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Abstrakt 
 
 “Has he eaten and slept well?"  
an analysis of parents perceptions of the pre-school curriculum and the concepts of 
caring, nurturing and learning 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka några utvalda föräldrars kännedom om 
förskolans läroplan men också i vilken utsträckning de känner till dess innehåll. 
Dessutom är syftet också att undersöka vad de tänker kring begreppen omsorg, fostran 
och lärande och hur dessa värderas i relation till förskolan. Enkäter till och intervjuer 
med föräldrar utgör det empiriska material som besvarar följande frågeställningar: 
Känner föräldrarna till att förskolan har en läroplan, och i vilken utsträckning känner de 
till innehållet i den, samt hur värderar och tolkar föräldrarna begreppen omsorg, fostran 
och lärande? Vår undersökning visar att föräldrar såväl har kännedom om förskolans 
läroplan som dess innehåll, liksom att de tycker den är viktig då den utgör en tydlig 
struktur för förskolan. Likaså visar undersökningen att föräldrar värderar 
omsorgsbegreppet högst av dessa tre ovan. Omsorgsbegreppet likställs med trygghet, 
trivsel, tillit och fysiskt omvårdnad. Begreppet lärande kopplas av föräldrarna samman 
med skolan i den meningen att lärande i förskolan inte får bli för mycket skola, liksom 
det sätts i relation till färdigheter kopplat till ett område, exempelvis att kunna räkna 
eller kunna färgerna. Vad det gäller begreppet fostran kopplas detta främst samman med 
att förskolan kan ses som en arena för social gruppfostran. 
 
 
Nyckelord 
 
Förskolan, läroplan, föräldrar, omsorg, fostran, lärande  
 
 
Tack 
 
Vi vill rikta ett stort tack till de förskolechefer som tyckte att det var självklart och 
spännande att vi skulle göra vår undersökning på de förskolor som de ansvarar för. Tack 
också till pedagogerna på förskolorna för trevligt och hjälpsamt bemötande. Sist men 
inte minst, stort tack till alla föräldrar som tog sig tid att fylla i enkäterna samt ställa upp 
för intervju. 
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1 Inledning 
”Har han ätit bra idag?” Har hon sovit länge idag?” ”Har allt varit bra?”  
 
Ungefär så här kan samtalen med pedagogerna låta när föräldrar hämtar på förskolan. 
Det är viktigt för dem att veta att deras barn har haft det bra under dagen. 
Omsorgsfrågorna är vanliga. Likaså är de inte på något sätt oviktiga. För föräldrarna är 
det självklart viktigt att få veta att deras barn har haft det bra under dagen liksom det är 
viktigt för oss som jobbar inom förskolan att få bekräfta att det har varit så.  
 
Som blivande förskollärare och praktiserande pedagoger har vi funderat kring balansen 
mellan begreppen omsorg, fostran och lärande. Vi vet att dessa begrepp flyter in i 
varandra och skapas gemensamt i den dagliga verksamheten. Men som pedagog kan 
man också känna en viss ambivalens till dessa begrepp. En ambivalens i den meningen 
att styrdokumenten inte betonar det vi upplever att föräldrarna efterfrågar. Begreppet 
lärande står i fokus inom förskolan idag och ska appliceras på det mesta som sker där; i 
leken sker lärande, lärande i samspel, vilket lärande sker här och så vidare. Det här är vi 
som pedagoger medvetna om. Men vi vet också att i de dagliga samtalen med 
föräldrarna står snarast omsorgsfrågorna i fokus. Detta genererar tankar och frågor: Hur 
ser föräldrar på förskolans verksamhet? Är de medvetna om läroplanens betydelse för 
utformningen av verksamheten? Känner de till läroplanen och dess innehåll? 
Läroplanen är närvarande för oss som pedagoger, men är den anonym för föräldrarna? 
Ser de på förskolan som en plats där barnen måste vara för att de jobbar eller som en 
plats där barnen utvecklas i en verksamhet präglad av omsorg och lärande? Och hur 
tänker de kring begreppen omsorg, fostran och lärande?  
 
 
1.1  Syfte och frågeställning 
Vårt syfte och vår frågeställning tar sin utgångspunkt i våra funderingar ovan om 
föräldrars kännedom om förskolans läroplan, men också vilka värderingar och 
definitioner de har om begreppen omsorg, fostran och lärande. Det är en viktig fråga för 
såväl pedagoger som föräldrar. Föräldrar och pedagoger ska tillsammans skapa bra 
relationer och ett gott samarbete för att på bästa sätt vägleda barnen i deras utveckling. 
Dessa funderingar har lett oss fram till följande syfte och frågeställning:  
 
Vårt syfte är att undersöka några utvalda föräldrars kännedom och kunskap om 
förskolans läroplan. Dessutom vill vi även undersöka hur föräldrarna ser på begreppen 
omsorg, fostran och lärande kopplat till förskolan. De frågor vi förhåller oss till är: 
 

• Känner föräldrarna till att förskolan har en läroplan, och i vilken utsträckning 
känner de till innehållet i den? 

• Hur värderar och tolkar föräldrarna begreppen omsorg, fostran och lärande? 
 
. 
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2  Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel kommer vi att ta upp och belysa några begrepp som vi menar är viktiga 
för vårt arbete. I det följande lyfter vi fram några av de många tankar som diskuteras 
inom litteraturen och forskningen kring begreppet föräldrar, förskolans framväxt och 
läroplan och begreppen omsorg, fostran och lärande, och som vi menar är viktiga för 
förståelsen av vår undersökning och analys. Vi har inte för avsikt att ge någon 
heltäckande bild, men vi vill med dessa diskussioner visa förändringar från förr till nu, 
men också att det inte finns några entydiga och självklara definitioner och förklaringar. 
 
 
2.1 Förskolan och läroplanen 
Läroplanen för förskolan som begrepp infördes i snäv mening 1998. Därefter har 
läroplanen för förskolan reviderats 2010. Tittar vi på läroplanen som begrepp i en vidare 
mening finns det tidigare dokument som förskolan, eller liknade arbetsformer, har styrts 
av. Dessa dokument är bland annat barnstugeutredningen och pedagogiska programmet. 
I det följande visas hur förskolans läroplan är påverkad av den svenska förskolans 
historia. 
 
Tidigt exempel på förskola kom under 1800-talet med småbarnsskolan. I samband med 
industrialiseringen av Sverige förändrades hemsituationen för familjerna. Familjerna 
flyttade från landet in till städerna för att arbeta i industrierna och i en del familjer 
arbetade båda föräldrarna.  Föräldrarna fick det då svårare att bemöta kyrkans krav på 
kunskaper i katekesen som skulle läras ut till barnen. För att åtgärda denna brist 
startades småbarnsskolor i en del städer på privat initiativ och med hjälp av donationer. 
I småbarnsskolan var syftet tydligt inriktat på bedrivandet av skola, vilken var till för 
barn i åldrarna två till sju år. Aktiviteterna var framförallt inriktade på läsning och 
skrivning och lek och rörelse sågs som sekundära aktiviteter, och pedagogiken var 
likartad den i de första folkskolorna. Det innebar att undervisningen bedrevs genom så 
kallad växelundervisning. Växelundervisning i småbarnsskolan innebar att barnen satt 
samlade i ring i flera grupper. Detta skedde i en stor sal där läraren var övervakaren 
genom främst ickeverbal kommunikation. Varje ring leddes av ett erfaret barn som 
benämndes monitör. Småbarnsskolan utgick ideologiskt från luthersk ideologi (Vallberg 
Roth 2011).  
 
I slutet av 1800-talet skedde förändringar inom svensk barnomsorg kopplat till 
benämningen av denna. Två verksamhetsformer växte fram, vilka var barnkrubban som 
främst var inriktad på omsorg, och kindergarten som efter ett tag fick det svenska 
namnet barnträdgård. Fokuseringen på läsning, skrivning och räkning försvinner nu 
successivt, och Fröbels tankar blir allt mer synliga som utgångspunkt för 
barnverksamheten vid denna tid. För Fröbel var matematiken gudomligt besinnad och 
detta ville han visa genom sina lekgåvor. Lekgåvorna byggde på bl.a. geometri med sina 
klossar. I pedagogiken fanns det en tydlig uppdelning utifrån genus. Lekgåvorna med 
bygginriktning var till för pojkarna precis som leksaksmaskiner. Flickorna var mer 
påtänkta för dockor, sömnad och hushållssysselsättning. En viktig händelse under denna 
tid var folkskolestadgan, vilket kom 1842. Miljön ändrades också mot slutet av 1800-
talet. Från de tidigare stora salarna i småbarnsskolorna till att hemmets miljö var 
utgångspunkten. Det var endast kvinnor som arbetade inom barnomsorgen och de 
kallades för barnträdgårdsledarinnor. Sista ordledet valdes för att den som arbetade inte 
skulle vara synonymt med lärare. Ledarinnan skulle vara moderlig men ändå inte ersätta 
hemmet (Vallberg Roth 2011).  
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Systrarna Moberg var två viktiga portalfigurer i etablerandet av barnträdgårdar. 
Systrarna Moberg utgick ifrån Fröbels teorier och idéer, och de bedrev verksamhet dels 
inom barnträdgården, dels i utbildning av barnträdgårdsledarinna (Tallberg Broman 
1991).    
 
Utvecklingspsykologi blev en viktig ny idéströmning under 1930-talet inom 
barnträdgårdarna. En drivkraft av införandet av utvecklingspsykologin var Alva Myrdal. 
Myrdal kritiserade traditionen från Fröbels idéer inom barnträdgårdsverksamheten. 
Istället satte Myrdal utvecklingspsykologin i fokus och tanken om att hjälpa barn som 
hade behov av särskilt stöd lyftes också.  De teorier som Alva Myrdal förde in kom från 
ett psykologiskt och modernt pedagogiskt perspektiv och teorier av Piaget fördes också 
fram. Dessutom ansåg hon även att ledarinnan skulle kunna sköta omvårdnaden utöver 
aktiviteterna. Hon fokuserade även på att hälsokontroller var viktigare än morgonbönen. 
Myrdal kritiserade barnträdgårdarna, de som var inspirerade av Fröbel, som allt för 
styrda. Hon betonade framförallt den fria leken. Vissa korta stunder av organiserade 
aktiviteter kunde förekomma som sång, samtal och rytmik. Myrdal förde även i en bok 
fram behovet av riktiga leksaker inom barnverksamheten och kritiserade Fröbelgåvorna 
som allt för motoriskt komplicerade för små barn (Vallberg Roth 2011). 
 
I samband med detta växte det fram en schism mellan seminarierna som hade 
Norrköping som utgångspunkt och socialpedagogiska institutionen (Tallberg Broman 
1991). Socialpedagogiska institutionen stod för ett annat innehåll i utbildningen, varav 
en av lärarna var Myrdal.  Organisationen som stod bakom socialpedagogiska 
institutionen var Bostadsorganisationen HSB. Socialpedagogiska institutionen bröt på 
många sätt med Fröbeltraditionen och hade en större teoretisk förankring och var 
inriktat på modern pedagogik. Socialpedagogiska institutionen vände sig mer mot en 
anglosachsisk tradition angående pedagogiskt innehåll.  Anhängarna av Fröbel som 
tillhörde falangen vid Norrköping var mer inriktade mot Tyskland, och de hade mindre 
förankring gällande vetenskapligt perspektiv. Fröbels tankar som var skrivna på 1800-
talet hade ett filantropiskt perspektiv förankrat i en guds- och natursyn.  Vad som talade 
mot Myrdal var att hon inte hade en praktisk förankring av barnarbete. Myrdal stöttade 
även idén om lekstugor tillsammans med bostadsorganisationen HSB. Själv lanserade 
Myrdal själv begreppet om storbarnkammare vilket innefattade både barnkrubba och 
barnträdgård, inom samma barnverksamhet. Lekstugorna var placerade i 
bostadsområden med lägenheter som en del av lägenhetshusen. Idén var att det skulle 
vara lätt och funktionellt för föräldrarna att komma till lekstugorna. Relationen till 
föräldrar skilde sig mellan barnträdgårdar som utgick ifrån Fröbel och barnomsorg som 
utgick ifrån Myrdal. Inom barnträdgårdarna som var inspirerade av Fröbel fanns från 
början en intention att även föräldrarna skulle fostras i sin föräldraroll. På 
föräldramötena vid barnträdgården i Norrköping, vilket styrdes av systrarna Moberg 
utöver seminariet, fanns det underhållande inslag. Fast fokuset var undervisning om 
föräldrarollen. Efterhand tonades tanken om fostran av mödrarna ner och en betoning på 
samarbete med hemmen växte fram (Tallberg Broman 1991).     
 
Elisabet Nordin Hultman lyfter i sin doktorsavhandling Pedagogiska miljöer och barns 
subjektskapande (2004) fram ett ideal som länge varit dominerande i svenska 
barnträdgårdar och förskolor. Idealet hon lyfter fram är hemmet, eller hemdiskursen 
som det benämns i avhandlingen, som varit rådande i svenska förskolor. Nordin 
Hultman visar att hemmet har utgjort en röd tråd i svensk förskola fram till 1960-talet 
och att hemmet som ideal har lyfts fram i den tidens styrdokument från socialstyrelsen. 
Svensk förskola började med hemidealet tidigt i barnträdgårdarna som inspirerats av 
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Fröbel. Enligt Fröbel skulle hemmet vara länken mellan modern och ”kindergarten”. En 
annan anledning till att lyfta fram den hemliknande miljön kan vara att den även sågs 
som motpol till institutionsliknande miljöer, som i de tidiga barnkrubborna eller 
småbarnsskolorna. Hemmet blir det som representerar inslagen av vård och omsorg i 
svensk förskola. De tidiga pionjärerna lyfte även fram att föräldrarna kunde lära sig av 
barnträdgården vad det gällde ordning och renlighet (Nordin Hultman 2004).  
 
Under 1940 – och 50-talen skedde en förändring på synen gällande kvinnans ställning i 
familjen. Modern som hemmafru växte fram som ideologi och som motvikt mot 
barnträdgårdsrörelsen. Författaren Ellen Key som skrev Barnens århundrade lyfte fram 
hemmet som bästa uppfostringsmiljö. En attitydförändring till förskolans verksamhet 
skedde sedan mot slutet av 1950-talet. Attitydförändringen skedde i den riktningen att 
förskolan inte längre sågs som något ”nödvändigt ont”.  Samtidigt skedde en förändring 
vid denna tid gällande barnträdgårdar kontra daghem. Både seminarierna där 
yrkesutbildningen skedde och daghemmen eller barnträdgårdarna fick statligt stöd, detta 
under 40-talet. Allt detta ledde till en offentlig och mer enhetlig kultur av barnomsorgen 
(Vallberg Roth 2011). 
 
Barnstugeutredning var en viktig utredning som påverkade förskolan. Några år därefter, 
1975, kom förskolelagen till följd av barnstugeutredningen. Förskolelagen innebar en 
stor förändring för förskolan då kommunerna blev skyldiga att erbjuda ett visst antal 
timmar till föräldrarna.  Två år senare ersattes förskolelagen av en barnomsorgslag. I 
första lagen kom angående förtursrätt och barnomsorgslagen, detta utvidgades även till 
fritidshem (Ivarsson Jansson 2001) . I barnstugeutredningen som blev klar 1972 finns 
inslag av verkstadspedagogik. I denna lyfts det fram ett experimenterande och laborativt 
arbetssätt, framförallt naturvetenskap. Barnstugeutredningen lyfte fram skisser på 
förskolor där det skulle finnas en gemensam lekhall där det fanns möjlighet till 
experimenterade och verkstad. Praktisk blev lekhallen ett problem då den var bullrig. 
Det pedagogiska som kom 1987 kan delvis ses som en tillbakagång. Detta då den 
hemliknade miljö lyfts åter fram i det pedagogiska programmet som ett ideal (Nordin 
Hultman 2004). 
 
Beskrivningen om att förskolan fungerar som komplement till hemmet har funnits under 
längre tid, liksom bilden av hemmen som inte tillräckligt ändamålsenliga. Ordet 
komplement användes också under 1950- och 60-talet för att det inte skulle konkurera 
med hemmet. I samband med detta att förskolan inte skall konkurera med hemmet har 
det vuxit fram att förskolan är bättre på utveckla vissa färdigheter än hemmet. Parallellt 
med detta har hemmiljön försökt efterliknats i förskolan under längre tid.  Ordet 
komplement har en längre tillbaka använts olika i barnstugeutredningen och det var 
skillnad på komplementär och kompensatorisk. Sistnämnda ordet syftade på att 
förskolan skulle erbjuda extra hjälp för de barn som var i behov av särskilt stöd. 
Samtidigt betonades den sociala fostran i det pedagogiska programmet (Ivarsson 
Jansson 2001). 
 
I slutet av 1970-talet växte en kritik fram mot det utvecklingspsykologiska perspektivet 
till förmån för socialisationsperspektivet och jämlikhet. Det fanns nu större fokus på 
gruppens betydelse i förskolan. Förskolan växte under denna period och detta ledde till 
ett praktiskt förhållningssätt inom förskolevärlden. Parallellt växte det fram större krav 
på struktur vilket uttryckte sig i fokus på lokal och vilken utrustning som skulle 
tillhandahållas, men fokus fanns även på förhållningssättet. Istället för en psykosocial 
utveckling och själständighetsfostran stod fokus under 80-talet på fem skolorienterade 
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områden. De fem skolorienterade ämnesblocken var samhällsrelaterat, naturvetenskap, 
språk och begreppsutveckling, och något senare kom även ett språkblock där ett av 
innehållen var tidig läs och skrivträning (Vallberg Roth 2011).  Övergripande mål för 
förskoleverksamhet kom i socialtjänstlagen 1982. 1985 fattade riksdagen beslut utifrån 
propositionen om ”Förskola för alla barn”. Propositionen innebar att alla barn hade rätt 
till förskola från det att de var ett och halvt år. I denna proposition kom det fram att ett 
pedagogiskt program för förskolan skulle tas fram. Pedagogiska programmet sattes av 
ett expertråd inom socialstyrelsen. I det pedagogiska programmet finns tanken om 
personalens färdigheter och kunskaper och programmets idé byggde mycket på 
förskolans pedagogiska tradition.  Pedagogiska programmet knöt an till 
barnstugeutredningen idéer. Personalen skulle utifrån sin kompetens arbeta mot att det 
leder till inlärning och kunskap hos barnen. I pedagogiska programmet anges att 
förskolepersonal tillsammans med föräldrarna är viktiga förebilder för barnen, och i 
programmet betonas att förskolan kompletterar hemmet (Ivarsson Jansson 2001).  
  
 
2.2 Förskolan och föräldrarna 
Ingegerd Tallberg Broman (2013) diskuterar och ger läsaren en historisk tillbakablick 
vad det gäller samverkan mellan föräldrar och förskola/skola och hur denna har 
utvecklats och förändrats över tid. Samhällsutvecklingen skapar en förändrad förskola, 
vilket har visats ovan, och vilken i sin tur skapar nya förutsättningar för barn, föräldrar 
och pedagoger. Idag är föräldrars inflytande och samverkan med förskolan och 
pedagogerna centralt, något som bland annat läroplanen för förskolan betonar. I 
förskolans uppdrag ingår att komplettera hemmet och samarbeta med föräldrarna och ge 
dem inblick och inflytande i verksamheten för möjligheten att kunna påverka den. Det 
har dock inte alltid varit så. Historiskt sett, menar Tallberg Broman, har föräldrarollen 
inom det svenska skolsystemet varit svag. Föräldrarna skulle hållas utanför 
förskolan/skolan och gränsdragningen var tydlig.  En gränsdragning som markerade 
lärarprofessionen och vem som hade ansvar för skola och utbildning. Idag lyfts 
föräldraansvaret och föräldrainflytandet fram med motiveringen att de dels utgör en 
demokratisk rättighet, dels en nödvändig delaktighet för barnens/elevernas utveckling 
och lärande. 
 
Även Persson (1994) belyser och diskuterar ett förändrat föräldraskap från förr till idag 
och lyfter fram de villkor och förändringar som dagens föräldrar har att förhålla sig till 
och i vilka samhälleliga förändringar dessa har sitt ursprung. Förändringar och villkor 
som Persson menar påverkar föräldrars sätt att tänka om bland annat barn, barnomsorg 
och fostran. Två sådana viktiga förändringar är bland annat att de flesta kvinnor idag 
finns på arbetsmarknaden snarare än hemma hos barnen, och att detta i sin tur 
genererade en kraftigt utbyggd barnomsorg. Persson talar i termer av föräldrars 
anpassning och frigörelse, men också vardagsverklighet och struktur. Med detta menar 
han att dagens föräldrar måste anpassa sig till strukturella förändringar som utvecklas i 
samhället, och att man i samband med denna anpassning också måste frigöra sig från 
gamla traditioner och traditionellt sätt att tänka. Med referens till tidigare forskning och 
andra forskare, menar Persson att föräldrar av idag ”är mycket känsliga inför 
omgivningens krav på hur en god förälder ska vara”, och ”[i] sin uttalade ambition att 
vara goda föräldrar blir de kunskapssökande och villrådiga”, samt att de tycks ”vara 
öppna för att ta till sig de uttalade och outtalade budskap som förskolan förmedlar” 
(s.79). 
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Ann-Marie Markström (2013) diskuterar bland annat de förväntningar som ställs på 
föräldrar som en följd av större föräldrainflytande inom förskolan. I diskussionen av vad 
hon benämner ”pedagogisering av föräldrar”, menar hon, att de krav som ställs på 
föräldrar att vara medvetna och engagerade såväl hemma som i förskolan, utgår från att 
föräldrar både vill och bör ha ett nära samarbete med förskolan. Markström menar att 
för ”att barnen ska lyckas bra i sin utveckling och i sitt lärande förväntas föräldrar bland 
annat genom ”rätt” stöd och hjälp leva upp till samhällets krav och rådande normer om 
ett gott föräldraskap” (s.212). Stöd och hjälp till föräldrar, menar Markström, har från 
samhällets sida funnits i alla tider med syftet att informera och påverka i frågor som 
berör fostran, omsorg och lärande. 
 
Det är en ambivalent bild av föräldern som växer fram när den studeras i en historisk 
kontext. Å ena sidan betonas bilden av den engagerade och kompetenta föräldern, å 
andra sidan lyfts föräldern som behöver stöd och råd fram. Idag får dock ord som 
kompetens, engagemang, delaktighet och inflytande utgöra nyckelord i beskrivningen 
av föräldrarollen inom förskolan. Dessa ord i kombination med tid, eller snarar tidsbrist, 
i vardagslivet och samhällets krav på föräldrar av idag diskuterar Jutta Balldin (2013). 
Ett citat av Balldin får sammanfatta den komplexitet ett föräldraskap innebär kopplat till 
förskolan i ett snävt perspektiv och till samhället i ett vidare perspektiv: 
 

Förutom utmaningen att fostra och vägleda barn i ett samhälle som ställer höga krav på individens 
utveckling och självständighet, måste föräldrar idag försöka hitta en balans mellan sina olika roller 
som förälder och arbetstagare./.../Vardagslivets tidsgeografi och hur olika tidsrum samverkar eller 
inte, präglar föräldrars möjligheter att utforma föräldraskap och familjeliv./.../Föräldrar idag 
balanserar mellan olika tidskrav och temporala behov. Barns, barnomsorgens, arbetsgivarens och 
individens behov ska samverka mot bakgrund av mer eller mindre uttalade berättelser om vad som 
är rätt och fel (s. 183). 

 
 
2.3 Begreppen omsorg, fostran och lärande 
2.3.1 Omsorg 
I vårt arbete som pedagoger upplever vi att omsorgsfrågorna är viktiga för föräldrarna. 
De dagliga samtalen inleds ofta med frågan ”om allt har varit bra” och fortsätter med 
frågor om mat- och sovvanor. Sandberg & Vuorinen (2007) bekräftar denna bild. I deras 
studie som belyser samverkan mellan hem och förskola och där föräldrar och 
förskollärare har intervjuats, framträder bilden av föräldrar som i den dagliga 
kommunikationen med pedagogerna oftast frågar om barnens fysiska välbefinnande där 
mat- och sovvanor ingår. När barnen blir något äldre frågas inte så mycket om de 
fysiska behoven, då är det istället så att ett socialt och emotionellt välmående är viktigt. 
En förälder i Sandberg & Vuorinens studie utrycker det så här: 
 

Jag har slutat att fundera på vad han äter, är han hungrig när han kommer hem så är han hungrig, 
då spelar det ingen roll om han har ätit mycket eller lite på dagis. Är han hungrig så är det ju klart 
att han äter ordentligt på kvällen och är han inte det, det spelar väl ingen roll? Har han inte ätit på 
hela dan och inte är hungrig på kvällen, vad ska jag göra åt det? Jag kan ju inte trycka i honom tre 
smörgåsar liksom (s.39).  

 
Förskolans delade uppdrag vad det gäller omsorg respektive pedagogik är ett väl 
diskuterat område. Begreppet educare används ofta i dessa diskussioner för att beskriva 
förskolans uppdrag där omsorg och pedagogik ska kombineras (Markström 2007). 
 
I rapporten Omsorgsbegreppet i förskolan. Olika infallsvinklar och dess relation till en 
verksamhet. från Nätverk från barnsomsorgsforskning (2000) diskuterar olika författare 
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begreppet omsorg och dess betydelse ur olika perspektiv och i olika sammanhang. Men 
övergripande diskuteras relationen mellan omsorg och lärande och huruvida dessa kan 
ska ses som en dikotomi i en verksamhet som betonar både omsorg och lärande, men 
också en verksamhet som påverkas av traditioner och samhällsförändringar. Bland annat 
menar Birgitta Lidholt (2000) i sin diskussion kopplat till begreppet educare där omsorg 
och lärande relaterar varandra, att betoningen på detta begrepp utgör ett dilemma för 
förskolepersonal i den meningen huruvida betoningen ligger på edu eller care i 
förskolans verksamhet. I inledningen i samma rapport problematiserar Gunilla Halldén 
(2000) begreppen och pekar på nödvändigheten av att dess betydelse diskuteras. 
Följande citat är från Halldéns text: 
 

I slutbetänkandet från Barnomsorg och Skolakommittén (SOU 1997:157) sägs att komplexiteten i 
förskolans uppdrag ställer speciella krav. En komplexitet knyter till begreppen omsorg och 
lärande. En fråga man kan ställa sig är om vi behöver betrakta omsorg och lärande som en 
dikotomi. Utredningar, målformuleringar och läroplanstexter har alltsedan Barnstugeutredningens 
tid strävat efter att upphäva denna uppdelning och poängtera hur pedagogisk verksamhet alltid 
innefattar såväl omsorg och lärande./.../Emellertid kan det finnas anledning att fråga sig vad som 
händer om vi idag ställer den ena eller den andra verksamheten i fokus. Om vi ställer frågor om 
hur omsorg bedrivs och i vilka sammanhang den kommer till uttryck, kommer vi att 
uppmärksamma andra aspekter än om vi låter lärande vara i fokus. /.../En verksamhet som i första 
hand tillgodoser behoven av omsorg behöver inte innebära att ett lärande för barnen uteblir eller att 
personalen inte också uppmärksammar barns lärande. En anledning till att lyfta fram 
omsorgsbegreppet är att argumentera för dess rättmätiga värde och långa tradition i förskolan 
(Halldén 2000 s. 3).  

 
Halldén (2007) diskuterar och problematiserar omsorgsbegreppet och sätter detta i 
relation till andra begrepp såsom lärande och educare inom förskolan. Poängen med 
educare är att omsorg alltid ska ses i relation till lärandet. Denna tanke om lärande 
ligger även till grund för en statushöjning, eller professionaliseringskamp som 
författaren uttrycker det, för förskolepersonal och förskolan som institution. En kamp 
som har pågått under en lång tid med målet att förskolan inte endast ska ses som en 
plats för barnpassning och som service till arbetande föräldrar. I och med att förskolan 
hamnade inom skolsystemet och fick sin egen läroplan blev 
professionaliseringsföreträdarna också vinnare, menar Halldén (2007).  
 
Vad Halldén (2007) ser en fara i gällande omsorg och lärande, är att omsorgsbegreppet 
blir en del av, eller underordnat lärandet, snarare än att vara ett eget begrepp med en 
egen betydelse och självständighet. Lärandebegreppets dominans är starkt idag inom 
förskolan, och Skolverkets utvärdering av förskolan är att förskolan tenderar att bli 
påverkad av skolan, vilket inte var tanken. Just därför är det viktigt att 
omsorgsbegreppets värde lyfts. Författaren resonerar vidare kring och argumenterar för 
omsorgsbegreppets betydelse i förskolan, och ställer kritiskt frågan varför begreppet har 
kommit att underordnas lärandet. Kan det vara så att tanken ska ses som ett motstånd 
mot Fröbels religiösa aspekt av begreppet, eller bilden av den vårdande modern som 
kopplas samman med begreppet? Tankar som Halldén menar står i kontrast till en 
förskoleverksamhet i vår tid. En annan möjlig anledning kan vara att omsorgsbegreppet 
är så starkt förankrat inom förskolan att man inte anser att det behöver diskuteras. 
 
I sin diskussion lyfter Halldén (2007) bland annat fram Johansson och Pramling 
Samuelssons (2001) tankar om omsorgsbegreppet, vilka argumenterar för ett 
upplösande av dikotomin mellan omsorg och lärande då de menar att omsorg ska ses 
som en del av lärandet. Halldéns syfte med diskussionen om omsorgsbegreppet ”är att 
visa att det är överordnat och att en tillit och nära relationer utgör en förutsättning för ett 
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växande” (s.75). I dagens samhälle då tidsbrist är en aspekt av föräldraskapet och då 
tiden för omsorg av barnet i hemmet är begränsad till förmån för allt längre tid i 
förskolan, då skyddar sig, menar författaren, förskolan mot att alltför starkt 
sammankopplas med omsorgsbegreppet. Vidare menar Halldén, att ”[m]ed den starka 
betoning av lärande och av barnets kompetens som tonar fram i styrdokument för skola 
och förskola konstrueras en bild av barnet där behovet av omsorg osynliggörs” (s.76). 
 
Halldéns poäng är tydlig. Omsorgsbegreppets status måste lyftas. Begreppet 
symboliserar inte bara omsorgshandlingar utan innebär också ett förhållningssätt som 
helhet. Halldéns egna ord får avsluta diskussionen om omsorgsbegreppet: 
 

Förskolan är en stor del av barnens värld och det finns en risk att vi, om vi betraktar den ur ett 
snävt pedagogiskt perspektiv, inte ser att denna arena också är den plats där relationer skapas och 
där ett liv levs. Det är naturligtvis platsen för lärande i den meningen att vi alltid lär oss då vi 
samspelar med andra människor och då vi utforskar tillvaron. Men det är också en plats där barnet 
får vara och inte alltid betraktas som på väg någonstans.” (s.80) 
 
 

2.3.2 Lärande 
I citatet från Halldén ovan poängteras att vi alltid lär oss i samspel med andra. 
Läroplanen för förskolan betonar förskolans uppdrag att lägga grunden för det livslånga 
lärandet, att främja barnens lärande, samt att verksamheten ska vara lärorik. Utöver 
detta bör arbetslaget föra en aktiv diskussion om vad begreppen lärande och kunskap 
innebär (Skolverket 2010). Vad säger då litteraturen om begreppet lärande? 
 
Säljö (2010) diskuterar och problematiserar begreppet lärande som han menar är en 
term med många betydelser på så sätt att vi människor använder oss av och refererar till 
begreppet i olika sammanhang och därmed ger det en skiftande innebörd. Lärande kan 
ses som något konkret genom att man lär sig att läsa, räkna, gå och cykla, men också 
som något abstrakt i meningen att vi använder fraser som ”lära känna mig själv”, ”lära 
sig att veta hut” eller lärt sig en läxa” (Säljö s. 138). Den mängd olika formuleringar och 
definitioner som finns kring begreppet lärande, grundar sig i att man kan se på lärande 
och hur lärande ska förstås utifrån olika teoretiska perspektiv. Det innebär att man kan 
studera lärande utifrån ett behavioristiskt perspektiv där lärande ses som något 
associativt och betingat i skapandet av nya beteenden eller borttagandet av gamla; eller 
ur ett kognitivt perspektiv där människans tankeprocesser och kognitiva förmågor står i 
centrum; eller utifrån ett pragmatiskt perspektiv där såväl teori och praktik samt 
reflektion och tänkande är centrala för att ett lärande ska ske, eller så kan man se på 
lärande med ett sociokulturellt perspektiv där kommunikation och socialt samspel står i 
fokus (Säljö 2010). 
 
Vidare konstaterar Säljö att vi människor oftast ser lärande som något positivt; att lära 
mer kan bara vara bra. Men han menar att det finns också en destruktiv sida av 
begreppet lärande. Det vill säga, det finns sådant som vi inte vill att våra barn ska lära 
sig. Detta innebär då att lärande är kopplat till värderingar i meningen vad som kan ses 
som bra eller dåligt lärande. Hur vi ser på lärande och vilka värderingar vi lägger i detta 
är en del av vår kultur och vårt samhälle. Säljö menar att ”[d]e föreställningar om 
lärande vi använder oss av, blir rättsnören för politiska och ekonomiska beslut, som får 
en avgörande betydelse för både samhället och individen. Idéer om lärande skrivs in i 
läroplaner och kursplaner i skolan, de blir delar av utbildningar för många grupper, och 
de kommer på så sätt att bli en levande del av de sätt att tänka och argumentera som 
används i samhället/.../ (s. 141). 
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Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) diskuterar och visar hur förskolan ska ses 
som en arena och grogrund för det livslånga lärandet. De betonar vikten av att förskolan 
har en egen läroplan, vilken de menar bekräftar förskolans verksamhet som en 
pedagogik verksamhet, liksom att den också befäster tanken på att barn redan i tidig 
ålder är nyfikna och har lust att lära och att detta ska vara möjligt i förskolan. Fostran 
och omsorg är också viktigt menar de, men de anser också att dessa begrepp alltid har 
kopplats samman med förskolan och att pedagoger därför också är medvetna om dess 
betydelse. Enligt författarna kan lärande i förskolan ses som synonymt med att barn 
utforskar och erövrar sin omvärld. Varje dag innebär för barnen möjligheter att få nya 
erfarenheter som läggs till redan erfarna, och vilka utgör grund för hur man möter, 
upplever och förstår nya. I relation till och i samspel med sin omgivning, såväl 
människor som miljö, upptäcker, utforskar och lär barnen med alla sina sinnen. Det är 
ett lärande som kan ske både medvetet och omedvetet, och vad och hur barnet lär är 
beroende av förutsättningar och kontext.  
 
Begreppen fostran och lärande kopplas samman i det som utgör förskolans 
samhällsuppdrag, nämligen att fostra barn att utvecklas till aktiva och medvetna 
samhällsmedborgare. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) uttrycker det så här: 
 

Målet med barns fostran och utbildning i förskolan är att förbereda dem för ett samhälle vi endast 
kan ana konturerna av. Barn behöver utveckla sina förmågor och tillägna sig kunskaper av skilda 
slag för att de idag,, med gott självförtroende skall kunna hantera såväl vardagliga situationer som 
utmaningar och för att kunna leva ett framtida liv i välmåga./.../Barns lärande i förskolan skall 
främst handla om att de får möjlighet att utveckla en bred social kompetens, en kommunikativ 
kompetens, förståelse för olika innehåll och fenomen samt en lust och tillit till den egna förmågan 
att lära (s. 29 och 33). 

 
En viktig förutsättning för barns lärande och utveckling är den pedagogiska 
verksamhetens kvalitet. Och hög kvalitet, menar Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2006), hänger i sin tur samman med det klimat, de attityder och förhållningssätt som 
pedagoger skapar och ger uttryck för. En bra lärare, anser författarna, ”förenar omsorg, 
fostran och lärande i hela barnets dag på förskolan. Det finns helt enkelt ingen tid på 
dagen då det handlar uteslutande om ”vård” eller omsorg, den pedagogiska dimensionen 
finns alltid med” (s.8).  
 
 
2.3.3 Fostran 
I diskussionen kring barn och relationen mellan barn och föräldrar lyfter Gunilla 
Halldén (2007)  fram begreppet fostran/uppfostran. Med en återblick mot 1900-talet för 
att se hur det var och varför det har blivit som det är, konstaterar Halldén att det 
välfärdsbygge som skedde i Sverige under 1900-talet har inneburit att det som sker i 
barndomen är tätt kopplat till staten, så också fostranbiten. Författaren lyfter fram Ellen 
Key och Alva Myrdal vars idéer om uppfostran präglade förra seklet.  Keys tankar om 
uppfostran, som grundade sig i tanken om den goda naturliga fostran som skulle 
förverkligas i hemmet med den goda modern som förebild. Mindre skola och mer hem 
var Keys budskap. Som en motsats till detta står Myrdal som ansåg att det var viktigt att 
samhället tog ett stort fostranansvar. Och det skulle lösas på ett sådant sätt att utbildade 
personer uppfostrade barnen under organiserade former i statlig regi så att mödrarna 
kunde arbeta. Det var inte så att Myrdal ansåg att uppfostran helt skulle fråntas 
föräldrarna, däremot behövde föräldrarna få kunskap och utbildas för att på bästa sätt 
kunna fostra sina barn till självständiga goda medborgare med förmågan till social 
anpassning. 
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I diskussionen om barns uppfostran följer också diskussionen om hur en förälder bör 
vara. För Key var det självklart att den vuxne skulle vara auktoritär med en respekt för 
barnet som egen individ. För Myrdal var kamratskapet mellan barn och förälder en 
central faktor. Trots dessa olikheter mellan Key och Myrdal om hur och av vem och var 
barnen skulle fostras, så fanns den gemensamma tanken att barnen skulle ses som 
viktiga individer med känslor att ta hänsyn till. Aga och disciplin skulle inte vara 
självklara verktyg för fostran, istället skulle man som förälder fundera över orsaken till 
ett barns beteende och agera därefter. Ett föräldraskap och en fostransyn av idag, menar 
Halldén, är präglat av dessa tankegångar och idéer som fördes för 100 år sedan, men 
med nya råd och tillägg för att kunna anpassas på en ny verklighet (Halldén 2007). 
  
Nyrén och Sandell (2013) ställer sig frågan om hur likvärdigheten fungerar i förskolan 
idag, och för ett resonemang kring detta där omsorg, fostran och lärande är centrala 
utifrån hur föräldrar ser på de här begreppen. De menar att föräldrars syn på dessa tre 
tillsammans med föräldrars inflytande utgör en viktig faktor för hur en förskolas 
verksamhet utformas. Vilket fokus föräldrar har på förskolans pedagogiska uppdrag och 
vilket engagemang de har i verksamheten påverkar innehållet i denna. Sandell och 
Nyrén har jämfört två förskolor och samtalat med föräldrar och pedagoger med syftet att 
se hur föräldrar förhåller sig till förskolan och dess uppdrag. Ett uppdrag som ska lägga 
grunden för det livslånga lärandet. Det två jämförda förskolorna kommer från två skilda 
områden i samma storstad: ”Näckrosen” som kommer från ett resurssvagt område som 
kännetecknas av hög arbetslöshet, ett stort antal människor med migrationsbakgrund, 
trångboddhet och andra sociala problem, och ”Blåklockan” som kommer från ett 
resursstarkare område där de flesta bor i villa, har svensk bakgrund och arbete. Syftet 
med detta urval var att spegla en bredd. 
 
Resultatet av de jämförda förskolorna visar att föräldrars önskemål och förväntningar på 
förskolans verksamhet tydligt påverkar hur denna utformas, och den visar också att 
föräldrarna förväntade sig olika. På ”Näckrosen” ansåg föräldrarna att det var viktigt att 
barnen fick lära sig saker såsom språk, siffror och bokstäver, medan föräldrarna på 
”Blåklockan” var mer fokuserade på trygghet och omsorg och att barnen skulle få leka, 
trivas och må bra. Det här, menar Sandell och Nyrén, kan ses som att lärande ställs mot 
omsorg vilket inte är utgångspunkten för förskolans uppdrag där begreppen ska utgöra 
ett helhetsperspektiv. Vad resultatet också visade var att föräldrarna på resurssvaga 
”Näckrosen” inte ställde samma krav på inflytande och samverkan som föräldrarna på 
resursstarka ”Blåklockan”. Och det i sig är inget nytt, menar författarna, men det visar 
att ”på Blåklockan utövar föräldrarna ett mycket tydligt inflytande men utan något 
särskilt stort fokus på att samverka kring ett innehåll där lärande står i fokus”, och på 
”Näckrosen” där ”har föräldrarna ett relativt stort fokus på lärande utan att utöva något 
särskilt stort inflytande” (s. 240). 
 
 
2.4 Sammanfattning 
Den teoretiska bakgrunden i detta kapitel visar att det inte finns någon enkel och 
självklar tanke om begreppen lärande, fostran och omsorg kopplat till förskolans 
läroplan och förskolans verksamhet i meningen hur verksamheten utformas. I 
läroplanen finns uppdraget, målen och riktlinjerna formulerade men vad man fokuserar 
och hur man tolkar kan skilja sig åt.  Perspektiven och fokus är flera och skiftande. Det 
samhällshistoriska perspektivet för förskolan visar just detta. Det är samhälleliga tankar 
och idéer över tid som skapar förändring och utveckling, vilka i sin tur genererar nya 
villkor och förhållningssätt och fokus. Detta påverkar alla som berörs av förskolan, 
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såväl barn som föräldrar och pedagoger. Och att det är flera som berörs och att fokus 
skiftar visar Sandell och Nyrén (2013) när de uttrycker det som så att ”[f]örskolan har 
alltid varit en viktig del av svensk familjepolitik. Från rollen som fostrare, 
arbetsmarknadsåtgärd eller jämställdhetsprojekt (se t.ex. Skans, 2011) ligger fokus just 
nu på utbildning” (s.230). 
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3 Tidigare forskning 
Vi har i kapitel två presenterat hur olika författare och forskare i rapporter och litteratur 
ser på det som utgör fokus i vårt arbete. I detta kapitel presenterar vi några avhandlingar 
som vi menar också är intressanta för vår undersökning och analys. De har alla 
föräldraperspektivet i fokus, och betonar också samhällsförändringar som en faktor som 
påverkar hur man tänker kring barn, förskolan, omsorg, fostran och lärande. Så sett ser 
vi dessa som ett stöd för det vi undersöker och diskuterar i vårt arbete. 
 
Ewa Ivarson Jansson (2001) belyser i sin avhandling Relationen hem – förskola. 
Intentioner och uppfattningar om förskolans uppgift att vara komplement till hemmet 
1990-1995 föräldrars och pedagogers uppfattningar om de roller de har till varandra 
men också till förskolans styrdokument. Avhandlingen bygger på enkätundersökningar 
till anställda inom förskola och till föräldrar med barn inom förskola och 
familjedaghem. Ivarson Janssons syfte är bland annat att beskriva och försöka förstå hur 
dels anställda inom barnomsorgen ser på uppdraget att vara ett komplement till 
hemmen, dels att beskriva och försöka förstå hur föräldrar uppfattar barnomsorgen som 
ett komplement till just deras hem. Utöver detta är också syftet att analysera de statliga 
och kommunala styrdokumenten för förskolan med fokus på uppdraget att utgöra 
komplement till hemmen. 
 
I avhandlingen diskuterar och belyser Ivarson Jansson bland annat vilka uppfattningar 
som finns hos föräldrar vad det gäller målet för den pedagogiska verksamheten och dess 
viktigaste uppgifter. En av frågorna till föräldrarna var att de skulle ange det viktigaste 
målet för barns fostran inom familjen och inom förskoleverksamheten. Mer än hälften 
av föräldrarna ansåg att det viktigaste målet med fostran inom förskoleverksamheten var 
den sociala kompetensen i den meningen att barnen ska kunna fungera i grupp, lära sig 
att respektera andra och vara socialt fungerande människor. Föräldrarna menar att deras 
barn lär sig regler och normer tillsammans med andra barn. Ivarson Jansson ser detta 
som ett uttryck för att föräldrar uppfattar att barn lär tillsammans med andra barn i 
förskolan. Det näst viktigaste området för föräldrarna var att man inom 
förskoleverksamheten skulle fokusera på barnets individuellt emotionella utveckling. En 
femtedel av föräldrarna ansåg här att verksamheten borde utformas på ett sådant sätt att 
barnen utvecklas till att bli trygga och harmoniska.  
 
Avhandlingens slutsats är den att såväl föräldrar som anställda anser att förskolan och 
familjedaghemmen utgör ett viktigt komplement till hemmen, framför allt vad det gäller 
barnets utveckling och sociala fostran.  
 
Sven Persson (1994) har som syfte med sin avhandling Föräldrars föreställningar om 
barn och barnomsorg att tolka föräldrars föreställningar om barn och barnomsorg 
utifrån en historisk kontextuell tolkningsmodell, vilket kort innebär att tolkningen sätts 
in i ett historisk och samhälleligt sammanhang. Persson menar att de förändringar som 
sker i samhället påverkar inte bara föräldrars vardagsliv utan i förlängningen också 
deras sätt att tänka kring olika fenomen. Traditionella värderingar ställs mot nya idéer 
och levnadsvillkor vilka inte alltid är förenliga, och som då kan skapa dåligt samvete 
hos föräldrar när de inser att de inte kan leva som de lär. Ett exempel på detta är 
mamman som gärna vill stanna hemma med barnet när det är litet därför att hon anser 
det vara det bästa alternativet för barnet, men som av exempelvis ekonomiska skäl är 
tvungen att arbeta och som en följd av detta måste lämna barnet till en samhällelig 
institution som hon inte ser som ett förstaval.  
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Perssons avhandling grundar sig i ett empiriskt material bestående av enkäter till och 
intervjuer med föräldrar. Intervjuerna gjordes utifrån tre olika teman: föräldrars syn på 
arbetet, deras syn på barnomsorgen och deras syn på barn och uppfostran. Föräldrarna 
har i intervjuerna fått ge sin syn på hur det är att vara förälder och yrkesarbetande, vilka 
modeller som finns för deras syn på uppfostran, men också hur man ser på barn. 
Föräldrars barnsyn delas av Persson in i kategorierna barn som projekt och barn som 
symbios. Föräldrar som ser barn som ett projekt betonar barnets utveckling och behov 
av stimulans och anser att barnet behöver stimuleras utanför familjen och i samspel med 
andra barn och ser förskolan som en institution för detta. Föräldrar som ser barnet som 
symbios betonar barnets trygghet och lydnad och anser att familjen är tillräcklig för 
barnet. Resultatet av föräldraintervjuerna visar också en förändring hos föräldrarna 
kopplat till barnets ålder. När barnen är riktigt små kan föräldrarna ha en symbiossyn på 
barnet där trygghet och omsorg är primärt, men vid några års ålder kan denna övergå till 
en projektsyn där socialt samspel med andra kan vara bra. Det här resultatet kan kopplas 
till det som Sandberg och Vuorinens (2007) presenterar i sin studie. När det gäller de 
minsta barnen så vill föräldrarna veta att omsorgen och det fysiska välbefinnandet 
fungerar bra på förskolan, och när barnen är något år äldre vill de veta om det sociala 
fungerar. 
 
Utöver sitt eget empiriska material refererar och diskuterar Persson (1994) tidigare 
forskning där föräldrars uppfattningar och tankar om omsorg och fostran och 
barnomsorgens funktion och ansvar har varit i fokus. Bland annat lyfter han fram 
Sandell och Salonens (1991) enkät- och intervjustudie där föräldrar fick ge sina åsikter 
om vad de ansåg att deras barn skulle lära sig i förskolan exempelvis socialt, 
känslomässigt och motoriskt. Utöver detta fick föräldrarna svara på frågor hur de såg på 
barns inhämtning av kunskap i inom exempelvis läs- och skrivinlärning och räkning. 
När det gäller synen på uppfostran ansåg de flesta föräldrar att detta uppdrag skulle 
delas mellan föräldrarna och skolan. Däremot var det först och främst föräldrarna som 
skulle se till barns sociala och emotionella utveckling och ansvara för att barnen blev 
trygga och harmoniska, medan förskolan skulle ansvara för mer konkreta kunskaper och 
färdigheter.  
 
I de intervjuer som gjordes efter enkätundersökningen fick föräldrarna möjlighet att 
förtydliga varför de ansåg att det främst var deras ansvar gällande barnens 
känslomässiga utveckling. Här antydde föräldrarna de ”betraktade en känslomässigt 
trygg och socialt välordnad miljö i förskolan som en förutsättning för att man skulle 
lämna sina barn i förskolan, men att de inte såg detta som ett mål i sig. Förskolepersonal 
ska se till att det finns sådana regler och rutiner att barnen kan känna sig trygga” (s.66). 
Relationen mellan trygghet och omsorg, fostran och socialisering med andra kan fångas 
i den meningen att när barnen är riktigt små är deras behov av kärlek och omsorg och 
fostran primärt hos människan. Dessa föreställningar är ”delar av vårt biologiska och 
sociala arv som inte låter sig förändras så lätt” (Persson 1994, s. 13).  
 
I diskussionen kring fostran har Ingeborg Moqvist (1997) gett sitt bidrag till 
forskningen med sin avhandling Den kompletterade familjen. Föräldraskap, fostran och 
förändring i en svensk småstad genom att undersöka och studera familjens anpassning 
till samhällsförändringar under en viss period och i en svensk småstad. Moqvist har 
studerat fostran inom familjen, men också den fostran som det omgivande samhället och 
dess institutioner står för, där bland annat barnomsorgen och skolan ingår. Moqvist 
anser med referens till tidigare forskning om familjeliv, olika familjekonstellationer, om 
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barn och barnomsorg och föräldrars uppfattning om dessa, att det inte framträder någon 
enhetlig bild av familjen som fostrare idag: 
 

Bilden av familjen som fostrande institution är motstridig. Å ena sidan finns en mängd data som 
visar familjens betydelse för barnens utveckling och möjligheter. Å andra sidan finns en gammal 
och välbekant klagan över familjens oförmåga att fostra på grund av de familjemässiga 
konsekvenserna av förändringarna i samhället (Moqvist 1997 s.11).  
 

Den här äldre synen på föräldrars eller familjers bristande förmåga att fostra sina barn 
har från samhällets sida lett till att man med hjälp av insatser såsom stöd och hjälp och 
allmän service har fått funktionen att vara hjälpande men också styrande och 
kontrollerande. Moqvist (1997) har visat hur fostran kommer till uttryck inom familjen 
genom att föräldrar ställer krav och kräver visst ansvar av barnen (när de nått 
skolåldern), men också hur föräldrar och barn fostras genom de krav som samhället 
kräver, framför allt genom skolan, men också genom barnens fritidssysselsättningar och 
föräldrarnas arbete, och det kan då handla om kunskapskrav, tidskrav men också 
ekonomiska krav. 
 
Genom intervjuer med föräldrar har Moqvist undersökt hur dessa tänker kring 
barnomsorgen och vilket syfte denna ska ha. Här menar författaren att man kan se några 
huvudkategorier: Tanken om barnomsorgen som ett tillskott och komplement som 
tillför något utöver det som ges hemma, exempelvis gruppträning eller bra tillgång till 
lekmaterial; tanken om barnomsorgen som kompensatorisk med samma innehåll som 
hemmet ger, snarare än att den ska tillföra något nytt, och tanken på barnomsorgen som 
en förlust för barnen, där man menar att familjen ska ge barnet vad det behöver. Oavsett 
val av omsorg i studien, så har trygghet och stimulans varit två nyckelord men med 
olika innebörd. De föräldrar som i studien har varit hemma med sina barn betonade 
tryggheten i detta, och de föräldrar som arbetade och nyttjade barnomsorgen betonade 
istället hur viktigt det var för barnen med stimulans och social träning i grupp. Men det 
är också så att föräldrarnas syn på vad som är bra eller mindre bra för barnen skiftar 
med barnen och med tiden. Att de här begreppen är centrala är inte helt förvånande. 
”Att barn behöver både trygghet och stimulans är okontroversiellt och konsekvent med 
att den tidiga barndomen uppfattas som väsentlig för både den personliga 
grundkonstitutionen och för lärande och träning av sociala och intellektuella förmågor” 
(Moqvist 1997 s.106).  
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4 Teorianknytning 
Under det här arbetets gång har vårt teoretiska perspektiv inte på något vis varit 
självklart. Vi har funderat, applicerat, tänkt om och tänkt nytt. Någon sa ”att när du 
väljer ett perspektiv så väljer du automatiskt bort något annat”. Men det är också så att 
du kan möta ett fenomen på olika sätt beroende av hur det vinklas. Vi har i kapitel två 
och tre presenterat de begrepp som vi menar är viktiga för vårt arbete utifrån ett 
samhällshistoriskt perspektiv för att få en överblick från då till nu kring förskolan och 
dess innehåll och aktörer. För att få en större förståelse för denna föränderlighet har vi 
valt att i analysen och diskussionen av vårt insamlade material att förhålla oss till 
sociologen Anthony Giddens tankar och teorier om samhället och människan som han 
lyfter fram i sin struktureringsteori där begreppen aktör och struktur är centrala. Detta 
för att bättre kunna förstår människors/aktörers tankar och handlingar, i detta fall 
föräldrarnas, i deras sociala kontext, det vill säga samhället/strukturen. Vi har i det 
följande utgått från Kaspersens (2007) resonemang om Giddens och hans teori, men i 
Giddens The Constitution of Society (1984) presenteras struktureringsteorin mer 
utförligt. 
 
Vad som kännetecknar Giddens struktureringsteori är, kort och förenklat, att den söker 
upphäva den motsättning mellan aktör och struktur som finns inom många 
samhällsteorier. I dessa studerar man antingen samhället utifrån ett 
struktur/systemperspektiv och lägger inte så stor vikt vid aktörernas betydelse för dessa, 
eller så tar man sin utgångspunkt i aktören och dennes agerande där man menar att 
dessa är samhället och utan dessa finns inga system eller strukturer. Giddens lösning på 
denna dikotomi är hans struktureringsteori. Han är kritisk mot det faktum att man utgår 
från antingen aktören (den handlande individen) eller strukturen (det omgivande 
samhället). Enligt Giddens måste dessa istället ses som en strukturdualitet i den 
meningen att de relaterar varandra snarare än att stå i ett motsatsförhållande. 
Samhället/strukturen är enligt detta sätt att se på det, både en förutsättning för och ett 
resultat av aktören/individens handlingar som är både medvetna och omedvetna. 
Handlingar som både begränsas av strukturella ramar men som också utgör nya 
möjligheter utifrån aktörens val (Kaspersen 2007).  
 
Sammanfattat kan man säga, så som vi tolkar det, att Giddens utifrån sin 
struktureringsteori ser enskilda aktörer som självständiga och reflekterande individer 
med insikt i gällande normer och regler påverkade av ett samhälle som både begränsar 
och möjliggör. Vi människor formas av och står i relation till vår omvärld. Vi påverkas 
och påverkar. 
 
En teori har som sitt syfte att försöka beskriva och förklara för att bättre kunna förstå 
exempelvis ett visst fenomen eller en verklighet sådan den har varit eller är (Kaspersen 
2007). Giddens teori visar hur samhället och människan interagerar och förutsätter 
varandra. Med detta i tanken stödjer och underlättar det förståelsen för innehållet och 
det insamlade materialet i vårt arbete. Vi har inte för avsikt att beskriva och förhålla oss 
till Giddens fullständiga resonemang och analys av människan och samhället. Men om 
man förhåller sig till hans tankar om begreppen struktur och aktör och relationen mellan 
dess, så bidrar dessa till förståelsen av förskolans utveckling och förändring; de bidrar 
också till att förstå varför en läroplan för förskolan kom till; de kan underlätta 
förståelsen för vad det innebär att som förälder vara en del av förskolan, och de kan 
bidra till förståelsen av hur de olika begreppen omsorg, fostran och lärande får olika 
fokus i olika tider, men också hur de ges olika innebörd och status beroende av 
perspektiv. 
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5 Metod 
5.1 Urval 
Vi gjorde vår undersökning i två kommuner, vilka båda ligger i södra delen av Sverige. 
Båda kommunerna kan räknas som mellanstora då det i den ena kommunen bor cirka 
30 000 invånare och i den andra cirka 40 000 invånare. Enkätundersökningen utfördes 
på fem olika förskolor vilka alla har mellan fem och sex avdelningar. Förskolorna som 
utgör underlag för undersökningen är en blandning av äldre förskolor som funnits under 
längre tid och nya förskolor som funnits i cirka tre år.  
 
Urvalet i vår undersökning utgår från vad Bryman (2011) kallar bekvämlighetsurval. Ett 
sådant urval bygger på tillgänglighet och i vårt fall handlar det om föräldrarna som finns 
inom ramen för de förskolor där undersökningen utfördes. Respondenterna är således de 
föräldrar som är tillgängliga och som besvarar enkäten, och de som ger sitt samtycke till 
en intervju. Vi gjorde också en pilotstudie utifrån samma princip. Några slumpmässigt 
utvalda föräldrar besvarade enkäten så vi fick ett svar på om den fungerade utan några 
missförstånd. 
 
 
5.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 
I ett tidigt skede bestämdes att vår undersökning skulle innehålla både kvantitativ och 
kvalitativ metod, så kallad triangulering.  Enligt Bell (2006) är triangulering en metod 
som belyser ett undersökningsområde utifrån olika synvinklar. Den kvantitativa 
undersökningen vi har gjort innefattar en enkätundersökning bland föräldrar med barn 
på förskolor. Den kvalitativa delen innehåller djupintervjuer utifrån ett urval av 
föräldrarna som har deltagit i enkätundersökningen. Syftet med enkäterna var att nå en 
större mängd data för att mer övergripande se vad föräldrar har för kunskap och 
uppfattning om läroplanen. Intervjuerna var betydelsefulla för att komplettera och ge ett 
djup till enkäterna. Totalt intervjuade vi fem föräldrar utifrån enkätsvaren. 
Utgångspunkten var att få föräldrars reflektioner och värderingar gällande läroplanen 
och de tre begreppen omsorg, fostran och lärande. Djupa och personliga värderingar och 
reflektioner utläses inte i enkäter och därför kompletteras detta med intervjuer (Patel & 
Davidson 2003). Genom att använda oss av såväl enkäter som intervjuer och med 
föräldraperspektivet i fokus kan en ökad förståelse för hur föräldrar tänker uppnås. En 
förståelse som vi menar kan ses som ett bidrag till relationen mellan pedagoger och 
föräldrar.   
 
Då vi har använt oss av såväl kvalitativ som kvantitativ undersökningsmetod, har vi 
också en kombination av hermeneutisk och positivistisk ansats i valet av dessa. Med en 
hermeneutisk ansats tolkar och försöker vi förstå föräldrars tankar och resonemang 
kring det vi vill undersöka genom intervjuer, och utifrån denna ansats är språket och 
orden centrala för förståelse och tolkning. Den positivistiska ansatsen innebär en 
kvantitativ mätning där den insamlade informationen från enkäterna presenteras med 
siffror i diagram (Patel & Davidson 2003).  
 
Vi använde oss av semistrukturerad intervju i vår undersökning. Det innebär att det 
finns förberedda frågor. Till dessa frågor förhöll vi oss fritt och ställde följdfrågor som 
var knutet till frågorna i intervjuguiden. Våra intervjuer kan sägas vara djupintervjuer 
vilka kan liknas vid samtal men med skillnaden att det finns ett tydligt syfte (Eriksson-
Zetterqvist & Ahrne 2011). Med djup syftar vi på att undersöka tankegången hos 



  
 

17 

föräldrarna kring begreppen omsorg, lärande och fostran, men också vilken betydelse 
läroplanen har för föräldrar angående förskolan. 
  
 
5.3 Genomförande 
Vi tog en första kontakt med några förskolechefer som alla ansvarade för mer än en 
förskola. Tanken med detta vara att vi vid ett eventuellt samtycke för en undersökning 
skulle nå ett ganska stort antal föräldrar, och så blev det också. Denna första kontakt 
togs via mejl och telefon. Därefter besökte vi dessa förskolor där vi presenterade oss för 
pedagogerna, och diskuterade tanken och upplägget med vårt arbete. Nästa steg var att 
dela ut enkäter, missivbrev och kuvert, vilka placerades på varje barns plats på 
förskolorna. Patel och Davidson (2003) framhåller vikten av litteraturgenomgång innan 
enkätundersökningen startar.  Detta för att veta vad man vill undersöka. 
Litteratursökning och läsning gjordes och vi förde en gemensam diskussion kring syfte 
och frågeställning i relation till detta och utformande därefter missivbrev och 
enkätfrågor (se bilaga A och B). Intervjuguiden utformades efter att vi hade samlat in 
enkäterna då frågarna i denna grundar sig utifrån enkätsvaren (se bilaga C).   
 
Precis som Patel och Davidsson (2003) framhåller angående enkäter kan ett tillhörande 
brev, ett missiv, motivera respondenterna att svara. I detta brev informerade vi om syftet 
med enkätundersökningen, och vi presenterade oss själva och vårt arbete. Enkäten 
byggde på en hög grad av strukturering och standardisering av frågorna. Detta leder till 
att enkäten innehöll fasta svarsalternativ för respondenten. Svarsalternativen för 
respondenten var av varianten ja eller nej frågor men också att de skulle rangordna sin 
kunskap eller sina värderingar. Respondenterna fick på sig nästan tre veckor att svara. 
Efter halva tiden påminde vi föräldrarna om enkäten (Patel och Davidsson 2003).  
Tillvägagångssättet för genomförandet av intervjuerna var att telefonkontakt togs med 
föräldrarna efter enkäturvalet. Därefter bokades tid för intervju vilket skedde på 
föräldrarnas förskolor, i deras hem och hos en av oss. Intervjuerna spelades in med I-
pad. 
 
 
5.3.1 Bearbetning och analys 
Innan vi startade vår enkätundersökning utförde vi en pilotstudie på några föräldrar. I 
samband med att föräldern fyllde i enkäten ställdes följdfrågor. Detta för att vi sedan 
skulle bearbeta hur dessa föräldrar tänkte angående enkäten. Efter bearbetningen av 
pilotstudien ändrades enkäten för att sedan lämnas ut till de förskolor som ingick i 
undersökningen.  
 
När vi hade samlat in enkäterna träffades vi för att gå igenom resultatet och göra en så 
kallad kvantitativ bearbetning av enkätsvaren i den meningen att vi presenterar och 
beskriver vårt insamlade material i siffror (Patel & Davidson 2003). Svaren jämfördes, 
sammanställdes och kategoriserades för att kunna presenteras i diagram. Vi sökte efter 
likheter och olikheter och mönster. Med papper och penna betade vi av enkäterna en 
efter en och fråga efter fråga, och kommentarer antecknades. Därefter sammanställdes 
svaren i diagram i excel på datorn.  Namn och telefonnummer på de föräldrar som var 
intresserade av en intervju nedtecknades. 
 
Kvalitativ bearbetning innebär att vi bearbetar det textmaterial vi har från intervjuerna 
(Patel & Davidson 2003), och från vilket vi tolkar och väljer citat som vi menar är 
representativt för resultatet. Intervjuerna genomfördes med Ipad och laddades därefter 
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ner på dator för transkribering. En bearbetning av intervjuer är tidskrävande. Den kräver 
sina stopp och tillbakatryck för att lyssna mer än en gång, då pauser, betoningar och 
ofullständiga meningar gör det något svårare. Dessutom finns det inga gester och miner 
eller kroppsuttryck att återkoppla till. Efter transkriberingen tittade vi på samtliga 
intervjuer för att finna likheter och olikheter, och vissa citat valdes ut för att visa vad 
föräldrarna sa och hur de sa det. Det sammanlagda resultatet av intervjuer och enkäter 
har slutligen analyserats i relation till teoretisk bakgrund. 
 
 
5.3.2 Tillförlitlighet  
Bryman (2011) diskuterar två alternativa kriterier för bedömning av kvalitativa 
undersökningar, vilka kan sägas motsvara reliabilitet och validitet inom kvantitativa 
undersökningar. Dessa två är tillförlitlighet och äkthet, där begreppet tillförlitlighet i sin 
tur består av fyra delkriterier. Dessa fyra är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
möjlighet att styrka och konfirmera.  
 
Att skapa trovärdighet i resultaten innebär att man säkerställer sin undersökning enligt 
de regler som finns och att man visar resultatet för de personer som har deltagit i 
undersökningen, så att de i sin tur kan bekräfta resultatets trovärdighet. Överförbarhet 
innebär att man försöker ge så detaljerade och täta beskrivningar av det som ska 
undersökas, för att på så sätt ge andra personer så mycket information som möjligt, så 
att de kan se ifall resultaten kan appliceras till någon annan miljö än den, oftast, snäva 
kontext den studeras i. Pålitlighet innebär att man säkerställer och skapar en tillgänglig 
redogörelse för hur forskningsprocessen ser ut. Det innebär att all datainsamling finns 
och att denna kan granskas. Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att man som 
forskare intar ett objektivt förhållningssätt, men med insikten att fullständig objektivitet 
inte är möjlig, och att man har handlat i god tro och utan att personliga värderingar har 
påverkat (Bryman 2011). 
 
Bell (2006) tar upp begreppet reliabilitet angående tillförlitligheten i en 
enkätundersökning. För att testa reliabiliteten kan ett liknade test utföras kort tid efter 
den första undersökningen. Detta hade varit för tidsödande för oss i vår undersökning. 
Ett annat tillvägagångssätt för att få bra reliabilitet hade varit alternativa formuleringar 
med samma innebörd i olika frågor men med olika formuleringar. Vår enkät hade till 
viss del detta då en del av frågorna knöt an till varandra. Då frågorna var beroende av 
varandra som att känna till läroplanen och senare frågor som att rangordna ens kunskap 
om läroplanen. Svarade man nej om man känner till läroplanen och sedan ändå 
rangordnar ens kunskap om läroplanen visar det att det enkätsvaret inte är tillförlitligt.  
Validitet visar på om man mäter det man eftersträvar i sin undersökning. Triangulering 
har fördelar gällande validitet då vi även intervjuar några föräldrar. Detta för att på ett 
djupare plan se vilken uppfattning de har om undersökningsområdet (Bell 2006).  
 
För vår del applicerat på vår undersökning och relaterat till Bryman (2011) och Bells 
(2006) resonemang både vad det gäller enkätundersökningen som intervjuerna, så 
handlar det om att kunna visa hur vår arbetsprocess har sett ut, men också att insamlat 
och inspelat material finns tillgängligt och att det är möjligt för de som har deltagit i 
undersökningen att kontrollera vårt transkriberade material, men också det färdiga 
resultatet i det här arbetet. Likaså handlar det om att vi kan visa att vi undersöker det 
som vi har för avsikt att undersöka, samt att våra frågeställningar besvaras. De här 
kriterierna för tillförlitlighet och trovärdighet för att kvalitetssäkra vårt arbete har 
eftersträvats. Vi har varit öppna med syfte och mål för alla inblandade, vårt 
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arbetsmaterial finns bevarats och våra frågeställningar har besvarats genom de metoder 
som vi valt att använda och det resultat vi fick fram. Vi har också presenterat relevant 
litteratur och forskning utifrån olika perspektiv och vinklingar för att belysa det som vi 
studerar i vår undersökning för att på sätt ha ett bredare underlag för analys och 
tolkning. En tolkning och analys som vi så objektivt som möjligt har kopplat till denna 
teoretiska bakgrund. Dock finns det i ett efterhandsperspektiv oftast mer att önska, för 
vår del i första hand tid. Vi hade kunnat kvalitetssäkra vår undersökning ytterligare 
genom att exempelvis genomföra en enkätundersökning på nytt för att se om resultatet 
blev det samma. Nu fanns inte denna tid, men vi försäkrade oss om att frågorna 
uppfattades på rätt sätt genom genomförandet av en pilotstudie innan undersökningen 
startade. Dessutom har enkäterna, med några få undantag, besvarats på det sätt som var 
tanken, vilket säkrar tillförlitligheten. Man kan inte med säkerhet fastslå det, endast 
spekulera, men med tanke på de resultat som såväl enkäter som intervjuer visade tror vi 
att en upprepning och utökning av dessa skulle ge samma resultat då resultaten från de 
båda bekräftade varandra. Ytterligare ett kriterium för att kvalitetssäkra undersökningen 
hade varit att ge intervjupersonerna möjlighet att få ta del av det transkriberade 
materialet och de av oss valda citaten innan publicering för att ge dem möjligheten att 
bekräfta och återkoppla till vår tolkning och förståelse av våra samtal. Dessvärre fanns 
inte heller denna möjlighet på grund av tidsbrist. Däremot var vi vid intervjutillfällena 
noga med att få bekräftat att de intervjuade kände att de hade fått möjligheten att få fram 
vad de ville ha sagt och att de förstod och tolkade frågorna på det sätt som var tanken, 
samt att vi återkopplade och ställde följfrågor som visade att vi förstod varandra som 
helhet. Även om de presenterade citaten från föräldrarna är tagna ur sitt sammanhang, 
så har vi ändå strävat efter att redovisa sekvenser som är representativa och som stöder 
vår tolkning. De medverkande förskolorna kommer alla att få en kopia av vårt arbete.  
 
 
5.4 Metodkritik 
Patel och Davidsson (2003) diskuterar begreppen externt och internt bortfall. Externt 
bortfall är de personer som inte deltog i enkätundersökningen.  I vår undersökning fick 
vi in hundra enkäter av totalt 445 utdelade enkäter. Detta visar på att vi fick in cirka 
tjugo procent av enkäterna. Vi hade ett externt bortfall på 56 enkäter som inte var 
uthämtade från barnens fack. Därmed var det 389 föräldrar som deltog i 
enkätundersökningen, då de tog emot enkäten. Därmed blir den slutliga procenten på 
som svarat enkäten cirka 25 %. Detta då 100 enkäter lämnades in av totalt 389 mottagna 
enkäter. Internt bortfall hade varit om inte de tillfrågade inte svarat på en fråga. Sker 
detta räknas detta som internt bortfall. Detta har bara skett med ett fåtal och därmed inte 
påverkat enkätundersökningen (Patel & Davidsson 2003).  
 
Orsaken till den låga svarsfrekvensen kan bero på flera faktorer. Möjligen hade 
respondenterna behövt längre tid på sig med ytterligare en påminnelse. Vi hade planer 
på att befinna oss på plats en eftermiddag för att informera och påminna om betydelsen 
av enkätundersökningen. Vi gjorde inte detta av etiska skäl då föräldrarna kunde känt 
sig tvingade att svara. Fördelen med personligt möte med en del respondenter hade 
kanske ökat förståelsen av betydelsen av enkätundersökningen. Att vi använde intervju 
ser vi som att det stärker helheten i undersökningen. Viss nackdel med undersökningen 
har varit att en del av de intervjuade är föräldrar som studerar till förskollärare eller 
arbetar som förskollärare. Överlag kan vi ändå se att de intervjuade svarat utifrån ett 
föräldraperspektiv. 
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En annan orsak kopplat till svarsfrekvensen kan vara på vilket sätt frågor och svar är 
utformade. I bakgrundsfrågan där föräldrarna ska ange vilken typ av avdelning deras 
barn är på, finns valmöjligheten åldersblandat. Eftersom åldersblandat är mellan 1 och 5 
år, kan vi inte med säkerhet säga om de föräldrar som har kryssat i detta har ett eller 
flera barn inom denna ålderskategori. Det kan alltså vara så att det inom ramen för 
denna kategori kan finnas syskonpar och att en förälder då har fått två blanketter men 
valt att endast lämna in en.  
 
 
5.5 Etiska övervägande 
All forskning som bedrivs idag har forskningsetiska principer att förhålla sig till. Inom 
ramen för dessa finns fyra huvudkrav, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Den etiska aspekten 
är viktig för ett gott samarbete med de personer som ställer upp i undersökningarna, och 
den ska ses som en trygghet för de personer som ställer upp. Vår undersökning startade 
efter att personal och förskolechefer gett sitt samtycke till att vi gjorde undersökning på 
deras förskolor. I samband med att enkäten skrevs togs även fram ett informationsbrev 
till föräldrarna. I brevet informerade vi syftet med vår enkätundersökning och att det 
skulle användas för vårt examensarbete. Enkäten och informationsbrevet delades ut till 
varje barns fack på de olika förskolorna som valts ut till undersökningen. För att 
fullfölja kravet på konfidentialitet delades även ett kuvert till respektive fack ut. Vi 
informerade föräldrarna om möjligheten till anonymitet genom att de kunde försegla 
kuverten och att det fanns en låda/större kuvert uppställt att lägga dem i. I enkäten hade 
sedan föräldrarna möjligheten att skriva sitt namn och telefonnummer om de var 
intresserade att bli intervjuade. Vid intervjuerna informerades att intervjuerna kommer 
avpersonifieras i examensarbetet, och att materialet inte kommer användas i 
kommersiellt syfte, liksom att intervjun kommer att förstöras efter att examensarbetet är 
publicerat. Intervjupersonerna gav även muntlig tillåtelse till att intervjun spelades in 
(Vetenskapsrådet 2002).  
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6 Resultat 
Vi har valt att redovisa vår empiri i två delar, enkäterna och intervjuerna var för sig. 
Anledningen att redovisa empirin i två delar är för tydlighetens skull då enkäterna 
redovisas med siffror och intervjuerna med ord. Var del av empirin bär sig själv och för 
sanningens skull behöver båda redovisas var för sig. Detta för att slutligen i texten om 
diskussion jämföras med varandra och där spegla varandra. Att empirin ska spegla 
varandra syftar på att resultaten i intervjuerna och enkäterna ska jämföras. I de olika 
diagrammen skiljer sig summorna åt för att en del föräldrar har svarat för flera barn.  
 
 
6.1 Resultat enkäterna 
Första frågan som var avgörande för fortsatt deltagande i undersökningen var om man 
känner till om det finns en läroplan för förskolan.  På denna fråga var det en 
övervägande majoritet som hade kännedom om att förskolan har en läroplan.  
 
Föräldrars kännedom om att det finns en läroplan för förskolan 
 

 
 Fråga 1: Ja (1) Nej (2) 

Utifrån fråga 1 om man har kännedom om förskolans läroplan svarade nästan alla att de 
har kännedom om förskolans läroplan. Därför var det viktigt för oss i vår undersökning 
att undersöka vilken kännedom föräldrarna har gällande läroplanens innehåll. Frågan 
kan innebära olika för person till person angående vad kännedom om läroplanen 
innebär. Därför valde vi på fråga 2 i undersökningen att de skulle rangordna i vilken 
utsträckning de känner till läroplanens innehåll. Många av de deltagande i 
undersökningen rangordnade sin kännedom om läroplanen högt. Många svarade att de 
kände till i ganska hög utsträckning och en del även i mycket hög utsträckning. 
Samtidigt finns det en signifikant andel som rangordnar sin kunskap som ganska låg. På 
denna fråga om deras kännedom om läroplanen visar på att det finns spridning om 
kännedomen om läroplanen. Endast ett fåtal deltagande rangordnade sin kännedom om 
läroplanen som mycket låg.  
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Föräldrars kännedom om innehållet i förskolans läroplan 
 

 
 
Fråga 2 Mycket hög utsträckning (1), Ganska hög utsträckning (2), Ganska låg utsträckning (3) och Mycket 
låg utsträckning (4) 

Därefter valde vi på fråga 3 att deltagarna skulle rangordna hur viktigt det är att de som 
föräldrar har kunskap om läroplanen. Gällande detta svar blev resultatet likartat som vid 
förra frågan, att man rangordnade det som viktigt att man i sin föräldraroll har kunskap 
om läroplanen. Vid denna fråga svarar en övervägande majoritet att det är viktigt som 
förälder med kunskap om läroplanen. Detta resultat kan jämföras med föregående om 
kännedomen. Kännedomen om läroplanen var i en grupp av föräldrarna lägre. Samtidigt 
tycker en majoritet av föräldrarna att det är viktigt i deras föräldraroll med kunskap om 
läroplanen. Detta kan ses som ett intresse för läroplanen trots att man har lägre 
kännedom om dess innehåll. 
 
Vikten av att som förälder känna till förskolans läroplan och dess innehåll 
 

 
 
Fråga	  3:	  Mycket	  viktig	  (1),	  Ganska	  viktig	  (2),	  Mindre	  viktig	  (3)	  och	  Inte	  alls	  (4)	  

På fråga 4 gällande rangordningen av de tre begreppen valde en majoritet likartat 
framförallt gällande omsorg och fostran. Rangordningen var i en skala från ett till tre 
där ett stod för det högst rankade.  Ett flertal rangordnar omsorg som det viktigaste och 
fostran som lägst rankat begrepp i förskolan.  Begreppet lärande finns det något större 
spridning gällande rangordningen än angående fostran. Resultatet visar på att en grupp 
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på över tjugo föräldrar rangordnar lärande som viktigast. Störst andel av föräldrarna 
rangordnar dock ändå omsorg som viktigast. Majoriteten av föräldrarna har rangordnat 
fostran som det minst viktigaste begreppet inom förskolan. 
 
    Föräldrars rangordning av begreppen omsorg, fostran och lärande 
 

         
	  	  	  	  	  Fråga	  4:	  Omsorg,	  rangordning	  från	  1-‐3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fråga	  4:	  Lärande,	  rangordning	  från	  1-‐3	  

 

 
Fråga	  4:	  Fostran,	  rangordning	  från	  1-‐3	  

I enkäten undersöktes även om varifrån föräldrarna hade fått sin kunskap om läroplanen 
och dess innehåll. Majoriteten av föräldrarna svarade att det var förskolans pedagoger 
som delgett dem information om läroplanen. Dessutom ställdes också frågan om de 
medverkande hade erfarenhet av pedagogiskt arbete inom förskola eller skola. Här 
svarade en stor andel, 42 stycken, att de hade det.  
 
 
6.1.1 Bakgrundsfakta hos respondenterna 
Intressant att jämföra är data angående kategorin av avdelning och hur länge de varit 
som förälder på förskolan. Relativt likartat antal är föräldrar till barn som går på 
småbarnsavdelning respektive storbarnsavdelning. Detta kan jämföras med det att en 
överväldigande andel har varit föräldrar i förskolans värld mer än två år.   
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Fråga	  1:	  Småbarnsavdelning	  (1),	  Storbarnsavdelning	  (2)	  och	  åldersblandat	  (3)	  

 

 
 
Fråga	  2:	  Antal	  år	  på	  förskolan:	  >1år	  (1),	  <1	  år(2)	  och	  <	  2år	  (3)	  

 
 
6.2 Resultat intervjuerna 
De intervjuade tycker alla att det är viktigt med en läroplan för förskolan, och de pratar 
om att läroplanen ger en tydlighet angående förskolan och att den skapar gemensamma 
riktlinjer för förskolan. Intervjuerna visar också att några av föräldrarna har sett en 
förändring i hur läroplanen lyfts fram, liksom att en medvetenhet hos dem som föräldrar 
kring denna vet vad de har att förhålla sig till men också vilka krav som kan ställas. 
Föräldrarnas tankar kring begreppen omsorg, fostran och lärande vävs in i varandra och 
handlar såväl om trygghet och social samvaro som fysiskt välbefinnande.  
 
 
6.2.1 Föräldrarnas relation till läroplanen 
Intervjuerna visar att några av föräldrarna ser en förändring från förr och nu hur man 
mer medvetet idag lyfter och jobbar mot förskolans läroplan. Föräldrar som har haft 
barn sedan tidigare visar en osäkerhet huruvida förskolans läroplan överhuvudtaget 
nämndes förr, och säger då samtidigt att syskonen har lärt sig samma oavsett om fokus 
har legat på lärandebegreppet eller inte: 
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jag känner ju att förskolorna eller vår förskola lyfter  mer att de här e...där här e tekniklärande hur 
rinner vattnet eller de här e matten nu sorterar vi lika o olika de har ju blitt annorlunda på bara 
några år som när jag hade (första barnet) i förskolan då pratade man inte alls på detta sättet...man 
lyfter fram lärande som någon enskild grej...jag ser ju att (första barnet)  har lärt sig detta ändå.. 
men förskollärarna har blivit bättre  på att lyfta fram..vad de e vi gör  eller va dom gör i 
förskolan...men (det första barnet)  har också lärt sig trots att han e äldre lärt sig att sortera eller 
lärt sig teknik eller såna saker men förskolan lyfter fram lärande på ett annat sätt de gör dom  

 
Här visar föräldrarna att de märkt av ett förändringsarbete. Under intervjuernas gång 
nämner dessa föräldrar att det blivit tydligare med läroplanen och varför det 
pedagogiska arbetet bedrivs. Vid en av intervjuerna reflekterade en förälder själv över 
en förändring på förskolan. Under intervjun diskuteras läroplanens revidering och att 
det numera finns beskrivit vad förskolläraren ansvarar för. Då lyser föräldern 
igenkännande upp och reflekterar över att sen en tid tillbaka är barnskötarna inte 
involverade i utvecklingssamtalen mer.  
 
Följande citat visar att förskolans verksamhet fått ett tydligare syfte och att detta också 
påverkar föräldrarnas uppfattning om verksamheten. Flera föräldrar menar att de 
upplever en större medvetenhet med verksamheten hos pedagogerna. Någon förälder 
säger också att man såg förskolan som en plats där barnen passades medan man var på 
jobbet, men att man fick en annan syn på verksamheten ganska snabbt då man upplevde 
den välarbetad och planerad: 
 

Jag upplevde stor skillnad sen vi flyttade hit. Jag vet inte om det handlar om 
personalkonstellationer. Jag upplevde mer tanke med verksamheten. I början tyckte jag det var mer 
nu lägger vi lite pärlplattor. Det var inte något illa så. Det var en plan med…  

   
En förälder framhåller att egen kunskap om läroplanen och verksamheten leder till att 
man vet vilka krav man kan ställa på förskolan.  Men ingen av de intervjuade 
föräldrarna känner ett tvång att de måste läsa läroplanen eller vara engagerade i 
verksamheten. De ser det snarast som en egen vinst att ha kännedom om den: 
 

men jag skulle nog bara kunna komma å gå..å lämna å hämta om de e de jag ville om jag inte ville 
delta..men så har jag aldrig känt att de har vatt nåt krav men dom högg ju mig direkt..när dom fick 
frågan å leta upp nån så de tyckte jag va lite roligt å så får jag ju möjligheten ti å lära känna dom 
ännu  mer vilket e viktigt för mig..dom passar mitt barn hela dan..tryggheten där.. att veta va dom 
e för några...å få veta ännu mer insikt i va dom jobbar med/.../nä, jag känner inte något krav... dom 
(förskolan) sätter upp väldigt mycket information...jag har sagt till dom att de blir nästan som att 
man ser  inte informationen för alla  lapparna ibland/.../ men asså man skulle klara sig hur bra som 
helst ..eh..känns det som utan å va insatt..nu vill ju ja va insatt..men vill man inte så jag menar... 
bara man kommer ihåg lusselinnet...å den dan  de stängt...basicinfo liksom...så nåt krav tycker jag 
ente där e... 

 
På frågan om det var viktigt att förskolan har en läroplan menade föräldrarna att det är 
det. Verksamheten känns mer tydlig, medveten och strukturerad med en läroplan och 
man vet också då som förälder att alla förskolor har samma riktlinjer att följa: 
 

jaa..tycker ja...ska ja såklart motivera de..de e ju viktigt för att förskolan inte bara ska bli 
barnpassning...att man ska höja statusen...att man ska....(lång paus)...att lärandet i förskolan ska bli 
viktigare...o att alla jobbar lika på nåt sätt......alla strävar efter samma... 

 
Några föräldrar lyfter fördelen med unikum som är ett slutet bloggsystem. Detta slutna 
bloggsystem finns på flera förskolor och skolor i landet. I detta system kan pedagogerna 
beskriva olika händelser och aktiviteter, samt koppla detta till läroplanen. Föräldrarna 
nämner detta som en bra informationskälla. De föräldrar som har tillgång till unikum 
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framför även fördelen med en matris som använts vid föräldramöten. I matrisen har ett 
läroplansmål använts och sedan har man beskrivit vilket syfte det finns med målet. 
Slutligen visade matrisen på hur man ska arbeta för att läroplansmålet ska realiseras i 
praktiken. En förälder nämner att hon brukar prata med sitt barn om vad som hänt under 
dagen utifrån bloggen på unikum. För hennes barn har det alltid varit tydligt att det 
heter förskola och att det finns en läroplan.   
 
 
6.2.2 Föräldrars syn på begreppen omsorg, lärande och fostran 
I intervjuerna ger föräldrarna en likartad syn gällande omsorg och fostran och lärande i 
förskolan. Begreppen kan uppfattas flyta in i varandra, men det är också tydligt att 
omsorgsbegreppet förutsätter de andra. Trygghet och trivsel och bra relationer till 
kompisar och personal betonas i intervjuerna, men också att miljön ska vara trivsam. Att 
omsorg förutsätter de andra visar följande citat: 
 

Därför skrev jag också om man tänker lärande på frågan om fostran och omsorg. Då tänker jag att 
omsorg måste komma först. Man måste må bra och trygg annars lär man sig inget ändå. Jag tycker 
ändå de bitarna är viktigare. Som fostran där är delar i läroplanen som handlar om hur man är mot 
andra och etiska riktlinjer som går in i fostran. Det är viktigare hur man är mot andra och vad som 
är rätt och fel än matte när man är två. Du förstår vad jag menar. 

 
Synen på omsorg handlar för föräldrarna både om fysiskt och psykiskt 
omhändertagande, och här nämns ytterligare omsorg som förutsättning för de andra 
begreppen. Mat, blöjbyte och toalettbesök är fysiska behov som ska tillgodoses, men 
där ska också finnas snälla pedagoger som bryr sig och som har en famn över när det 
behövs: 
 

ja de kan va alltifrån trösta till att se att någon e lessen..till att ehh uppmärksamma att han behöver 
hjälp på toaletten till att eh..ja omsorgsbiten.. det tycker jag e viktigast ... att bli sedd o bekräftad 
o...eh...behöver ju inte alltid bara va att man e ledsen såklart.. men omsorgsbiten...de e många 
timmar som barnen e ifrån sina föräldrar under dagarna o dom e små när dom börjar...man behöver 
bli sedd..man behöver ehh.. tiden..anknytningen...  

 
Några föräldrar betonar miljöns betydelse för barns vistelse på förskolan och menar att 
man måste se upp så att det inte blir för skolliknade verksamhet, men också att det ska 
vara mysigt och lite likt hemmet för att barnen ska känna sig trygga och 
omhändertagande. Man gör också jämförelser mellan då och nu och funderar över om 
det var lite mindre kravlöst förr: 
  

…asså de va sommar då tog förskollärarna sin bil o man tryckte in sju ungar i baksätet osså  åkte 
till stranden..asså de va mer kravlöst..för alla..både för barn o föräldrar o ...säger inte att dom satt o 
rökte i bilen...de va ju mer som ett andra hem känns de som...nu ska man nog mer göra de till en 
skola lite tidigt...känns de som...o ja tror...ja har gått på dagis sen ja va sen ja va ett halv år...jag 
tror ju att man lär sig oavsett ..men ja...men jag tror fortfarande att föräldrarna har de i sitt hjärta 
att de ska va ett andra hem för att dom e där större delen av sin dag...o e borta från sina 
föräldrar...de föräldrarna inte kan ge..måste ju ändå förskollärarna kunna göra...man får inte 
sakna..man får inte glömma bort mysigheten heller mitt i allt detta tycker ja...de ska va lite hemlikt 
o de får inte bli för mycket skola över de...  

 
Angående lärande nämner föräldrarna färdigheter som kan relateras till områden och 
färdigheter som att räkna, ljuda, kunskap om moln och andra som kan räknas in som 
kunskap. Lärande och fostran kan också stå i nära relation i exemplet att man ska lära 
sig eller fostras till att vara en bra kompis: 
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då tänkte jag ee..den här biten me att...eehh..som jag tycker e jätteviktig...de e ju osså lärande 
egentligen..men vi.. vi äter tillsammans vi går inte från bordet vi kastar inte potatis vi slår inte 
varandra vi...ee ja hur man e en schysst kompis o hur man e mot varandra som kanske kan 
va...ente svårare men...de e annorlunda o lära sig såna saker hemma..ja tror förskolan har en 
jättestor roll där..hur man lär tillsammans...social fostran /.../lärande e lite nytt hippt ord tycker jag 
i förskolan (skratt) för jag tycker ju att...asså du lär ju dig oavsett..inte oavsett men du lär dig ju i 
alla lägen på nåt sätt...de e osså ett lärande hur man som jag sa innan de här med  hur man e vid ett 
matbord till exempel de e ju osså ett lärande för ett litet barn..eller hur vi e mot varandra de e 
också ett lärande...de går in i varandra på nåt sätt...fostran känns lite mer 70-tal...gör de ente 
de..asså   

 
Att förskolan står för den sociala fostran är ganska tydligt hos föräldrarna, den kan inte 
fås hemma på samma sätt, men att både föräldrar och förskola har ansvar för barnens 
fostran menar föräldrarna. Den sociala fostran är inte bara ”aja baja” anser föräldrarna, 
utan främst sociala koder som visar att nu fungerar det si och nu fungerar det så: 
 

...å fostran...ja de e väl att hon ska bli en god männska...å de ehh..som både bordskick å va mot 
kompisar å mot lärare å...ja asså hur man blir en bra männska..å de tycker jag ju e största del mitt 
ansvar som förälder...jag kan nästan reta mig på dom som lämnar å tycker att de e dom (förskolan) 
som ska uppfostra..  

 
 
6.3 Sammanfattning 
Vi kan se att läroplanen är levande på de förskolor som ingår i vår undersökning. 
Information och läroplanskoppling sker dels i dokument som är i pappersformat, dels i 
form av verktyget unikum i de förskolor som detta används. Många av föräldrarna 
svarar likartat angående läroplanen i meningen att den ger en tydlighet för vad förskolan 
står för och hur man jobbar i verksamheten. Även angående begreppen omsorg, fostran 
och lärande har föräldrarna svarat likartat och nyckelorden kan sägas vara trygghet, 
trivsel och social fostran. Föräldrarna ger lärandebegreppet en skolliknad beskrivning 
där konkreta färdigheter lyfts fram.  
 
Under rubriken övrigt på enkäterna hade föräldrarna möjlighet att skriva andra tankar i 
relation till vad frågorna gick ut på. Det var endast några få som skrev, men en av dessa 
stack ut, och det var föräldern som skrev att hon/han ”Tycker att det är hemskt att man 
har läroplan på Förskolenivå. Varför alla dessa planer och mål de kommer fort nog 
ändå!!” Detta kan tolkas som att lärandet inte ska betonas i förskolan. Men det kan 
också ses som att förskolan ska vara en arena där den fria leken utan strukturella ramar 
och planering är primär. 
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7 Analys 
Resultatet av vår undersökning visar att så gott som alla föräldrar som har svarat har en 
kännedom om att det finns en läroplan för förskolan. De flesta föräldrar svarar också att 
de har ganska stor kännedom om innehållet i förskolans läroplan, samt att de tycker att 
det är ganska viktigt att de har denna kännedom och kunskap. Det ger dem en större 
insikt i vilka krav man kan ställa på förskolan, men också att de genom eget intresse och 
engagemang får större möjlighet att lära känna personalen som har hand om deras barn 
hela dagarna och att de får en större insikt i hur pedagogerna på förskolan arbetar. På 
frågan om varför de tycker det är viktigt att förskolan har en läroplan menar de, att den 
är viktig för att ge en tydlighet kring vad förskolan står för och hur verksamheten ska 
bedrivas. Med en gemensam läroplan för förskolan finns tanken om likvärdighet i 
meningen att alla förskolor har samma riktlinjer och att pedagogerna är medvetna om 
tanken med verksamheten så att det inte bara blir barnpassning. Det måste dock 
tilläggas att en stor del av de som svarat hade erfarenhet av pedagogiskt arbete inom 
förskola och skola. Det är då rimligt att anta att dessa bör utifrån detta ha kännedom om 
läroplanen och dess innehåll. 
 
Denna kännedom och kunskap som föräldrarna ger uttryck för kan kopplas till det 
resonemang som Tallberg Broman (2013) för om föräldrars relation till förskolan och 
den gränsdragning som har funnits mellan dessa, med förskolan/lärarprofessionen på 
ena sidan och föräldrarna på den andra. Historiskt sett fanns ingen anledning till att 
föräldrarna skulle engageras då det var pedagogens uppgift att fostra och lära barnen. 
Idag är det tvärtom. Inte bara ingår det i förskolans uppdrag att informera och samarbeta 
med föräldrarna, det ses snarast som ett måste för att utgöra den bästa förutsättningen 
för barns utveckling och lärande. Markström (2013) talar i termer av förväntningar och 
krav på föräldrar kopplat till föräldrainflytande i förskolan, och att man då utgår från att 
föräldrar både vill och bör engagera sig. De intervjuade föräldrarna i vår undersökning 
upplevde inte samarbetet med förskolan som något krav, däremot en vilja att veta.  
 
Denna vilja att veta kan man koppla till Giddens teori om människan som en 
reflekterande och medveten samhällsaktör. Resultatet av vår undersökning visar att 
föräldrarna vill vara och är medvetna. De utrycker att de är medvetna om den förändring 
som har skett från förr till idag, inte minst vad det gäller fokus på begreppet lärande. 
Trots detta fokus på lärande och den påverkan man som förälder kan utsättas för, har 
föräldrar möjligheten att tänka och tycka annorlunda, vilket de också gör. Dessutom 
visar Nygren och Sandell (2013) genom sin undersökning och jämförelse av två 
förskolor, att föräldrars tankar och tyckande och engagemang kan ha påverkan på en 
förskolas verksamhet. Föräldrarna i vår undersökning är också medvetna om att 
förskolan har strukturella förutsättningar och normer och regler att förhålla sig till. 
Normer och regler som de menar är bra för deras barns sociala fostran, och vilken de 
inte kan ge sina barn hemma. Dualiteten aktör och struktur handlar således om att båda 
styra och styras.  
 
Föräldrarnas tankar om att läroplanen står för tydlighet, riktlinjer och en medvetenhet 
med verksamheten kan också diskuteras i relation till lärarprofessionen. Halldén (2007) 
talar om professionaliseringskampen i meningen att höja statusen på förskolläraryrket så 
att förskolan inte ses som arena för barnpassning och service. Sett ur ett 
föräldraperspektiv och som en följd av statushöjningen och läroplanens tillkomst och en 
medvetenhet kring denna, så är det också så att föräldrarna vill se och kan kräva en 
medvetenhet kring verksamheten så att den inte endast blir en barnpassning. Att synen 
på förskolan förändras när man själv har en relation till den, visar citatet från den 
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förälder som tidigare såg förskolan som en förvaringsinstitution, men som snabbt insåg 
att den var så mycket mer än så.  
 
Persson (1994) talar om föräldrars anpassning och frigörelse kopplat till 
vardagsverklighet och struktur. Nya förändrade villkor och ramar ställer krav på att 
tänka om och tänka nytt. Men det behöver inte vara så att föräldrar genomgår denna 
förändring helt villkorslöst. De intervjuade föräldrarna svarar att de genom sin kunskap 
och kännedom också kan få större insikt i vilka krav de kan ställa. Detta kan kopplas till 
Giddens strukturereringsteori och relationen aktör och struktur som vi har tolkat den 
utifrån Kaspersens (2007) resonemang. Föräldrars förhållande till de 
samhällsförändringar som sker behöver inte ske oreflekterat och omedvetet. I ett vidare 
perspektiv är man som samhällsindivid medveten om de förutsättningar som råder. I ett 
snävare kan man medvetet fundera över hur man som individ väljer att förhålla sig till 
detta och fundera över vilka skyldigheter, rättigheter och krav som råder och som är 
möjliga.  
 
I diskussionerna kring de tre begreppen omsorg, fostran och lärande kan man 
sammanfatta föräldrarnas tankar med nyckelorden trygghet och trivsel och social 
fostran. Samma nyckelord använder Moqvist (1997) när hon diskuterar föräldrars syn 
på barnomsorg och dess syfte. Vårt resultat kan kopplas till två av de tre 
huvudkategorier som Moqvist lyfter fram. Dels förskolan som ett komplement där 
barnen får möjlighet att träffa andra barn och grupptränas vilket ses som social fostran, 
dels tanken om förskolan som kompensatorisk och hemliknande där trygghet och trivsel 
står som symboler för detta. Samma slutsats kommer Ivarsson Jansson (2001) fram till 
när hon diskuterar föräldrars uppfattningar om förskolan som ett komplement till deras 
hem. I Ivarsson Janssons undersökning ansåg mer än hälften av föräldrarna att den 
sociala kompetensen var viktigast med fokus på hur barn lär sig regler, normer och 
respekt tillsammans med andra barn. Någon förälder i vår undersökning uttrycker också 
specifikt en önskan om att förskolan ska vara lite mysig och hemlik då barnen vistas där 
under så lång tid när de är små. En annan förälder menar att det får inte blir för mycket 
skola och lärande i förskolan. Men att det faktiskt har en tendens att bli så, visar Halldén 
(2007) genom att lyfta Skolverkets utvärdering av förskolans verksamhet som visar att 
den har en tendens att påverkas av skolan. 
 
De intervjuade föräldrarna i vår undersökning svarade ofta angående lärandebegreppet 
utifrån ett skolperspektiv. Lärande kan ses som konkreta färdigheter i form av att lära 
sig läsa och räkna. Men lärande hänger också samman med fostranbegreppet då de 
menar att barnen ska lära sig att umgås i grupp, den så kallade sociala fostran. Detta sätt 
att se på lärande ligger nära det abstrakta lärandet som Säljö (2010) diskuterar och som 
hänger samman med fraser ”som att lära sig veta hut” eller ”lära känna mig själv”.   
Historiskt lyfter Vallberg Roth (2011)  möjliga förklaringar till föräldrars syn på lärande 
inom förskolan. Småbarnskolan, de första svenska förskolorna, med fokus på läsning 
och skrivning blev ingen tradition inom svensk förskola. Istället har svensk förskola 
markerat en skillnad gentemot skolan. Detta genom att läsning, skrivning och räkning 
ansågs vara färdigheter som tränades i skolan. För de som arbetade inom förskolan 
markerades en skillnad gällande yrkestiteln då man benämndes som 
barnträdgårdsledarinna. Denna titel framkom även för att markera en skillnad gentemot 
skolan där titeln var lärare . Detta kan ses som en historisk förklaring varför föräldrar 
ser lärande som skolans arena.  
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Den synen på omsorg och lärande som framträder i vårt resultat, visar att föräldrarna 
ligger närmare Halldéns (2007) syn på omsorg och lärande än Pramling Samuelsson och 
Sheridans (2006) syn på de samma. De flesta föräldrarna rangordnade begreppet omsorg 
högts i enkäterna, och i intervjuerna förtydligade de detta val med att omsorg måste ses 
som viktigast då det förutsätter ett lärande. Otrygga barn lär sig inte menade de.  Samma 
tankar hos föräldrar lyfter Persson (1994), där de menar att en trygg och socialt 
välordnad miljö ska ses som en förutsättning för att föräldrar vill lämna sina små barn i 
förskolan, inte som ett mål i sig. Det här är samma spår som Halldén (2007) är inne på. 
Hon betonar vikten av att omsorgsbegreppets status höjs. Begreppet ska inte ses som en 
del av eller underordnat begreppet lärande. Tvärtom ska omsorgsbegreppet snarast ses 
som en förutsättning för lärande, och ser också en oro i att omsorgsbegreppet 
osynliggörs till förmån för lärandet. Detta till skillnad mot Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2006) som menar att lärandebegreppet inom förskolan ska betonas och 
diskuteras för att det ska ses som något självklart i förskolan. Omsorg och fostran är 
redan så starkt sammankopplat med förskolan att alla redan är medvetna om dess 
betydelse.  
 
I våra intervjuer ger föräldrarna uttryck för att förskolan ska vara en plats där man ska 
kunna vara trygg och där man kan trivas. Mer exakt menar någon förälder att där ska 
vara ”trevlig mysig stämning”, och att många föräldrar kanske innerst inne i sitt hjärta 
känner att förskolan ska vara ”ett andra hem”, och att man på förskolan inte får glömma 
bort ”mysigheten” och att det ska vara ”lite hemlikt”. Sådana tankar och uttryck är 
starkt kopplade till förskolans historia och framväxt. Nordin Hultman (2004) lyfter hur 
hemmet under lång tid var idealet i formandet av den svenska förskolan, och att detta 
syntes både i verksamheten och de för den samtidens styrdokument. Den hemliknande 
miljön, menar Nordin Hultman, representerade omvårdnaden och omsorgen inom den 
svenska förskolan.  
 
Kanske kan detta vara en faktor som bidrar till att omsorgsbegreppet fortfarande är så 
starkt förankrat trots en strävan och målsättning att lyfta förskolan som den pedagogiska 
miljö den faktiskt också är? Föräldrars grundläggande känslor och kärlek till det 
viktigaste de har de ruckar man inte på. Detta i kombination med att de anser att det 
viktigaste på förskolan ska vara att där är tryggt och trivsamt och att pedagogerna finns 
där med en famn för barnen när detta behövs, är A och O för föräldrarna.  
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8 Diskussion 
Med ett samhällshistoriskt perspektiv visar både Vallberg Roth (2011) och Tallberg 
Broman (1991) vår långa tradition inom svensk förskola där omsorg, lärande och 
fostran vävs samman, och där förskolan har ändrat form, funktion och namn. Alva 
Myrdal var en av de första under 1930-talet som framförde att omsorg och pedagogisk 
aktivitet kunde ske gemensamt i en storbarnkammare. Tidigare var omsorg och lärande 
åtskilda i barnkrubba och barnträdgård. Myrdal framförde även att 
barnträdgårdsledarinnorna kunde ge omsorg utöver pedagogiska aktiviteter.  Kopplat till 
vår undersökning menar vi, att för att nå en ökad förståelse för ett visst fenomen krävs 
att man sätter det i den kontext det i nuet påverkas av men också att man ser till det 
sammanhang som det har utvecklats i. Med detta menar vi att genom att studera saker 
och ting ur ett samhällshistoriskt perspektiv, och med Giddens samhällsteoretiska 
resonemang om hur samhälle och individ relaterar varandra, kan man bättre förstå 
varför det är som det är idag. Det är samhälleliga idéer, tankar, normer, värderingar och 
föreställningar som växlar över tid som påverkar oss människor och våra villkor och 
ramar av idag. Samhällsutvecklingen förändrar och påverkar. Det innebär att förskolan 
av idag är annorlunda än innan den fick sin läroplan 1998. Det innebär också att det är 
annorlunda att vara förälder idag än för 30 år sedan. Likaså innebär det att begreppen 
omsorg, fostran och lärande betonas olika idag än för låt oss säga 50 år sedan. Ny 
kunskap och nya insikter gör att vi kanske omvärderar, reviderar eller står fast vid 
tidigare. Möjligen hoppar vi på nya trender och följer nya idéer och strömningar eller så 
väljer vi att inte göra det. 
 
 
8.1 Resultatdiskussion 
Meningen som börjar med ”En verksamhet som i första hand...” i citatet av Halldén 
(2000) på sidan sju fångar vårt fokus något extra. Innehållet i den meningen kan ses 
som en del av det dilemma som Lidholt (2000) diskuterar kopplat till förskolans 
pedagoger och som vi ibland kan uppleva. Omsorgsbiten kräver stort utrymme i en 
förskoleverksamhet, men det innebär inte, precis som Halldén (2007) betonar, att vi som 
pedagoger inte är medvetna om lärandets närvaro. Trygghet och trivsel är A och O i 
förskolan, inte minst visar föräldrarna i vår undersökning detta. Att skapa och 
upprätthålla bra relationer till barn och föräldrar och mellan oss pedagoger är viktigt. 
Läroplanen för förskolan betonar detta genom ord som tilltro, förtroende, empati, 
omtanke, respekt, hänsyn och välbefinnande, men också genom ord som samspel och 
samarbete. Har man detta med sig i tanke och handling kan också en trygg miljö skapas 
och upprätthållas. Trygghet och trivsel och goda relationer är också något vi pedagoger 
diskuterar när vi talar om barns lärande, vilket också några av de intervjuade föräldrarna 
ger uttryck för. Med detta menar vi att det i första hand är viktigt att se till att det finns 
en väl fungerande barngrupp där barnen känner sig trygga, men också att vi har en miljö 
och en verksamhet som lägger grunden för denna trygghet. Därefter menar vi, kan ett 
lärande fokuseras. Otrygga och ledsna barn är inte intresserade av att lära. Otrygga och 
ledsna barn behöver pedagogers omsorg och fokus på trygghet och tillit snarare än deras 
tankar på ett eventuellt lärande.   
 
En filosofisk tanke är att i alltings föränderlighet kan vissa saker stå stadigare än andra. 
Omsorgsbegreppet kan vara ett sådant. Det är enkelt att hålla med Persson (1994) när 
han uttrycker att små barns primära behov av omsorg och kärlek och fostran är så starkt 
förankrat hos människan, och att dessa känslor och föreställningar utgör vårt biologiska 
och sociala arv, och att det därför inte låter sig förändras så lätt. Förändringar sker för 
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att man tillåter dem att ske. En sådan tanke kan kopplas till Sandell och Nyréns (2013) 
diskussion om hur föräldrars fokus tillsammans med föräldrars engagemang och krav på 
inflytande kan forma en verksamhet. Är det så att föräldrarna anser att 
omsorgsbegreppet ska vara i fokus, kan verksamheten också bli utformad utifrån detta.  
 
För oss pedagoger i förskolan handlar det om så mycket mer än att bekräfta ett barns 
fysiska välbefinnande. Förskolan har sin läroplan. En läroplan och ett styrdokument 
som lyfter fram förskolans värdegrund och uppdrag och som anger mål och riktlinjer för 
en pedagogisk verksamhet. En pedagogisk verksamhet vars kvalitet ska säkras och 
utvecklas genom dokumentation, uppföljning och utvärdering. För pedagogerna i 
förskolan handlar det om att skapa en verksamhet där omsorg, fostran och lärande 
tillsammans bildar en helhet och där grunden för det livslånga lärandet läggs. En 
verksamhet som ska skapas för och med barnen och dess föräldrar. Relationen till och 
samarbetet med föräldrar är en central aspekt för oss pedagoger. Förskolans uppdrag är 
att samarbeta med hemmen och föräldrarna och vara ett stöd för dessa för att på bästa 
sätt tillsammans främja barnens utveckling. Det är föräldrarna som har ansvaret för sina 
barns utveckling och fostran, men förskolan ska vara ett komplement till hemmet, vilket 
bland annat Ivarsson Jansson (2001) och Moqvist (1997) diskuterar. Förtroende och 
tillit är nyckelord vad det gäller samarbetet med föräldrarna. Ett sådant samarbete 
grundar sig i att föräldrar och pedagoger gemensamt och mer tydligt diskuterar 
förväntningar och krav och rättigheter och skyldigheter och förhållningssätt, men också 
då innebörden av vad man menar med vissa begrepp. Resultatet av vår undersökning 
visar att de flesta föräldrarna känner till att förskolan har en läroplan, och att de anser att 
den är viktig, samt att de också har ganska god kännedom om innehållet i den. Nästa 
steg kan vara om det redan inte görs, att gemensamt diskutera detta innehåll.  
 
I inledningen skrev vi att vi upplevde en viss ambivalens kring begreppen omsorg, 
fostran och lärande i meningen att vi som praktiserande pedagoger upplever att 
föräldrarnas fokus ligger på omsorgsbiten i förskolan och att vi som pedagoger upplever 
att begreppet lärande har starkt fokus idag. Vår ambivalens är inte helt obefogad i den 
meningen att begreppen omsorg och lärande och fostran inte alltid är så självklara, men 
också att omsorgsbegreppet är viktigt för föräldrarna och att lärandet betonas starkare i 
förskolan, vilket vår undersökning men också litteraturen ovan bekräftar (Halldén 2007, 
Nyrén & Sandell 2013, Sandberg & Vuorinen 2007). Med ny insikt inom det 
diskuterade ämnet handlar det nu om hur vi som pedagoger går vidare med denna 
kunskap. Som vi ser det är det viktigt att man är medveten om varför denna ambivalens 
kan upplevas, men också hur man vill gå vidare. Man måste då som pedagog vara 
medveten om hur man själv tänker kring begreppen, men man måste också ta reda på 
hur föräldrarna ser på dem. Föräldrarna i vår undersökning känner till förskolans 
läroplan väl. Dessutom anger de flesta av dem att den har fått kännedom om den genom 
förskolan och pedagogerna, så det tolkar vi som att pedagogerna är bra på att lyfta fram 
läroplanen. Men hur ser föräldrars inflytande ut? På vilket sätt och inom vilka områden 
inom förskolans verksamhet hörs föräldrarnas röster? Som ett första steg måste 
arbetslaget fundera kring begreppen. Som ett andra måste föräldrarna få ge sin syn på 
hur de ser på begreppen omsorg, fostran och lärande och hur de tycker att dessa ska 
appliceras på förskolans verksamhet.  
 
Visst är det så att vi som pedagoger har läroplanen att förhålla oss till. Den anger mål 
och riktlinjer och vi ska vara medvetna om detta. Men vår erfarenhet visar, att även om 
teori och praktik helst ska komplettera varandra, så är det oftast lättare i tanken än i 
praktiken. Men man kan börja med att ta reda vad som finns i tanken.  
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8.2 Metoddiskussion 
Det är alltid lätt i ett efterhandsperspektiv att säga att man kanske skulle gjort si eller så 
istället för hur man faktiskt gjorde. Resultatet av såväl enkätundersökningen som 
intervjuerna har besvarat de frågor vi har haft som utgångspunkt för vår undersökning, 
därför menar vi att val av metod fungerade bra. Däremot har vi sett att vi kunde 
omformulerat någon enkätfråga för att få fram ett mer tydligt deltagande och därmed ett 
mer tillförlitligt resultat. Vi gjorde en pilotstudie kopplat till enkätundersökning, vilket 
vi inte gjorde till intervjuerna, och vilket kan ses som en nackdel. Bryman (2011) 
påpekar vikten av pilotintervjuer, vilka han menar både visar om intervjufrågorna 
fungerar men också kan ge erfarenhet inför kommande intervjuer. Vi tror dock inte att 
vi hade fått ett annat resultat. 
 
 
8.3 Fortsatta forskningsfrågor 
Vårt resultat och den teoretiska bakgrunden visar att omsorgsbiten är viktig, men också 
att lärande inte ses som något självklart i förskolan. Begreppet associeras av många 
föräldrar som något som kopplas till skolliknande former. Kanske måste förskolan bli 
bättre på att lyfta fram lärandet i förskolan som utgår från att arbeta lekfullt, nyfiket och 
utforskande? Vårt resultat visar att pedagoger inom förskolan är bra på att lyfta fram 
läroplanen, men hur är det med lärandet? 
 
Ett nästa steg kopplat till vår undersökning kan vara att låta pedagogernas röster bli 
hörda. Hur tycker pedagogerna inom förskolan själva att de jobbar med läroplanen och 
hur lyfter de fram den? Hur ser de på begreppen omsorg, fostran och lärande, och vilket 
begrepp tycker de att deras verksamhet präglas av? Dessa skulle kunna utgöra fortsatta 
forskningsfrågor menar vi.  
 
 
.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Missivbrev 
 
Hej! 
Vi heter Mia Sävström och Håkan Adolfsson Plym och läser sista terminen på 
förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Under den här sista terminen 
skriver vi vårt examensarbete som ska handla om föräldrars uppfattning om förskolans 
läroplan. Vår undersökning genomförs via enkäter och föräldraintervjuer. För att kunna 
genomföra detta examensarbete behöver vi hjälp av er föräldrar. Det är därför mycket 
värdefullt för oss om du/ni tar någon minut och kryssar i enkätfrågorna. 
Vi sänder med kuvert i vilket ni kan stoppa den besvarade enkäten och försegla. Svaren 
kommer självklart att behandlas konfidentiellt, och kuverten skyddar er anonymitet 
ytterligare. Era förseglade kuvert kan ni lägga på anvisad plats på avdelningens 
anslagstavla. 
Om ni har frågor och funderingar kring enkäten eller vårt arbete så får ni gärna kontakta 
oss.  
 
 
Mia Sävström  
Mobil 
Mejl 
 
  
Håkan Adolfsson Plym  
Mobil 
Mejl 
 
 
Tack för er medverkan! 
Vänliga hälsningar 
 
Mia Sävström                     Håkan Adolfsson Plym  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga B: Enkätfrågor 
 
Enkätfrågor om förskolans läroplan 
 
1. Det finns en läroplan för förskolan. Känner du/ni till att den finns? 
          Ja 
          Nej 
 
2. Om ja, i vilken utsträckning känner du/ni till vad som står i läroplanen? 
 
        Mycket hög utsträckning 
         Ganska hög utsträckning 
         Ganska låg utsträckning 
        Mycket låg utsträckning 
 
3. I vilken utsträckning anser du/ni att det är viktigt att du som förälder har kunskap om 
förskolans läroplan och dess innehåll? 
 
        Mycket viktigt 
        Viktigt 
        Mindre viktigt 
        Inte alls 
 
4. Förskolan ska erbjuda en verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en 
helhet. Vilket anser du/ni vara viktigast? Rangordna med 1, 2, 3 där 1 är viktigast. 
 
         Omsorg 
         Fostran 
         Lärande 
 
5. På vilket sätt har du/ni fått kännedom om förskolans läroplan? 
 
         Genom pedagogerna och förskolan 
         På annat sätt 
         Genom båda dessa ovan 
 
 
 6. Övriga kommentarer  
 
 
 
Bakgrundsfakta 
 
1. Under hur lång tid har du varit förälder inom förskolan (nuvarande förskola och 
andra)? 
 
      Mindre än 1 år 
 
      Mellan 1 – 2 år 
 
      Mer än 2 år 



  
 

III 

 
 
2. Vilken sorts avdelning går ert/era barn på? 
 
      Småbarnsavdelning 1 -3 år 
 
      Storbarnsavdelning 3 – 5 år 
 
      Åldersblandat 1 – 5 år 
 
 
3. Har du/ni erfarenhet från pedagogiskt arbete inom förskola/skola? 
 
      Ja 
 
      Nej  
 
 
 
Har du lust att ställa upp på en intervju för vidare diskussion kring förskolan och dess 
läroplan, så lämna gärna namn och telefonnummer här under så kontaktar vi er.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

IV 

Bilaga C: Intervjuguide 
 
Intervjuguide föräldrar 
 
Berätta om: 
Yrke 
Ålder 
 
1. Du/ni har kännedom att det finns en läroplan för förskolan samt dess innehåll. Tycker 
du att det är viktigt att läroplanen finns? Motivera! 
 
2. Varför tycker du att det är viktigt att du som föräldrar har kännedom om förskolans 
läroplan? 
 
3. Känner man som förälder att det finns krav och förväntningar på att man bör vara 
insatt och engagerad i förskolans verksamhet och läroplan? Motivera! 
 
4. Vad innebär de tre begreppen omsorg, fostran och lärande kopplat till förskolans 
verksamhet för dig? Motivera! 
 
5. Vilken roll har eller ska förskolan respektive föräldrarna ha för barnen när det gäller 
de här begreppen? Motivera! 
 
6. Många saker kan ha betydelse och vara mer eller mindre viktiga när man som 
förälder väljer förskola. Vad var allra viktigast för dig/er?  
 
7. Övrigt. 
 


