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Abstrakt 
Syftet med den här studien är att bidra till ökad kunskap omkring 
vårdnadshavarnas medvetenhet om läroplanen och om hur förskollärarna 
väljer att informera dem om denna. Detta för att forskning visar att samarbetet 
mellan vårdnadshavare och förskola är viktigt för förskolans utveckling och 
barnets välmående. Studien har genomförts med enkätfrågor som har spridits 
via internet. Resultatet av studien visar att de flesta vårdnadshavare har hört 
talas om läroplanen och att förskollärare jobbar kontinuerligt med att 
informera om den. Men trots att begreppet läroplanen är bekant för 
vårdnadshavarna så visar studien även att de flesta deltagare inte har så mycket 
kunskap om läroplanens innehåll. Studien visar dessutom att det finns 
förskollärare som inte tycker att det är viktigt att vårdnadshavarna känner till 
läroplanen. Men det finns gemensamma nämnare i studien som tyder på att 
förskollärare och vårdnadshavare har ett samarbete som fungerar.  
 
 

 

Nyckelord 
Vårdnadshavare, förskollärare, läroplan, förskola och barn. 
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Till alla som deltog i studien och även bidrog till att fler kunde delta.  
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1 Inledning 

- Vet du vad läroplanen är?  

Det är jag som ställer frågan till min storasyster som i dåvarande stund håller 
på att plocka ur den rena disken ur diskmaskinen. Hon stannar mitt i en rörelse, 
tvekar några sekunder och tar sedan upp en tallrik som hon sätter in i skåpet.  
 

- Jag tror att jag har hört någonting om den på förskolan... 
- Ja, men vet du vad det är för någonting? 
- Hm, nej... Bara att de skriver något om den och citerar på 

veckobreven. Sen tror jag att de pratar om den på föräldramötena.  
 
Denna dialogen hade jag med min syster bara någon vecka in i min utbildning 
på förskollärarprogrammet hösten år 2016. Min syster har två barn som på den 
tiden gick på förskola båda två.  
Jag själv hade tidigare jobbat som vikarie på olika förskolor i 1,5 år utan att ha 
en aning om att läroplanen fanns. Under utbildningen har vi fått lära att det är 
lika viktigt att bilda en bra relation med barnens vårdnadshavare som med 
barnen. Genom hela utbildningen har läroplanen funnits med och att den ska 
genomsyra verksamheten, inklusive kontakten med vårdnadshavarna. 
 
Kopplingen mellan vårdnadshavare och personalen på förskolan är idag ett 
samtalsämne där forskning visar att en bra relation mellan dessa båda parter 
gynnar både barn, personal, verksamhet och vårdnadshavare (Bercnik & 
Devjak, 2017). Detta har i sin tur lett till att läroplanen har ett eget mål som 
innebär att förskolläraren ansvarar för att möjliggöra ett samarbete med 
vårdnadshavare. 
 

Förskolläraren ska ansvara för att samarbeta med vårdnadshavare, 
samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med 
vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en 
ansvarskännande människa och samhällsmedlem. 
 
 Skolverket, 2018 s.13. 

 
Antalet inskrivna barn i den svenska förskolan är idag högre än någonsin och 
den 1 oktober 2019 var 94% av samtliga 3–5 åriga barn inskrivna i någon 
förskola i Sverige (SCB, 2019). Personalen på förskolorna har i uppdrag att nå 
ut till samtliga vårdnadshavare med information om läroplanen. Frågan som 
väcktes vid denna informationen var då, 
hur gör förskollärare för att nå ut till vårdnadshavarna om läroplanen?  
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Förskolans historia sträcker sig ned till 1800 talet och i denna studie kommer 
både förskolan och läroplanens historia att berättas. Genom att få en inblick i 
dessa båda historier kommer en förståelse om varför läroplanen är viktig för 
den dagliga verksamheten förskolan.  
 
  



 

 

 

3  

 

2 Bakgrund 
I bakgrunden som följer presenteras fakta som beskriver förskolan och 
läroplanens ursprung. I sista delen finns ett stycke som handlar om Skolverket. 
 

2.1 Förskolans uppkomst  
I början på 1800 talet hade inte barnarbete den samma negativa klang som den 
har idag. Istället förväntades barnen att arbeta och hjälpa till med att försörja 
familjen. Sverige var ett bondesamhälle och där förväntades det att barnen 
jobbade på gården tillsammans med vuxna (Axelsson & Qvarsebo, 2010). Det 
ansågs både behövligt och naturligt att den möjligtvis 7–8 åriga sonen eller 
dottern gick upp med sina vårdnadshavare i gryningen under skördetider och 
jobbade med skörden tills mörkret föll (Axelsson & Qvarsebo, 2010).  
 
Sverige börjar industrialiseras i starten på 1800 talet, men även efter det 
fortsatte barnarbetet. I början på industrialiseringstiden var andelen barn som 
arbetade där mellan 35–46 % (Axelsson & Qvarsebo, 2010). När bönderna 
fick höra att en folkskola skulle öppnas i varje kommun blev det motstånd. 
Bönderna tyckte att barnen behövdes i arbete och de skulle betala för 
någonting de var tveksamma till om de behövde ha (Lundgren & Säljö, 2014).   
 
År 1836 öppnades den första småbarnsskolan i Sverige. Även om 
verksamheten var pedagogisk så var småbarnsskolan menat som ett skydd mot 
barnarbete för barn mellan 2–7 år, då det fanns människor som inte tyckte att 
barn i den åldern skulle arbeta (Ignerius & Danielsson, 2018). 
 
Industrialiseringen krävde stor arbetskraft och trots att kvinnorna tidigare 
förväntats att vara hemma med barn och hushåll så kom även de snart in i 
arbetsmarknaden. Detta var något nytt och det visade sig att kvinnorna gjorde 
ett bättre och mer ekonomiskt jobb än barnen, därför ersatte kvinnorna dessa 
på arbetsplatsen (Vallberg Roth, 2011). Vid 1850 talet öppnades den första 
barnkrubban och det främsta syftet med barnkrubban var att ge stöd med 
barnomsorg åt ensamstående och fattiga arbetande mödrar (Lundgren, 2014). 
 
Det var först i början på 1900 talet som synen på barnarbete kom att sakta 
förändra sig. Synen på barndomens tid ändrade sig till att barn inte borde börja 
arbeta innan de var 14–15 år gamla. Industrialiseringen i Sverige gick snabbt 
och snart var Sverige ett industrisamhälle istället för ett bondesamhälle. Vilket 
ledde till att familjerna började flytta in till städerna från landsbygden 
(Axelsson & Qvarsebo, 2010). 
 
När barnarbete började försvinna och kvinnorna efterfrågades på 
arbetsmarknaden blev barnen ensamma i hemmet. När barnen saknade vuxna 
som såg efter dem eller ett arbete som kunde disciplinera dem så drev de 
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istället omkring på gatorna. I brist på mat och pengar samt rastlöshet så började 
de göra hyss och bli kriminella, vilket blev ett orosmoment i samhället. 
Människorna i städerna blev nervösa och oroliga för barnen, de fruktade för 
att barnen skulle växa upp och bli vildar. Barnen behövde någon som såg efter 
dem och kunde lära dem seder och bruk. Detta ledde i sin tur till att skolan 
började utveckla sig och förskolan började växa fram (Axelsson & Qvarsebo, 
2010). 
 
Skolan utvecklades och började dra i barnen för att få dem dit, men alla 
vårdnadshavare ville inte ha sina barn i skolan. De ansåg istället att de skulle 
söka efter småjobb och dra in pengar till familjen, eller se efter sina yngre 
syskon och släktingar (Axelsson & Qvarsebo, 2010).  
 

2.1.1 Från barnträdgårdar till förskola 
I slutet på 1800 talet öppnades de första barnträdgårdarna. De var inspirerade 
av Friedrich Fröbels1 pedagogik och hans verksamhet som kallades för 
Kindergarten (Bjärvall, 2019). Barnträdgårdarna tog emot barn som var 
mellan 4 och 7 år gamla. Verksamheten var avgiftsbelagd så det var bara de 
allra rikaste familjerna i Sverige som hade råd att lämna sina barn i den 
verksamheten (Axelsson & Qvarsebo, 2010).  
 
Att barnen genom industrialiseringen lämnades vind för våg skapade stora 
diskussioner i samhället och ledde till slut till den första 
barnavårdslagstiftningen 1902. Nu kunde myndigheter gå in till familjer och 
granska de som de inte tyckte kunde ta hand om sina barn på rätt sätt. Lagen 
motiverades med att de kriminella barnen kunde växa upp och bli ett hot mot 
samhället. Myndigheterna kunde därför ersätta barnens vårdnadshavare med 
andra som kunde uppfostra barnen på ett mer korrekt sätt (Axelsson & 
Qvarsebo, 2010).  
 
Makarna Gunnar och Alva Myrdal2 hävdade på 1940 talet att en mamma inte 
borde vara hemma med sina barn, dennes uppfostran kunde omöjligt räcka för 
att ge barnen den fostran de behövde. Istället ville makarna att utbildade 
människor skulle få chans att utbilda barnen och hålla dem under uppsikt. 
Främst ansåg makarna att kvinnor skulle få chans att utbildas till att fostra 
barnen (Axelsson & Qvarsebo, 2010). Alva Myrdal var även tidigt ute med 
förslaget om gratis barnomsorg (Bjärvall, 2019). Hon gav även ut en bok där 
hon föreslog fria skolluncher, fria läroböcker för skolan och fri skolskjuts, 
vilket man kan se resultat av idag.  
 

 
1 Friedrich Fröbel var en tysk pedagog som skapade teorier som handlar om lek och 
utveckling.  
2 Gunnar och Alva Myrdal var två politiker som var med och formade förskolan och skolans 
framväxt på mitten av 1950 talet (Bjärvall, 2019).  
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Under 1960 talet så expanderar utvecklingen av en samhällelig barntillsyn och 
resulterar i en kraftfull utbyggnadssatsning av daghem. En modell som innebär 
att vårdnadshavare ska kunna förena arbetsliv med familjeliv håller på att växa 
fram och alltmer växer grupper som kräver att samhället ska erbjuda detta 
(Hammarström-Lewenhagen, 2016). Protester med demonstration som 
”Ropen skalla, daghem åt alla” har blivit en symbol för denna tid. Nu 
efterfrågades inte bara daghem till barnen, utan det efterfrågades daghem med 
utbildad personal som hade kunskap om omsorg, fostran och lärande 
(Hammarström-Lewenhagen, 2016).   
 
Som ett resultat av detta så tillsattes år 1968 barnstugeutredningen av den 
dåvarande socialdemokratiska regeringen (Lundgren, 2014). 
Barnstugeutredningen lämnade förslag på bland annat att daghem skulle döpas 
om till förskola och att varje förskola skulle bilda arbetslag (Hammarström-
Lewenhagen, 2016). Ingrid Pramling Samuelsson (Nöjd, 2015) menar på att 
barnstugeutredningen är det största politiska genombrottet som har hänt 
förskolan om man blickar 40 år tillbaka i tiden. Från folkbarnträdgårdar till 
Alva Myrdals förslag om en förenad förskola syns en röd tråd som fortsätter 
till dagens förskola och kampen för en jämlik verksamhet som är till för alla 
har gett resultat (Hammarström-Lewenhagen, 2016). 
 
1970-talet blir inte bara decenniet för barnstugeutredningen utan även en 
viktig punkt för jämställdhetsutredningarna. Det utreds förutsättningar för ett 
jämställt föräldraskap och det började arbetas med synen på attityden till små 
barns vistelse på förskolan (Hammarström-Lewenhagen, 2016). Trots 
ekonomiska kriser och nedskärningar runt om i landet så fortsätter 
förskoleplatserna att öka under 1990 talet. Snart inser dock barnomsorg och 
skolkommittén att de inte har mandat att utreda en fortsatt utveckling av 
förskolan och 1998 lämnar Socialstyrelsen över myndighetsansvaret till 
Skolverket. Förskolan börjar nu få en betydande roll och statusen på 
verksamheten håller på att höjas betydligt (Lundgren, 2014). 
 
Riksdagen beslutar samma år att förskolan ska få en egen läroplan och den 1 
augusti 1998 så träder läroplanen i kraft som gäller än idag (i reviderad 
upplaga). Några andra viktiga årtal för den svenska förskolan är 1994 då lagen 
införs att alla som har behov av förskola ska få be om det och 2003 så kommer 
lagen om att alla barn från fyra års ålder har rätt att gå på förskola trots att 
vårdnadshavarna är hemma (Samuelsson & Sheridan, 2004). 
Den röda tråden fortsätter med att arbeta för alla barns rätt att få omsorg, 
utveckling och lärande i den svenska förskolan (Hammarström-Lewenhagen, 
2016). 

2.2 Läroplanens historia  
Under 1980 talet började läroplansteoretiskt perspektiv att lyftas fram och 
utvecklas. Strax efter det så påbörjades även en modell för målstyrning och en 
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liten del av marknadsstyrning. Att läroplansteoretiska perspektivet blev 
målstyrningsrelaterat motiverades med att en målstyrning innebär att man styr 
mot ett specifikt mål med hjälp av mål, målbeslut och uppföljning av mål. 
Andra aktörer kan alltså då hjälpa till medvetet med att påverka andra aktörer 
(Vallberg Roth, 2011). Läroplan heter på engelska curriculum och kommer 
ifrån det latinska currere som betyder springa eller kurs/studiegång (Lundgren, 
2014).  
 
Förskolans läroplanshistoria styrs över det som är aktuellt för samhället, och 
det har den alltid gjort. Den första läroplanen växte fram under 1840 talet och 
beskrivs med termen Guds läroplan. Detta för att den kristna religionen var 
stor i Sverige och den verksamhet som då kallades för småbarnsskola skulle 
lägga grunden för den kristna tron hos barnen. Småbarnsskolan liknade mer 
en skola än dagens förskola. Barnen förväntades att lyda läraren utan protester 
och bord och stolar var uppställda i lokalen likt dagens grundskolas klassrum 
(Vallberg Roth, 2011). 
 
Mellan slutet på 1800 talet fram tills mitten på 1900 talet förändras läroplanen 
och kallas Det goda hemmets och hembygdens läroplan. Småbarnsskolorna 
förändrades och blev barnträdgårdar. Den kristna religionsläran hamnar mer 
och mer i bakgrunden samtidigt som begreppet undervisning minskar och 
barnen ska istället ledas och fostras (Vallberg Roth, 2011). Istället lyfts ett 
socialpedagogiskt perspektiv fram som bland annat innebär att institutionen 
blir mer lik en hemmiljö än en undervisningslokal. Den moderliga frontfiguren 
och familjens viktiga betydning spelar stor roll och istället för lärarinna 
benämns de som arbetar på barnträdgården för ledarinnor. Barnen kallade ofta 
ledarinnorna för fröken, vilket benämnde att kvinnan var ogift (Vallberg Roth, 
2011).  
 
Det goda hemmet och hembygdens läroplan formas av en mer human och 
liberal linje. På den tiden var det frivilliga som tog hand om andras barn och 
det började även kämpas för allas rättigheter. Barnträdgården skulle likna ett 
hem och bli en trygg miljö för barnet där den kunde leka och utvecklas. 
Ledarinnan skulle vara en alternativ modersfigur för barnet och ett stöd åt 
fostran till mamman. Verksamheten skulle erbjuda barnet en utveckling och 
påminna om ett andra hem (Vallberg Roth, 2011).   
 
Även om verksamheten inte skulle vara som i skolan så hade barnen ämne och 
raster. De fick lära sig om hemsysslor såsom matlagning, växtskötsel, 
vedklyvning mm. Trots det så bestod den större delen av tiden på 
barnträdgården av fri lek med fasta rutiner (Vallberg Roth, 2011).  
 
Vid 1950 talet tar vård och omsorg om barnet större plats och kan enligt 
Vallberg Roth (2011) benämnas som Folkhemmets socialpsykologiska 
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läroplan. Detta sker efter att riksdagen 1943 bestämmer sig för att en del av 
statsbidraget ska gå till nyöppnade daghem. Socialstyrelsen får då mer 
inflytande i verksamheterna och efter Barnstugeutredningen så är det dem som 
har det största företrädet på förskolorna. 1955 ändras benämningen från 
ledarinna till förskollärare. En del protesterar och menar på att lärare har en 
maskulin benämning och de flesta som jobbar med barnen är kvinnor. Men 
under 1970 talet så blir det plötsligt modernt med manliga förskollärare och 
snart så är 4% av de som jobbar med barn män (Vallberg Roth, 2011).  
 
Förskolan ändrar sitt fokus och strävan efter en ömsesidig dialog mellan 
förskollärare och barn tar sin början. Genom barnobservationer och att studera 
barns utveckling växer idéer med arbetslag och blandade åldersgrupper fram 
(Vallberg Roth, 2011). En återkommande plan med systemarbete växte fram 
och den kom senare till att bli temaarbete, som förskolan bedriver än idag. Det 
utvecklingspsykologiska perspektivet har hittills dominerat, men börjar nu 
ifrågasättas och ett mer jämlikhet- och socialisationsbegrepp börjar diskuteras 
(Vallberg Roth, 2011).  
 
Under 1980 talet så började det fokuseras på barnens behov av fasta rutiner 
och struktur för förskolan, detta kan kallas för Världsbarnets läroplan. 
Samarbetet mellan grundskolan och förskolan ökade, men förskolan förblev 
ändå en egen kategori och kopplades inte ihop med grundskolan (Vallberg 
Roth, 2011). Denna tidens läroplan kan ändå kategoriseras som genombrott då 
verksamheten inte längre var antropologisk och liberal utan mer till ett 
samhällsstabiliserande syfte (Vallberg Roth, 2011).  
 
År 1991 bildades Skolverket och läroplanerna började utformas med 
utbildningssyfte för förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 
(Vallberg Roth, 2011). År 1998 kommer förskolans läroplan från Skolverket, 
det är den som förskolan förhåller sig till än idag. Dock i reviderad upplaga, 
senast ändrad 2018. Läroplanen som kommer ut ersätter socialstyrelsens 
pedagogiska program som tidigare getts ut till verksamheten (Vallberg Roth, 
2011).  
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2.3 Skolverket  
Skolverket är en förvaltningsmyndighet som ansvarar för förskolan, 
grundskolan, övrig pedagogisk verksamhet samt andra särskilda 
utbildningsformer. Skolverket har ansvar för att se till att alla barn och elever 
får tillgång till en likvärdig utbildning och verksamhet. En likvärdig utbildning 
innebär att varje individuell person har rätt till samma utbildning oavsett kön, 
ursprung etc. Verksamheten ska även vara i god kvalité och i en trygg miljö 
(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Skolverkets huvudansvar är att se till 
att de nationella målen inom skolverksamheten uppnås. För att säkerhetsställa 
detta så arbetar Skolverket med uppföljning, utvärdering, utveckling och 
tillsyn av de olika verksamheterna, detta för att samla kunskap (Skolverket, 
2004).  
 
Riksdagen och regeringen bestämmer vilka mål som skolbarnomsorgen, 
förskoleverksamheten, skolan och vuxenutbildningen har och vilka riktlinjer 
som dessa förväntas att följa (Skolverket, 2004). Skolverket arbetar sedan med 
kursplaner och betygskriterier för att se till att dessa målen uppnås. Skolverket 
följer sedan upp och finns som stöd för allmänna råd. Även skolor och 
förskolor som ligger utanför Sveriges geografiska gränser men ändå går som 
svensk undervisning måste följa de svenska läroplanerna och granskas av 
Skolverket (Skolverket, 2004). 
 
Regeringen kan även ge Skolverket särskilda uppdrag för att säkerhetsställa 
att målen som de har satt blir uppnådda. Ett exempel på detta är när Skolverket 
fick i uppdrag att under tre år granska hur integrationen mellan förskola, 
förskoleklass och fritidshem arbetades med mellan kommunerna. Skolverket 
bildade då en projektgrupp som gjorde en projektplan och utförde uppdraget 
under tre års tid och lämnade sedan över en slutgiltig rapport till Regeringen 
(Skolverket, 2004). 
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3 Aktuella styrdokument 
Här följer en beskrivning om de aktuella styrdokumenten som finns för den 
svenska förskolan idag. 
 

3.1.1 Förskolans läroplan 
 

Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta 
under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna 
har. Skolverket, 2019.  
 
 

Begreppet intresse ligger högt i akt när det gäller läroplanen. Begreppet 
kommer ifrån inter-esse som betyder vara mellan. Läroplanen är utformad för 
att organisera efter det vetande så att det kan läras vidare (Lundgren, 2014). 
Förskolans läroplan innehåller strävansmål, alltså finns inga krav på barnens 
utveckling och kunnande. Den fokuserar istället på barnens krav på 
förskoleverksamheten. Kraven innefattar deras rätt till en likvärdig utbildning 
och på deras möjligheter. För personalen som jobbar i en svensk förskola är 
läroplanen en riktlinje på hur de ska arbeta och på vad de förväntas att erbjuda 
barnen på förskolan (Skolverket, 2018).  
 
Läroplanen kan också betraktas som ett redskap för personalen i verksamheten 
för att få utökat med verktyg för att kunna stimulera och utveckla samtliga 
barns behov. Ett exempel på detta är i läroplanen där det står att alla barn ska 
ha chans att utveckla sitt modersmål i förskolan även om det inte är svenska. 
Som förskollärare kan man arbeta med detta och motivera arbetet med stycket 
i läroplanen (Skolverket, 2018).  
 
Samtliga vårdnadshavare med barn i förskola har rätt att få insyn i 
verksamheten och få information om hur de väljer att jobba med de olika 
strävansmålen. Detta kan personalen på förskolan upprätthålla med hjälp av 
introduktion, fortlöpande samtal, utvecklingssamtal och delaktighet i 
utvärderingen om verksamheten (Tallberg Broman, 2013).  
 
Ansvaret för att vårdnadshavarna får möjlighet att informeras om hur 
förskolan arbetar med läroplanen ligger hos förskolläraren och därför är det 
intressant att se om vårdnadshavarna har hört talas om läroplanen tidigare. 
(Skolverket, 2018). I dagens samhälle har kontakten mellan personal och 
vårdnadshavare utvecklats i takt med den moderna tekniken och utöver 
föräldramöten, veckobrev och kontakten i hallen så sker även 
kommunikationen via mail, bloggar och webbsidor (Tallberg Broman, 2013). 
På skolverket kan man även läsa om att det är förskolechefens ansvar att 
kontrollera att informationen om läroplanens mål i verksamheten når ut till 
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vårdnadshavarna (Skolverket, 2019). Därav så är det intressant att se hur 
förskollärare verkställer det.  
 

3.1.2 Skollagen 
Förskolan har ett eget kapitel i skollagen och det kapitlet ligger till grund för 
läroplanen. Där står det bland annat om barnens rätt till krav på särskilt behov 
av stöd. Det står även att alla barn har rätt till att gå i förskolan och att det är 
kommunernas ansvar att se till att detta erbjuds. I skollagen står det att samtliga 
barn ska erbjudas en plats på förskola i den omfattning som det behövs medans 
vårdnadshavarna arbetar. Kommunen ska också erbjuda en plats om barnet har 
eget behov på grund utav familjens situation. Barn med arbetslediga eller 
föräldralediga vårdnadshavare har rätt till förskola 15 h i veckan (SFS 
2010:800).  
 
 

3.1.3 Barnkonventionen 
Sverige ratificerade Barnkonventionen 1990 utan reservationer (Sverige 
förpliktade sig själva till att följa den) och i januari 2020 blir barnkonventionen 
lag i Sverige. I barnkonventionen står det om barnens rätt till trygghet och 
omsorg och att man alltid ska sträva efter att närma sig barns perspektiv. Det 
står även att alla barn har rätt till lek, vila och fritid (Unicef, 2009).  
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4 Tidigare forskning  
 
I följande avsnitt kommer tidigare forskning, som är kopplat till studiens syfte, 
att behandlas.  
 

4.1 Läroplanens betydelse för förskolan 
Forskning visar att förskollärare är nöjda med att ha en läroplan (Samuelsson 
och Sheridan, 2004). Studier visar att lärare anser att läroplanen gör det 
tydligare att följa hur barnen faktiskt lär sig och utvecklas (Samuelsson och 
Sheridan, 2004). Samtidigt så har det blivit lättare för de som arbetar med barn 
att fullfölja förskolans uppgift. Sammanfattningsvis så har förskollärarna blivit 
ännu bättre på något som de redan sedan tidigare var bra på (Samuelsson & 
Sheridan, 2004).  
 
Sverige siktar på en kontinuerlig utveckling av förskoleverksamheten och 
läroplanen finns med som stöd och hjälp för att personalen på förskolorna ska 
ha tydliga riktlinjer på vad de ska arbeta mot. Tack vare satsningen på 
förskoleverksamheten så anses Sverige ur ett internationellt perspektiv ha en 
hög kvalité menar Samuelsson & Sheridan (2004). Därför är läroplanen viktig 
för förskolan och dess framtida utveckling.  

4.2 Relationen mellan vårdnadshavare och förskollärare 
Forskning styrker att relationen mellan vårdnadshavare och förskollärare (eller 
annan personal på förskolan) är betydande för barnets välmående och 
förskolans kvalité (Bercnik och Devjak, 2017). Forskare hävdar att barnens 
skolprestationer är inte enbart kopplade till socioekonomiska situationer eller 
stöd av vårdnadshavare. Man kan även se att de påverkas utav samarbetet 
mellan skolan och hemmet (Bercnik och Devjak, 2017). Vårdnadshavaren är 
den viktigaste personen för barnet och genom att ge denne möjlighet till att ta 
del av förskolans utvärdering, mål och arbete leder till en ökad kunskap hos 
vårdnadshavaren som känner sig tryggare med verksamheten, och det ger även 
en ökad trygghet hos barnet (Bercnik & Devjak, 2017). 
 
Förskolan ska tillsammans med barnens vårdnadshavare ha omsorg för barnets 
välmående och utveckling. Vårdnadshavare ansvarar för fostran medan 
förskolan förväntas komplettera hemmet genom att erbjuda en trygg, rolig och 
lärorik verksamhet. Förskolan ansvarar för att de som lämnar sina barn ska 
känna att de är trygga och att de har det bra där. De båda parterna förväntas att 
samtala med varandra om barnet så att de tillsammans kan skapa den bästa 
vardagen och de bästa förutsättningarna för deras gemensamma ansvar 
(Skolverket, 2018). Samuelsson och Sheridans (2004) studie styrker detta då 
vårdnadshavarna upplevs trivas bra med sina barn på förskola. De är även 
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intresserade i verksamheten och trivs med att kommunicera med personalen 
på förskolan.  
 

4.3 Samarbetet mellan hem och förskola 
Forskning inom samarbetet mellan förskola och hem är nästintill icke 
existerande (Vuorinen m.fl., 2014). Förklaring till detta menar forskarna, kan 
vara för att samarbetet tas som en självklarhet, i motsats till t.ex. grundskolan. 
Att samarbetet mellan förskola och vårdnadshavare fungerar är viktigt för 
förskolans kvalité och för barnets välmående. Ett lyckat samarbete kan gynna 
både barn, vårdnadshavare och kvalitén på verksamheten. Enligt studie så kan 
det vara förskollärarnas engagemang till att skapa en relation som ligger till 
grunden för ett lyckat samarbete mellan hem och förskola (Bercnik & Devjak, 
2017).  
 
Även om läroplanen tydligt främjar ett samarbete mellan hem och verksamhet 
visar forskning på att vårdnadshavare inte alltid är nöjda med relationen med 
förskolan. Foot m.fl. (2002) visar till exempel i sin studie att det kan uppfattas 
som om det är vårdnadshavarna som har ansvaret för att bilda en relation till 
förskolan och dess personal. Det kan i sin tur leda till en osäkerhet bland 
vårdnadshavare som istället väljer att inte alls vara deltagande i förskolans 
verksamhet. I sin avhandling skriver Foot m.fl. (2002) att vårdnadshavarna 
gärna hade velat bli mer inkluderade i verksamheten och ett tydligt önskemål 
för detta var att bli medbjuden på diverse aktiviteter som förskolan anordnade. 
Detta påstående styrker Andersson (2004) i sin forskning (som hen skrev en 
bok om) och menar på att vårdnadshavare inte bara önskar att få vara mer 
delaktiga i barnens skolgång utan även få veta hur barnen fungerar socialt och 
i grupp. Vårdnadshavarna anses vara intresserade i verksamheten och barnens 
skolgång men känner sig underlägsna mot lärarna och behöver en inbjudande 
gest för att känna sig välkomna i skolmiljön. 
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5 Syfte  
Syftet med den här studien är att bidra till ökad kunskap om vårdnadshavares 
medvetenhet om läroplanen och om hur förskollärare väljer att informera om 
den. 

6 Frågeställning 

1. Hur uttrycker sig vårdnadshavarna om förskolans läroplan? 
2. Hur informerar förskollärarna om läroplanen till vårdnadshavarna? 
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7 Metod  
 
I metodavsnittet presenteras metoden för urval, planering och genomförande 
av studien. De etiska aspekterna som har beaktats kommer också att 
presenteras.  

7.1 Urval och genomförande 
Enkäten som gick ut till vårdnadshavare kommer i studien att benämnas som 
enkät nr 1 (se bilaga 1) och enkäten som gick ut till förskollärare kommer att 
benämnas som enkät nr 2 (se bilaga 2). 
 
Studien har genomförts via en enkät som delats ut via internet. Enkäten till 
vårdnadshavarna har spridits ut genom privata kontakter och frivilliga har fått 
lov att deltaga. Genom att specificera svaren på enkäten säkerhetsställs det att 
rätt personer, de som har barn på förskola, deltar. Ett exempel på detta är den 
första frågan på enkät nr 1 som efterfrågar om den som svarar har barn som 
går på svensk förskola. Eftersom studien handlar om just svenska förskolor 
och vårdnadshavare som har barn där så säkerhetsställs urvalet. Den andra 
enkäten som skickades ut specificerades till förskollärare som jobbar på 
förskolor. I den fick de som deltog svara på vad de har för yrkestitel, även där 
för att kunna säkerhetsställa att enkäten svarades av personer som passade för 
studien.  
 
När enkät nr 1 skickades ut var förhoppningen på att den skulle besvaras av 
mellan 50–70 deltagare. Till en början skickades enkäten ut till personer som 
med säkerhet har barn på svensk förskola. Samtidigt som enkäten skickades ut 
fick de besked om att de gärna fick dela vidare till andra personer. Bara genom 
denna länken nådde antalet deltagare till 80 på två dagar. Efter ytterligare 
några dagar gjordes enkäten officiell via Facebook och till slut hade 238 
deltagare svarat på enkäten. 37 av dessa svarande hade inte barn som gick på 
svensk förskola och därav blev deras svar raderade. Resultatet blev då att 
studien baseras på 201 deltagare. Nästan alla frågor har besvarats av samtliga 
deltagare på enkät nr 1. På övriga kommentarer kom det in 22 svar.  
 
När enkät nr 2 skulle skickas ut hade jag en förhoppning om 15 deltagare. Den 
skickades i början ut till två förskollärare. Därefter mailade jag Karlskrona 
kommuns utbildningsförvaltning och bad om att få deras uppgifter till samtliga 
rektorer för förskolorna i kommunen. När dessa uppgifter kom in skickade jag 
sedan ut missiv till alla rektorer som fanns tillgängliga.  
 
En kort tid efter att dessa mail hade skickats ut var svarsdeltagandet på enkät 
nr 2 uppe i 57 deltagare. 9 av dessa hade inte titeln som förskollärare och 
räknades därför bort från studien. Resultatet blev att studien baseras på 48 
deltagare. 
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De som har svarat på enkät nr 2 är samtliga titulerade förskollärare och jobbar 
på förskola med barn i blandade åldrar. Av de 47 som har deltagit så har 45 
svarat på samtliga frågor och 2 deltagare har valt eller missat att svara på en 
fråga. 42 deltagare har svarat i den öppna frågan och 12 deltagare har lämnat 
en valfri kommentar. 

7.2 Enkätundersökning 
Jag valde att genomföra studien med enkätfrågor eftersom frågorna som skulle 
ställas är korta, enkla och direkta. Ett alternativ hade varit att istället göra en 
intervjustudie där man möter deltagarna personligen. På så vis kunde studien 
blivit fördjupad vid behov med att ställa följdfrågor och få ett djupare svar. 
Men det bedömdes att det inte fanns behov för följdfrågor för att svara på 
studiens frågeställningar. Dessutom fanns aspekten på att det risken för att 
somliga deltagare kunde uppleva obehag och tveksamhet vid deltagandet var 
möjlig. Anledning till det är att inte deltagarna hade krav på någon förkunskap 
för att delta i studien och det är lätt att känna sig osäker. Detta beskriver 
Esaiasson m.fl. (2012) genom begreppet intervjueffekten. Författarna menar 
då att vid en undersökning så kan den tillsvarande känna en press på sig att 
hen förväntas att veta svaret, det kan i sin tur leda till att hen istället börjar 
gissa svaret istället för att svara utifrån sin egen förmåga. Intervjueffekten 
avtar genom att använda en enkät som den deltagande kan svara på i 
enskildhet. 

7.3 Kvalitativ studie 
Materialet i studien har inslag av både kvalitativ och kvantitativ metod men 
kvantitativ metod är för litet för generaliseringar, som den här studien 
innehåller. Motiverat till denna fakta kommer arbetet att klassificeras som en 
kvalitativ studie. I studien ställdes det samma frågor till ett flertal personer, 
men svaren är inte förutsägbara. Därav passar en kvalitativ studie mer in än en 
kvantitativ studie (Denscombe, 2018).  
 
Kvalitativa studier beskrivs som praktiskt att använda när studiens resultat inte 
enbart kan presenteras med hjälp av siffror (Rennstam och Wästerfors, 2015). 
I en kvalitativ studie får även analytikern chansen att reducera material. I 
denna studien anses det passande då det kan gynna resultatet att klassificera 
enstaka svar. Genom att specificera enstaka svar och koppla ihop den med en 
annan fråga som också har varit med i studien så kan studien få fram en viss 
typ av synsätt. Detta kan kräva att man just i den specificeringen utesluter 
andra svar. Efteråt går det att sedan lyfta tillbaka kommentaren och svaret för 
att se över hela studien en gång till (Rennstam och Wästerfors, 2015). 
 
När man ska mäta siffror eller undersöka statistik så brukar en kvantitativ 
metod vara att föredra (Denscombe, 2018). Denna studien skulle kunna bli en 
kvantitativ studie då resultatdelen innehåller siffror, men hade då passat bättre 
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om resultatet enbart skulle handla om mätningar.  
Om denna studien hade kategoriserats som en mätningsstudie så skulle en 
kvantitativ metod kunna anses mer passande. Men i det här tillfället, då studien 
handlar om hur och inte om förskollärare sprider information och vad 
vårdnadshavare har för medvetenhet om läroplanen ansåg jag att kvalitativ 
metod passade bättre.  
 

7.4 Etiska aspekter  
Den här studien har använt sig av forskningsrådets etiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta för att de är enkla att förhålla sig till och 
upplevs som omfattande. De etiska principerna delas in i fyra kategorier. Den 
första kategorien är informationskravet som innebär att deltagarna ska vara 
informerade om studien och dess innehåll. Detta fick deltagarna fick att 
informeras om vad studien skulle handla om och i vilket syfte som 
enkätstudien skulle användas till. Informationen de fick stod längst upp på 
enkäten för att samtliga som fick chans att deltaga inte skulle missa den. 
Därefter följdes den så kallade samtyckeskravet som innebär att de själva får 
bestämma om de vill vara med på studien. Deltagarna blev här informerade 
om att det var frivilligt att delta i studien. I studien behövde deltagarnas inte 
svara på samtliga frågor om man inte kände för att göra det, man fick delta i 
den mån som man själv önskade. Deltagarna blev också informerade om att 
enkäten genomfördes helt anonymt, vilket stödjer principen om 
konfidentialitetskravet. Det innebär att deltagarna ska erbjudas största möjliga 
konfidentialitet och att personliga uppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att 
ingen utomstående kan komma åt dessa. Slutligen kommer uppgifterna i den 
här studien att enbart gå till just detta examensarbete. Och med det uppfylls 
Nyttjandekravet som är den fjärde och sista kategorien i forskningsrådets 
etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Efter studiens avslut så kommer 
samtliga resultat att raderas.  
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8 Teoretiskt perspektiv 
Den här studien kommer att utgå ifrån en fenomenologisk utgångpunkt. Då det 
fenomenologiska perspektivet blir att fokusera på den enskilda människans 
upplevelser och erfarenheter är det relevant för denna typ av studier.  
 

8.1 Fenomenologisk studie 
Motiveringen till att studien är fenomenologisk är på grund utav att studien 
inriktar sig på deltagarnas tidigare erfarenheter. I en fenomenologisk studie så 
ligger intresset i vad de deltagande svarar och har för motiveringar, snarare än 
om svaret är korrekt eller som förväntat (Denscombe, 2018).  
 
Bengtsson (1988) menar på att ett fenomenologiskt perspektiv är att vara 
objektiv. Med objektiv menar författaren att vetenskapliga teorier och sunt 
förnuft lämnas utanför tankeverksamheten och att fokus istället hamnar på det 
som är i centrum för studien. I denna studien undersöks det inte vad 
vårdnadshavarna förväntas kunna om läroplanen, eller att undersöka om det 
fakta vad de har för kunskap om den. Istället handlar studien om 
vårdnadshavarnas medvetenhet om läroplanen och vad deras individuella 
erfarenhet är om den.  
 
Denscombe (2018) skriver att fenomen är något som i sin tur behöver att 
förklaras. På så sätt blir en fenomenologisk synvinkel ett fokus på de 
mänskliga erfarenheterna i sin allra första och inte ännu filtrerade form. Till 
skillnad från andra metoder som handlar om att forma bilden som kommer till 
dem genom en undersökning använder fenomenologin mer direkt det 
materialet det får och låter det skapa sin egen fria bild.  
 
Nackdelen med fenomenologisk studie är att i denna studien så vet vi ingenting 
om deltagarnas tidigare bakgrund, förutom de faktum att de är vårdnadshavare 
och förskollärare. Vi har ingen fakta om deras erfarenheter eller privata 
meningar om läroplanen – vilket hade annars kanske lett till en djupare och 
mer ingående studie. 
 
Att se saker fenomenologiskt innebär att se saker genom någon annans ögon 
och förstå sakerna på samma sätt som de gör. Detta kan i forskarvärlden bli ett 
problem då studien istället för att fokusera på studien hamnar på människan 
och dess egenskaper och erfarenheter (Denscombe, 2018). 
I denna studien används det mestadels stängda svar (vilket innebär att 
svarsalternativen redan är nedskrivna) och deltagarna får istället välja det 
alternativet som passar bäst till deras erfarenheter och tankar. Det underlättar 
studiens fenomenologiska synvinkel då fokusen inte hamnar enbart på 
deltagarnas individuella fria svar. Likaväl finns det två frågor i studien där 
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deltagarna får svara fritt, vilket ger möjligheten att även få en inblick i deras 
erfarenheter och synsätt.  
 

 

9 Samhällsorienterat perspektiv 
 
Den här studien kommer att utgå ifrån ett samhällsorienterat perspektiv på 
skolans verksamhet. Motiveringen till detta är att vårdnadshavarna har krav på 
att få information om läroplanen, samt att förskollärarna har som krav på att 
lära ut om läroplanen. Därav så blir fokus på att se huruvida förskollärarna gör 
för att lyckas med sin uppgift, och om vårdnadshavarna har fått informationen.  
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10 Resultat 
 
Här presenteras resultatet på enkätundersökningarna. För att få svar på 
frågeställningarna Hur uttrycker sig vårdnadshavarna om förskolans läroplan 
och Hur informerar förskollärarna om läroplanen till vårdnadshavarna så 
kommer resultatet att presenteras i två delar, en för varje enkät. Sedan följer 
en slutdiskussion som är gemensam för de båda undersökningarna. Resultatet 
presenteras i olika kategorier för att underlätta analysen.  

10.1 Vårdnadshavares medvetenhet om läroplanen 
Den första delen av resultatet handlar om enkät nr 1 som besvarades av 
vårdnadshavare som har barn på svensk förskola.   

10.1.1 Vårdnadshavares kännedom om läroplanen 
Studien visar att de flesta vårdnadshavarna har hört talas om läroplanen 
tidigare. Strax över 90% av deltagarna medger att de har hört talas om 
begreppet tidigare och de som svarade att de inte hade hört talas om den eller 
var osäkra på det var ca 4% vardera. I fältet på övriga kommentarer är det ett 
flertal av de svarande som skriver att de själva jobbar på förskola och därav så 
besitter de kunskap om läroplanen. Studien visar att av de som deltog arbetar 
strax över 20% inom skolverksamheten. Av dessa var det 2% som aldrig hade 
fört talas om läroplanen, resterande hade hört talat om begreppet tidigare.  
 

Studerar till förskollärare, annars hade jag haft NOLL KOLL på 
läroplanen.  

(Svar från enkät nr 1) 
 
Däremot på frågan hur mycket kunskap de hade om läroplanen var de desto 
mera splittrade (Se figur 1). Faktum är att lite mer än en tredjedel av deltagarna 
menade på att de hade läst läroplanen och förstått vad den handlar om och lika 
många deltagare säger att de har hört om läroplanen men inte besitter så 
mycket fakta om den. En mindre siffra av deltagarna har läst den men förstår 
ändå inte innehållet. Jämfört med de 90% som har hört talas om läroplanen 
tidigare är det alltså inte en stor del av dem som har läst den.  
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Figur 1 

 
 
 
 
Om förskolan har ett mål om att begreppet läroplan ska informeras ut till alla 
vårdnadshavare så visar studien på att målet nästan är uppnått. Men om 
verksamheten vill att samtliga vårdnadshavarna ska besitta kunskap om själva 
läroplanen och dess innehåll visar studien på att verksamheterna behöver jobba 
vidare med det. 

10.1.2 Förskolans kommunikation med vårdnadshavarna om läroplanen 
Det framkommer i studien att förskolan når ut med informationen om 
läroplanen till vårdnadshavarna, detta syns genom att över 80% av deltagarna 
i studien menar på att de har fått information om läroplanen just via förskolan. 
En mindre siffra av de som deltog svarar att de inte upplever att de har fått 
någon information och en ännu mindre siffra tyder på att de är osäkra på om 
de har mottagit någon information om läroplanen.   
 

Förskolan uppdaterar varje vecka hur de jobbar utifrån läroplanen. 
Med bilder och text på Facebook.  

(Svar från enkät nr 1) 
 

Jag har haft två olika dagis till mina barn. Ett föräldrakooperativ 
som jobbade väldigt mycket efter läroplanen och hade väldigt 
mycket koll om vad som hände i den. Nu har vi ett kommunalt 
dagis där vi inte alls är så insatta i hur det fungerar och har inte så 
mycket insyn i verksamheten pga. av att det inte finns tid för 
personalen att skicka ut den informationen till oss. 

(Svar från enkät nr 1) 
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I studien var det högsta antalet deltagare i åldern mellan 25 - 35 år. Studien 
visar även att det är den åldern som verkar ha mest koll på läroplanen. Faktum 
är att ca 90% av de som deltagit i studien som är i åldern 25 - 35 år medger att 
de har läst i läroplanen och ca 40% förstår vad den handlar om. I den yngre 
kategorien som var mellan 18 – 25 år så hade 10% aldrig hört talas om 
läroplanen förut. Samtidigt hade hälften av de som deltog i samma ålder både 
läst läroplanen och ansåg sig förstå vad den handlade om. I åldern 35 – 45 år 
menade ca 25 % av deltagarna att de hade läst i läroplanen. I åldern 45+ så var 
det ingen som hade läst i läroplanen och 50% av de hade inte hört talas om den 
tidigare.  

10.1.3 Informationen om läroplanen sker ofta vid inskolning och 
föräldramöten  

I studien fick deltagarna svara öppet på hur de hade fått information om 
läroplanen. I den kom det fram att de flesta deltagare menar på att 
informationen kommer främst från föräldramötena som förskollärarna har för 
vårdnadshavarna en gång per termin (ca 1 gång var 6e månad).  I övrigt ansåg 
deltagarna att informationen om läroplanen som kommit fram till dem skedde 
via dokumentation som veckobrev och mail. Ett flertal deltagare nämner även 
på övriga kommentarer att förskollärarna använder sociala medier såsom 
Facebook och instagram för att informera om läroplanen.  
 

De har berättat om den vid föräldramöte och hänvisar till läroplanen 
vid olika aktiviteter i förskolan.  

 
                     (Svar från enkät nr 1) 

 
Att den finns och att de ska följa den och den informationen har vi fått 
via föräldramöten.  

(Svar från enkät nr 1) 
 
 
Ett av de andra vanligaste tillfällena för förskollärarna att informera om 
läroplanen enligt studien är via inskolningen. Ett flertal deltagare menar på det 
är vid direktkontakten som lärande om läroplanen äger rum. Exempel som 
lyfts fram utöver föräldrasamtal och inskolning är att informationen lämnas 
vid det dagliga mötet. 
 

10.1.4 Summering av enkät nr 1 
Att läroplanen existerar vet de allra flesta vårdnadshavare enligt denna studien. 
Även om inte alla har läst i den eller förstår innebörden så kan man ändå tolka 
att förskollärarna har gjort ett bra jobb med att informera om den till 
vårdnadshavarna.  
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Jag förstår att det är viktigt att ha koll på läroplanen som förälder, dåligt 
av mig där. Men det allra viktigaste är att min tjej längtar efter 
förskolan för att hon har så kul med de fantastiska pedagogerna som 
arbetar där! 

(Svar från enkät nr 1) 
 

10.2 Förskollärares kommunikation om läroplanen 
I följande del av resultatet analyseras förskollärarnas svar på enkät nr 2 som 
handlar om kommunikationen mellan vårdnadshavare och förskollärare om 
läroplanen.  

10.2.1 Förskollärare om vårdnadshavares medvetenhet om läroplanen 
 

Föräldrar börjar bli mer medvetna och frågar mer om vår läroplan. 
(Svarande från enkät nr 2) 

 
När förskollärarna i studien svarade på om de trodde att vårdnadshavarna 
kände till läroplanen svarade majoriteten ja (Se figur 2). Över 90% av 
deltagarna delgav även att de hade som rutin på sin verksamhet att informera 
om läroplanen till vårdnadshavarna. Att informera om läroplanen på rutin 
verkar vara av majoritet då enbart ca 6% av deltagarna sade att de inte hade 
någon rutin på att informera vårdnadshavarna om den. Med tanke på studiens 
antal deltagare kan det tolkas som en generellt liten siffra.  
 
 
 

 
Figur 2 

 
Studien visar att de allra flesta som deltagit i undersökningen tror att 
vårdnadshavarna känner till läroplanen. Materialet visar att av de som jobbar 
med de yngsta barnen (1 – 2 år) är det nästan 80 % som tror att deras 
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vårdnadshavare känner till läroplanen. Av de som jobbar i blandade åldrar eller 
med barn som är mellan 3 - 5 år är ca 25% osäkra på om vårdnadshavarna vet 
att det finns en läroplan.  

10.2.2 Förskollärares rutiner vid information om läroplanen 
I studien fick deltagarna svara fritt på hur de som informerar om läroplanen 
väljer att verkställa detta. Återkommande svar på hur de väljer att informera 
om läroplanen är vid inskolning, föräldramöten, dokumentationer och 
utvecklingssamtal. Det allra vanligaste alternativet enligt studien bland 
deltagarna är att informera vårdnadshavaren om läroplanen vid inskolningen, 
därefter kommer föräldramötena. Även information i form av lappar uppsatta 
i verksamheten, delning av information via sociala medier såsom instagram 
eller dagliga samtal i hallen är återkommande exempel på hur de informerar 
om läroplanen. 
 

Vi informerar om det på vår dokumentationsvägg som vi uppdaterar 
varje vecka, samt månadsbrev. Vi brukar även prata om det under tex 
inskolnings/utvecklingssamtal, men kan inte garantera att alla 
vårdnadshavare fått information om det då alla pedagoger gör lite 
olika. 

(Svar från enkät nr 2)  
 
 

Vid föräldramöte, utvecklingssamtal och Inskolningssamtal. Sen 
skickar vi ut dokumentationer där målen står med för att ge ökad 
förståelse att vi har ett syfte med våra aktiviteter. 

(Svar från enkät nr 2) 
 
 

Enligt studien väljer förskollärarna även att informera om läroplanen via 
veckobrev, mail och i den övriga dagliga kontakten. Dokumentation via miljön 
som på väggarna i hallen eller på annan plats i verksamheten är även ett 
återkommande exempel (se citat ovan). Även om inskolning och 
föräldramöten är det vanligaste sättet att informera om läroplanen visas det 
även i studien att flera sätt är möjliga.  

10.2.3 Förskolan ska informera om läroplanen 
Det framkommer i studien att över 90% av förskollärarna som svarat anser att 
det är viktigt att vårdnadshavarna har kunskap om läroplanen. Resterande 
procent är tveksamma eller negativa till deras kunskap är av betydning. 
 

Jag tycker inte att vårdnadshavare behöver ha kunskap om förskolans 
läroplan, beroende på vad man menar med kunskap. De ska ha 
kännedom om den och sedan möter de den under barnets år och får 
såklart fråga och få förklarat den för sig. 
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(Svar från enkät nr 2) 
 
Studien visar att förskollärarna anser att det är förskolans ansvar att se till att 
vårdnadshavarna får information om läroplanen (Se figur 3). Detta lyfts fram 
av att majoriteten svarade på att det är just förskolan som ansvarar för att 
vårdnadshavarna får ansvar om läroplanen.  
 

Att vårdnadshavarna blir medvetna är såklart förskolepersonalens 
ansvar. Att ta till sig och läsa den är egenansvar. 

 
(Svar från enkät nr 2) 

 

 
Figur 3 

 
 
 
Bland kommentarerna så framkommer det även att de förväntar sig att 
vårdnadshavarna tar sitt eget ansvar och följer upp och läser den (Se 
kommentaren ovanför Figur 3). En del av deltagarna anser även att det är 
samhället som borde informera om läroplanen till vårdnadshavarna.  

10.2.4 Summering av enkät nr 2 
Resultatet av enkät nr 2 visar att förskollärarna har en rutin i att arbeta med att 
förmedla informationen om läroplanen till vårdnadshavare. Den visar också 
att det finns olika sätt för att nå fram till detta genom att informera vid olika 
sammankomster som föräldramöten, aktiviteter etc. Majoriteten av deltagarna 
svarar att de är just förskolan som ansvarar för att vårdnadshavarna ska få 
information om läroplanen.  
 

Det är tyvärr så att du inte kan nå alla men finns inget intresse så har 
man i alla fall gjort sitt jobb och försökt. 
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(Svar från enkät nr 2) 

11 Diskussion 
 
Nästa stycke presenterar resultatdiskussionen som kommer att kopplas ihop 
med tidigare forskning, bakgrund samt vald metod i samband med studien.  
 

11.1 Resultatdiskussion 
Här följer en resultatdiskussion som kopplar studiens resultat till bakgrund och 
tidigare forskning.  

11.1.1 Förskollärare och vårdnadshavares samverkan 
Syftet med den här studien är att öka kunskapen om vårdnadshavares 
medvetenhet om läroplanen och få en inblick i hur förskollärare väljer att 
informera om den. Studiens resultat visar att de allra flesta vårdnadshavarna 
har en medvetenhet om läroplanen och att förskollärarna jobbar kontinuerligt 
med att informera vårdnadshavarna om den. Däremot är det en stor andel 
vårdnadshavare som inte besitter så mycket kunskap om läroplanen och det är 
inte många som har läst den eller förstår vad den handlar om. Men i överlag så 
visar ändå förskollärarna att de jobbar med att informera om läroplanen och 
vårdnadshavarna tycks uppmärksamma detta eftersom de svarar att de har tagit 
emot information om den. 
 
I bakgrundskapitlet lyftes det fram att Skolverket (2018) skriver i läroplanen 
att det är förskollärarna som har i uppgift att informera vårdnadshavarna om 
läroplanen. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) ger exempel på att 
informationen kan nå ut till vårdnadshavarna via introduktion, fortlöpande 
samtal, delaktighet i värderingen och utvecklingssamtal. Detta syns i studien 
då övergripande av de svarande menar på att de har fått informationen om 
läroplanen via inskolningen, föräldramöten och utvecklingssamtal.  
 
I studien framkom det att de som jobbar med barn i de yngsta åldrarna var mer 
övertygade om att vårdnadshavarna kände till läroplanen. I studien framkom 
det även att ett av de vanligaste sätten för förskollärarna att informera om den 
var just vid inskolning. En tolkning av dessa två aspekter kan vara att 
personalen som har hand om de yngre barnen relativt nyligen har haft en 
kommunikation med vårdnadshavarna vid inskolningen där samtal om 
läroplanen just har ägt rum. Vid högre ålder brukar barnen byta avdelning och 
därav möter ny personal. Eftersom denna nya personalen inte har varit med 
under inskolningen så blir den möjligtvis tveksamma till vårdnadshavarnas 
medveten om läroplanen och i studien svarar de att de är osäkra på om 
vårdnadshavarna har hört talas om läroplanen tidigare.  
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11.1.2 Vårdnadshavarnas intresse för förskoleverksamheten 
Även om förskollärarna har det övergripande ansvaret om att informera 
vårdnadshavarna om läroplanen så har även vårdnadshavarna en förväntan på 
sig att vara nyfikna på verksamheten och vara mottagliga för att samtala om 
denna (Skolverket, 2018). Som i Bercnik och Devjaks (2017) studie så visar 
vårdnadshavarna i överlag att de är intresserade av sitt barns skolgång och 
gärna vill vara med och få information om verksamheten. Detta syns i studien 
då det överlag var många deltagare som var uppmärksamma på de tillfällena 
som förskollärarna har valt att informera om läroplanen. Inte minst märks det 
när vårdnadshavarna väljer att frivilligt gå på föräldramötena. Det kan också 
tydas på att förskollärarna har varit tydliga med budskapet när de har gått ut 
med informationen eftersom majoriteten i studien har kunnat tillhandahålla sig 
informationen.  

11.1.3 Slutsats 
Att vårdnadshavare får kunskap om läroplanen anses positivt för förskolans 
utveckling och det är därför viktigt att belysa och uppmärksamma på hur 
förskollärarna gör det och hur vårdnadshavarna får kunskapen till sig. 
Samuelsson och Sheridan (2004) menar på att förskollärare är nöjda med att 
arbeta med läroplanen och detta kan synas i studien då majoriteten av 
förskollärarna anser att det är viktigt att förmedla om den. Genom att 
förskollärarna främjar för ett positivt samarbete med vårdnadshavare så 
gynnas förskolans utveckling. När förskollärarna informerar vårdnadshavarna 
om läroplanen så bjuder de indirekt in vårdnadshavarna i verksamheten och 
ger dem en förståelse för dess arbete. Bercnik och Devjak (2017) visade i sin 
studie att en inbjudan i verksamheten är önskvärt för vårdnadshavarna.   
 
I studien så fick vårdnadshavarna svara på hur de fick information om 
läroplanen och förskollärarna fick svara på hur de levererar informationen. 
Genom att analysera de båda enkäternas svar så ser man att svaren är 
sammanhängande.  Förskollärarna menar på att de informerar om läroplanen 
till vårdnadshavarna via inskolning, föräldramöten, dokumentation osv. På 
samma sätt svarar vårdnadshavarna att de har mottagit informationen om 
läroplanen via förskolläraren via föräldramöten, inskolning och 
dokumentation. Tolkningen utav detta kan bli att förskollärarna arbetar med 
att leverera ut information om läroplanen och vårdnadshavarna tar emot den.  
 
Tallberg Broman (2013) skriver också om att förskolan hela tiden 
moderniseras och att idag når förskollärarna ut till vårdnadshavarna med 
moderna metoder såsom mail och sociala medier. Detta stärks också i studien 
där förskollärare menar på att de delar information om läroplanen via den 
sociala medianen instagram. Vårdnadshavare bekräftar detta med att de har 
fått informationen både via instagram och mail.  
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På svaret om förskollärarna tror att vårdnadshavarna känner till läroplanen så 
var en del tveksamma och svarade att de kanske gjorde det. Anledningen till 
att förskollärarna inte visste om de kände till läroplanen kan tolkas som om att 
de inte har haft en dialog med vårdnadshavarna där de har fått bekräftat på att 
informationen som de har lämnat ut har kommit fram och blivit förstådd. Foot 
m.fl. (2002) visar i sin studie att vårdnadshavarna gärna vill bli mer 
inkluderade i verksamheten och har ett önskemål på att vara med i flera 
anordnade aktiviteter. Uppfattningen av dessa två aspekter skulle kunna vara 
att bjuda in vårdnadshavarna till att delta i workshops för att lära sig mer om 
läroplanen och faktiskt få en större kunskap om den och dess innehåll. 
Samtidigt kan förskollärarna undersöka hur informationen de förmedlar 
kommer fram och hur de kan förbättra sitt sätt att förmedla om den. Speciellt 
för de vårdnadshavarna som har äldre barn då förskollärarna var mer 
tveksamma till om deras vårdnadshavare kände till läroplanen.  

11.2 Metoddiskussion 
Eftersom denna studie skulle kunna bli en mätningsstudie skulle jag kunna 
använda båda kvalitativa och kvantitativa metoder. Denna studie har använt 
en kvalitativ metod vid analys med ett litet inslag av kvantitativ metod. Att 
studien kategoriseras som kvalitativ ansågs passa bäst då studien inte 
fokuserade på ett enbart siffermässigt resultat. Jag är medveten om att 
enkätundersökningar brukar använda kvantitativ metod vid analys men i denna 
studien valde jag istället att använda en kvalitativ metod eftersom studien 
bland annat innehöll både öppna och stängda frågor. De öppna frågorna 
ställdes för att ge deltagarna chansen att få svara fritt utifrån egen tanke och 
erfarenhet. Genom att svara fritt finns möjligheten att analysera svaren 
individuellt och studien får en chans till ett djupare svarsresultat. Därav ansåg 
jag att en kvantitativ metod passade mindre bra än en kvalitativ. En 
kvantitetstudie visar inte de fria svaren eller har en tendens att generalisera 
resultatet, då det enbart är siffrorna som visas.  

11.3 Vidare forskning 
Vårdnadshavares medvetenhet om läroplanen är ännu ett outforskat område. I 
den här studien ville jag ha fram om vårdnadshavare vet om att läroplanen 
existerar. En vidare forskning inom detta skulle kunna vara att se vad de kan 
om den och om de har uppfattat innehållets fakta på ett korrekt sätt.  
 
Studien handlar också om hur förskollärare förmedlar informationen om 
läroplanen till vårdnadshavarna. Ett förslag till vidare forskning hade varit att 
ta reda på vad förskollärarna har för erfarenhet om vårdnadshavares intresse 
om läroplanen.  
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Bilaga 1 
 
 

Missiv enkät nr 1 
 
Mitt namn är Jennie Pettersson och jag studerar förskollärarprogrammet på 
Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag skriver just nu min c-uppsats som handlar 
om förskolans läroplan och om hur förskollärare informerar om den. Detta 
för att öka kunskapen om ämnet och få inblick i hur informationen om den 
förs mellan vårdnadshavare och förskollärare. För att ta reda på detta har jag 
gjort en enkät som jag blir jättetacksam om du som vårdnadshavare vill svara 
på. 
 
Enkäten är helt anonym och inga förkunskaper behövs. Den tar mellan 1 - 3 
minuter och besvaras nedan. 
 
TACK för att du tar dig tid! :)  
 
 
 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNFgmCf1fgBuM2Pg_YEzmn
nPQL9TWhxZ4XcFKQV5yXgmiOHA/viewform?fbclid=IwAR3HQ549UR
3DMh10GDfPkHcTzPrvvFTiqY7IN_4JcqJSXbW0IbT-Uxq9zbg  
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Enkät nr 1 
 
 

Har du barn som går på svensk förskola? 
 
Ja 
Nej 
 
 

I vilken ålder är du? 
 
18 – 25 år 
25 - 35 år 
35 - 45 år 
45 år + 
 
 
 
 

Vad jobbar du med? 
 
Jag jobbar inte 
Jag studerar 
Jag jobbar inom vården 
Jag jobbar inom skola 
Jag har eget företag 
Annat  
 
 

Har du hört talas om förskolans läroplan? 
 
Ja  
Nej  
Kanske 
 
 

Har personalen på din förskola informerat dig om att det finns en 
läroplan för förskolan? 

 
Ja 
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Nej 
Kanske 
 
 
 

Om ja på föregående fråga, hur har de informerat om den? 
 
Svar:  
 
 
 

Hur mycket anser du att du kan om läroplanen? 
 
Jag har aldrig hört talas om den  
Jag har hört om den men kan inte så mycket om den 
Jag har inte läst den men jag har hört om den och vet vad den handlar om. 
Jag har läst den men förstår inte riktigt vad den handlar om.  
Jag har läst den och förstår väl vad den handlar om.  
 

Övrig kommentar/valfri skrift: 
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Bilaga 2 
 

Missiv enkät 2 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Jennie Pettersson och jag studerar förskollärarprogrammet på 
Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag skriver just nu min c-uppsats som handlar 
om förskolans läroplan och om hur förskollärare informerar om den. Detta 
för att öka kunskapen om ämnet och få inblick i hur informationen om den 
förs mellan vårdnadshavare och förskollärare. För att ta reda på detta har jag 
gjort en enkät till förskollärare om läroplanen och hur de jobbar med den. 
Enkäten är anonym, enkel och tar max tre minuter.  
 
Jag undrar om du som rektor skulle vilja vidarebefordra denna länken till era 
förskollärare och fråga om de har tid och lust att svara på den? Jag är väldigt 
tacksam för de svar som jag får in.  
 
Kontakta mig gärna om ni har frågor.  
 
Tack på förhand! :) 
 
Med vänlig hälsning / Jennie Pettersson 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeTDdDTDvFzIm9K1QuHea9
YW-ff_XnLPAMxxAm6jyRNmTiyg/viewform?usp=sf_link 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkät nr 2 
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Jobbar du på svensk förskola? 
 
Ja 
Nej 
 
 
 
 

Vilken yrkestitel har du? 
 
Förskollärare 
Barnskötare 
Annan 
 
 
 
 

Vilken åldersgrupp jobbar du med? Obs! Flera svar är möjligt 
 
1 år 
2 år 
3 år 
4 år 
5 år 
 
 
 

Tror du att vårdnadshavarna på din förskola känner till 
läroplanen?  

 
Ja 
Nej 
Kanske 
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Har ni som rutin att informera om läroplanen? 
 
Ja 
Nej 
 

Om ja på föregående fråga, hur informerar ni om den?  
 
Svar:  
 
 

Tycker du att det är viktigt att vårdnadshavarna har kunskap 
om Förskolans läroplan? 

 
Ja 
Nej  
Kanske 
 
 
 

Vems ansvar tycker du det är att vårdnadshavarna blir 
medvetna om att förskolan har en läroplan? 

 
Vårdnadshavarna själva 
Personalen på förskolan 
Samhället 
BVC 
Annan 
 

Övrig kommentar/valfri skrift: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


