten är tillgänglig ca en vecka till (till och med fredag 12 februari). 

Det tar ca 10 min att fylla i enkäten. Enkäten kommer du till via länken nedan: 

https://www.forskning-forskola.tk/index.php/633316?lang=sv 

 

Kontakta mig gärna om du har frågor eller synpunkter! 

 

Med vänlig hälsning 

Sara Berglund 

 

Förskollärarutbildningen termin 7, Södertörns högskola. 

XXXXXX@XXXXX  

07X XXX XX XX 

https://www.forskning-forskola.tk/index.php/633316?lang=sv
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Tack för att du tog dig tid att svara. 

 

// Sara Berglund 
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Uträkning 

Uträkning sid 26, 27 sammanräkning av två frågor, samma fråga som är ställd på två ställen i 

enkäten. I vilken grad upplever du att forskning har relevans för din yrkespraktik? 

 

Första gången frågan ställs 

 

12 % i mycket hög grad, 52 % i hög grad, 32 % delvis, 0 % i låg grad, 4 % i mycket låg grad och 

0 % vet ej. 

 

 

Andra gången frågan ställs 

 

32 % i mycket hög grad, 44 % i hög grad, 20 % delvis, 0 % i låg grad, 0 % i mycket låg grad och 

4 % vet ej. 

 

 

I mycket hög grad 12+32= 44  44/2=22 22 % 

 

I hög grad 52+44=96  96/2=48 48 % 

 

Delvis 32+20=52  52/2=26 26 % 

 

I låg grad 0+0=0  0 0 % 

 

I mycket låg grad 4+0=4  4/2=2 2 % 

 

Vet ej 0+4=4   4/2=2 2% 

 

    100 % 

 


