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ABSTRAKT 

 

Studiens syfte är att ta reda på vad föräldrar till barn i förskolan år 2012 anser vara 

viktigast samt hur väl resultatet överensstämmer med förskollärarnas tolkning av 

uppdraget. Undersökningsinstrumentet som använts är en kvantitativ webbaserad enkät 

för föräldrarna. 66 föräldrar valde att delta genom att rangordna tio olika påståenden. De 

fyra förskollärare som deltog i studien fick skriftligt fylla i samma enkät utifrån fyra 

olika perspektiv. Studien innehar även kvalitativt undersökningsinstrument då samtal 

fördes med förskollärarna om de bägge respondentgruppernas resultat.  Påståendena i 

enkäterna är formulerade utifrån Skolverkets Läroplan för förskolan (2010) som är en 

del av förskollärarnas uppdrag. I resultatet framkom det att föräldrarna anser det 

viktigast att deras barn erbjuds en god omsorg i förskolan. Det minst viktiga var att deras 

barn får utveckla sina kunskaper med hjälp av digitala verktyg. I resultatet framkom att 

förskollärare ansåg mest viktigt att barn får stöd i sin sociala utveckling. Det minst 

viktiga ansågs vara att föräldrarna gavs stöd i uppfostran av barnen. 
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1 INTRODUKTION 

 

Förskolans verksamhet ska enligt Läroplan för förskolan föra ett samarbete med 

föräldrarna när det gäller barnens utveckling, växande och fostran. En viktig del i 

detta är föräldrars synpunkter på förskolan. Ett sätt att ta del av dessa är att ta reda på 

om föräldrarnas syn på verksamheten överensstämmer med förskolans 

lärandeuppdrag. 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara 

rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns 

utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå 

från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens 

utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. 

(Skolverket 2010:5) 

Förskolans uppdrag inkluderar även att vara ett stöd för familjerna i deras 

uppfostransansvar. Gemensamt ska föräldrar och förskola fostra goda sociala 

medborgare till ett demokratiskt samhälle vilket innebär många olika kompetenser 

som barnen ska få erfara under sin tid på förskolan (Skolverket 2010). Utifrån varje 

barns förutsättningar ska förskolan gemensamt med föräldrar ge varje individ 

möjligheter att utvecklas. Följande frågeställningar anser vi har stor betydelse för 

förskolans verksamhet 

Vad anser föräldrarna är viktigast för sitt/sina barn i förskolans verksamhet 2012?  

Vad anser förskollärarna är viktigast för barnen i förskolan 2012? 

Hur väl överensstämmer föräldrarnas uppfattning med lärarnas tolkning av 

uppdraget? 

Detta examensarbete ska belysa hur väl det överensstämmer med förskollärarnas 

tolkning av uppdraget enligt gällande styrdokument Läroplanen för förskolan och det 

föräldrarna anser är viktigast i förskolan år 2012.  

Vi finner detta intressant och viktigt då vi i vår yrkesroll och i samarbete med 

förskolebarnens föräldrar aldrig riktigt får veta vad föräldrarna anser viktigt i 

förskolan. I vår läroplan för förskolan står att ”förskollärare ska ansvara för att 

beakta föräldrarnas synpunkter då det gäller planering och genomförande av 

verksamheten” (Skolverket 2010:13). Erfarenheterna vi har handlar om att 

pedagogerna bestämmer innehållet tillsammans med barnen och vidare får 

föräldrarna en liten del inflytande i det som redan sker. Vi anser att detta är av stor 

betydelse för att bästa förutsättningar för att ett kvalitativt arbete ska kunna 

genomföras av oss förskollärare i samarbete med föräldrarna. 
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2 BAKGRUND 

 

Bakgrunden börjar med ett historiskt perspektiv, hur förskolans uppdrag har 

förskjutits från omsorg till utbildning. Sedan följer lärarnas uppdrag enligt gällande 

styrdokument, Lpfö 98. Därefter följer den teoridel som ligger till grund för studien, 

det sociokulturella perspektivet. Slutligen samarbete mellan förskola och hem. 

 

2.1 Från omsorg till utbildning 

Förskoleverksamheten har de senaste åren gått från att vara en del av den sociala 

barnavården där den varit inriktad på att vara ett komplement till barn och familjer 

som behövt riktat stöd till att bli en rättighet till alla barn och familjer. Det har skett 

en förskjutning från det sociala området till utbildningsväsendet (Skolverket 2010). 

Detta var inte helt problemfritt då många ansåg att en pedagogik för förskolans 

verksamhet skulle innebära att den blev alldeles för lik skolans värld. Det visade sig 

senare i flera studier (Johansson, 2001; Williams, 2001; Johansson & Pramling-

Samuelsson, 2006; Persson, 2008) att kombinationen lärande och omsorg var att 

förorda, då barn lär hela tiden i alla sammanhang. 

I och med införandet av Läroplan för förskolan 1998, ändrades synen på förskolan 

och dess verksamhet. Från att förskolan betraktats som barnpassning, en service till 

föräldrarna då de yrkesarbetade, till att ses som en arena för lärande där personalen 

har ett pedagogiskt ansvar för barnens utveckling (Halldén 2009). 

Granbom (2011) belyser termen educare, vilket även Halldén (2007), Dahlberg, 

Moss & Pence (2003) använder som ett begrepp där omsorg förenas med lärande. 

Detta begrepp har idag fått ett stort genomslag i den svenska förskolan. Begreppet 

care/omsorg menar de, har flera betydelser, men främst tre som belyser det komplexa 

i begreppet. För det första är omsorg i betydelsen omhändertagande av de barn vars 

föräldrar arbetar eller studerar, alltså barnpassning. Det andra är enligt författarna de 

sociala myndigheternas ingripande för att omhänderta barn som på något sätt far illa 

och det tredje belyser författarna som ett begrepp knutet till den idylliska vardagen i 

hemmen där barn är skyddade av familjens närvarande. Att begreppet omsorg har 

flera betydelser beror på i vilken kontext det används, menar författarna, och detta 

komplicerar begreppet (a.a.). Dessutom länkas omsorg idag ihop med lärande vilket 

enligt Halldén (2007) upplevs som förvirrande och bör förtydligas. Vidare menar 

författaren att förskolan har ett vidare perspektiv när det gäller omsorg och lärande 

som en helhet och att det därför ska ses som ett förhållningssätt. Dahlberg & Moss 

(2003) för fram begreppet pedagogy, vilket de menar är mer relaterat till ett 

förhållningssätt som innebär både omsorg och lärande i ett vidare omsorgsperspektiv 

och klart avskilt från utbildning/education.  

Halldén (2007) påvisar vikten av att i vår tid låta begreppet ”omsorg vara överordnat 

lärande” (a.a:69) då förskolan är en omsorgsinstitution, inte enbart en lärandearena, 

och där lärare och barn hanterar dilemman. Likaså vill författaren belysa att 

förskolan är en del i barnens vardagsliv och där både pedagogik och lärande sker 

(a.a.).  
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Den första nationella utvärdering (Förskola i brytningstid 2004) som gjorts efter att 

läroplanen införts visade att förskolan blivit mer lik skolan vilket inte var tanken med 

införandet. Detta menar Halldén (2009) har att göra med hur lärarna tolkar 

styrdokumentet och hur de väljer att driva verksamheten samt välja ut de delar som 

är de bärande för den svenska förskolan. Utgångspunkten för den pedagogiska 

verksamheten i förskolan är enligt programmet: omvårdnad, omsorg, arbete, lek och 

inlärning samt skapande verksamhet (Halldén 2009).   

En aspekt när det gäller synen på dagens förskola och tiden innan läroplanens 

implementering är termen tillsyn som ändrades så sent som 1982 till omsorg. Här tog 

inriktningen ett kliv från barnpassning till att vara en del av socialtjänstens 

stödformer (Skolverket 1998). Detta har ändrats utifrån den studie Persson (1994) 

genomförde. Han såg i sin studie att föräldrarna hade en föreställning om barnens 

passform. Studien visade att barnen antingen var ”dagisbarn” som det kallades då, 

eller inte var ”dagisbarn”. Det visade sig att en del föräldrar hade föreställningen om 

att barnen kunde utvecklas till att bli så kallade ”dagisbarn”. Allt detta utgår från 

barnens passform menar Persson (1994). Barnen antingen passade eller inte passade 

på daghemmen. Föräldrarna menade att barnen skulle anpassa sig efter att vara på 

daghemmen, det var något barnen lärde sig. Alternativet för familjerna då var att 

barnen fick placeringar hos så kallade dagmamma, familjedaghem (a.a.). Termen 

daghem är idag borttagen och istället används termen förskola, då förskolan är det 

första steget i utbildningsväsendet och numera står under skollagen. När Persson 

(1994) genomförde sin studie fanns inte ens en läroplan för förskolan. Idag har 

förskolan en egen läroplan som implementerades för första gången 1998, Lpfö 98. 

Den är sedan 2010 reviderad och är nu det styrdokument förskolan arbetar efter.  

 

2.2 Förskolans uppdrag 

Förskolan blev en egen skolform i och med den nya skollagen (2010:800) som trädde 

i kraft 1 juli 2011, därmed blev förskolan det första steget i utbildningsväsendet. 

Begrepp som undervisning samt utbildning, förtydligar förskolans uppdrag. 

Uppdraget består av att förbereda barnen för fortsatt utbildning, med detta har 

Skolverket reviderat och förtydligat förskolans läroplan, Lpfö 98 (Skolverket 2010) 

för både fristående och kommunala förskolor. Denna revidering av förskolans 

styrdokument skedde 2010 och i Läroplan för förskolan, står att förskolan vilar på 

demokratins grund. 

Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att 

utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper 

och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång 

lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 

som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska 

främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår 

gemensamma miljö. (Lpfö98, 2010:4) 

Barn inom förskolans verksamhet ska ges rika tillfällen till utveckling och utmaning 

inom områden som värdegrund, social utveckling, demokratiska processer, 

ämneskompetenser som tal- och skriftspråksutveckling, estetiskt, matematik, teknik 

och naturvetenskap. Ur ett samhällsperspektiv skulle en förändrad syn på uppdraget 

kunna ses i den revidering Skolverket gjort av läroplanen, då de lägger en betoning 

på ämnen enligt Granbom (2011). Här visar Granbom på en ökad ämnesdidaktisk 
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kompetens för lärarna att möta de mål den reviderade läroplanen omfattar, särskilt de 

mål som berör kunskapsområdena som naturkunskap och matematik (a.a.). 

Barnen ska möta utbildade lärare som kan utmana dem och använda deras naturliga 

nyfikenhet och lust att lära. Lärarna ska vara ett stöd i varje individuellt barns 

utveckling utifrån dess förutsättningar samt även se till hela barngruppens bästa 

(Skolverket 2010). Sheridan (2001) såg i sin studie, att förskolans kvalitet, när det 

gäller barns lärande, sammanfaller med hur lärarna möter barnen i verksamheten på 

följande sätt.  

The consequence of this is that activities in preschool cannot be based purely on 

the child’s initiative. Children have to be challenged by teachers, who go beyond 

their previous knowledge and extend it (2001:101)   

Uppdraget består inte enbart av en kunskapsaspekt. Förskolan bygger verksamheten 

på att balansera kunskaper, lärande, trygghet och omsorg väl för att möta och 

tillgodose varje barns behov. Verksamheten i förskolan ska vara ett stöd för barnen 

och dess utveckling, samt stödja föräldrarna i deras roll som föräldrar när det gäller 

barnens växande, fostran och utveckling (Skolverket 2010). 

Genom att använda leken som verktyg ska lärarna medvetet arbeta med att utmana 

och bidra till barnens förändrade kunnande (Skolverket 2010). Även Granbom 

(2011) har i sin studie belyst att en medvetenhet när det gäller lekens betydelse 

krävs, då det är centralt för hur leken styrs mot specifika mål och innehåll.  

Utifrån förskolans läroplan (Skolverket 2010) är strävansmål formulerade för att 

stötta lärarna och arbetslagen i deras arbete. Strävansmål innebär att barnen ska ges 

möjlighet att, inom olika områden, utveckla sitt kunnande. Här finns angivet inom de 

områden verksamheten ska arbeta utifrån samt vem/vilka som har ansvaret för 

verksamheten. De områden som är preciserade när det gäller barnens utveckling och 

lärande är normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande, förskola och 

hem. Därefter följer samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, 

uppföljning och utvärdering samt förskolechefens ansvar. De sistnämnda fokuserar 

på arbetssättet för lärarna för exempelvis samarbete samt utvärdering när det gäller 

kvalitetssäkring av verksamheten.  

 

2.3  Teoretiska utgångspunkter 

Valet av sociokulturellt perspektiv gjordes utifrån att studien genomförs på förskolor 

som Säljö (2011) menar är en social värld där ”sociokulturella aktiviteter sker” 

(2011:24). Vygotskijs sociokulturella teori är att ”interaktionen mellan utveckling 

och undervisning är förutsättningen för lärandet. Elevens tänkande är socialt och 

kulturellt bestämt” (Vygotskij genom Lindqvist 1999:15). 

Säljö (2010) belyser att individen inte lär enskilt utan behöver kollektivet och 

kollektivet behöver individen. Han menar att människan utvecklas utifrån de möten 

som sker och den omvärld som människan befinner sig i. Detta grundar sig på 

Vygotskjis (1978) teori, då han påvisar att människan lär i samspel med andra. 

Genom interaktion med andra utmanas individen i sitt tänkande och agerande.  

Hur lärande sker och att individer lär olika är centralt i ett sociokulturellt perspektiv, 

där var och en tillgodogör sig kunskap och färdigheter de möter genom samspel med 

andra Säljö (2010). Detta blir tydligt i hur barn lär. Strandberg (2006) tolkar 

Vygotskijs teorier om att lärandets grund handlar om att människors utveckling är 
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beroende av tillgången till andra människor. Det som barn gör i förskolor i 

interaktion och kreativitet med andra är avgörande för hur utveckling sker (a.a.). 

 

2.3.1 Kunskapssyn           

Vilka kunskaper och färdigheter som ska ingå i förskolans uppdrag att lära ut och hur 

lärarna ska kunna välja vad en medborgare bör veta och kunna i dagens samhälle blir 

till olika val som ska prioriteras. Ett av de val som prioriterats är språket och det är 

inte slumpmässigt då skolan är skapad för att vara en miljö där språkliga aktiviteter 

som talet, skriften och diskussioner ska få utrymme (Säljö m.fl. 2011). Föräldrars 

uppfattning om vad som anses vara bäst för sitt eget barn skiljer sig från varandra. 

Jensen & Jensen (2008) ställer frågorna beträffande barns lärande på följande sätt 

 Är det bäst att stärka den bokliga inlärningen så att barnen blir bra på språk och 

matematik? Eller är det bättre att barnen är glada och nöjda, även om det betyder 

att man släpper på de ämnesmässiga kraven? Bör barn inte helst sakna eller 

längta? Eller kan de lika gärna från början lära sig att det inte alltid är möjligt att 

få vad man vill? Vilka krav ska ställas på dem? (2008:148) 

Gustavsson (2011) menar att i modern tid har den vetenskapliga kunskapen haft stor 

betydelse medan den praktiska har haft en tillbakadragen ställning. Vilken kunskap 

som är mest betydelsefull har länge varit en omdiskuterad fråga och 

uppmärksammades i den statliga offentliga utredningen Skola för bildning 

(Läroplanskommittén 1992) . Fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet blev i den 

utredningen etablerade som fyra F. Detta var ett försök att utöka skolans 

kunskapsfält i förhållande till det samhälle där kunskaper fick en stor betydelse. 

Gustavsson (2011) har tolkat filosofen och pedagogen John Dewey, där Dewey har 

belyst att det ska finnas ett krav på att det riktiga lärandet hittas och att den 

kunskapen sedan ska gå hand i hand med livet i samhället(a.a.).  

Digitala medier och Internet har under de senaste årtionden förändrat människors sätt 

att söka information och kommunicera med varandra. Möjligheterna har blivit många 

och det har förändrat människors möjligheter till inspiration eller oönskad 

information (Gustavsson 2011). Säljö m.fl. (2011) menar att detta även utmanar och 

förändrar skolan och dess förutsättningar när det gäller temaarbeten eller andra 

informationer som man söker. Den digitala tekniken har blivit en del av vår vardag 

och Säljö (2011) hänvisar till Findahls (2010) studie där 36 % av 3 åringarna 

använde Internet år 2010. Vidare menar Säljö (2011) att dessa trender blir nya 

utvecklingsbanor och han tar som ett exempel ”skrivandet som har blivit en del av 

vår vardag på ett sätt som det aldrig varit tidigare” (a.a:11). I förskolans uppdrag 

menar Skolverket (2010) att barn behöver ha förmågan att söka ny kunskap och 

kommunicera i ett ”samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt” (a.a:6).  

 

2.3.2 Hur barn lär                     

Genom att ta del av och använda sig av samhällets kunskaper såsom att läsa, skriva 

och räkna samt utöva olika fritidsintressen utvecklas individen till att bli en 

kulturvarelse med olika förmågor. Förutsättningarna för detta lärande är att individen 

behöver kollektivet och kollektivet behöver individen. Människan utvecklas utifrån 

de möten som sker och den omvärld som människan befinner sig i. Detta grundar sig 
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i Vygotskijs (1978) teori där han påvisar att människan lär i samspel med andra. 

Genom interaktion med andra utmanas individen i sitt tänkande och agerande. Hur 

lärande sker och att individer lär olika är centralt i ett sociokulturellt perspektiv där 

var och en tillgodogör sig kunskap och färdigheter de möter genom samspel med 

andra. Detta blir tydligt i hur barn lär. Att ta efter och göra likadant är en strategi för 

barn att lära in, särskilt de yngsta, och vid situationer där barnen själva agerar som i 

exempelvis leken. Barns lärande handlar om att få erfara ”värden, kunskaper och 

färdigheter som är nödvändiga för dagen och att utveckla en beredskap för 

morgondagen” (Pramling – Samuelsson & Sheridan 2006:29). Detta belyser 

förskolans komplexa uppdrag. I förskolans verksamhet ska barnen få möta olika 

sammanhang där de ges möjlighet att diskutera, reflektera, samt att genom möten 

lära sig hantera olika situationer som man senare i livet ställs inför. Författarna 

menar vidare att barnen idag ges helt andra förutsättningar och möjligheter till 

kommunikation och utveckling. Allt för att förbereda dem för att bli goda sociala 

medborgare i ett samhälle vi enbart kan ana hur det kommer att te sig (a.a.).  

Säljö (2010) beskriver de olika teorier om inlärning som Vygotskij och Piaget 

företräder. Vygotskij har som tidigare nämnts, en syn på att individen lär i samspel 

med andra och i den så kallade proximala zonen, vilket betyder att den stora 

utvecklingspotentialen sker i den närmaste utvecklingszonen, mellan det barnet redan 

kan på egen hand och det barnet behöver stöttning av en vuxen eller kamrat för att 

klara av. Piaget ansåg att utvecklingen var beroende av att följa ett visst 

inlärningsmönster. Här var det en förutsättning att fullt ut nått ett visst 

utvecklingsstadium innan ett lärande kunde ske. Inga nya färdigheter tillägnades 

individen om inte individen utvecklat ett nytt tankestadium. Här blir lärarens uppgift 

att finna aktiviteter som passar med individens tankenivå. Ses det utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv sker lärandet först när individen/barnet utmanas i det som 

det inte redan behärskar till fullo, i den så kallade proximala zonen. Det är i den 

konfrontationen som lärandet sker och det skapar nya förutsättningar för barnet som 

det sedan kan använda sig av i processen att försöka förstå och erövra sin omvärld 

(Säljö 2010). Vygotskij baserade sin teori på att inlärning sker i två steg, först i det 

kollektiva sedan i det individuella, 

every function in the child’s cultural development appears twice: first on the 

social level and later, on the individual level; first between people 

(interpsychological)), and then inside the child (intrapsychological). This applies 

equally to volontary attention, to logic memory, and to formations of concepts. 

All the higher functions originate as actual relations between human individuals.       

(Vygotskij, 1978: 57) 

Både Säljö (2011) och Lindqvist (1999) har valt att tolka Vygotskij och hans teorier 

när det gäller det sociokulturella perspektivet. De har liksom Vygotskij lagt fokus på 

språkets betydelse då det gäller inlärning i interaktion med andra. De beskriver det 

däremot lite olika. När det gäller barns lärande belyser Säljö (2011) den vuxnes, 

lärare eller förälder, görande och handlingar, som en viktig del i interaktionen. Han 

menar vidare att det är genom interaktionen, samspelet, som lärandet sker. Lindqvist 

(1999) visar även hon på vikten av interaktionen, men hon har valt att tolka den 

vuxnes roll som en aktör för att skapa och organisera miljön runt barnet och då 

främst den sociala miljön som en arena för lärande (a.a.). En slutsats skulle då vara 

att Säljö (2011) anser att lärande sker i aktiviteten, medans Lindqvist (1999) anser att 

lärandet sker i den miljö som barnet befinner sig i. Det både Lindqvist (1999) och 

Säljö (2011) har gemensamt i sina tolkningar av Vygotskijs teorier är att lärande sker 

när barn interagerar, där den ena har mer kunskap än den andra och där de 
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involverade kan utmana varandra, oavsett om det sker mellan barn och vuxen eller 

mellan barn och barn. Detta styrks av Williams (2001) studie där det tydligt framgått 

att lärarnas attityder och arbetssätt har varit avgörande för hur och vad barn lär av 

varandra. 

 

2.4 Samarbete förskola – hem 

Läraren bör ha flera kompetenser då utmaningar i möten med föräldrar ska hanteras 

professionellt. Relationer, gränssättning och reflektion är viktiga områden då läraren 

är ansvarig för att skapa grunden för barnets lärande (Jensen & Jensen 2008).  

Lärarens förmåga att skapa en jämbördig relation med föräldrarna i kombination med 

att uttrycka sig tydligt kring professionella problemställningar är grunden för en god 

föräldrakontakt och gott samarbete (Jensen & Jensen 2008). 

Det konkreta samarbetet mellan lärarna och föräldrarna handlar om att lärarna 

tydliggör och visar förskolans styrdokument i form av nationella styrdokument, 

kommunala mål och lokala arbetsplaner. Innehållet får betydelse för vad det 

samarbetas kring. Även lärarens trygghet i sin yrkesroll har stor betydelse för hur 

relationen mellan föräldrar och förskolepersonalen utvecklas (Sandberg & Vuorinen 

2008). Författarna hänvisar till studier där detta har belysts enligt följande 

If the parent–preschool teachers’ relationship is friendly and includes an 

appreciation of the children’s opportunity to take part in preschool, parents are 

more inclined to cooperate and may thereby gradually develop more complex 

parent–preschool relationships. How well the preschool teacher is anchored in 

his/her professional role may also be of importance to determine how 

cooperation between preschool and home functions (Keyes 2000; Foot et al. 

2002). The preschool teachers who are secure and aware of their professional 

capacity welcome parents efforts” (Foot et al. 2002).  

(Sandberg & Vuorinen 2008:152) 

Sandberg & Vuorinen (2007) har i sin studie sett att förskolan som komplement till 

hemmen är till största del en socialarena där barnen ges möjlighet att utveckla 

kompetenser i socialt samspel. Något som föräldrarna i studien ansåg att de inte på 

samma sätt kunde ge sina barn hemma. Likaså gavs barnen rikare möjligheter till att 

möta den mångfald som samhället idag erbjuder vilket förskollärarna i studien också 

påvisade (a.a.). 

 

2.5 Kvalitet för barnen – föräldrarna och lärarna  

Kvalitet är ett stort och diffust begrepp och som kan tolkas utifrån den kontext det 

befinns uti. Enligt Svenska akademiens ordlista (2006) står begreppet kvalitet för: 

inre värde; egenskap; sort; beskaffenhet; god beskaffenhet (a.a). 

Förskolan har i sitt uppdrag att systematiskt och kontinuerligt dokumentera 

verksamheten, detta ska sedan följas upp och utvärderas (Lpfö 98). Syftet med detta 

är att få en kunskap om förskolans kvalitet så att ”verksamhetens organisation, 

innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande” (a.a:14). En del i detta är föräldrarnas 

delaktighet, då deras synpunkter och åsikter är viktiga, och som lärarna enligt 

gällande styrdokument ska väga in i verksamheten (a.a.). 
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Vad är då pedagogisk kvalitet i förskolan?  Asplund-Carlsson, Pramling-Samuelsson, 

Kärrby, (2001) menar att finns tre slags kvalitet som kännetecknas i förskolan, dessa 

är struktur -, process – och resultatkvalitet. De två slags kvalitéer som denna studie 

kan ses utifrån är processkvalitet vilket innebär hur lärarna möter barnen, 

förhållningssättet, deras arbetssätt samt samspelen i mötet mellan de vuxna och 

barnen. Den andra är resultatkvalitet och det fokuserar på lärarnas pedagogiska 

arbete, barnens lärandeprocesser, vad barnen lär, och vilka kunskaper de erfarit under 

sin vistelsetid på förskolan. Författarna menar att det finns en allmängiltig kunskap 

om vad kvalitet anses vara (a.a.). 

Dahlberg, Moss & Pence (2003) belyser en förskjutning från kvalitet till 

meningsskapande. De menar att kvalitet är ett begrepp med specifika innebörder. De 

menar vidare att det arbete som pågår i exempelvis förskolans verksamhet handlar 

om att skapa meningsfulla möten mellan människor som bara sker vid en specifik 

plats och tid, alltså då barnen vistas på förskolan (a.a.). Det skulle förklara begreppet 

kvalitet som subjektivt, kontextuellt och kulturellt betingat (Asplund-Carlsson m.fl. 

2001). 
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SYFTE 

Syftet med studien är att belysa föräldrarnas uppfattning om förskoleverksamheten 

och dess lärande uppdrag samt förskollärarnas tolkning av sitt uppdrag. Vi 

åskådliggör även hur väl föräldrarnas uppfattning överensstämmer med lärarnas 

uppdrag utifrån läroplanen Lpfö 98.  

 

- Vad anser föräldrarna är viktigast för sitt/sina barn i förskolan 2012?  

- Vad anser förskollärarna är viktigast för barnen i förskolan 2012? 

- Hur väl överensstämmer föräldrarnas uppfattning med lärarnas tolkning av 

uppdraget?  

 



12 

3 METOD 

 

I detta kapitel innefattas hur arbetet gått till genom val av metod och material. 

 

3.1 Metodval 

Utgångspunkten för den del av studien där respondenterna består av föräldrar är 

kvantitativ vilket Bryman (2011) beskriver som en insamling av numerisk data som 

sammanställs i statistisk form. Här ligger tyngden på kvantifieringen av insamling 

och analys av data. Den andra delen av studien där förskollärarna varit respondenter 

är ansatsen både kvantitativ och kvalitativ, vilket innebär att forskaren intar ett 

tolkande synsätt där tyngden läggs vid ord under insamling och analys av data. När 

det gäller teorier att utgå från vid kvalitativa och kvantitativa studier är de induktiva 

och deduktiva de vanligaste. I den deduktiva teorin utgår forskaren oftast från redan 

vedertagna teorier och allmänna principer när slutsatser dras. Denna teori är vanlig 

vid just kvantitativa studier. Vidare blir forskningsprocessen vid en deduktiv teori 

inte så påverkbar av forskarens egna uppfattningar då en eller flera hypoteser ska 

vägas in vid den empiriska granskningen. Den induktiva teorin belyser den process 

där forskaren först inhämtar information för att sedan koppla ihop resultat med teori 

(a.a.).  

Vi har i vår studie utgått från både deduktiv och induktiv teori. Den deduktiva teorin 

har fokuserats på de enkäter som respondenterna varit delaktiga i, samt den induktiva 

teorin då samtal med förskollärarna har förts.  

 

Vår studie fokuserade på den deduktiva teorin då vi valt en kvantitativ ansats. 

Användandet av en surveyundersökning innebar att vi samlade in data via en 

webbaserad enkät. Utifrån svaren har en sammanställning gjorts där vi såg hur 

respondenterna svarat som hel grupp, detta visades i procentsatser och i form av 

diagram. Vi ansåg att metoden var mest lämplig för vår undersökning då vi behövde 

nå ut till en stor mängd respondenter. Jämfört med intervjuer menar Bryman (2011) 

att enkäter är bättre anpassade till respondenternas behov, alltså när man har tid och 

möjlighet att svara. För att få ett så stort deltagande som möjligt diskuterade vi också 

kring att det ska vara enkelt för respondenterna att delta i undersökningen. Metoden 

ger föräldrar anonymitet samt gör att vi studenter får en distans till och inte blir 

involverade i undersökningspersonerna (Bryman 2011). Den del av studien som 

förskollärarna var delaktiga i innehöll en skriftlig enkät, samt samtal, denna 

innefattar både kvantitativ och kvalitativa ansatser. Detta menar Bryman (2011) 

kallas flermetodsstudie. 

 

 

3.2 Undersökningsinstrument 

I vår undersökning valde vi att använda en survey metod med enkät som var 

webbaserad till de respondenter som var föräldrar. Till de andra respondenterna, 

förskollärarna, användes ej webbaserad enkät. För att begränsa arbetet valde vi att 
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utgå från lärarnas uppdrag. Utifrån Läroplanen för förskolan 98/10 formulerade vi 

några påståenden utifrån de strävansmål som finns preciserade i läroplanen. Enkäten 

var utformad med påståenden som respondenterna skulle skatta utifrån vad de ansåg 

var viktigast för sitt barn i förskolan respektive vad lärarna ansåg var viktigast för 

barnen på förskolan. Respondenterna skulle rangordna påståendena utifrån 1-10, där 

1 var det minst viktiga. I jämförelse med enkät i form av brev på posten så menar 

Bryman (2011) att svarsfrekvensen är större vid den webbaserade surveyenkäten. 

Detta påverkade vårt beslut då vi ville minska bortfallet av antalet respondenter i den 

stora gruppen som bestod av föräldrar. Bryman (a.a.) menar att just slutna frågor gör 

att det blir enklare för forskaren då jämförbarheten i svaren blir tydligare.  Då lärarna 

var färre ansåg vi att en enkät i form av ett dokument som de själva skriftligt fyllde i 

skulle vara tillräcklig. 

 

3.3 Urval och avgränsningar 

De fem förskolor som ingår i studien har barn inskrivna i åldrarna 1-5 år. Vi har 

ingen anknytning till förskolorna för att utesluta eventuella svar från respondenterna 

som kopplas till ”sin egen personal och förskola”. Föräldrarna har i studien 

begränsats i sina val då de påståenden som visades var formulerade utifrån 

förskolans uppdrag.  

Fördelningen mellan män och kvinnor som deltog. 

                                  

 

I enkäten fick respondentgruppen föräldrar ange om de hade flickor eller pojkar, de 

hade även möjlighet att ge flera alternativ.  
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När det gällde barnens ålder kunde föräldrarespondenterna även här ange flera 

alternativ. Avgränsningen är 

 

                                   

 

De fyra förskollärare som ingår i studien arbetar på förskolor med barn i åldrarna 1-5 

år. De förskolor där förskollärarna arbetade var inte samma förskolor föräldrarna 

hade koppling till. 

 

3.4 Genomförande 

Vi skrev ett informationsbrev till föräldrarna som inbjöd till och förklarade vad 

undersökningen skulle handla om. Kontakt togs via telefon och personligt möte med 

tre olika förskolechefer för fem förskolor. Frågan om eventuell medverkan i vår 

undersökning ställdes. Informationsbrevet delades ut till respondenterna på de 

utvalda förskolorna, och de kunde sedan välja att delta i en surveyundersökning via 

en webblänk. I enkäten sammanställde vi ett antal påståenden där respondenterna 

skulle skatta vad de ansåg viktigast för sitt barn i förskolan år 2012. Studien har skett 

genom så kallad survey enkät vilket innebär att respondenterna på de utvalda 

förskolorna helt anonymt svarat på en enkät via en länk som de delgivits genom ett 

mail.  Genom denna länk har vi inte kunnat avläsa vem som svarat. För oss har det 

varit viktigt att respondenterna känt sig engagerade och berörda av de påståenden 

som enkäten innehåller. För att komma så nära den känslan som möjligt har vi 

skickat enkäten till varandra för att kunna fundera på hur vi skulle utforma den. 

Enkäten låg öppen i två veckor, möjliga respondenter var 100 stycken och vi fick in 

66 svar.  

De fyra förskollärare som ingår i studien fick en likadan enkät som föräldrarna men 

fick besvara den skriftligt. Till skillnad mot föräldrarna så fick förskollärarna göra 

fyra skattningar vilka var utifrån perspektiven pojkar, flickor, ålder 1-2 år samt ålder 

3-5 år. Förskollärarna fick sedan ta del av föräldraenkätresultatet och därefter 

genomfördes samtal mellan oss och förskollärarna. I samtalet utgick vi ifrån att de 

fick jämföra resultaten och varför de ansåg att resultatet blev som det blev. 

 

   

3.5 Bearbetning och analys av data 

I det surveyprogram vi använde oss av, SurveyMonkey (2012), har en 

sammanställning skett per automatik. Där har ett diagram visat hur svaren 

procentuellt har delats och genom detta har risken för felkodning undanröjts 
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(Bryman 2011). Dessa diagram har sedan använts i resultatredovisningen och 

analyserats utifrån studiens teoretiska ramverk. I den skriftliga enkäten har vi sedan 

sammanställt svaren och därefter gjort ett diagram som visar svaren procentuellt. 

Samtalen med förskollärarna har vi spelat in med hjälp av en röstfunktion på 

mobiltelefonen. 

 

3.6 Etiskt ställningstagande 

Bryman (2011) beskriver de etiska principer som bland annat gäller för svensk 

forskning. De principer som är aktuella är Informationskravet som handlar om att 

berörda personer ska ha blivit informerade om syftet i undersökningen.  I ett 

informationsbrev (se bilaga) till de berörda som i detta fall har varit föräldrar på 

förskolorna samt förskolechefer och rektorer har vi förklarat syftet med 

undersökningen. Samtyckeskravet handlar om att det är frivilligt att delta och man 

bestämmer själv om man vill delta och att man när som helst har möjlighet att avstå 

sitt deltagande, vilket också finns som information i vårt brev. Eftersom vår 

undersökning riktade sig till vuxna så ställdes vi inte inför kravet om godkännande 

från vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet handlar om att identitetsuppgifter ska 

förvaras och tas om hand på ett säkert sätt. I vår undersökning har vi raderat de mail 

som inkommit från de berörda då intresse funnits för att delta. Ljudupptagningar via 

mobiltelefoner samt de skriftliga enkäterna är raderade och kasserade.  Detta för att 

undanröja personuppgifter. Med nyttjandekravet menas att information och uppgifter 

om enskilda individer endast får användas vid just denna forskning vilket vi också 

informerat berörda om i vårt informationsbrev. 

 

3.7 Granskning av metod och tolkningsförfarande 

Generaliserbarheten i den kvantitiva undersökning vi gjort kan ses som god utifrån 

de förskolors representativa geografiska, etniska och sociala förutsättningar. Men vi 

väljer att med tillförsikt se på resultatet då en skevhet ändå kan påverka 

undersökningen. Även om vi valt förskolor med stor variation av både etniska och 

sociala förutsättningar så kan vi inte veta vilka som varit delaktiga i 

enkätundersökningen. Vi har inte haft vetskap om respondenternas tillgång till dator, 

civilstånd ej heller om de språkligt har kunnat delta på grund av annan 

språktillhörighet. Det vi kan se i resultatet är den slutgiltiga procentuella 

fördelningen hur de delaktiga svarat. Bryman (2011) påvisar att valet av 

respondenter inte går att fullt ut generalisera för en population i en undersökning. 

Han menar vidare att det urval som görs hör till en viss stad, region, och i vårt fall 

vissa förskolor. Hade vi valt andra förskolor i andra bostadsområden kanske 

resultatet varit annorlunda. Vad det gäller tolkningen av respondenternas svar har vi 

utifrån val av undersökningsinstrument helt kunnat hålla oss till de faktiska siffror 

resultatet har visat. När det gäller generaliserbarheten i lärarnas delaktighet går de 

inte att generaliseras till en yrkesgrupp som i detta fall, utan här blir 

generaliserbarheten mot en teori (Bryman 2011).  

Då vår metod har innefattat både webbaserade enkäter, enkäter i dokumentform samt 

samtal har vi i samtalen med lärarna kunnat ställa följdfrågor eller om det uppstått 

frågor från respondenterna.   
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Vid ett annat val av metod exempelvis intervjuer till föräldrarna hade vi kunnat ställa 

följdfrågor till de som deltagit eller om det uppstått frågor från respondenterna, detta 

uteslöts i vår metod vilket skulle kunna påverka resultatet. Vad det gäller valet av 

undersökningsinstrument krävs det vid en enkätundersökning att frågor eller 

påståenden inte kan uppfattas som mångtydiga (Bryman 2011). Han menar vidare att 

i slutna frågor finns hos respondenterna skilda referensramar och erfarenheter som 

kan vara avgörande för hur de svarar. Här har vi inte haft någon möjlighet att kunna 

vidareutveckla frågorna då vi inte haft kontakt med respondenterna. Tiden har här 

varit en faktor som inverkat på vårt val, att nå ut till ett relativt stort antal 

respondenter på kort tid.  

 

3.8 Validitet – reliabilitet 

Den validitet som ska vägas in i undersökningen, samtida validitet, fokuserar på det 

mått av begrepp vi använt verkligen mäter begreppet (Bryman 2011). Vid en sådan 

mätning kan vi se resultaten och utifrån dem fokusera på hur väl de stämmer överens 

med det uppdrag lärarna har. Om det inte finns ett sammanband mellan resultatet 

från föräldrarnas enkät och förskollärarnas enkät samt vårt uppdrag, som är ett 

lärande uppdrag, kan det ställas mot om måttet verkligen mäter begreppet. 

Den reliabilitet som ska framgå handlar om den pålitlighet som rör undersökningen. 

Författaren menar, att om samma respondenter ställs inför samma frågor eller 

påståenden ska inte det vara någon större skillnad på resultatet. Genom att använda 

oss av påståenden som respondenterna ska skatta har möjligheterna för feltolkning av 

svaren minimerats, likaså underlättar detta sätt även bearbetning av de data som 

insamlats. Genom att använda så kallade slutna frågor eller som i detta fall 

påståenden, har vi också minimerat risken för felkodning av svaren då 

respondenterna själva svarat i enkäten. Det finns även en risk med felkodning genom 

enkäter, då siffrorna skall sammanställas (a.a.).   
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4 RESULTAT 

 

Analysen av de resultat som framkommit i studien kommer att redovisas i detta 

avsnitt. Kapitlet är indelat utifrån studiens frågeställningar.  

 

4.1 Vad föräldrarna ansåg var det viktigaste för sina barn 

i förskolan år 2012. 

De 10 påståenden som respondenterna skulle rangordna var formulerade utifrån 

lärarnas styrdokument Läroplan för förskolan. Här skulle respondenterna rangordna 

vad de ansåg var viktigast för sina barn i förskolan år 2012. Rangordningen gick till 

så att de skulle skatta påståendena från 1 -10, där ett var det minst viktiga. 

 

 

  

Det viktigaste för föräldrarna var att deras barn fick en god omsorg, därefter att 

barnet/barnen skulle ställas inför nya utmaningar samt en lockande miljö för lek och 

aktivitet. Minst viktigt ansåg föräldrarna i vår studie var att barnet/barnen fick 

utveckla sina kunskaper med hjälp av digitala verktyg. Även stöd i uppfostran av 

barnet/barnen var lågt prioriterade av föräldrarna. Det föll olika ut när det gällde 

ämneskunskaper, då föräldrarna skattade en stimulans och utmaning av den 

språkliga utvecklingen högre än de naturvetenskapliga och matematiska 

kunskaperna. De ansåg även att den språkliga utvecklingen var mer viktig än den 

sociala utvecklingen. 
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4.2 Vad förskollärarna ansåg var viktigast för barnen i 

förskolan 2012. 

Förskollärarnas uppdrag har varit utgångspunkten för studien, de har gjort samma 

rangordning på enkäten som föräldrarna men utifrån olika perspektiv. 

Detta har sedan i analysen fått anta olika inriktningar utifrån det uppdrag lärarna har 

enligt gällande styrdokument. Förskollärarna har fått rangordna utifrån fyra olika 

kriterier vilka var pojkar, flickor, samt åldersindelning 1-2 år samt 3-5 år.  

        

 

Förskollärarnas skattning visar ändå att via leken når förskolan dessa 

ämnesövergripande ämnen.  

Det primära i förskolan är ju leken, det är ju genom den barnen lär och 

stimuleras så mycket… och de tycker det är kul. De behöver leken för att 

utveckla sina andra kunskaper, som det sociala, språket att respektera andra och 

så… 

Förskollärarna ansåg att den sociala utvecklingen var det viktigaste även om 

resultatet visar att det är väldigt jämt mellan stöd i den sociala utvecklingen, att 

barnet skulle ställas inför nya utmaningar som stimulerar lusten till nya kunskaper 

och att miljön ska locka till lek och aktivitet. Resultatet visar även att de 

ämnesrelaterade kunskaperna är medelhögt skattade.  

Omsorg skattades hos förskollärarna medelhögt när det gällde både flickor och 

pojkar.  
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Resultatet har i studien visat att de förskollärare som deltog inte gjorde någon 

skillnad på könsfördelning på barnen. Här har förskollärarna skattat påståendena 

exakt lika. 

 

När det gäller åldersfördelningen har resultatet skiljt sig något. Här har förskollärarna 

sett till barnens behov utifrån de olika åldersgrupperna. 
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En av förskollärarna påvisade att 

Lärande sker hela tiden, och man lär ju genom omsorg också. För mig är 

omsorg om barnet allt som ingår i vårt uppdrag. Begreppet är för mig en helhet 

där allt i vårt uppdrag innefattas, omsorg om barnets lärande. Utifrån resultatet 

så förstår jag det som att föräldrarna tänker omsorg om mitt enskilda barn.  Att 

begreppet innefattar ”se till att mitt barn har det bra under dagen” Mitt barn i 

den stora gruppen.   

Tydligt blev att stöd i den sociala utvecklingen var det förskollärarna prioriterade 

som det viktigaste, tätt följt av att barnen skulle ställas inför nya utmaningar som 

kan stimulera lusten till nya kunskaper och en miljö som lockar till lek och aktivitet. 

Här följer sedan en god omsorg vilket förskollärarna har skattat relativt högt ändå. 

Förskollärarna ser sitt uppdrag som en helhet och har tolkat omsorgsbegreppet som 

ett påstående där alla de andra påståendena varit inkluderade.  

Den språkliga utvecklingen är högst skattad när det gäller kunskap. Lägst kommer 

utveckla kunskaper med hjälp av digitala verktyg samt stöd i uppfostran. 

  

 

 

                

Förskollärarna har, i den äldre åldersgruppen 3-5 år, skattat samma påståenden  högt 

som i den lägre åldersgruppen 1-2 år, stöd i den sociala utvecklingen, nya 

utmaningar som stimulerar lusten till nya kunskaper, och en miljö som lockat till lek 

och aktivitet.  

Därefter skiljer sig resultatet något. De tre nästföljande påståendena utmanas i sin 

språkutveckling, att respektera andra samt en god omsorg har i denna åldersgrupp 

skattats i en annan ordning. Men även för de äldre barnen har omsorg rangordnats 

medelhögt. Förskollärarna skattade de ämnesrelaterade kunskaperna ganska lågt 

liksom föräldrarna. Den kunskap som ansågs viktigast var av bägge parter den 

språkliga utvecklingen. 

De påståenden som är lägst skattade är även i den yngre  åldersindelningen att få 

utveckla kunskap med hjälp av digitala verktyg samt stöd i uppfostran.  
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Här ansåg dock förskollärarna att barnen borde få möjlighet att utveckla den sociala 

kompetensen för att kunna lära in ämneskunskaper 

Sverige tappar kunskaper, därför har vi fått en ny reviderad läroplan där 

politikerna bedömer att matematik och naturvetenskap ska ingå i vårt uppdrag. 

Det är mätbart med dessa ämnen men vi vet inte vad som behövs när dessa barn 

växer/ har växt upp,,, därför är den sociala utvecklingen för mig viktigast, att vi 

hjälper barnen så att de blir trygga människor som står upp. Jag kan, jag vill, 

jag duger. Jag är trygg och rustad för ett fortsatt lärande. Hur mäter vi det och 

när mäter vi det? Alltså sociala värden som inte går att mäta. Därför har jag 

skattat det högt. Mänskliga värden. När dessa finns kan all ämneskunskap läras. 

Förskollärarnas skattning av stöd i uppfostran kan ses som komplex då en 

förskollärare menade att det ändå är en stor del i verksamhetens vardag 

Uppfostran ingår i vårt uppdrag, men det är inte vi som ska uppfostra barnen, 

men att ge stöd till föräldrarna. Som vid situationer där vi medlar och försöker 

få barnen medvetna om sin egen del i det som hänt, exempelvis konflikter. Vad 

som är tillåtet eller inte. 

Det här visar på hur svårt det kan vara att tolka uppdraget, särskilt med ett så laddat 

ord som uppfostran. En annan förskollärare menade att  

Jag vet ju bara hur det är i förskolans verksamhet, det handlar ju om normer och 

värderingar. 

Det påvisades i samtalen med förskollärarna även att ordet här spelade in hur man 

tolkar det 

Uppfostran, ett laddat ord för mig som förskollärare, när jag läser ordet och 

använder det känns det som jag är inne på föräldrarnas revir..därför har jag 

skattat det lågt. Ordet borde förändras. 

En av förskollärarna ansåg dock att uppfostran ändå ingick i förskolans vardag 

Omsorg, fostran, social utveckling tycker jag går ihop med varandra. 

 

Resultatet för förskollärarnas skattning är enligt analysen att förskolans uppdrag ses 

som ett komplext uppdrag. Där lärande och omsorg ska genomsyra verksamheten. 

Detta kan vara svårt att skilja på visade resultatet i förskollärarnas skattning. Här har 

den sociala utvecklingen varit högst skattad men även omsorg har varit bland de 

högre skattade påståendena. Detta visar enligt vår studie på att förskolans uppdrag 

kräver en medvetenhet från förskollärarnas sida när omsorg och lärande ska 

kombineras till en helhet.   

 

4.3 Överensstämmelser mellan föräldrarnas uppfattning 

och förskollärarnas tolkning av förskolans uppdrag. 

Syftet med studien har varit att belysa det komplexa i förskolans uppdrag när det 

gäller omsorg och lärande genom att påvisa vad föräldrar på ett urval förskolor ansett 

viktigast för sina barn i förskolan år 2012 samt vad fyra förskollärare ansåg var 

viktigast i förskolans uppdrag. Resultatet som framkom har ytterligare förstärkt det 

komplexa i att få föräldrarnas uppfattningar om förskolan som en omsorgsinstitution 

till att se förskolan som en lärande arena förenad med god omsorg. Likaså visade 

resultatet att förskollärarna själva skattar omsorg högt. 
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Resultaten var tydliga då föräldrarnas uppfattning om vad de ansåg viktigast för sina 

barn i förskolan år 2012 var en god omsorg, tätt följt av att man som förälder ansåg 

att barnen skulle ställas inför nya utmaningar som stimulerar lusten till nya 

kunskaper. Här visade även resultatet att förskollärarna skattade dessa påståenden att 

barnen skulle ställas inför nya utmaningar som stimulerar lusten till nya kunskaper 

samt att miljön skulle vara lockande högt. Allra högst skattade förskollärarna den 

sociala utvecklingen. Genom resultaten kan ett mönster urskiljas då respondenterna 

angett att ämneskunskaper inte ansågs så viktiga. Både matematik, naturvetenskap 

samt även digitala verktyg har visat sig vara lågt skattade. Den språkliga 

utvecklingen blev dock högre skattad än de andra ämnena. Förtydligat blev resultaten 

i studien att viktigt är att barnen ges en god omsorg med lek och utmaningar likaså 

stöd i barnens sociala utveckling.  De ämnesrelaterade kompetenserna ansågs inte 

fullt lika viktiga. De påståenden föräldrarna ombads rangordna var formulerade 

utifrån lärarnas uppdrag i Läroplan för förskolan, vilket i sig överensstämmer med 

föräldrarnas uppfattning. 

När resultaten i studien sammanställdes blev det tydligt att föräldrarna fortfarande 

anser att omsorg är det som förskolan står för. Förskolan har alltså, enligt föräldrarna 

i vår studie, fortfarande en bild av att förskolan är en omsorgsinstitution, även om det 

synliggjorts att föräldrarna även vill att barnen ska erbjudas nya utmaningar som kan 

leda till ett nytt förändrat kunnande. Likaså har förskollärarna som deltog i studien 

visat på vikten av de sociala mötena med barnen.  

Kan det vara så att föräldrarna utifrån den erfarenhet de har av förskolan och det de 

upplever att barnen får med sig från vistelsetiden på förskolan innefattar mer än vad 

som framgår i studien när det gäller begreppet omsorg? Vi har i studien inte vetat 

vad föräldrarna lägger i begreppet god omsorg, då vi inte har kunnat ge följdfrågor, 

vilket förskollärarna fick. Men mönstret i de svar vi fick från föräldrarnas enkät har 

varit genomgående lika med de svar som förskollärarna angav, men de båda 

respondentgrupperna har rangordnat dem olika. 

 De fem påståenden som genomgående i hela undersökningen varit de högsta är en 

god omsorg, att barnet får stöd i sin sociala utveckling, att barnet ställs inför nya 

utmaningar som stimulerar lusten till nya kunskaper, att barnet ska respektera 

andra. Det påstående som var närmast dessa var att barnet stimuleras i sin språkliga 

utveckling. Lägst skattat blev de påståenden som var ämnesrelaterade som att barnet 

ska stimuleras i sin matematiska utveckling, stimuleras inom området 

naturvetenskap, likaså att få utveckla sina kunskaper med hjälp av digitala verktyg 

samt stöd i uppfostran av mitt barn. 

Som vi tolkar resultatet utifrån det bakgrundsmaterial och det sociokulturella 

perspektivet som vi grundar studien på finns det skäl att anta att föräldrarna ändå 

lägger in en kunskapsaspekt i begreppet omsorg. Men är de medvetna om detta 

själva? Som förskollärarna har belyst så sker lärande hela tiden i situationerna på 

förskolan där alla påståenden involveras, men för föräldrarna är kanske detta inte så 

tydligt. Den slutsats vi kan dra av detta är att begreppen omsorg, lärande och fostran 

bör diskuteras ytterligare mellan förskola och hem för att medvetandegöra vad 

förskolans uppdrag innebär. Det ingår mycket fostran i vårt uppdrag menade en av 

studiens förskollärare, detta har dock skattats lågt av både föräldrarna och 

förskollärarna. Detta anser vi påvisar vikten av att föra levande dialoger om just 

begreppen omsorg, fostran och lärande vid exempelvis föräldramöten.  
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Utifrån våra frågeställningar kan vi se att det finns en samsyn mellan föräldrarnas 

uppfattningar om vad de anser viktigast för sina barn i förskolan 2012 och det 

förskollärarna anser viktigast att barnen får med sig i erfarenheter från sin vistelse på 

förskolan. Det sociokulturella perspektivet, att lära via möten och samspel är det 

förskolan representerar år 2012. 
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5 DISKUSSION 

 

I det här kapitlet diskuteras resultatet gentemot bakgrundsmaterialet. Avslutningsvis 

kommer förslag till vidare forskning. 

 

5.1 Från omsorg till utbildning 

Det framkommer i resultatet att föräldrar till barn i förskolan år 2012 anser att 

omsorg om mitt barn är det viktigaste. Detta stämmer inte överens med Halldén 

(2009) när hon menar att förskolan och dess verksamhet har fått en förändrad syn i 

och med införandet av Läroplanen för förskolan Lpfö 98. Vems denna förändrade 

syn är framkommer inte. Som yrkesgrupp har vi märkt av förskjutningen genom 

fördjupade samtal om och kring vårt uppdrag. Revideringen av Lpfö 98 samt vikten 

av att vara utbildad för att arbeta i förskolan är också faktorer som uppmärksammat 

oss på förändringen. Halldén (2009) påvisar att det har skett en förskjutning från så 

kallad barnpassning i förskolan till att denna ses som en arena för lärande. Skolverket 

(2010) går i samma linje och anser att det sociala området i förskolan har förskjutits 

till utbildningsväsendet. Våra resultat visar motsatsen då föräldrar till barn i 

förskolan år 2012 har svarat att ett av de viktigaste påståendena är att deras barn får 

stöd i sin sociala utveckling. I resultatet framkom även att den sociala utvecklingen 

är viktigast för förskollärarna då de har skattat påståendet som allra högst. I 

jämförelse med föräldrarnas resultat där de skattat god omsorg om mitt barn som det 

viktigaste så anser vi att begreppet omsorg tolkas olika eller så anser inte föräldrarna 

att ämneskunskaper är viktiga i förskolan  

Vad föräldrarna har vävt in i begreppet god omsorg är komplicerat då Dahlberg & 

Moss (2005) Granbom (2007), samt Halldén (2007) använder educare som ett 

begrepp där omsorg förenas med lärande. Om föräldrarnas medvetenhet har varit att 

begreppet omsorg står för sig själv, vilket författarna bland annat menar betyder 

barnpassning på förskolan, då står lärandet underordnat omsorgen vilket Halldén 

(2007) inte menar då förskolan numera ses som en plats för lärande. Samtidigt menar 

författaren att förskolan som omsorgsinstitution ska vara en arena där barn och lärare 

ska hantera dilemman. Detta går i linje med resultatet då det framkommer att 

föräldrarna ansåg viktigt att deras barn fick stöd i sin sociala utveckling. Själva anser 

vi att barn lär via omsorgssituationerna. Vi samspelar genom att sätta ord på barnens 

lärande vilket i sin tur gör barnen uppmärksamma på sitt eget lärande samt ger 

barnen stöd i sin sociala utveckling. 

 

5.2  Förskolans uppdrag 

Enligt skollagen (2010) så ska förskolans utbildning bland annat ge barn en livslång 

lust att lära. Resultatet i vår studie visar att mitt barn ställs inför nya utmaningar som 

stimulerar lusten till nya kunskaper är ett påstående som föräldrar anser ett av de 

viktigaste i förskolan år 2012. Vad gäller nya utmaningar så berörs inte ämnena 

matematik och naturvetenskap eftersom de blev skattade bland det minst viktiga av 

föräldrarna.  
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Varför förskollärarna har skattat alla påståenden lika mellan pojkar och flickor anser 

vi beror på deras människosyn samt förståelsen för vårt uppdrag som handlar om 

värden där alla är lika mycket värda. Oavsett om du är pojke eller flicka ska du i 

förskolan få samma möjligheter till omsorg, fostran och lärande.  

Resultaten gällande användning av digitala verktyg samt stöd i uppfostran var 

slående lika mellan föräldrarna och förskollärarna då de var skattade som allra minst 

viktiga. Användandet av digitala verktyg då det skattades som allra minst viktigast 

av föräldrarna medan stöd i uppfostran av mitt barn var det som skattades lägst av 

förskollärarna. Samtidigt hänvisar Säljö (2011) till Findahls studie (2010) där det 

påvisas att 36 % av alla 3 åringar använde Internet år 2010. Då föräldrarna i vår 

studie ansåg det minst viktigt tolkar vi det som att barn använder digitala verktyg på 

andra platser än i förskolan och att föräldrarna inte tycker att det är viktigt i 

förskolan. Skolverket (2010) menar däremot att barn behöver ha förmågan att söka 

ny kunskap för att kunna kommunicera i dagens samhälle där både 

informationsflödet och förändringar sker snabbt. Vi tolkar respondenternas lika samt 

låga resultat gällande användning av digitala verktyg som att det har att göra med att 

både föräldrar och förskollärare anser att digitala verktyg stör och begränsar 

möjligheterna till fysiska möten i det sociala samspelet. Tolkningen görs utifrån att 

påståendena om digitala verktyg samt den sociala utvecklingen står emot varandra, 

samt att förskollärare har skattat den sociala utvecklingen allra högst och att 

föräldrarna har skattat den medelhögt. 

Då vi kopplar lärarnas resultat till förskolans uppdrag Läroplanen för förskolan Lpfö 

98 (2010) så förstår vi det som att lärarna till viss del har förståelse för sitt uppdrag 

men att samverkan mellan hem och förskola har brustit.  Begreppen omsorg och 

lärande verkar inte ha kommunicerats och därmed inte heller vad begreppen står för 

tillsammans. I förskolans uppdrag står att föräldrar ska ha möjlighet att vara med och 

påverka verksamheten i förskolan och med det få möjlighet till inflytande. Vi anser 

att kvalitet ska vara kopplat till Lpfö 98 (Skolverket 2010) där både föräldrars 

inflytande och andra mål för verksamheten ska väga jämnt. Därför bör vi granska 

dessa olika delar när vi gör utvärderingar i förskolan. I studien har vi tydligt sett att 

resultaten från de båda respondentgrupperna har skiljt sig, men bara marginellt. Det 

har varit samma påståenden för de bägge grupperna som varit bland de högre 

skattade men i olika rangordning. Detta visar utifrån förskollärarnas tolkningar att 

föräldrar och förskollärare ser olika på de begrepp som varit de högst skattade. För 

även om föräldrarna har skattat omsorg som högst så har de näst högst ansett att 

barnen ska få erfara nya kunskaper på förskolan, genom en tilltalande och lockande 

miljö som erbjuder nya utmaningar.  

 

5.2.1 Kunskapssyn 

Säljö m.fl. (2011) menar att skolan är en miljö där språkliga aktiviteter ska få 

utrymme och att det också är ett prioriterat ämne då både talet och skriften innefattas 

i ämnet. Föräldrarna i vår studie skattade påståendet att mitt barn stimuleras i sin 

språkutveckling medelhögt Detta gjorde även de förskollärare som deltog. Vad 

föräldrarna lägger in i begreppet språkutveckling och kunskapen kring hur förskolan 

arbetar med barns språk anser vi har påverkat resultatet. Uppfattas språk som att lära 

sig läsa och skriva eller är det förutsättningarna till detta, som vi menar är, att leka 

med språket. Rim och ramsor, högläsning och kommunikation där även 
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kroppsspråket innefattas. Förskollärarnas skattning blev likvärdig med föräldrarnas 

när det gäller de ämnesrelaterade kunskaperna.  

Här kan också en tolkning av begreppet omsorg ha inneburit att den språkliga 

utvecklingen involveras i de situationer och aktiviteter där det sker mycket omsorg 

som vid exempelvis matsituationer samt i tamburen där barnen behöver stöttning av 

lärarna. Är det så att föräldrarna har tolkat påståendet om språklig utveckling som en 

enskild aktivitet skilt från omsorg skulle det enligt vår tolkning förklara varför det 

skattades medelhögt. Likaså de andra ämnesrelaterade kunskaper som fanns med i de 

påståenden de ombads skatta, matematik och naturvetenskap.  

 

5.2.2 Hur barn lär 

Vygotskijs (1978) teori grundar sig i att människor lär och utvecklas i möten med 

andra. Förskolan som arena anser vi är en god miljö främst för att interaktion och 

samspel med andra kan ske på flera olika sätt, mellan två eller flera, samt mellan 

barn och barn eller barn och vuxen. När vi på förskolan visar en god omsorg om 

barnet härmar barnen oss och agerar likadant gentemot varandra. Vårt 

förhållningssätt är alltså betydande för en god omsorg. Då vår studie visar att 

föräldrar skattat god omsorg om mitt barn som det viktigaste påståendet förstår vi det 

som att god omsorg är övergripande hela förskolans uppdrag där både omsorg och 

lärande bildar en helhet. Enligt vår tolkning har förskolan här enligt föräldrarna en 

stor och viktig roll när det gäller just samspel med andra och i större grupper. Här 

kan vi se att förskolan verkligen är ett komplement till hemmen, vilket uppdraget 

förmedlar (Skolverket2010). Det vi finner intressant är föräldrarnas skattning av att 

få stöd i uppfostran av mitt barn då det skattades som det näst minst viktigaste 

påståendet. Ordet i sig kan uppfattas som negativt och laddat då det inte används i 

vardagligt tal. I vår profession handlar vårt uppdrag mycket om att förmedla normer 

och värden och som vi ser det sker detta i den vardagliga omsorgen. Detta innebär 

många tillfällen till fostran där dessa ska förmedlas, men som vi förstår resultatet har 

inte föräldrarna haft den ingångsvinkeln i påståendet.  

 

5.2.3 Kvalitet – Förskola - Hem 

Vad som är kvalitet för föräldrar till barn i förskolan år 2012 och vad som är kvalitet 

för yrkesverksamma i förskolan beror på vad som läggs in i begreppet kvalitet. När 

påståendet Att mitt barn ställs inför nya utmaningar som lockar till lek och aktivitet 

skattas som det tredje viktigaste i vår studie förstår vi det som att föräldrar inte 

kopplar matematik, naturvetenskap och användning av digitala verktyg som lek och 

aktivitet.  

Vi ser det som att begreppet nya utmaningar i så fall betyder lek och aktivitet, för 

föräldrarna. Att förskolan har målinriktade aktiviteter som styr barnet mot ett lärande 

ser vi det som att föräldrarna inte är medvetna om. Dessutom blir 

omsorgssituationerna till medvetna aktiviteter som slutligen blir till ett lärande. 

Exempel på dessa kan vara olika färdigheter, fakta samt förståelse 

(Läroplanskommittén 1992).   

Vad beror det på att föräldrarna i vår studie anser att omsorg är det viktigaste och att 

vi som är yrkesverksamma ser vårt uppdrag som att via omsorg får vi utbildning? Vi 
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förstår det som att det är stor skillnad på att vara föräldrar till barn i förskolan kontra 

vara lärare till barn i förskolan. Vår yrkesprofession gör att vi styrs av vårt uppdrag 

medans föräldrar ”bara” är föräldrar och nöjda med att förskolan tar hand om deras 

barn när de arbetar eller studerar. Hur delaktiga föräldrarna än är i förskolans 

verksamhet så spelar vårt agerande en stor roll för förståelsen och samarbetet kring 

förskolans uppdrag. En av de förskollärare som deltog i studien påvisade att det på 

föräldramöten borde diskuteras mera utifrån det uppdrag lärarna har, att det ligger på 

förskollärarnas ansvar att se till att Lpfö 98 tydliggörs och framför allt synliggörs att 

det finns ett uppdrag med mål för förskolan att arbeta mot.  

Då skolverket (2010) har slagit fast att förskolans verksamhet är utbildning i 

kombination med omsorg så anser vi att implementeringen av den reviderade 

läroplanen Lpfö 98 (2010) skulle ha skett i samarbete mellan hem och förskola då 

förskolan på samma gång skulle ha introducerat hela uppdraget tydligt. 

 

5.2.4 Vidare forskning 

I denna studie har föräldrar till barn i förskolan deltagit i en webbaserad 

enkätundersökning genom att rangordna olika påståenden från minst till mest viktiga. 

Förskollärare har deltagit genom att skriftligt fylla i en likadan enkät. Samtal med 

förskollärarna har skett utifrån deras egna resultat samt föräldrarnas. Vi finner utifrån 

vår studie att de begreppen vi diskuterat har skapat funderingar kring vad de står för, 

både vad det gäller föräldrar och förskollärare. Vidare forskning kan vara att utföra 

intervjuer med föräldrarna för att få fram vad de olika begreppen omsorg, fostran och 

lärande står för. 
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BILAGA 1 

                                    Information till målsman i förskolan 

 

Vi som skriver det här brevet heter Veronica Jonasson och Malin Hienander. Vi är i 

slutet av vår utbildning till lärare i förskola/förskoleklass och håller nu på med att 

skriva vårt examensarbete som har frågeställningen: Vad anser du som förälder är 

viktigast för ditt barn i förskolan år 2012?  

 

Syftet med examensarbetet är att belysa om det finns en samsyn mellan uppdraget 

lärarna har enligt gällande styrdokument Läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) 

och det Ni föräldrar anser är viktigast i förskolan år 2012. Vi anser frågan viktig att 

undersöka för att ett kvalitativt arbete ska kunna genomföras av oss förskollärare i 

samarbete med föräldrar. Ditt bidrag är därför av stor betydelse då studien är ett 

bidrag till kunskapsfältet. 

 

Undersökningen kommer att genomföras genom att du som förälder svarar på ett 

antal påstående i ett digitalt enkätformulär. När vi öppnar upp enkäten kan vi inte 

avläsa vem avsändaren är utan enbart ta del av de svar som kryssats i. Resultatet i det 

färdiga examensarbetet kommer inte heller att identifiera vilken eller vilka förskolor 

svaren kommit ifrån. Däremot får Ni gärna ta del av arbetet i sin helhet då det 

kommer att finnas tillgängligt senare i höst på www.uppsatser.se/om/diva+portalen/ 

 

Du förälder som vill vara med genom att bidra med just dina åsikter behöver maila 

oss för att vi ska kunna skicka dig länken till enkätfrågorna. Vi raderar sedan 

namnlistan för att undanröja eventuella identifikationer.  

Senast söndag 19/8 behöver ditt/ert svar vara oss tillhanda, då enkätlänken 

stänger.  

 

 

Mail adress: XXXXXXXXXX 

 

 

Vänliga hälsningar; 

 

Veronica Jonasson            

Malin Heinander 

 


