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SAMMANFATTNING 
 
Denna kvalitativa intervjustudie belyser föräldrars uppfattning av förskolans uppdrag 
samt deras syn på pedagogens roll och uppdrag. Genom sex stycken intervjuer med 
föräldrar i förskolan har följande resultat trätt fram. Förskolans uppdrag, enligt 
respondenterna är att skapa trygghet för barnen samt att vara en plats för social 
träning. Pedagogens roll menar respondenterna består av att vara inspirerande, att 
vara en positiv förebild och att ha talang för yrket. Pedagogens uppdrag är enligt 
respondenterna att se barnet, att kunna möta föräldrarna samt att följa läroplanen. Jag 
fann tre intressanta aspekter i dessa resultat, nämligen att majoriteten av föräldrarna 
menar att det i förskolans uppdrag ingår att skapa trygghet, att föräldrar väldigt 
bestämt menar att följa läroplanen är pedagogens främsta uppdrag, även om ingen av 
föräldrarna hade direkt kunskap om vad som står i läroplanen och slutligen att det 
viktigaste i pedagogrollen var att ha talang för yrket, eller som flera av föräldrarna 
uttryckte sig – att ha ”det”.   
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All I Really Need To Know I Learned In Kindergarten  

Most of what I really need to know, about how to live, and what to do and how to be -  I learned in 

kindergarten. 

These are the things I learned: 

Share everything. 

Play fair. 

Don't hit people. 

Put things back where you found them. 

Clean up your own mess. 

Don't take things that aren't yours. 

Say you're sorry when you hurt somebody. 

Wash your hands before you eat. 

Flush. 

Warm cookies and cold milk are good for you. 

Learn some and think some 

Draw and paint and sing and dance 

Take a nap every afternoon. 

When you go out into the world, 

Watch out for traffic, 

Hold hands and stick together. 

Be aware of wonder. 



6 

1 INTRODUKTION 
I arbetet som förskollärare, eller pedagog som jag väljer att kalla det i rapporten, 
arbetar man nära flera olika grupper av människor i spridda åldrar. Barnen på 
förskolan är den primära gruppen på vilkas behov verksamheten baseras, men utöver 
barnen och arbetslaget möter och interagerar pedagogerna även med föräldrar som i 
de allra flesta fall visar ett intresse av att få insyn i verksamheten. Dessa tre grupper 
är pedagogernas samarbetspartners, och i rollen som pedagog ingår att kunna 
samarbeta med alla på ett professionellt sätt eftersom verksamheten i förskolan till 
stor del bygger på att pedagogen får detta samspel att fungera. För mig ligger det 
komplexa i pedagogyrket i att kunna se och tillgodose alla dessa gruppers behov. Jag 
har valt att rikta denna forskning mot föräldrarna i förskolan, eftersom deras roll i 
verksamheten är vikig samt att det i läroplanen för förskolan tydligt står att 
arbetslaget ska ge föräldrarna möjligheter att få inflytande över verksamheten. För att 
kunna möta framtidens krav och utmaningar behövs kunskaper om de förväntningar 
föräldrarna har på förskolan och pedagogen, det är av intresse ur pedagogsynpunkt 
då föräldrarna är förskolans kunder. Mitt arbete syftar till att öka kunskapen om 
synen på pedagogens roll och uppdrag och upplevelsen av förskolans uppdrag ur 
föräldrars synvinkel. Undersökningen är av intresse för förskolan allmänhet och dess 
pedagoger i synnerhet då den ger en uppfattning om föräldrars förväntningar. 
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2 BAKGRUND 
I bakgrundskapitlet belyses förskolans framväxt genom historien, pedagogens roll 
och uppdrag, föräldrarnas roll i förskolan samt styrdokumenten. 
 

2.1 Förskolans framväxt 
 
För att förstå dagens förskola och den verksamhet som bedrivs behöver vi gå bakåt i 
tiden för att hitta grunden till de föreställningar som vi har idag. Texten tar avstamp i 
början av 1800-talet och redogör i väldigt komprimerad form de filosofier och tankar 
som låg till grund för föregångarna till dagens förskola. 
 

2.1.1 Småbarnsskolan  
 
När föräldrarna under industrialiseringen i början av 1800-talet inte längre hade 
möjlighet att stanna hemma och undervisa sina barn växte småbarnsskolan fram och 
tog över denna uppgift (Vallberg Roth, 2002). Först och främst var det barn från 
fattiga arbetarfamiljer där modern arbetade som kom till småbarnsskolan (Stenmalm 
Sjöblom & Johansson, 1992). Syftet med småbarnsskolan var inte enbart att barnen 
skulle få kunskaper utan även att ge omsorg och uppfostran. Barnen skulle vänjas vid 
regler och disciplin (Vallberg Roth, 2002). Att förmedla kunskap och ge barnen en 
kristen uppfostran var målet i småbarnsskolan där man bedrev undervisning i stora 
skolsalar och där barnen beskrevs som lärljungar. När barnen började i 
småbarnsskolan var de minst två år gamla och många gick kvar tills de var över sju 
år (Stenmalm Sjöblom & Johansson, 1992). Efter 1850/60-talet började kyrkans 
makt att betvivlas och sekulariseringen började. Nu skulle hemmet och hembygdens 
historia prioriteras. Fröbelpedagogiken betonade detta i barnträdgårdsrörelsen runt 
1890-talet (Vallberg Roth 2002). 
 
 
 

2.1.2 Barnträdgården 
 
Perioden med barnträdgårdar träcker sig från slutet av 1800-talet till mitten av 1900-
talet. Här dominerar ett socialpedagogiskt perspektiv läroplanen och det yttrar sig på 
följande sätt. 
 
Tanken bakom barnträdgården var att ge den hemarbetande husmodern några 
timmars avlastning, vidare ansåg man att barnen behövde vara i en pedagogisk och 
lämplig miljö som samtidigt stödjer deras utveckling. Ett generellt ändamål var 
”karaktärsdaning, skolförberedande verksamhet och förädling av familjelivet”(sid 64 
Vallberg Roth, 2002). Man betonade uppfostran snarare än undervisning under denna 
period. Barnens fostran ska vara moderlig och inte skolmässig. Svenska 
Fröbelförbundets tidskrift Barnträdgården sägs vara sin tids styrdokument för 
barnträdgårdsverksamheten (Tallberg Broman, 1991 refererad i Tellgren, 2008).  
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Det var inte enbart barnträdgårdsledarinnorna som hade en önskan om en miljö 
inspirerad av hemmet, utan detta förekommer i otaliga statliga skrifter fram till 1960-
talet. Befolkningskomissionen från 1938 uppger att: 
 

Barnens sysselsättande skall inte hava karaktären av en skola utan av ett hem. 
 

 
Det går att urskilja en reform från socialpedagogiska till socialpsykologiska 
tendenser under den här perioden vid slutet 1930- och 1940-talet. 1930-talet anses 
vara en viktig period i utvecklingen av förskollärarutbildningen. Intresset för 
barnpedagogik och barnomsorg kommer inte endast från Fröbel-förbundet utan även 
från statligt håll. Nya utbildningar blir till då förskollärarutbildningarna i Stockholm 
startar, skriver Johansson (1992, refererad i Tellgren, 2008). Med påverkan från 
Fröbels syn på uppfostrans uppdrag att stödja ett växande inifrån barnet, istället för 
ett skapande utifrån, tog barnträdgårdspionjärerna avstånd från den tidens 
konventionella skolundervisning. (Tellgren, 2008) 
 
 

2.1.3 Förskolan 
 
Efter andra världskriget dominerar en socialdemokratisk folkhemspolitik Sverige. Nu 
får stat och kommun ett allt större inflytande. Vid denna tid skrevs följande text; 

 
Kommittén uttrycker emellertid den förhoppningen, att den kvalificerade vårdpersonalen 
även i egenskap av kommunala tjänstemän skall ges tillfälle till personliga insatser och 
initiativ, pedagogiskt nyskapande och fri experimentverksamhet. Lika viktigt som det är att 
barnstugornas relativa fria och obundna arbetsformer lämnas oantastade, lika viktigt är det att 
barnstugeverksamheten även under kommunal ledning och förvaltning kopplar in det friska 
och initiativrika intresset hos föräldrarna för denna verksamhet. (SOU 1951:15, Sid 111 
refererad i Fredriksson, 1993) 
 

Intentionen med verksamheten ändras och miljön på förskolan omvandlas från 
hemlik till utforskande. Förskolans betonande av hemmet kommer från Friedrich 
Fröbels tanke om relationen mellan hemmet och kindergarten. Fröbels idéer har trots 
omtolkningar inverkan på dagens förskoleverksamhet (Vallberg Roth, 2002). Nu 
betonas en individualiserad och omväxlande miljö för det livslånga lärandet. De krav 
man ställt på kunskaper, utbildning och arbetssätt hos pedagogen som arbetar i 
förskolan förändras i takt med att förskolans barn – och kunskapssyn skiftar (Öhman, 
2003). 
 
Under 1970-talet beskrevs barnen som sociala redan från födseln, och man såg barn 
som kapabla att samspela med sin omgivning. Barnets sätt att uppfatta världen är det 
som skiljer dem från vuxna, menade forskarna. Pedagogen behövde vid denna tid 
främst en stor kunskap om barns utveckling och behov. 1980-talet präglades av att 
leken fick en betydande roll, då barn genom leken lär och utvecklas. Under denna 
period menade man att det var just lekandet som skiljde barnet från den vuxne. 
Pedagogens uppgift blev nu att kunna se, förstå och tolka det lekande barnet. Under 
1990-talet, närmare bestämt 1998 kom förskolans egna läroplan, Lpfö-98. Vilken 
fokuserar på barns lärande, där barnets reflektion över det egna lärandet är viktigt 
(Öhman, 2003). I intervjuer gjorda av Skolverket 1998 (Skolverket, 2008) menar mer 
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än hälften av de intervjuade pedagogerna att det blivit mer fokus på barns lärande i 
och med läroplanens införande. 
 

Olika mönster från tidigare läroplansperioder blandat med nya inslag kan 
utläsas i dagens läroplan. Den kan på så sätt sägas bära spår från hela  
den historiska samhällsomvandlingen (sid 163 Vallberg Roth 2002).  

 
 Förskolan lyder under skollagen, Lpfö-98 och Skolverkets allmänna råd. 
Skolverkets allmänna råd om förskolans kvalitet baseras på bestämmelser i 
skollagen, läroplanen för förskolan och FN:s barnkonvention. De utgår även från 
forskning, kunskap och beprövad erfarenhet. Där står det att förskolan ska vara 
trygg, rolig och lärorik plats, där omsorgen och lärandet ska gå hand i hand och där 
pedagogerna i samarbete med hemmen ska ge varje barn förutsättningar för 
utveckling. 
 
                   

2.2 Pedagogens roll och uppdrag 
 
Pedagogens roll och pedagogens uppdrag är två skilda begrepp som är tätt 
förknippade med varandra. Här belyses de två begreppen och deras innebörd.  
 

2.2.1 Pedagogens roll 
 
Ordet pedagog kommer från pedago´g som i antikens Grekland var en slav som 
ledsagade barnen till och från skolan och ibland även undervisade dem i hemmet; 
senare lärare, undervisare (NE.se 10.04.19).  
 
Ordet roll är ett sociologiskt begrepp för de förväntningar och normer som är 
förknippade med en social position eller uppgift (NE.se 10.04.19). 
 
Morgenstern skriver i Barndomens paradis (1861/67, refererad i Vallberg Roth 2002) 
att en genuin småbarnslärarinna framför allt skulle ha kärlek till barnen och ett glatt 
och livligt psyke utan att sakna lugn och sinnesnärvaro för att kunna verka med 
auktoritet över barnen. Från småbarnsskolans lärarinna gick pedagogrollens 
utveckling till barnträdgårdens ledarinna. Då betonades omsorgen som det största 
uppdraget. En barnträdgårdsledarinnas önskvärda egenskaper beskrevs så här;  
 

… skall hon äga en ängels tålamod, en Rafaels och en Michelangelos 
 konstnärstalang, en Rousseaus pedagogiska blick, en Andersens berättartalang, 
 en Jules Vernes fantasi, en Edisons uppfinnargeni samt en jättes kraft och hälsa. 
 (Sandels 1945 s 193 citerad i Tellgren, 2008) 
 

 
 
Under 1940-talet kom termen förskola, som kom att användas parallellt med 
barnträdgård under hela 1950-talet (Hatje 1999, refererad i Tellgren, 2008) men först 
1955 antogs titeln förskollärare. Av Betänkandet Daghem och förskolor från 1951 
framgår att det ska läggas större värde vid lärarstudenternas personlighetsutveckling 
och mognad. Det förklaras med att förskolläraren till större del än andra pedagoger, 



10 

har tätare och närmre kontakt med barnens föräldrar (Tellgren, 2008). 
Förskolepedagogiken har sina rötter i modersrollen och på grund av detta har 
fostransrollen i förskolan inte varit klarlagd, eftersom barnträdgårdarna varken fått ta 
över hemmets eller skolans ansvar. (Orlenius, 1999 refererad i Runesson & 
Rönneman, 2008).  
 
Normell (2004) menar att eftersom samhällets barn – och kunskapssyn förändras så 
förändras även pedagogens yrkesroll. Pedagogens känslomässiga mognad blir allt 
vikigare, den är minst lika viktig som pedagogiken och ämneskunskaperna. Vidare 
skriver Normell att personliga kvaliteter hos pedagogen har mycket större betydelse 
idag. Wallin (2008) menar att vi som pedagoger behöver ta ställning för det vi tycker 
är viktigt och reflektera kring våra egna gränser. Hon ställer sig frågan; ”Vilka 
värden är jag mån om i min roll som pedagog?” Att kunna skapa goda relationer har 
blivit väsentligt mycket viktigare för dagens pedagoger. Utvecklingen beror 
övervägande på att barn – och kunskapssynen har förändrats och att själva relationen 
mellan pedagoger och barn idag ses som en förutsättning för lärande (Normell, 
2004). På grund av att förskolan till viss del har tagit på sig att vara ett slags hem för 
barnen, har detta medfört att pedagogerna automatiskt tar på sig rollen som föräldrar, 
menar Dahlberg och Lenz-Taguchi (ur Runesson & Rönnerman, 2008). Enligt 
rapporten Kvalitet i förskolan så är forskarna överens om att centrala 
kvalitetsfaktorer i förskolans pedagogiska arbete är pedagogernas attityder och den 
pedagogiska insikten som manifesteras i sättet att tänka och förhålla sig till föräldrar, 
barn och andra vuxna i förskolan (Skolverket, 2005). 

 
  Därigenom har den svenska förskolan, i motsats till sin 
  ambition att vara ett komplement, i många avseenden  
  kommit att bli en ersättare (Runesson & Rönnerman, 2008 sid 145). 
 

 
Stenmalm Sjöblom & Johansson (1992) menar att förskollärarens yrkesidentitet till 
viss del påverkas av att förskolan har olika funktioner. Förskolan ska dels vara en 
pedagogiskt stimulerande plats för lärande och dels fungera som en plats där barnen 
ska förvaras när föräldrarna arbetar. Pedagogens akademiska meriter är inte det som 
skapar framgång i yrkeslivet menar Normell (2004) de är enbart en väg fram till 
anställning. Det som bestämmer om en person lyckas är personens känslomässiga 
mognad. Idag värdesätts den personliga mognaden och det mänskliga mötet på ett 
helt nytt sätt och det gör det mycket svårare än tidigare att gömma sig bakom sin 
yrkesroll, skriver Normell (2004). 
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2.2.2.  Pedagogens uppdrag 
 
Uppdrag, arbetsuppgift som någon tilldelats för utförande under en viss tidsrymd 
(NE.se 2010-04-25) 
Läroplanen för förskolan formulerar de mål och riktlinjer som förskolan ska arbeta 
efter men Skolverket (2006) skriver att eftersom Lpfö- 98 inte tar upp hur dessa mål 
ska uppnås lämnas denna uppgift till pedagogerna i förskolan. Pedagogens specifika 
uppdrag är alltså inte preciserat utan måste hänvisas till de styrdokument som finns. 
Förskolans läroplan är först och främst till för den pedagogiska verksamheten på 
förskolan, men även för att kunna utvärdera och bedöma förskolornas kvalitetsarbete 
skriver Skolverket (2006). 
 
Förskollärarprofessionen omfattar stora områden menar Stenmalm Sjöblom och 
Johansson, (1992) som pedagog i förskolan ska man; ha kunskap om hur barn i 
åldrarna 1-7 utvecklas och lär sig, vara medveten om att man är en förebild, Kunna 
planera, utvärdera och analysera det egna arbetet, Ha förmåga att översätta teori till 
praktik, vara arbetsledare, hålla sig informerad om forskning och utveckling inom 
yrket och förskoleområdet, kunna samarbeta med olika människor, grupper och 
åldrar, lyssna och utgå från det enskilda barnet och den egna barngruppen. 
 
 

2.3                   Styrdokument 
 
Förskolan lyder under skollagen och läroplanen för förskolan och är de styrdokument 
som förskolan vilar på. Det finns en svårighet i att välja ut de mest väsentliga delarna 
ur dessa dokument då studien kräver en helhetsbild av just styrdokumenten. Här 
följer utdrag ur dessa förordningar, rörande riktlinjerna för pedagogen och 
arbetslaget. 
 
 
Läroplanen för förskolan, som är den pedagogiska verksamhetens ryggrad, tar upp 
mål och riktlinjer för verksamheten genom att kategorisera arbetslagets arbete, nedan 
följer arbetslagets riktlinjer: 
 
Arbetslaget ska ansvara för att varje barns behov blir respekterade och tillgodosedda. 
De ska även samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med 
föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan. Arbetslaget ska 
tillsammans se till att barnen utvecklas efter sina förutsättningar, att det utmanas och 
stimuleras samt att arbetet i barngruppen genomförs så att barnens lust för lärande 
väcks. Barnen ska ges förutsättningar för att känna trygghet i gruppen och ges en god 
omsorg. Genom stimulans och stöd ska arbetslaget hjälpa barnen med sin 
språkutveckling och motoriska utveckling.  Arbetslaget ska ta till vara på barnets lust 
att lära och stärka barnets tro till den egna förmågan. De ska se till att alla barn få 
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möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och arbetssätt och delta i utvärderingen 
av verksamheten samt förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de 
rättigheter och skyldigheter som gäller i samhället. Tillsammans med barnens 
föräldrar ska arbetslaget ha en ständigt pågående dialog om barnets trivsel, 
utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra 
utvecklingssamtal. De ska även ge föräldrarna möjligheter att få inflytande över hur 
målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen. Samarbete med personal i 
fritidshem, skola och förskoleklass, är också en del av arbetslagets ansvar. 
(Utbildningsdepartementet, 1998) 
 
I skollagen står det att förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen ska utgå från 
varje barns behov och personalen ska ha utbildning och erfarenhet för att kunna ge 
barnen omsorg och stimulerande pedagogisk verksamhet.  
(Utbildningsdepartementet, 1985) 
 

2.4                 Föräldrar i förskolan 
 
Föräldrar är ingen enhetlig grupp, och därför har de olika förväntningar och 
inställningar till förskolan. Föräldrars värderingar skiftar eftersom alla har olika 
levnadsvillkor och deras kunskapssyn och barnsyn kan vara väldigt varierande.  
 
Begreppet föräldrar, vårdnadshavare och familj förekommer frekvent i de statliga 
texterna. I rapporten väljer jag benämningen föräldrar, men det är viktigt att se 
skillnaden i de olika begreppen; Vårdnadshavare, förälder eller av domstol särskilt 
förordnad person som har att utöva den rättsliga vårdnaden om ett barn. Familj, i de 
flesta kulturer basen för den samhälleliga organisationen. Den är grundad på en 
kombination av äktenskap och blodsförvantskap mellan familjemedlemmarna. 
Föräldrar, ett barns verkliga föräldrar, dvs. den kvinna och den man som avlat 
barnet är biologiska föräldrar. Ett barns rättsliga föräldrar är inte alltid dess 
biologiska föräldrar. Detta gäller vanligen båda föräldrarna i adoptivförhållanden och 
fadern när fråga är om barn avlade genom s.k. givarinsemination (NE.se 2010-05-
01). Vårdnadshavarna har ansvar för sina barns fostran och utveckling. Förskolans 
uppgift är att komplettera hemmet. Tillsammans ska förskolan och hemmet ge barnet 
förutsättningar för att utvecklas i en positiv rikting. Det är en förutsättning att det 
finns ett nära samarbete mellan dessa två. Eftersom vårdnadshavarna ska ha 
möjlighet att påverka verksamheten så krävs det att förskolan är tydlig ifråga om mål 
och innehåll (Skolverket,1998). 

 
 

Föräldrar och personal måste ha ett inbördes förtroende för varandras duglighet, 
menar Ekman & Sundell (1992). Pedagogerna och föräldrarna möts på många olika 
sätt t ex vid lämning och hämtning vid utvecklingssamtal, föräldramöten och diverse 
fester på förskolan. Enligt en undersökning gjord vid FoU-byrån vid Stockholms 
socialförvaltning av föräldrars förväntningar på förskolan där föräldrarna fick välja 
mellan ett antal saker som ”barn bör lära sig i förskoleåldern” visade det sig att 
föräldrarna ansåg att förskolans uppdrag bestod av att introducera barnen för enkla 
tekniska experiment, skapande arbete, djur och växter, klimat och miljö, sånger. Att 
träna fin- och grovmotorik och balans, vikter, volymer och former. Medan 
föräldrarnas ansvar bestod av att göra barnen trygga och harmoniska, att diskutera 
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tros- och livsfrågor, att lära barnen regler och normer. Att lära barnen att visa hänsyn 
och att ta ansvar. Att låta barnen ta del av högtider och traditioner. Det låg i 
föräldrarnas ansvar att lära barnen att uttrycka sig begripligt samt att bygga på sitt 
ordförråd.  
 
Detta förefaller intressant då läroplanen för förskolan främst betonar 
värdegrundsfrågor. Strävansmålen i förskolan behandlar barnens fostran till att bli 
självständiga, vara kritiska, våga uttrycka sina egna åsikter, och kunna ta ansvar för 
sina medmänniskor menar Runesson & Rönnerman (2008).  Föräldrarna såg det som 
en förutsättning att barnen skulle vara trygga för att få börja i förskolan. Barnen 
skulle alltså inte göras trygga i förskolan, menade de här föräldrarna . Den 
känslomässiga utvecklingen hos barnen var något som föräldrarna själva ville 
ansvara för. Ett av skälen till detta var att det känslomässiga bandet mellan förälder 
och barn som föräldrarna ansåg vara en oskiljaktig del av själva föräldraskapet. Om 
föräldern inte var den viktigaste personen för barnet så var man inte en riktig förälder 
skriver Ekman & Sundell. 

 
Anders Broberg och Philip Hwang har undersökt (två tillfällen 1984 och 1990) 
vilken typ av barnomsorg småbarnsföräldrar har och vilken de skulle vilja ha. 
Resultaten visar att ungefär 40% av föräldrarna hade sina barn i den kommunala 
barnomsorgen. Av de som var hemma med sina barn var tre av fyra av den 
uppfattningen att de inte behövde barnomsorg. Ungefär varannan förälder ville alltså 
inte ha kommunal barnomsorg. En viktig avvikelse var att hemmaföräldrarna 
uttryckligen framhöll småbarns behov av sina föräldrar samtidigt som de de inte fann 
yrkesarbete som så betydelsefullt för småbarnsföräldrar (Ekman och Sundell 1992). 
Skolverkets statistik visar att i början av 2000-talet var 74% av alla 1-3 åringar och 
96% av alla 4-5 åringar inskrivna i förskolan. Hösten 2009 var 446 100 barn 
inskrivna i förskolan (Skolverket, 2010)  



14 

3 SYFTE 
Mitt syfte med denna undersökning är att belysa hur föräldrar uppfattar förskolans 
uppdrag samt deras syn på pedagogens roll och uppdrag.  
 
Det är av intresse ur pedagogperspektiv att synliggöra detta då förskolan och 
pedagogerna som arbetar inom verksamheten genom Lpfö -98 har riktlinjer att arbeta 
efter. En av dem är att ge föräldrarna möjligheter att utöva inflytande över hur målen 
konkretiseras i den pedagogiska planeringen.  
 
3.1  Frågeställningar 
 

• Hur upplever föräldrar förskolans uppdrag? 
 

• Hur ser föräldrar på pedagogens roll? 
 

• Hur ser föräldrar på pedagogens uppdrag? 
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4 METOD 
Nedan beskrivs vilken metod som ligger till grund för undersökningen. 
Valet av intervju som undersökningsmetod, urvalsgruppens sammansättning, studiens 
genomförande samt analysarbetet av studien redogörs här. En kort metoddiskussion 
avslutar sedan metodavsnittet. 

 
 
 

4.1 Intervju 
I en kvalitativ studie är ambitionen att upptäcka företeelser, att tolka och förstå 
innebörden av livsvärden, att beskriva uppfattningar eller en kultur, skriver Patel och 
Davidson, (2003). Valet av undersökningsmetod baseras på att jag vill ha djupgående 
svar från undersökningsgruppen.  
 
Intervju som metod, används i studien för att få en djupare kunskap kring 
respondenternas åsikter och erfarenheter, med syfte att föra fram föräldrarnas syn på 
pedagogens roll i förskolan. Kvalitativa data och metoder har sin styrka i att de visar 
på totalsituationen. En sådan helhetsbild möjliggör en ökad förståelse för sociala 
processer och sammanhang. (Holme och Solvang, 1997) 
 
 

4.2 Undersökningsgrupp 
Studiens undersökningsgrupp består av sex stycken föräldrar till barn i olika åldrar 
på förskola. Åldern på deras barn är mellan ett och ett halvt till fem år. Urvalet 
motiveras med att jag ville ha en så stor bredd på undersökningsgruppen som 
möjligt. Kvale (1997) skriver att urvalet bör göras medvetet utifrån kriterierna för 
studien. Motiveringen till valet av antal respondenter grundar sig dels på att få 
tillräckligt med data för att kunna göra en analys dels för att kunna få överblick över 
materialet med den begränsade tiden i åtanke. Urvalet av respondenter har jag gjort 
på en förskola där jag tidigare arbetat. Jag har i ett tidigare skede fått kontakt med 
föräldrarna och frågat om de vill medverka i undersökningen.  
 
 
 

4.3 Validitet och reliabilitet 
Patel och Davidson (2003) skriver att i en kvalitativ studie så är det hela 
forskningsprocessen som tas i beräknande när det gäller studiens validitet, inte bara 
insamlingen av data. Dessutom har begreppet reliabilitet i en kvalitativ studie en 
annan innebörd än i en kvantitativ då den ser till den unika situation som råder vid 
varje undersökningstillfälle. 
 
Rapporten har lästs igenom av personer som inte har kunskaper inom området för att 
se att alla oavsett förkunskaper kan ta del av resultatet och se relevansen av det som 
framkommit.  
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Diktafon används vid intervjutillfället för att inte förlora fokus på dialogen. Holme 
och Solvang menar att man alltid bör använda spela in sina intervjuer, under 
förutsättning att respondenten tidigare blivit upplyst om att intervjun kommer att 
spelas in. De ljudupptagningar som görs kan enkelt kontrolleras av andra forskare 
och ger en bestående och komplett dokumentation, menar Denscombe, (2000). Efter 
genomförda intervjuer transkriberades dessa ordagrant för att på så sätt minska 
risken att det inspelade materialet misstolkas. Transkriberingen bli en översättning 
från ett språk till ett annat menar Kvale (1997). Videokamera hade kunnat användas, 
då den ger en mer mångfacetterad bild av intervjusituationen men jag anser att det 
hade påverkat mina respondenter negativt och med studiens syfte i åtanke valde jag 
bort detta.  
 
Jag har förhållit mig till Vetenskapsrådets (1999) forsningsetiska principer i arbetet 
med studien. Respondenterna informerades om dessa krav och samtliga samtyckte.  
De fyra huvudkraven är; Informationskravet, Samtyckeskravet, 
Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 
Informationskravet, vilket innebär att forskaren är skyldig att informera 
respondenterna om forskningens syfte. Samtyckeskravet som innebär att de som 
medverkar i en studie själva ska ha rätt att bestämma om, hur länge och på vilka 
villkor de ska delta. Konfidentialitetskravet, innebär att de uppgifter som finns kring 
personerna som deltar i studien skall ges konfidentialitet och att dessa uppgifter 
förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet, som innebär att 
data rörande enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. 
 

4.4 Genomförande 
Intervjufrågorna formulerades som öppna frågor för att uppmuntra respondenten att 
ge omfattande svar. Denscombe (2000) menar att fördelen med öppna frågor är att 
respondenten får möjlighet att uttrycka sig med egna ord och därmed även ge 
utförligare svar. 
 
Inför varje ny forskning finns det etiska principer att rätta sig efter för att 
respondenten inte ska lida några men av undersökningen (Kvale, 1997). Som 
forskare är man skyldig att informera de berörda om forskningens syfte. Detta 
informerades respondenterna om i missivbrevet (se bilaga). De data som kan 
identifiera respondenten kommer inte att redovisas i rapporten. Det insamlade 
materialet kommer endast att användas i forskningssyfte även detta fick 
respondenterna information om. 
 
Innan den första intervjun påbörjades, genomfördes en pilotintervju med en förälder 
som har barn i förskoleålder. Pilotintervjun transkriberades för att kontrollera 
frågorna och metodinstrumentet. Detta menar Kvale (1997) är nyttigt då intervjuaren 
får möjlighet att dels kontrollera kvalitén på det inspelade materialet och dels göra 
sig uppmärksam på vikten av att tala tydligt. Pilotintervjun eliminerar de risker som 
annars kan uppstå vid det verkliga undersökningstillfället menar Holme och Solvang 
(1997).  Pilotintervjun hjälper intervjuaren att skapa ett tryggt och fungerande 
samspel med respondenterna (Kvale, 1997). Efter pilotintervjun ändrades en 
formulering i en av frågorna, eftersom respondenten missuppfattat frågan. Det 
uppstod även ett tekniskt problem då diktafonen inte tog upp ljudet under sista 
halvan av intervjun, detta åtgärdades inför nästa intervju.  
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Som inledning inför kommande intervju sätts ett missivbrev samt en lista upp på 
förskolan, där det tydligt framgår vad som är studiens syfte samt att respondenternas 
svar kommer att hanteras konfidentiellt. Föräldrarna kontaktas sedan via telefon för 
att bekräfta den information som de tidigare fått och även för att bestämma tid och 
plats för intervjun. Inför intervjuerna fick varje förälder återigen ge sitt medgivande 
till intervjun samt den ljudupptagning som planerades. Intervjuerna genomförs i 
förskolans personalrum, som ligger avskilt från avdelningarna. Lokalen valdes 
eftersom intervjuerna skedde i samband med hämtning av barnen och för att det är en 
avskild plats med mindre störande ljud. Intervjuerna tog mellan 20 och 30 minuter. 

4.5 Bearbetning och analys 
Efter varje genomförd intervju transkriberades det inspelade materialet. Detta för att 
undvika att sitta med flera timmars inspelningar inför resultatanalysen. Enligt Patel 
och Davidsson (2003) är det bra att göra löpande analyser under datainsamlingen. 
Det finns flera skäl till detta. Ett av skälen är att intervjun fortfarande är aktuell i 
minnet och de menar att ju längre tid det tar mellan intervju och analys desto svårare 
blir det för forskaren att analysera materialet. Efter att texten transkriberats 
påbörjades bearbetning av materialet samt analys av texten. Texten kategoriserades 
först provisoriskt genom att gå igenom det råa materialet och anteckna och sortera 
utskrifterna för att försöka hitta en struktur. Efter den provisoriska kategoriseringen, 
där jag sökte efter mönster, formulerades ett utkast till resultattexten och citat från 
respondenterna lades till för att stödja den befintliga texten. Det krävdes flertalet 
genomgångar och bearbetningar av materialet för att minimera risken för att färga 
texten med mina egna värderingar, även om detta är en omöjlighet i denna form av 
studie. Dencombe (2000) skriver att forskarens värderingar aldrig helt kan uteslutas 
från analysen, eftersom forskarens jag är en del i processen. 
 

4.6  Metoddiskussion 
Under intervju med öppna frågor tenderar svaren bli långa och leder till en mycket 
tidskrävande arbetsinsats vid transkribering och bearbetning. Denna undersökning 
hade en begränsad tid och med facit i hand skulle jag haft det i åtanke.  Intervjuerna 
baseras på föräldrarnas åsikter och tankar kring förskolan och pedagogen. Att jag har 
personlig kännedom om respondenterna kan ha påverkat deras svar och därför bör 
det göras ytterligare studier för att säkerhetsställa dessa resultat. Det kan vara både 
positivt och negativt att ha tidigare kännedom om respondenterna. Positivt i den 
bemärkelsen att det ger ett bättre samspel och en tryggare intervjusituation och 
negativt på det sätt att validiteten i deras svar eventuellt färgas av att de känner mig. 
Jag strävade efter en jämn fördelning mellan mammor och pappor, dessvärre blev det 
fyra mammor och två pappor. 
 
Valet av lokal för intervjuernas genomförande gjordes av praktiska skäl men kan ha 
påverkat resultaten då tiden var begränsad och respondenternas barn väntade på dem 
för att få gå hem efter en lång dag på förskolan. Återigen var tiden en faktor som var 
avgörande. Då jag vid studiens påbörjande var nybörjare beträffande intervjuer, kan 
min nervositet ha påverkat min intervjuteknik och bidragit till att de första 
intervjuerna saknar många av de följdfrågor som ingick i de följande intervjuerna. 
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5 RESULTAT 
Utifrån frågeställningarna presenteras resultatet nedan, under rubriken Förskolans 
uppdrag följt av Pedagogens roll och slutligen under rubriken Pedagogens uppdrag. 
 

5.1 Förskolans uppdrag 
Föräldrarna anser att förskolans uppdrag framför allt handlar om den sociala 
träningen samt att ge barnet trygghet. 
 

5.1.1 Social träning 
Samtliga föräldrar svarade att social träning var av stor betydelse och betonade att 
värdet av att barnet i förskolan får just lära sig att samspela i grupp var ett av 
förskolans viktigaste uppdrag. 

 
Att barnen får lära sig att interagera med andra socialt… 
 

En av föräldrarna poängterade att det inte bara var samspelet mellan barn som var 
viktigt utan även samspelet med andra vuxna. En förälder påpekade även hur viktigt 
det var för barnet att lära sig nya roller, att vara i en grupp med både barn och vuxna 
där barnet kan mäta och se sig själv i samspelet med andra. En förälder menade att 
det är nyttigt för barnet att lära sig se en tydlig skillnad på vad man gör på förskolan 
och vad man gör hemma och menade vidare att förskolan är ett viktigt komplement 
till hemmet, framför allt socialt och utvecklingsmässigt. En av respondenterna 
påpekade att det inte är så många familjer som har en full barngrupp hemma och 
därför var det viktigt för barnen att vistas i förskolan där de kunde lära sig leka med 
andra barn och göra sådana saker som man inte gör hemma. Samma förälder hade 
väldigt tydliga åsikter om att det var det sociala som var det allra viktigaste ens barn 
fick lära sig i förskolan. Att få kunskaper i språk och träna sin motorik och liknande 
var sekundärt, det viktigaste var att barnen skulle lära sig att klara sig i samhället. 
 
 

5.1.2 Skapa trygghet 
Tryggheten är en viktig del i förskolans uppdrag, ansåg föräldrarna. Som en förälder 
uttryckte det;  

Är man trygg i en miljö man vistas i så kommer mycket av  
det andra av sig självt då vågar man. Trygghet tror jag är 
en viktig del i det hela. 
 

Det är enbart mammorna som nämner trygghet. En förälder såg det ur ett annat 
perspektiv, nämligen att det finns de barn som inte har någon grundtrygghet hemma 
och därför har ett behov av att interagera med andra vuxna i förskolan som kan ge 
den tryggheten. En annan förälder menade att  
 

Jag tycker det är viktigt att barnet får knyta an till andra 
              vuxna och känna att det finns en trygghet även där, och på 

så sätt skapa en trygg inre kärna. 
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5.2 Pedagogens roll 
Efter analys av det transkriberade materialet har tre kategorier framträtt under 
frågeställningen hur föräldrar ser på pedagogens roll; Att vara förebild, Att inspirera 
samt Att ha talang. 
 
 

5.2.1 Vara förebild 
Respondenterna är eniga om att en viktig del i pedagogrollen är att vara en förebild 
för barnen i verksamheten. De ser att pedagogen ska vara en trygg vuxen förebild 
som är engagerad och gör förskoletiden meningsfull för barnen.  
 

…det gäller ju att vara en förebild för barnen för att de ska känna sig trygga.  
 
En av föräldrarna pratade om vikten av att ha andra vuxna än föräldrarna att testa 
gränserna med och knyta an till. Föräldrarna menade också att det är pedagogens roll 
som förebild att finnas till hands och se till så att barnen känner att de duger och är 
trygga och får den stöttning de behöver.  

 
… finnas där som en trygg förebild som man också kan testa gränserna med. 
 
 

Dessutom sa en av föräldrarna att det var viktigt att pedagogen vågar ”spralla loss” 
ibland för att visa att det också är tillåtet. Samma förälder menar också att det var 
viktigt att den vuxne förebilden finns med bland barnen i leken och inte bara håller 
sig i bakgrunden, att pedagogen verkligen interagerar med barnen. 
 
 
 

5.2.2 Att inspirera  
Att kunna inspirera barnen värderas högt av föräldrarna, de menar att pedagogen ska 
vara en inspiratör och för att barnens lust till lärande och nyfikenhet ska väckas så 
behövs det en riktigt inspirerande pedagog. Min tolkning är att pedagogen inte enbart 
ska inspirera barnen utan också vara inspirerade själva, eftersom det ena förutsätter 
det andra. Föräldrarna menar att pedagogen ska finnas till hands och stimulera och 
erbjuda barnen utmanande situationer. 
 

  Man kan ju inte ha det som ett nio till fem jobb…  
  man formar ju en människa!  

 
… det är någon som ska inspirera och motivera, belöna  
 och på så sätt skapa… göra så att barnen vill börja ställa 
 frågor, vill tänka och utvecklas… 

5.2.3 Att ha talang 
Samtliga sex föräldrar ansåg att pedagogrollen hänger till stor del samman med den 
personliga lämpligheten. Även de föräldrar som själva har pedagogisk utbildning 
ansåg att vad du har på papper är sekundärt jämfört med dina personliga egenskaper. 
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Föräldrarna verkade ha svårt att precisera exakt vad det är som gör att en person har 
rätt personlighet eller rätt talang för jobbet. 
 

Man behöver ha det lite i sig… 
 
Exakt vad det är en god pedagog har i sig kan ingen riktigt förklara. 
Några av föräldrarna sa att utbildning var en självklarhet men att det ändå var 
talangen för yrket som avgjorde om du var en riktigt god pedagog.  
 

- För att kunna utföra ditt uppdrag så behövs det ju… det måste komma 
   inifrån dig själv! Alltså, du kan ju ha hjälpmedel och du kan ha… yttre    
   verktyg också, men har du inte den här… det här bubblet eller vad man  
    ska säga så… 
- Gnistan? 
-  Ja, du måste ju gilla barnen, du måste kunna stå i en barngrupp  
  och se dig omkring och mysa och tycka att, detta är ju för häftigt! 

 
 En god pedagog har det i sig! Och du kan inte peka på exakt den och den 
 kvalitén… alltså… du måste vara glad som pedagog – ja, det kanske du  
 måste vara? Eller du måste vara kreativ som pedagog – ja, kanske… och kreativ, 
 vad är det liksom? Men det handlar om personlig lämplighet och… du kan ha 
 hur mycket bra på papper som helst men du måste ju ha ett sunt förnuft och en 
 uppriktig glädje att jobba med barnen. Att tycka det är roligt och att du känner  
 att det ger någonting! Då tror jag att du är en god pedagog oavsett om du läst en 
 massa extrakurser eller inte! 

 

5.3 Pedagogens uppdrag 
Tre kategorier har trätt fram under denna frågeställning; Att följa läroplanen, Att 
möta föräldrarna samt Att se barnet. 
 

5.3.1 Att följa läroplanen 
Tre av sex respondenter ansåg att följa läroplanen är pedagogens främsta uppdrag. 
De ansåg att det även fanns andra viktiga uppdrag men att man som pedagog skall 
utgå från läroplanen i första hand. En av respondenterna poängterade mycket bestämt 
att om man inte följer läroplanen så begår man tjänstefel medan tre av 
respondenterna inte ens nämnde läroplanen som en del av pedagogens uppdrag. 
Föräldrarnas direkta svar på frågan om pedagogens uppdrag, fick mig att tolka det 
som att de kände en viss trygghet i att ha läroplanen att falla tillbaka på, samtliga 
visste att pedagogen följde en läroplan i förskolan. Läroplanen är något konkret och 
något som de vet är ”rätt”. 
 

… att utifrån läroplanen inspirera och lära barnen det som 
     läroplanen säger…  

 
…uppdrag har vi ju från läroplanen och så som vi ska uppfylla 
… eh…  uppfylla de kriterier som står där och den vägen dit är ju väldigt fri…  

 
 

5.3.2 Att möta föräldrar 
En förälder sa att det är viktigt att kommunikationen mellan hemmet och förskolan 
fungerar, att man kan ha en öppen dialog för att ge barnet de bästa förutsättningarna.  



21 

 
  Någon som kan ta föräldrar också… som kan fungera som 
  en länk med föräldrarna… det här behöver vi träna på eller det  
  här är ditt barn bra på… eller någonting som man behöver jobba 
  lite mer på.  

 
Föräldrarna pratar om samverkan mellan hemmet och förskolan för att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för barnet, att pedagogen och föräldern tillsammans ska 
sträva mot barnets bästa, en situation där föräldern ger vissa delar och pedagogen 
vissa delar. En förälder berättar om sin syn på det viktiga mötet mellan förälder och 
pedagog; 
 

 En god pedagog är någon som kan se till varje barn och deras 
 föräldrar. Någon man kan prata med och lita på. Någon som är 
 genuint intresserad av barn och deras värld. Visst har personligheten 
 betydelse. Man måste ju vara ganska öppen och så för att kunna  
 möta alla olika människor och även vara seriös för att föräldrarna 
 ska kunna lita på den personen. Om man känner att en personal 
 inte vill vara där på ens barns förskola så känna det ju inte så  
 roligt att lämna sin lilla älskling där. Man vill ju att den personen  
 verkligen ska bry sig och ta sitt jobb på allvar. En god pedagog  
 utvärderar ständigt sitt arbete med barnen och föräldrarna och  
 arbetar i ständig förändring tycker jag. 
 

 

5.3.3 Att se barnet 
Många av respondenterna menade att det är viktigast för pedagogen att se och 
bekräfta barnet i första hand. De betonade vikten av att se varje barn i gruppen som 
en egen individ och att det var en viktig del i uppdraget. Att bejaka barnet och utgå 
från individens speciella och unika behov. 
 

… att de finns där för mitt barn alltså att mitt barn blir sett varje dag 
 och att hon får bekräftelse för den hon är…  

 
Jag vill att mitt barn ska bli tagen på allvar och att någon ska utgå 
ifrån henne och  uppmärksamma det hon gör på ett eller annat sätt. 
 

 
… kan se barnet där han eller hon är och att man då kan stötta och stärka 
 de redan starka sidorna men också belysa och jobba med de sidor som inte 
 är fullt lika starka.  
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6 DISKUSSION 
 

6.1 Trygghet 
Tryggheten för barnen är en stor del i förskolans uppdrag anser föräldrarna. Barnen 
ska ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i 
gruppen, enligt Lpfö-98. Enligt en undersökning gjord av FoU-byrån vid Stockholms 
socialförvaltning så anser föräldrarna att det är deras ansvar att barnen ska bli trygga 
och harmoniska. Förskolans uppdrag enligt den undersökningen handlar om grov- 
och finmotorik, experiment och skapande arbete. I den studien menar forskarna att 
föräldrarna såg det som en förutsättning att barnen skulle vara trygga för att få börja i 
förskolan. Barnen skulle alltså inte göras trygga i förskolan, menade studiens 
deltagande föräldrar. Den känslomässiga utvecklingen hos barnen var något som 
föräldrarna själva ville ansvara för. Ett av skälen till detta var det känslomässiga 
band mellan förälder och barn som föräldrarna ansåg var en oskiljaktig del av själva 
föräldraskapet. Om föräldern inte var den viktigaste personen för barnet så var man 
inte en riktig förälder, skriver Ekman & Sundell. Enligt respondenterna i denna 
studie så är trygghet en viktig del i förskolans uppdrag. Föräldrarna menar att det är 
en förutsättning och att det är först då barnet vågar vara en del i gruppen och lära sig 
nya saker. 
 
En förälder såg det ur ett annat perspektiv, nämligen att det finns de barn som inte 
har någon grundtrygghet hemma och därför har ett behov av att interagera med andra 
vuxna i förskolan som kan ge den tryggheten. Föräldern menade att barnet på så sätt 
skapar en inre trygghet. 
 
Trygghet är ett brett begrepp känner jag och det borde vara en självklarhet för barn 
att känna trygghet i förskolan såväl som hemma. Trygghet har många olika aspekter, 
trygg miljö för att barnen inte ska skada sig, trygga pedagoger för att barnen ska våga 
upptäcka och lära sig, trygghet i barngruppen. Det finns många olika sätt att se och 
tolka ordet trygghet. Under åren jag arbetat i förskolan har jag ofta fått höra från 
föräldrar att det är otryggt för barnen när de är för många olika vikarier i gruppen, att 
vissa barn upplever förändringar i miljön på förskolan som otrygga, men mina 
respondenters svar tolkar jag som att det är förskolans uppdrag att skapa trygga barn.  
 
Att barnens fostran skall vara moderlig och inte skolmässig, var motiveringen till 
starten av barnträdgården (Tallberg Broman, 1991 refererad i Tellgren, 2008) I den 
moderliga uppdraget ligger just de känslomässiga egenskaperna. Om man granskar 
förskolans historia så finner man att det har gått i vågor genom historien. Perioder 
som fokuserat i huvudsak på lärande, följs i regel av en period som prioriterar 
omsorg och så rullar det på. I och med Lpfö- 98 intåg i förskolan så ligger fokus 
återigen på det lärande barnet. Pedagoger i verksamheten strävar efter att bli av med 
benämningen dagis, öka yrkets status och få omgivningen att se förskolan som en 
plats för utforskande istället för en hemlik miljö. Föräldrarna i sin tur verkar vilja 
backa bandet. Möjligtvis är det ett underliggande dåligt samvete från föräldrarnas 
sida att lämna ifrån sig sitt barn långa dagar på förskolan som gör att de uttrycker en 
önskan om att förskolan ska erbjuda en större trygghet än vad de upplever att den gör 
idag. 
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6.2 Talang 
Med tanke på pedagogens roll är det intressant att samtliga föräldrar påpekat vikten 
av den personliga lämpligheten. De menar att de positiva egenskaper som du som 
pedagog har väger tyngre än vad du har på papper. Din utbildning är alltså sekundär 
till din personlighet eller talang. Även de föräldrar som själva har pedagogisk 
utbildning belyser att ”man måste ha det i sig”. Normell (2004) skriver att 
pedagogens personliga mognad är minst lika viktig som dennes ämneskunskaper. Att 
kunna skapa goda relationer har blivit mycket viktigare i dagens skola och förskola 
och detta beror till stor del på att relationen mellan pedagogen och barnet idag som 
en självklarhet för lärande. Varken respondenterna eller tidigare forskare kan riktigt 
sätta fingret på vad det egentligen innebär att ha ”rätt personlighet” och vara 
personligt mogen. I betänkandet Daghem och förskolor från 1951 står det att det 
skall läggas allt större vikt vid lärarkandidatens personlighetsutveckling och dess 
individuella mognad. Precis som barnträdgårdsledarinnan ska alltså dagens pedagog 
ha vissa önskvärda talanger och egenskaper. Då uttrycktes dessa talanger i ord som, 
tålamod, konstnärstalang, pedagogisk blick, berättartalang, fantasi, uppfinnargeni 
och god hälsa. Respondenterna hade lite svårare att sätta ord på dessa egenskaper, 
men förklarade det med att ”man ska ha det” och ”det är talang”. Respondenternas 
upplevda svårigheter att precisera vad de menar kan ha att göra med att personliga 
känslor och egenskaper helt enkelt är svåra att definiera.  
 
Pedagogens roll är under ständig förändring i takt med att samhället förändras. 
Småbarnslärarinnas strikta metoder förvandlades till barnträdgårdsledarinnans mjuka 
omsorg. Under 1970-talet skulle pedagogen ha en gedigen kunskap, under 1980-talet 
blev rollen en tolkande och förstående pedagog. När läroplanen infördes uppstod den 
reflekterande pedagogen. Flertalet pedagoger i verksamheten idag har arbetat genom 
flera av dessa förvandlingar och har säkert en helt annan uppfattning om sin 
yrkesroll än vad nyutexaminerade pedagoger har. I skollagen står det att det inom 
förskolan ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov 
kan tillgodoses. Det står alltså utbildning eller erfarenhet, ingenting om det 
respondenterna tog upp under intervjuerna, alltså den personliga lämpligheten. Detta 
anser jag vara märkligt, då arbetet förutsätter kontakt med andra människor i olika 
åldrar. Det borde vara en självklarhet att den personliga lämpligheten värderas i alla 
de yrken som innefattar denna personliga kontakt så som lärare, läkare, veterinärer, 
vårdbiträden med flera. Det ingår i yrkesskickligheten och yrkeskompetensen, anser 
jag att kunna möta människor på ett positivt och inspirerande sätt. Dessutom anser 
jag att det är en förutsättning att man, som en förälder beskrev det, känner glädje 
över sitt jobb och har ”det där bubblet”.  
 
Det är en komplex yrkesroll att vara pedagog, inte minst när den del av rollen som 
värdesätts högst är något obeskrivbart, som ingen riktigt kan sätta fingret på. Enligt 
styrdokumenten ska vi sträva efter uppsatta mål, enligt kommunerna och de privata 
arbetsgivarna ska vi ha adekvat utbildning och enligt förskolans kunder, det vill säga 
föräldrarna, ska vi ha ”det”. Slutligen är det upp till de individer, vars blotta existens 
gjorde att vi valde detta yrke, att dagligen ge oss feedback på om vi gör ett bra jobb – 
barnen! 
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6.3              Läroplanen 
Flera av respondenterna anser att följa läroplanen är pedagogens främsta uppdrag. De 
anser att det även finns andra viktiga uppdrag men att man som pedagog skall utgå 
från läroplanen i första hand. Läroplanen för förskolan formulerar de mål och 
riktlinjer som förskolan ska arbeta efter men Skolverket (2006) skriver att eftersom 
Lpfö 98 inte tar upp hur dessa mål ska uppnås lämnas denna uppgift till pedagogerna 
i förskolan. Pedagogens specifika uppdrag är således inte preciserat utan måste 
hänvisas till de styrdokument som finns.  
 
Respondenterna är medvetna om läroplanens existens men inte riktigt vad som 
egentligen står i den. Läroplanen för förskolan består av strävansmål och riktlinjer 
men är väldigt vag i sina beskrivningar och fri för egna tolkningar. Trots detta är det 
pedagogens livlina och ryggraden i den pedagogiska verksamheten i förskolan. 
Respondenterna påpekade gång på gång att uppdraget finns i läroplanen men ingen 
av dem kan ge några konkreta exempel på vad läroplanen innehåller. I intervjuer 
gjorda av Skolverket 1998 (Skolverket, 2008) menar mer än hälften av de 
intervjuade pedagogerna att det blivit mer fokus på barns lärande i och med 
läroplanens införande. En del menar också att fostran är en fråga för föräldrarna i 
första hand, men att förskolan kan tjänstgöra som ett viktigt komplement till hemmet 
(Skolverket, 2008). 
 
En förälder beskriver att han har dålig insyn i läroplanen och menar att det beror på 
att han litar så pass mycket på pedagogerna på hans barns förskola att det inte 
behövs. Föräldern berättade vidare att om han visste att pedagogerna inte varit så 
duktiga som de är så hade han haft mycket mer kunskap om läroplanen. Det här 
finner jag väldigt intressant då det ingår i pedagogernas uppdrag att göra föräldrarna 
delaktiga i förskolans verksamhet och därmed också i läroplanen. Föräldern menar 
alltså att pedagogerna är så pass duktiga att han inte behöver ha insyn i läroplanen? 
Jag menar att det till viss del brister i pedagogens uppdrag att inte involvera 
föräldrarna i styrdokumenten. Samtidigt kan jag inte låta bli att undra om föräldern 
använder sig av detta argument som en ursäkt för att slippa engagera sig eller om 
föräldrarnas direkta svar på frågan om pedagogens uppdrag beror på att de kände en 
viss trygghet i att ha läroplanen att falla tillbaka på, och att de anser att det borde 
vara ”rätt” svar att ge vid intervjun. 
 
I Skolverkets allmänna råd står det att förskolan i samarbete med hemmet ska skapa 
bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska utvecklas rikt och mångsidigt. 
Föräldrar och personal måste ha ett inbördes förtroende för varandras duglighet, 
menar Ekman & Sundell (1992) I läroplanen framgår det även att arbetslaget ska ha 
ett ständigt pågående dialog med föräldrar kring barnets utveckling och trivsel. 
Samtlig personal på förskolan ska arbeta för en god relation med barnens familjer 
och medverka till att skapa tillit och respekt. Om man då som läroplanen skriver ska 
kunna vara med och påverka verksamheten i förskolan förutsätter det att förskolan är 
tydlig i sina mål och rörande innehåll i verksamheten. Där, anser jag att 
kommunikationen brister om man som förälder inte känner till läroplanen. 
Felet eller bristen kanske inte enbart ligger hos pedagogen utan även hos föräldern 
som förlitar sig helt och hållet på att få informationen matad till sig. Hur kan då det 
så viktiga samarbetet mellan hemmet och förskolan stärkas? Är det måhända en god 
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idé att involvera föräldrarna mer i förskolans verksamhet? Kanske krävs det att 
föräldrarna i högre grad får känna sig som en viktig och inflytelserik del i 
verksamheten?  
 

6.3 Sammanfattning 
Genom att undersöka föräldrars syn på pedagogens roll och uppdrag samt deras 
upplevelse av förskolans uppdrag så har följande resultat trätt fram. 
Pedagogens roll ska vara inspirerande menar föräldrarna och det stämmer väl 
överens med Skolverkets (2005) rapport Kvalitet i förskolan där forskarna är överens 
om att centrala kvalitetsfaktorer i förskolans pedagogiska arbete är pedagogernas 
attityder och deras pedagogiska insikt. En pedagog ska även vara en god förebild för 
barnen i verksamheten, menar respondenterna. Stenmalm Sjöblom & Johansson, 
(1992) stödjer respondenterna och menar vidare att pedagogerna ska vara medvetna 
om att de är förebilder. Att kunna se barnet och utgå från barnets förutsättningar är 
också en viktig del, vilket det står i både Skollagen och Läroplanen för förskolan. 
Enligt respondenterna ska pedagogen kunna möta föräldrarna på ett bra sätt för ett 
gott samarbete för barnets utveckling och trivsel. Föräldrar och personal måste ha ett 
inbördes förtroende för varandras duglighet, menar Ekman & Sundell (1992). 
 
Förskolans uppdrag, menar föräldrarna, är att erbjuda en trygg miljö för barnet samt 
att ge barnet möjlighet till att interagera socialt i grupp. Detta förankras även i Lpfö-
98 som tar upp barnens rätt till goda förutsättningar för att fungera socialt men även 
barnens rätt till delaktighet och ansvar. Tidigare forskning på området visar att 
trygghetsaspekten var något som föräldrarna ansåg inte hörde till förskolans uppdrag, 
utan var en självklar del av föräldraskapet. Mina intervjuer gav ett annat resultat, då 
respondenterna anser att det är en förutsättning och en mycket viktig del i förskolans 
uppdrag.  
 
Pedagogens uppdrag är enligt föräldrarna att följa läroplanen, vilken är en del av 
verksamheten. Intressanta resultat visar att föräldrar som har ett stort förtroende för 
sina barns pedagoger i förskolan, anser att det är mindre viktigt att ha insyn i 
läroplanen än om de hade känt mindre förtroende för pedagogerna. Föräldrarna anser 
att en god pedagog är någon som har talang för yrket, även om de hade vissa 
svårigheter att precisera vad den talangen innefattade, de får stöd i tidigare forskning 
som menar att den personliga utvecklingen är en stor del av pedagogernas 
yrkeskompetens. Dock baseras statliga texter och styrdokument på helt andra delar så 
som erfarenhet och gedigen utbildning. 
 

6.5             Vidare forskning 
Det hade varit av intresse att i vidare forskning undersöka hur pedagogerna själva 
uppfattar sin yrkesroll och sitt uppdrag. Det hade varit intressant att jämföra hur eller 
om pedagogernas och föräldrarnas uppfattningar skiljer sig åt.  
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Till föräldrar på Skogsgläntan                                                                     
Karlskrona 2010-04-08 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
Hej! 
 
Jag skriver under vt-10 mitt examensarbete på Lärarutbildnngen på 
Linnéuniversitetet i Kalmar. 
Med min forskningsrapport vill jag undersöka föräldrars upplevelse av förskolans 
uppdrag samt deras syn på pedagogens yrkesroll och uppdrag. Mitt syfte med denna 
undersökning är att belysa detta område, då föräldrars förväntningar och syn på 
pedagogen och verksamheten ligger i både pedagogen och förskolans intresse.   

 
Intervjuerna kommer att handla om er syn på pedagogens roll och uppdrag och på era 
tankar kring förskolan.  Intervjun beräknas ta ca 20 min. Jag kommer att spela in 
intervjun för att kunna analysera materialet.  
Den insamlade data kommer i studien att analyseras och redovisas på ett sätt där man 
ej kan urskilja den enskilda individen, då inga namn eller andra personuppgifter 
kommer att lagras tillsammans med insamlad data. Informationen som samlas in i 
denna studie kommer ej att bli offentligt tillgänglig.  
 
Era åsikter är av största vikt och jag vill på förhand tacka för er medverkan! 
 
 
Har ni några frågor så tveka inte att höra av er!   
Mobil: 0708-946182 
E-post: ak22ff@student.lnu.se 
 
Vänlig hälsning  
Anna Klasson 
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Intervjufrågor 
 
 
 
Bakgrundsfrågor: 
 

1. I vilken ålder är ditt barn/dina barn? 

2. Har du någon pedagogisk utbildning eller erfarenhet av pedagogiskt arbete? 

 

Huvudfrågor: 
 

1. Vad tycker du är det huvudsakliga syftet med förskoleverksamhet? 

2. Anser du att förskolan ska vara ett komplement till hemmet eller en kontrast? 
Förklara! 

3.  Hur ser du på pedagogens roll i förskolan? 

4. Vad anser du att pedagogens främsta uppdrag är?  

5. Hur skulle du definiera en god pedagog?  

 


