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I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) beskrivs att föräldrar ska ha ett nära samarbete med förskolan, bland 

annat ska föräldrar vara delaktiga i och ha inflytande över verksamheten. Förskolan ska ge föräldrarna goda 
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* Vilken kännedom har föräldrarna om förskolans pedagogiska uppdrag? 

* Vilka förväntningar har föräldrarna på förskolan? 

I studien framkommer det att respondenterna har övergripande mycket kännedom om förskolan, vilket ock-
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1 Inledning 

För en tid sedan hade jag förmånen att lyssna på Gunilla Dahlberg, professor i pedagogik vid Stockholms 

universitet, när hon pratade om barns och föräldrars delaktighet i förskolans verksamhet. Just föräldrars 

delaktighet i verksamheten, är något som jag har grunnat på sedan dess. Hur har jag som personal involve-

rat föräldrarna? Hur har jag som förälder blivit delaktig i mina barns förskoleverksamhet? När sedan ut-

bildningsminister, Jan Björklund säger i ekot den 7/8 2011, att föräldrar ska få mer insyn och kunskap om 

sitt barn i det svenska utbildningssystemet, frågar jag mig vad det innebär egentligen? Jag tolkar det som 

att samarbetet måste öka, eventuellt förändras, mellan förskola och föräldrar.  En förskola har på prov 

haft diskussionsfrågor på föräldramötena, där föräldrar i små grupper har fått prata kring bland annat för-

väntningar som de har på förskolan. Diskussionerna i sig har varit intressanta, men det har också byggt 

upp en positiv gemenskap mellan föräldrarna. Vilket har visat sig i att det kommit fler och fler föräldrar 

var gång det varit föräldramöte. Förhoppningsvis beror det också på att mötena upplevs som intressanta 

och meningsfulla att gå på. Gemenskapen har också visat sig i det dagliga mötet mellan föräldrar, där man 

hör hur de samtalar med varandra. Föräldrar som inte har känt varandra sen tidigare och som inte har 

barn som träffas privat, känner ändå gemenskap med varandra. Kanske har föräldramötena haft en liten 

bidragande orsak till det? Men föräldrarna känner sig kanske trygga med förskolan och varandra, vilket gör 

att de vågar vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten genom att komma på föräldramötena. Är det 

här ett sätt där föräldrar får större insikt i förskolan och därmed sina barns vardag som Dahlberg och 

Björklund frågar efter? 

Skolverket (2010) förväntar sig att föräldrarna får en god introduktion i verksamheten av personalen, för 

att kunna vara delaktiga och ha inflytande. Får föräldrar det? Vet föräldrar att de förväntas vara delaktiga i 

verksamheten? Har föräldrar god insyn i sina barns förskolor? Vad vet föräldrarna om förskolan egentli-

gen och vad förväntar de sig av den? Det vill jag ta reda på genom den här studien! 
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2 Bakgrund 

I det här avsnittet ges först en genomgång av förskolans läroplan innehåller, innan förskolans och läropla-

nens historik beskrivs. Därefter redogörs för vad forskningen säger kring samarbetet mellan hem och för-

skola samt föräldrars förväntningar på barns lärande i förskolan. 

 Med begreppet föräldrar, inkluderas barnets vårdnadshavare och begreppet personal innefattar både för-

skollärare och barnskötare.  

2.1 Förskolans läroplan 

Sedan 1 juli 2011, är förskolan en egen skolform och en del av skollagen. Skolverket som lyder under ut-

bildningsdepartementet, har som uppgift att se till att kommuner och förskolor har en bra kvalité på sina 

förskoleverksamheter. Läroplanen för förskolan, är en förordning, vilket gör att den måste följas av både 

huvudman och personal. Innehållet i läroplanen har överordnade mål som riksdag och regering anser att 

barnen ska ha med sig redan från förskoleålder. Hur målen konkretiseras är personalens uppgift att arbeta 

fram, vilket gör att arbetet bedrivs olika på förskolorna (Wiklund Dahl & Jancke, 2010). 

2.1.1 Värdegrunden 

Skolverket (2010) fastställer att förskolans verksamhet ska bygga på grundläggande värden som demokrati, 

solidaritet och jämställdhet. Människans egenvärde och omsorg om vår miljö är också betydelsefulla. För-

skolan ska förankra och ge barnen grunderna för detta i verksamheten, bland annat genom att verksamhe-

ten bedrivs i demokratiska former. Här står också att inget barn ska utsättas för någon form av diskrimine-

ring utan tvärtom stärka sin förmåga till medkänsla och hänsyn om andra. Skolverket markerar också att 

barn ska våga tro på sig själva samt utifrån sina egna förutsättningar få göra olika val och skaffa sig egna 

uppfattningar. Förskolans personal ska vara goda förebilder för barnen, genom att ta avstånd från värde-

ringar som inte anges i skollagen och läroplanen. 

2.1.2 Förskolans uppdrag 

Genom att verksamheten har hela barnet och dess behov i fokus, ska utveckling, omsorg och lärande ligga 

till grund för det livslånga lärandet. Förskolans verksamhet ska uppmuntra barnens nyfikenhet och intres-

se och därigenom barnens vilja att lära. Det svenska kulturarvet ska komma barnen till del, samtidigt som 

barnens eget kulturskapande stimuleras. Miljön på förskolan ska stimulera och utmana barnen till olika 

aktiviteter och lekar, samtidigt som tillvaron är trygg. Det ställs också krav på att personalen har förmåga 

att både kunna väcka och ta till vara på barns nyfikenhet. Skolverket anser också att leken är en betydelse-

full del av verksamheten. Wiklund Dahl och Jancke (2010) beskriver att ”Lek är lärande”. När barnen le-

ker utvecklar de bland annat sin förmåga att samarbeta, att kommunicera, sin initiativförmåga, sin kreativa 

förmåga, sitt tänkande och sin förmåga att lösa problem” (s. 7). Skolverket (2010) beskriver att personalen 

ska tillvarata barns lek och intresse för att upptäcka kunskapsområden som kan vara nya och oupptäckta 
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för barnen. Dessutom ska förskolan tillsammans med föräldrarna ge varje barn goda förutsättningar till att 

utvecklas allsidigt i sin egen takt. 

2.1.3 Mål och riktlinjer 

Målen ger förskolan direktiv om syftet med verksamheten, samtidigt som det finns mål att sträva mot för 

varje barns utveckling. 

Under riktlinjerna beskrivs vad förskollärare respektive arbetslag ansvarar för, för att nå intentionen i lä-

roplansmålen.  

Mål och riktlinjer delas in i sju områden;  

- Normer och värden, här förtydligas vilka värden läroplanen anser att barnen ska få möjlighet att utveckla. 

Som exempel kan nämnas, öppenhet och respekt, förmåga att ta ställning till livsfrågor, alla människors 

lika värde samt aktning för allt levande. 

- Utveckling och lärande, här finns olika ämnesområden att stimulera hos barnen. Som exempel kan nämnas 

tal- och skriftspråk, förståelse för naturvetenskap, teknik, matematik och rörelseförmåga. Även barn med 

annat modersmål än svenska ska få möjligheter att kommunicera både på svenska och på sitt modersmål. 

Dessutom finns mål för barns identitet, självständighet samt konfliktlösning och förmåga att umgås med 

andra.  

- Barns inflytande, strävar mot att barnen ska utveckla en insikt i vad demokrati är. 

Enbart riktlinjer finns även för; 

- Förskola och hem. 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet ge-
nom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. För-
skolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrar-
na ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i försko-
lan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrar-
nas möjligheter till inflytande. (Skolverket. 2010:13) 

Här beskrivs även att föräldrarna ska vara delaktiga i verksamhetens utvärdering. Minst en gång om året 

ska föräldrar erbjudas utvecklingssamtal som ska bygga på hur barnet trivs, utvecklas och lär sig, både i 

förskolan och utanför. 

- Samverkan med förskoleklassen, skolan och förskoleklassen, handlar om hur de olika verksamheterna ska göra 

övergången mellan de olika verksamheterna så bra som möjligt för varje barn.  

- Uppföljning, utvärdering och utveckling, beskriver hur arbetsprocesserna ska ses över för att se hur läroplans-

målen har införlivats i verksamheten, vilket sen ska leda till nya utvecklingsområden. Här står också att det 

är viktigt med ett barnperspektiv när detta görs, samt att barn och föräldrar ska vara delaktiga i processen. 

- Förskolechefens ansvar, en beskrivning. 
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2.2 Förskolans historia 

Här ges en beskrivning av förskolans och dess styrdokuments historiska framkomst. 

2.2.1 En pedagogisk verksamhet tar form 

I industrialiseringens spår startades barnkrubbor i mitten av 1800-talet, oftast inom kyrkans regi. Barn-

krubborna erbjöd vård och omsorg i syfte att skydda de fattigaste barnen från att bli arbetskraft (Collian-

der, Stråhle & Wehner- Godée, 2010). I slutet på 1800-talet startades en ny form av verksamhet som kom 

att kallas barnträdgård och vände sig till de välbärgade i samhället. Med idén att stimulera barn med peda-

gogisk verksamhet, som ett komplement till hemmet, erbjöds barn komma några timmar om dagen mot 

viss betalning. Fortfarande var det mammorna som stod för omsorgsbiten. År 1939 ändrades namnet till 

lekskola och barnkrubborna ändrade namn till daghem. I 1968 års barnstugeutredning, BU, bildades da-

gens förskola. Daghemmens och lekskolans traditioner, omvårdnad och pedagogik, fördes samman och 

skapade en verksamhet riktad till alla barn (Colliander et al.). ”Barndomen bytte då gestalt; den flyttade 

delvis ut från hemmen och in på institutionerna” (Gars, 2009:33). Gars beskriver att på 1970-talet, var 

kraven stora på samhället att ordna barnomsorg, vilket resulterade i att många förskolor startades. 100 000 

barn började på förskolor under det årtiondet, innan hade cirka 10 000 barn gått i daghem och barnkrub-

ba. Markström (2009) beskriver att förskolan inte är obligatorisk som skolan, men genom olika regler har 

den ändå blivit informellt obligatoriskt. Bland annat genom att staten infört allmän förskola från tre års 

ålder så går merparten av alla barn i förskoleåldern på förskola. Skolverket (2012.09.16) anger att 2011 var 

det 83,2 % av alla 1-5 åringar, som hade förskoleplats i Sverige. Historiskt har det skett en liten ökning för 

vart år. 

Halldén (2007) ser förskolan som både kollektiv och individualiserad, då många barn tillbringar sin tid här. 

Samtidigt som verksamheten ska uppfylla varje barns enskilda behov ska föräldrarna ha ett stort inflytan-

de. ”Barndomen är på det sättet både individualiserad och kollektiv”(s. 13). 

2.2.2 Styrdokumentens framväxt 

Från början var förskolans målsättning enligt Johansson, Holmbäck och Rolander (2000) att sträva efter 

ett samarbeta med hemmen kring barnen. Det skulle i sin tur lägga grunden till att barnen utvecklades till 

hänsynsfulla, ansvarstagande människor som kunde samverka med andra. Men även viljan att lära skulle 

grundas hos barnen. Verksamheten ingick i socialtjänstlagen, som genom socialstyrelsen gav ut ett peda-

gogiskt program för förskolan, år 1987. Den var uppdelad i två delar, dels den pedagogiska verksamheten 

och dels kommunernas ansvar för hur det skulle genomföras. I den pedagogiska delen framhölls bland 

annat begrepp som lek och lärande men också ämnesövergripande teman inom natur, kultur och samhälle.  

Samhällets syn på förskolans uppdrag har gått från omsorg till lärande, vilket resulterade i att år 1996 änd-

rades förskolans huvudman till utbildningsdepartementet med skolverket som tillsynsmyndighet. I läro-

planen som kom år 1998, var fokuset större på lärandet, än tidigare. Samtidigt fanns text kvar om att om-

sorg, fostran och lärande skulle bilda en helhet. Utbildningsdepartementet (2010) skriver att förskolan in-
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går i skollagen sedan år 2010, vilket resulterade i att läroplanen reviderades. Lärande och föräldrars delak-

tighet i verksamheten, har fått större fokus i den reviderade upplagan. Skolverket (2010) har även föränd-

rat helhetsbegreppen till omsorg, utveckling och lärande istället. 

2.3 Samarbete 

Samarbetet mellan förskolan och hemmet belyses nedan genom föräldrars förväntningar, samarbetsformer 

samt dess innehåll.  

2.3.1 Förväntningar på samarbetet 

Markström (2009) menar att dagens samhälle är uppbyggt med många inrättningar som riktar sig till barn 

och föräldrar såsom mödravårdscentral, barnavårdscentral, förskola, skola, fritidshem. Alla med syfte att 

ha barnens bästa för ögonen, vilket innebär att både familjen och de offentliga institutionerna har ett in-

tresse i hur barns utveckling, fostran och uppväxt ser ut. Tidigare sköttes mycket av detta privat inom fa-

miljen, medans det idag med alla inrättningar har blivit offentligt och därmed ställer andra krav och för-

väntningar på föräldraskapet och föräldrarollen. Halldén (2007) beskriver hur dagens förskola är en del av 

utbildningssystemet vilket innebär att barn är mycket på institutioner som är gjorda för barn och överva-

kade av professionella människor. Halldén anser vidare att det är föräldrar, barn och personal som till-

sammans skapar institutionen förskola, då förskolan är ett samspel mellan vuxna och barn som deltagare. 

Broman Tallberg (2010) beskriver att när förskoleutbyggnaden kom på 70-talet, trängdes föräldrarna bort 

då de inte ansågs vara tillräckligt kompetenta att ge barnen allt. Istället skulle det vara utbildade förskollä-

rare och andra experter som tog hand om och stimulerade barnen, vilket skulle ge barnen större möjlighe-

ter att utvecklas och lära. Förskolan skulle tillföra det som barnen inte fick via hemmen, som att vara med 

andra vuxna och med barn i grupp. Dock har en förändringens vind dragit fram under 1990- 2000 - talet 

anser Broman Tallberg (2010). Nu förväntas det att föräldrarna är mer delaktiga och tar ansvar, för att det 

ska vara mer demokratiska arbetsformer vilket också genererar en ökad måluppfyllelse för verksamheten.  

I den delade vårdnaden om barnet mellan föräldrar och personal, tycker Markström (2009) att en del re-

gleras genom lagstiftning, som är tolkningsbar. Samhället har också krav och förväntningar på både föräld-

rar och verksamheter genom läroplaner och diverse riktlinjer och regler. Markström menar att det ställer 

krav på att föräldrarna är sakkunniga och vill vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten, men också 

att de är aktiva i sin föräldraroll. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) anser att förskolans 

kvalité beror på relationen mellan föräldrar och förskolans personal. En förskola med hög kvalité har ock-

så metoder för att få föräldrarna mer insatta i förskolans arbetssätt och innehåll. 

Sandberg och Vuorinen (2007) menar att det finns flera aspekter som påverkar samarbetet mellan försko-

lan och föräldrarna; som att arbetsmarknaden förväntar av sina anställda att kunna arbeta mer än bara dag-

tid. Men även hur familjekonstellationer och utbildningslängd ser ut påverkar samarbetet.  Även Karlsson 

(2006) har i sin studie sett att föräldrars relation till barnomsorg påverkas av hur deras arbete och arbets-
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villkor ser ut. Halldén (2007) anser att barnen också påverkas av arbetsmarknaden och samhällets krav på 

flexibilitet, där både vuxna och barn i förskolan byts ut. 

Flising, Fredriksson och Lund (1996) finner att personalen måste vara medvetna om att föräldrar inte är 

en homogen grupp. Förvisso är alla föräldrar men med olika värderingar inom ekonomi, religion, socialt 

och politiskt. Föräldrar lever i olika kulturer, har olika kunskaper och erfarenheter med sig men föräldrar 

kan också ha väldigt olika syn på barn, fostran och utveckling. Med det i åtanke menar författarna att för-

äldrar därmed har olika krav och förväntningar på verksamheten och möjligheter till samverkan med för-

skolan. Däremot är alla föräldrar intresserade av sina barn, men att livssituationen avgör hur mycket de 

sedan engagerar sig. 

2.3.2 Samarbetsformer 

Sheridan et al. (2010) beskriver att samarbetsformerna mellan föräldrar och förskola ser väldigt olika ut. 

Det kan vara dels den dagliga kontakten men också den formella formen. Till exempel via föräldraråd; ta 

del av olika delar i verksamheten som ekonomi, utvärdering, planering och organisation. Författarna delar 

upp det i ett individuellt inflytande i frågor som rör det egna barnet och ett kollektivt inflytande som berör 

hela barngruppen och verksamheten. Ekman och Sundell har i sin studie (Sandberg & Vuorinen, 2007), 

sett att ett bra förtroende mellan hem och förskola är grunden för ett bra samarbete, men även informa-

tion, inspiration, tillit och integritet utvecklar samarbetet. Med detta menar de att föräldrarna behöver få 

information om verksamheten samtidigt som personalen ska uppmuntras till ett samarbete med hemmen.  

Med dessa förutsättningar får föräldrarna också en rimlig möjlighet att kunna påverka verksamheten. Tillit 

syftar på personalens kompetens och med integritet menas att personalen ska tydliggöra vad som är per-

sonalens respektive förälderns ansvar. Gars (2009) har tittat på den delade vårdnaden som sker mellan 

föräldrarna och förskolan om deras barn och sett att det är svårt att dra en gräns för vad som är vems an-

svar och vem som har tolkningsföreträde. Till exempel när barnen ska använda napp eller inte. Sandberg 

och Vuorinen (2007) beskriver också dilemmat med ledsna barn som inte vill gå till förskolan, där föräld-

rarna tycker det är dålig verksamhet medans personalen anser att det är något hemma som gör det. Andra 

svårigheter kan vara barns hygien, vilket är ett föräldraansvar i grunden men som blir tydligt på förskolan 

om det inte fungerar. Följden blir att det måste tas upp med föräldern, vilket personalen enligt Gars (2009) 

upplever som svårt.  

Sandberg och Vuorinen (2007) ser ett samband i sin studie, där förskolor som har ett rikligt utbud av sam-

verkansformer också har ett stort föräldradeltagande. De ser att en väl fungerande möteskultur får med 

nya föräldrar och kan därmed fortlöpa.  Jämfört med de förskolor som har färre samverkansformer där 

personalen upplever att föräldrarna inte är intresserade av att komma. Både i studien av Flising et al. 

(1996) och Sheridan et al. (2010) framkommer att föräldrar är nöjda med samarbetet de har med sin för-

skola, genom att de känner sig respekterade som föräldrar i dialogen med personalen samt den informa-

tionen de får i det dagliga mötet med personalen och vid föräldramöten. Även Flising et al. (1996) menar 
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att föräldrar accepterar hur personalen arbetar med barngruppen och verksamheten, om personalen tar 

hänsyn till vad föräldrar och personal gemensamt kommit överrens om kring barnet. En grupp föräldrar 

säger att de inte har något inflytande alls och att de är nöjda med det. Det behöver inte betyda att de är 

ointresserade av vad som sker kring deras barn, utan istället att de är nöjda med verksamheten. Om de 

däremot skulle lägga märke till att deras barn inte har det bra på förskolan skulle de agera. Förväntningar-

na på föräldrarna är enligt Karlsson (2006) att de är intresserade av sina barn och vill deras bästa. Personal 

inom skola och barnomsorg antas däremot ha alla barnens bästa för sina ögon. Dock menar Karlsson att 

det inte finns några garantier för att de olika perspektiven behöver överensstämma med varandra.  

2.3.3 Innehåll i samarbetet 

Jensen och Jensen (2008) menar att förskolan ska samarbeta med hemmen ”om barnets trivsel, utveckling 

och lärande”(s. 47), vilket omfattar det som står i förskolans läroplan. Sheridan et al. (2010) menar att för-

äldrar behöver ha kännedom om förskolans verksamhet och barngrupp för att få en helhetssyn på sitt eget 

barns utveckling. Samtidigt behöver förskolans personal ha en inblick i barnets hemmavärld. En ömsesidig 

kännedom om hur barnens tillvaro ser ut, är en bra förutsättning för ett bra föräldrainflytande och samar-

bete. Utvecklingssamtalet är enligt Markström (2007) ett forum där personalen kan få information om hur 

barnen har det hemma. Gars (2009) kallar det för delad vårdnad, och instämmer i Markströms (2007) be-

skrivning av att personal kan känna ett visst motstånd till att prata och fråga om hemmet, det anses som 

för privat.  

Sandberg och Vuorinen (2007) har bland annat sett i sin undersökning att ett flertal föräldrar vill ha en 

inblick i hur deras barns dag har varit. Både personal och föräldrar anser att yngre barns föräldrar har mer 

daglig kommunikation om hur barnets dag har varit. För flera föräldrar kan det vara svårt att fråga och ta 

del av vad barnet har upplevt och gjort under dagen, de frågar i stället om barnens fysiska behov såsom 

mat- och sovvanor. De föräldrar som inte får den informationen vid hämtningen känner stor besvikelse. 

För de äldre barnen, är fokuset mer inriktat på det sociala och emotionella; vem barnet har lekt med under 

dagen och om det uppstått några konflikter. Många föräldrar vill också kunna ta del av vad barnet har varit 

med i för några aktiviteter under dagen, för att förstå bättre vad deras barn berättar hemma på kvällen, 

men också för att föräldrarna ska hjälpa barnet att komma ihåg vad de gjort under dagen. Markström 

(2009) har i sin studie sett att flera föräldrar upplever att de inte vet hur deras barn interagerar med andra 

barn på förskolan eller hur de blir bemötta av andra barn. Kontentan av det är att föräldrar inte vet hur 

deras barn har det på förskolan och vill veta mer om det. Markström menar då att ett forum för en dialog 

kring detta är vid hämtning/lämning och vid utvecklingssamtalen.  

Sandberg och Vuorinen (2007) beskriver att förskolans personal ser olika på hur föräldrasamarbete ska se 

ut. För en del innebär det att föräldrarna märker sina barns kläder för att underlätta för personalen. För 

några kan det vara att baka till föräldramöten och liknande evenemang, för åter andra kan det vara att 

verksamhet och föräldramöten planeras och utvärderas tillsammans med föräldrarna. Personalen i Flising 
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et al. (1996) studie önskar att föräldrar är mer intresserade av verksamheten, genom att till exempel lämna 

förslag på vad föräldramötena kan handla om, men även idéer om något som skulle kunna göras på för-

skolan. Många föräldrar engageras dock om det sker stora förändringar som nedläggning, ökade barn-

grupper eller minskade personalstyrkor. Personal och föräldrar har dessutom olika innebörder i vad infly-

tande och delaktighet är. För en del föräldrar kan det vara att informera personalen om att någon annan 

ska hämta deras barn, för någon annan kan det vara att delta i planeringen av verksamheten. Någon föräl-

der är politiker eller röstar på något parti som stämmer överens med hur föräldern anser att förskolor ska 

vara och anser sig ha inflytande genom det. 

2.4 Föräldrars förväntningar kring lärande 

Markström (2007) beskriver att personal och föräldrar anser att förskolans uppgift är att skydda och hjälpa 

barnen men också vara socialt förebyggande. Det vill säga att verksamheten kompenserar och förebygger 

olika brister som kan finnas i barnens hemmiljö eller brister i någon förmåga som barnen inte får tillgodo-

sedda i hemmet. Det kan vara att få prata svenska om det finns ett annat modersmål i hemmet. Personal 

och föräldrar anser att ”Barnen ska aktiveras, stimuleras och ge omsorg samtidigt som de ska ha det bra 

här och nu” (s. 173).  

Många barn har långa dagar på förskolan, vilket medför att både föräldrar och personal anser att barnen 

måste få både omsorg och pedagogisk verksamhet under dagen. Föräldrarna menar att behovet av omsorg 

minskar då barnen blir äldre och mer självständiga. I den pedagogiska verksamheten tycker föräldrar och 

personal att barnen ska lära och träna sådant som kan vara bra att kunna i framtiden och som inte kan 

tillägnas genom hemmet, som att vara en del av en barngrupp (Markström, 2009). I Sheridan et al. (2010) 

studie tycker föräldrarna att förskolans verksamhet är bra. Bland annat för att barnen respekteras och får 

ge uttryck åt sina tankar och åsikter, men också att barnen utvecklar sin sociala kompetens. Dessutom an-

ser föräldrarna att barns lek och lärande hör ihop och är en viktig del i förskolans verksamhet. Dock är 

föräldrarna oense om lärandet i ämneskunskap. Hälften är positiva till att ge barnen grunderna inom ma-

tematik och skriftspråket, medan hälften är negativa. Alla är dock överrens om att barnens intresse ska 

vara till grund för olika lärsituationer och att barnen ska vara initiativtagare. Sheridan et al. tolkar det som 

att föräldrarna inte fått ta del av förskolans pedagogiska uppdrag genom att få läroplansmålen konkretise-

rade. Ett antal föräldrar anser att det viktigaste med förskolan är att barn får umgås och leka med andra 

barn och därigenom utveckla sin sociala kompetens, när barnen sen visar intresse för att till exempel skri-

va förväntas förskolan stötta barnen i det. Gällande barns lärande, tycker föräldrarna att ”barnen lär sig 

leka med andra barn, utvecklar självständighet och självförtroende, kompetens att samarbeta, lär sig hän-

synstagande, att bemästra sin kropp och utvecklar sin språkliga och kommunikativa förmåga”(s. 60). Även 

i Markströms (2007) studie säger föräldrarna att det är viktigt att barn lär sig redan i tidig ålder att umgås 

med andra barn, att dela med sig och ta hänsyn till varandra. Förskolan förväntas förbereda barnen för 

skolan bland annat genom att utveckla olika sociala förmågor, samtidigt som de ska ”få vara barn”(s. 171). 
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3 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vad föräldrarna i förskolan har för uppfattningar om förskolans 

verksamhet. Utifrån detta ställs följande forskningsfrågor:  

* Vilken kännedom har föräldrarna om förskolans pedagogiska uppdrag? 

* Vilka förväntningar har föräldrarna på förskolan? 
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4 Metod 

I detta avsnitt görs en beskrivning av hur studien har gått tillväga. Först ges en beskrivning av metodvalet 

och därefter redogörs för urvalet, de etiska aspekterna, genomförandet, reliabilitet och validitet och slutli-

gen analysen. 

4.1 Metodval 

Syftet med studien var att få reda på vad föräldrar har för förväntningar och uppfattningar om förskolans 

verksamhet., varpå kvalitativa intervjuer valdes som datainsamlingsmetod. Kvale och Brinkmann (2009) 

anger att det metodvalet ger en större kännedom om hur människor upplever och uppfattar saker omkring 

sig. En semistrukturerad intervju användes i studien, vilket Bryman (2011) beskriver är när forskaren utgår 

från en intervjuguide, utifrån bestämda områden. Frågorna är formulerade så att respondenten får utrym-

me att formulera sitt eget svar. Med den här intervjuformen kan även uppföljningsfrågor ställas för att få 

en djupare insikt i vad föräldrarna menar. Vid planeringen av intervjun menar Patel och Davidson (2011) 

att den som genomför intervjun måste veta vilken sorts intervju som ska genomföras. Med semistrukture-

rade intervjuer finns det en struktur i intervjun, men som ändå ger forskaren utrymme att utveckla frågor 

där det finns ett behov av det som Bryman (2011) beskriver. 

4.2 Urval 

Det finns inget förutbestämt antal som är lagom vid en kvalitativ intervju (Kvale & Brinkmann, 2009), 

varpå studien bygger på fem intervjuer med föräldrar vid fem olika förskolor. Ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011), gjordes genom att tillfråga föräldrar med barn i varierande förskoleålder som ingick i min 

yttre bekantskapskrets. En tanke vid urvalet var att föräldrar med barn i olika åldrar skulle vara represente-

rade, för att få en större bredd på svaren. Däremot lades det ingen vikt vid respondenternas yrke eller so-

ciala bakgrund, då det inte var relevant för studien. Alla respondenter var kvinnor.  

4.3 Etiska aspekter 

Vid all forskning, finns det fyra etiska aspekter som Vetenskapsrådet anser ska respekteras. Det första kal-

las informationskravet och innebär att de som deltar i studien ska få information om vad studien handlar om 

och att det är frivilligt att delta. Samt att de när de själva vill, kan avbryta sitt deltagande. Det andra  

kallas samtyckeskravet, vilket innebär att de respondenter som ska delta i studien, ska ha godkänt det. Den 

tredje aspekten kallas konfidentialitetskravet. Det innebär att de respondenter som deltar ska avidentifieras så 

att ingen utomstående ska kunna ta reda på vem det är som deltagit. Den fjärde aspekten kallas nyttjande-

kravet och innebär att de uppgifter som samlats in om enskilda personer inte får lånas ut eller användas till 

annat än vad respondenten blivit informerad om (Vetenskapsrådet, 2002).  

Respondenterna fick information om syftet med studien och de etiska aspekterna vid tre till fällen; munt-

ligt vid tillfrågandet om att delta i studien, skriftligt en vecka innan och muntligt vid intervjun. Responden-

terna fick även ta ställning till önskemålet om att banda intervjun i det skriftliga utskicket (Bilaga 1). Bell 
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(2006) och Patel och Davidson (2011) menar att respondenterna ska få skriftlig information om de etiska 

aspekterna i god tid innan intervjuerna, för att kunna begrunda om de vill delta eller inte i studien. Vid 

transkriberingen fick respondenterna fingerade namn; Anna, Beata, Carola, Dagny och Ellen. Även barn, 

förskolor och/eller kommun fingerades vid transkriberingen.  

4.4 Genomförande 

För att vara förberedd på hur intervjun kunde utveckla sig och hur frågorna togs emot, gjordes en provin-

tervju först (Bell, 2006). Provintervjun redogjordes inte för i resultatet. Vid första kontakten med respon-

denterna bestämdes tid och plats för genomförandet av intervjun. Ett påminnelsesms skickades iväg en 

dag i förväg, för att se om intresset att medverka fanns kvar och att tiden fortfarande fungerade för dem.  

Intervjuerna genomfördes i ett rum där inga störande moment förekom. Vid genomförandet av 

intervjun, användes en mobiltelefon för att spela in intervjun. Mobiltelefonen låg mellan oss och informa-

tion gavs när den startades och stängdes av. Fördelen med att spela in, som Patel och Davidson (2011) 

beskriver, är att respondentens svar kan återges ordagrant. Nackdelar som de också anger är att en inspel-

ning kan hämma respondenten, men också att det tar mycket tid i anspråk att transkribera dem. Under 

intervjun gjordes även stödanteckningar, som Patel och Davidson (2011) menar kan utföras olika om-

fångsrikt, det viktiga är att de efter avslutad intervju förtydligas. 

Intervjun inleddes med att visa ett utdrag ur skollagen (Bilaga 2), där det framgår att förskolan numera är 

en del i den.  Även förskolans läroplan och texten om samarbetet mellan förskola och hemmet visades, 

samt några av strävansmålen som anges i läroplanen. Respondenterna fick även möjlighet att bläddra ige-

nom förskolans läroplan själva. Frågorna (Bilaga 3), följdes av följdfrågor och även uppföljningsfrågor vid 

behov, vilket Kvale och Brinkmann (2009) menar fördjupar samtalet. Respondenterna fick också gott om 

betänketid att svara. Avslutningsvis tillfrågades respondenterna om de hade kommit att tänka på något 

under intervjuns gång som de ville förtydliga och lägga till, vilket Kvale och Brinkmann (2009) anser är ett 

korrekt sätt att avsluta intervjun. Vidare menar författarna att det efter avslutad ljudinspelning, ofta blir 

mer prat om det samtalat handlade om, vilket ska beaktas om det tillför analysen något.  

4.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet betyder enligt Kvale och Brinkmann (2009) att egenkontroller av kvalitén görs under studiens 

gång, för att se om det som undersöks är det som ska undersökas. Enligt Kvale och Brinkmann kan det 

göras i flera olika steg, bland annat genom att ställa kontrollfrågor under intervjun, för att se om svaren 

uppfattats rätt. 

Reliabilitet betyder enligt Patel och Davidson (2011) att det finns kunskap om att studien görs på ett be-

prövat sätt. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver bland annat reliabilitet vid transkribering av intervjuer. 

Vid analysen följdes deras råd, genom att respondentens tankeljud, tankepauser och skratt skrevs ut. För-

fattarna menar också att det är bra om flera lyssnar på inspelningen och gör transkriberingen, för att säker-
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ställa reliabiliteten. Det utrymmet fanns inte i den här studien, däremot lyssnades alla inspelningarna av 

flera gånger, för att minimera fel i materialet vid utskriften. 

4.6 Analys 

Samma dag som intervjun genomfördes påbörjades transkriberingen utifrån bandinspelningen och an-

teckningarna, som Patel och Davidson (2011) anser ska göras. Vid transkriberingen lyssnades intervjuerna 

av och skrevs in i ett ordbehandlingsprogram i datorn. Orden skrevs ner ordagrant i skriftspråk och inte 

talspråk, för att göra läsbarheten bättre. När varje intervju var transkriberade, skrevs den ut på papper. 

Patel och Davidson (2011) menar att det är bra att föra löpande analyser, då det underlättar att ha inter-

vjuerna i färskt minne. Efter de första intervjuerna påbörjades analysen genom att söka efter likheter i sva-

ren och hitta kategorier att skriva dem under. Det gjordes genom att färgmarkera ord och begrepp på 

papperskopiorna som var lika. Även olikheter eller något som motsäger det som kommer fram söktes ef-

ter i materialet.  

För att öka läsbarheten skrevs resultatet i narrativ form (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid de tillfällen tre 

eller fler respondenter var överrens om något, benämns det som att de flesta är det, i resultatet och diskus-

sionen. En del citat från intervjuerna togs med i både resultatet och diskussionen, som en förstärkning av 

vad som framkommit. 
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5 Resultat 

I det här avsnittet redogörs för resultatet av analysen som bygger på vad Anna, Beata, Carola, Dagny och 

Ellen sa under intervjuerna. Svaren är samlade i fyra olika kategorier som kopplas till studiens frågeställ-

ningar. Det är föräldrarnas syn på förskolan som en lärande skolform, synen på lärandet i förskolan, deras 

förväntningar på förskolan samt möjligheter till inflytande och delaktighet. 

5.1 Föräldrarnas syn på förskolan som en lärande skolform 

Alla respondenter vet om att det finns en läroplan för förskolans verksamhet, men de är också tydliga med 

att säga att de inte riktigt vet vad innehållet är i den. Carola säger att:  

Det vet man ju egentligen inte så mycket, för man lämnar ju mest barnen där och hämtar dem. Ja de går igenom det de har 

liksom, men man går ju inte in i detalj precis. Så man vet exakt vad de ska och inte ska göra, kan jag tycka.  

När respondenterna sedan berättar vad de tror att uppdraget är, beskriver de det med samma begrepp; 

som barns utveckling och lärande på olika områden. Alla föräldrarna nämner att barnens sociala utveck-

ling är viktig genom att barnen lär sig umgås med varandra, visa hänsyn, få och ge respekt till både vuxna 

och barn, samarbeta i grupp. Även självkänsla och trygghet anser de flesta är viktigt samt ”att de ska tycka 

det är kul att lära sig saker” och ”få verktyg in i skolans värld” som Beata respektive Anna beskriver det. Även 

den språkliga utvecklingen men även den matematiska och naturvetenskapliga utvecklingen omnämns.   

Respondenterna är alla positiva till att förskolan blivit en del i utbildningsväsendet. Dagny säger att:  

Jag tror att alla pedagoger alltid har försökt att lära barn och se deras utveckling och följa utvecklingen steg för steg. Så det är 

jättepositivt att man faktiskt nu ser hela barnet från det att det är litet till då när man ändå lämnar skolan och att det hänger 

ihop.  

Ellen tror att verksamhetens kvalité blir bättre och inte så mycket förvaring och flum som det varit tidiga-

re. De flesta respondenterna är dock överrens om att lärandet ska vara på barnens nivå, för ”barn måste få 

vara barn också” (Anna), men att det ändå finns en medvetenhet om att små barn också lär sig saker. Re-

spondenterna tänker också i ett längre perspektiv. De ser det som en fördel att förskolans och skolans mål 

bygger på varandra och bildar en röd tråd, vilket gynnar barnen då de fått grunder i förskolan att arbeta 

vidare med i skolan.  

5.1.1 Strävansmål 

Gällande strävansmålen tycker de flesta att det är positivt att de finns som ett stöd för personalen hur de 

ska arbeta och med vad. En annan aspekt med läroplanen som framkommer, är att föräldrar kan ta del av 

den för att se vad deras barn gör under dagarna och vad målen med förskolans verksamhet är. De flesta 

föräldrar valde att sitta och titta igenom läroplanen under intervjun, vilket ledde till både positiva och ne-

gativa tankar kring textformuleringarna. Beata tycker att strävansmålen är konkreta och att det därför bor-

de vara lätt för verksamheten att anpassa dem efter barns olika behov. Tvärtom tycker Carola och Ellen 

att texterna är tunga att ta till sig, bland annat för att det är många strävansmål. De tycker istället att de 
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skulle vara färre och mer övergripande. Ellen anser också att det vore bra med uppnåendemål som det 

finns i skolan, med motiveringen att det blir tydligare för både personal och föräldrar att se vilka mål som 

finns. Respondenterna har flera olika tankar kring hur målen och läroplanstexterna utformats, vilket kan 

betyda att de har olika förförståelse för materialet men också att förskolor presenterar och involverar för-

äldrarna olika i det arbetet. De flesta respondenterna har sett läroplanen på förskolan och fått en kort in-

formation om vad den står för vid något föräldramöte. På Beatas förskola däremot, har föräldrarna genom 

bild, film och muntligt berättande fått ta del av hur målen vävs in i det dagliga arbetet. Beata tycker det är 

positivt och att hon nu bättre förstår vad målen står för överlag. 

5.1.2 Läroplanens text om samarbetet mellan förskola och hem 

Alla respondenter tycker att det är positivt att det finns en text som ger direktiv om hur samarbetet ska gå 

till och till viss del innehålla. Däremot fastnar de sedan för olika delar av texten. Ellen känner en viss tvek-

samhet till texten om att barnets lärande och utveckling både i och utanför förskolan, ska tas upp på ut-

vecklingssamtalet. Ellen upplever inte att det förekommit på de samtal hon varit på. Beata tycker att det är 

bra att det står med att föräldrarna ska erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje år, då hon inte varit 

på så många. Anna och Carola menar att ett samarbete är en förutsättning för att barnet ska utvecklas. 

Dagny säger att ”det bästa man har lämnar man ju in på förskolan” och menar att det är personalens skyldighet 

och jobb att samarbeta med föräldrarna då det är de som träffar barnen hela dagarna. Carola tar också upp 

att personalen har sin profession att kunna upptäcka brister i barns utveckling som till exempel hörselned-

sättningar eller om något barn behöver extra språkstimulans. Dagny ser också positivt på att det är försko-

lan som bär ansvaret för att bjuda in till samarbete. Hon förklarar det så här:  

Föräldrar är så olika, vissa är ju väldigt högutbildade på gott och ont. Kanske inte alltid det finns tid för dem att ta åt sig vad 

som händer med barnen. Utan det kanske är så till och med ibland att det är en barnflicka som hämtar och man lämnar bort 

dem för att föräldrarna har sina karriärer och kanske är bortresta. Sen finns det ju de föräldrarna som knappt är läs- och 

skrivkunniga. Så det är ju hela spektra. Så att lägga ett ansvar på dem, med de här skilda gränsdragningarna där, det går ju 

inte. Det är ju helt olika föräldratyper de här två. Man ser de som absolut inte är kunniga i området och de som är högutbil-

dade som inte alls är kunniga ändå, för de har fullt upp med sitt. Så det är upp till förskolan att möta de här föräldrarna, 

försöka hitta sätt hur man ska kunna möta dem. (Dagny). 

Sammanfattningsvis vet alla föräldrar om att läroplanen existerar och övergripande vad innehållet står 

för. Dessutom tycker alla respondenterna att det är bra med strävansmål, då både personal och föräldrar 

vet vad som kan förväntas av verksamheten. Två respondenter tycker dock att det är för många mål, istäl-

let borde de vara färre och mer övergripande. En respondent tycker även att uppnåendemål är att sträva 

efter. Respondenterna är positiva till att det är förskolans ansvar att bjuda in till samarbete, då föräldrar 

har olika förutsättningar för det. Utvecklingssamtal är också positivt, då respondenterna har olika erfaren-

het av att delta i det. Däremot känner en respondent sig tveksamhet till att prata med förskolan om bar-

nets utveckling och lärande hemma. 
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5.2 Föräldrarnas syn på lärandet i förskolan 

Alla respondenterna är överrens om att det förekommer mycket lärande i förskolan och beskriver det i 

termer som det praktiska, det sociala samt det kunskapsmässiga lärandet.  

5.2.1 Det praktiska lärandet 

När respondenterna beskriver det praktiska lärandet så är det att ta på sig kläderna själv, äta tillsammans 

med andra, äta med kniv och gaffel samt hur mycket mat som ska läggas upp. Carola säger att när barnen 

var små bestod lärandet i att äta tillsammans med många andra barn. Men även sovstunden tillsammans 

med andra barn och dessutom på samma tid var ett lärande. Dessutom fick de lära sig att bli lämnade och 

vara utan sina föräldrar. Respondenterna tror att barn lär sig lättare tillsammans med andra barn och be-

skriver att det är lätt att curla barnen hemma. Av till exempel bekvämlighetsskäl så matas barnen för att 

slippa kladdet, eller att föräldrar klär på barnen på grund av tidsbrist. Anna lyfter också fram att barn lär 

sig ta ansvar för sina saker på förskolan, genom att till exempel hänga upp sin jacka. Dagny vill också 

framhäva lärandet i matsituationen lite mer, då hon menar att barnen får prova på mat som kanske inte 

erbjuds hemma.  

5.2.2 Det sociala lärandet 

Det sociala lärandet nämns också som mycket viktigt av alla respondenterna. Dagny och Beata ser flera 

fördelar med att barnen vistas i en grupp med barn i sin egen ålder och med andra vuxna än familj, släkt 

och vänner. Generellt säger alla respondenterna att barnen får lära sig visa respekt för andra, men även bli 

respekterad för den de är. Samma sak gäller hänsyn, både att kunna ge och få, gör barnen trygga, vilket 

leder till ökad självkänsla. Inom det sociala lärandet beskrivs även konfliktlösning, att kunna leka med 

andra barn och dela med sig men också att hitta sin plats i gruppen. Anna anser att barnen lär sig utvecklas 

i gruppen genom att få och ta ansvar, prova på olika saker och på så sätt lära sig själva. Ellen kontrar dock 

med att barnen även lär negativa saker av varandra som är svåra att arbeta bort. Beata lyfter också fram 

hur betydelsefullt hon anser det är att barn blir medvetna om ”att ibland är jag bra på något och ibland är jag 

mindre bra på något, att det är okej.” Dagny illustrerar det genom att berätta om en bild hon har hemma när 

hennes son var ett år. Bilden är tagen på förskolan. På bilden är också en jämngammal flicka. De är i hal-

len och håller på att klä på sig. Flickan håller i sonens vante och sonen sträcker ut sin hand, så att flickan 

kan hjälpa honom trä på vanten.  

5.2.3 Det kunskapsmässiga lärandet 

I det kunskapsmässiga lärandet, beskriver respondenterna främst det språkliga. De menar att de små bar-

nen lär sig att kommunicera redan innan de har ett tal. De barn som har ett tal, utvecklar det genom att 

lyssna och prata med andra barn. Även sånger och ramsor omnämns. Flera respondenter anser det är vik-

tigt att förskolorna tar till vara på barnens intressen. Som ett gemensamt exempel lyfts bokstäver fram där 

barnen får börja skriva sina namn när de visar intresse för det. Några respondenter beskriver det matema-

tiska lärandet, genom att beskriva hur alla barnen räknas på förskolan var dag. Men även vid matsituatio-

nen framhålls matematiken, i samtal om former och måttenheter. Även utflykter omnämns av flera re-
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spondenter som ett lärande inom matematik och naturkunskap. De berättar bland annat hur deras barn lär 

sig om växter och djur, hur de lyssnar på fågelläten, mäter maskar och ser vad som flyter och sjunker. Lä-

randet genom lek samt det kreativa lärandet, när barnen skapar, nämns också av några respondenter. Någ-

ra respondenter markerar att lärandet inte får forceras bara för att det finns mål, utan barnen ska ”ha käns-

lan för att det är roligt att lära sig” som Beata säger. Ellen framhäver också personalens roll i lärandet. Hon 

anser att det framförallt är i deras närvaro barnen utmanas i sitt lärande. Anna beskriver det istället som 

”det planerade lärandet” kontra ”det spontana lärandet”, beroende på om det är en planerad aktivitet med en 

personal eller när barnen sysselsätter sig själva. Anna sammanfattar det hela med att ”hela dagen är ett läran-

de”. Det framkommer också en samstämmighet hos respondenterna om att barn som gått i förskolan har 

mycket kunskaper med sig till skolan, varpå de menar att förskolan är skolförberedande på flera olika sätt. 

Både kunskapsmässigt, då de fått grunderna inom många ämnen men också genom att barnen vet hur det 

är att vistas i en större barngrupp och lyssna på andra vuxna än sina föräldrar. Dessutom menar respon-

denterna att flera av de momenten som är barnens vardag i förskolan, till exempel samling, återkommer i 

skolan. 

Sammanfattningsvis anser respondenterna att det sker mycket lärande i förskolan, som både är spontant 

och planerat. Respondenterna beskriver tre sorters lärande; det praktiska, sociala och kunskapsmässiga. 

Respondenterna lyfter också fram barngruppen som en grund för bland annat det praktiska och sociala 

lärandet. Det råder också en samstämmighet mellan respondenterna om att förskolan är skolförberedande. 

5.3 Föräldrarnas förväntningar på förskolan  

Det framkommer att respondenterna har olika sorters förväntningar som kan delas in i; personal, verk-

samhet och samarbete. 

Förväntningarna på förskolans personal är respondenterna ense om. Personalen ska arbeta för trygga 

barn och som Dagny beskriver det, ” att de ska göra sitt bästa för en bra verksamhet för hela gruppen och för mitt 

barn”. Det förutsätter att personalen lär känna alla barnen och dess olika behov, för att kunna tillgodogöra 

dem samtidigt som det blir en bra verksamhet. Då ser personalen också om det är något barn som behö-

ver uppmuntras extra eller tvärtom, något barn som kan behöva dämpas på ett bra sätt. Anna ser en far-

håga i att det bortses från barns behov och personalens yrkeskunnande, när det är kö till förskolan och 

platser måste frigöras.  

Förväntningarna på verksamheten är lika hos respondenterna, vilket Ellen sammanfattar med ”att mina 

barn ska utvecklas och utmanas i sitt lärande”. Respondenterna anser att verksamheten ska utstråla alla barns 

lika värde oavsett om barnet är lugnt eller stökigt, stort eller litet. Dessutom ska verksamheten vara flexibel 

utifrån både barns och föräldrars behov, så barnen tycker det är roligt att vara på förskolan och vill gå dit. 

Ellen berättar att hon inte själv gått på förskola, utan varit hemma med sin mamma, vilket hon tror har 

påverkat hennes syn på förskolan. Hon hade väldigt låga förväntningar och kände en viss rädsla för att 
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lämna sitt första barn där. Hon hade genom andra hört att det ställdes höga krav på barnen, som att äta 

själva och att alla barn sov vid samma tider. Ellen beskriver hur hennes son var väldigt aktiv som liten och 

att de hade problem med hans sovvanor. Samtidigt hade hon vuxit upp i tron att barn har det bättre 

hemma. Det gjorde att de valde att vänta med förskolan in i det längsta. När det blev dags att börja var 

sonen drygt ett och ett halvt år. Efter sitt första besök på förskolan tyckte Ellen att det verkade bra, och 

när inskolningen var över, så kändes allt jättebra. Från att inte haft några större förväntningar på förskolan 

från början menar Ellen att efterhand som barnen blivit äldre och hon fått mer kunskap om förskolan, har 

också förväntningarna och kraven på förskolan ökat.  

Respondenternas förväntningar på samarbetet mellan dem som föräldrar och förskolan är också mycket 

lika. En bra kommunikation, där föräldrarna får veta vad som händer med deras barn under dagarna, vill 

alla respondenterna få både vid hämtning och vid utvecklingssamtal. Några föräldrar markerar dock att det 

inte bara ska vara negativa saker som ska informeras, utan även positiva. Carola tycker också att förskolan 

ska berätta om de behöver hjälp med något, till exempel att följa med på någon utflykt eller baka till för-

äldramöten. Respondenterna menar också att personalen måste meddela praktiska saker, som att det fattas 

vantar eller extrakläder hos ens barn. Information som berör alla barnen, önskar respondenterna ta del av 

via papper eller mejl. Telefonen är också en bra möteskanal som flera respondenter nämner, då det ibland 

kan vara olämpliga saker att prata om i barnens närvaro eller att det inte finns tid och möjlighet att göra 

det vid lämning eller hämtning. Beata önskar att det finns en bestämd tid, när förskolchefen eller någon av 

personalen alltid finns redo för föräldrar som vill prata eller fråga om något. 

En bra dialog där både personal och föräldrar känner att de vågar fråga och berätta, är också betydelse-

fullt. Till exempel säger Beata, att om det finns en känsla av att ens barn har något speciellt behov, då för-

väntas förskolan lyssna och sätta in de resurser som kanske kan behövas. Anna och Carola tycker också att 

de vill få tips från förskolan på saker som kan gynna barnet att träna på hemma, som att hoppa, sköta toa-

letten själv eller träna finmotoriken genom att klippa. Ellen ser också personalen som en extra resurs för 

sig själv, som ett ”bollplank”, där hon kan få stöd och tips i sin föräldraroll. Några respondenter vill också 

att det ska finnas en viss flexibilitet, där hänsyn tas till föräldrars olika arbetstider och arbetssituation i pla-

neringen av verksamheten.  

Sammanfattningsvis beskriver respondenterna tre sorters förväntningar; på personalen, verksamheten 

och föräldrasamarbete. Föräldrarna menar att personalen ska se varje barn och dess behov, samtidigt som 

både barn och vuxna ska känna sig trygga med förskolan. Verksamheten förväntas utmana och utveckla 

barnen, utifrån barnens nivå och intresse. Respondenterna förväntar sig att kommunikationen är rak och 

öppen för att det ska bli en bra dialog mellan personal och föräldrar. Dessutom vill föräldrarna få informa-

tion om hur deras barn har det på förskolan. 
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5.4 Föräldrarnas möjligheter till inflytande och delaktighet  

Alla respondenterna är överrens om att de anser sig ha möjlighet till inflytande om de vill. Alla har inte 

provat, men upplever att personalen skulle mottaga det positiv ifall de skulle vilja. Alla föräldrarna är också 

rörande överrens om att de inte anser sig ha rätt att lägga sig i verksamhetens utformning, utan att det är 

personalens profession. Däremot tycker de att det är okej att ge tips och förslag, men sedan är det perso-

nalens sak att ta till sig dem eller inte. Ellen lyfter fram att hon kan ha en viss form av inflytande i det dag-

liga mötet med personalen. Exempelvis berättar hon vid lämningen om hennes son är trött och att han 

kanske kan behöva en lugn stund på förmiddagen där han kan få vila lite. Dessutom upplever Ellen att 

tidpunkten hon lämnar/hämtar och vilken personal det är som tar emot henne då, påverkar inflytandet. 

Personalen är väldigt olika mottagliga tycker hon. Anna och Dagny markerar tydligt att föräldrarna måste 

ge personalen mer tillit till det de gör och menar att det är personalen som har kunskapen om hur arbetet 

med den här barngruppen blir bäst för dem. Dagny lyfter också fram att det beror lite på henne själv som 

förälder. Hon tar gärna del av vad hennes barn har gjort på förskolan när hon hämtar, men känner hon 

inget missnöje med något så lämnar hon det därhän.  

5.4.1 Föräldraråd 

De flesta respondenter beskriver att de har ett visst inflytande genom föräldraråd, där både förskolechef 

och personalrepresentanter är med. På Beatas förskola, förekommer det inte föräldraråd. Hon tror det kan 

bero på att förskolan drivs i kyrkans regi. Beata berättar att det vid ett par tillfällen ändå förekommit att 

föräldrarna gått samman och påtalat saker, som de fått gehör för. På de andra fyra förskolorna finns det 

föräldraråd. Anna och Dagny beskriver att föräldrarna får större inblick i mer övergripande saker i verk-

samheten, vilket ger föräldrarna en bättre förståelse. De tar som exempel besparingskrav och kö till för-

skolan. Anna har också egen erfarenhet av att föräldrarna gått samman i några fall och påtalat brister för 

förskolechefen som tagit tag i det. Bland annat har de krävt mer resurser i en barngrupp, då personalen 

ansågs vara för få och gå på knäna, vilket resulterade i att en resurs anställdes. På Dagnys föräldraråd har 

representanter från företaget som levererar maten till förskolan kommit för att svara på eventuella frågor. 

Carolas ser fördelar i att kunna lämna förslag på vad som ska tas upp på mötet via en låda som finns på 

förskolan och kan hon inte närvara vid mötet så finns informationen tillgänglig på internet.  

5.4.2 Föräldrarepresentant 

På Ellens förskola förekommer något unikt. Där har föräldrarna en representant som ska föra föräldrarnas 

talan till personalen, som ett ombud. Är det något som behövs tas upp och en förälder inte själv vill göra 

det, vänder den sig till föräldraombudet. För att illustrera det, beskriver Ellen hur det på hennes barns av-

delning fanns en soffa i hallen, där barnen brukade sitta och läsa. Ofta ledde det till konflikter mellan bar-

nen när något barn skulle gå hem, vilket några föräldrar upplevde som jobbigt. Föräldrarna framförde det 

till sitt ombud som vidareförmedlade det till personalen. Resultatet blev att soffan flyttades och konflik-

terna minskade. 
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5.4.3 Föräldramöten 

Ytterligare ett forum som alla respondenterna har, är föräldramöten som de blir inbjudna till minst en 

gång var termin. Alla föräldrarna uppger att förskolan vid de flesta mötena ger information av olika slag. 

Dagny berättar hur hon vid ett tillfälle deltagit i ett föräldramöte med ett annat upplägg. Föräldrarna hade 

då blivit indelade i grupper, där de fått i uppgift att skriva ihop ett förslag på något som förskolan kunde 

arbeta med under nästkommande termin. Dagnys grupp hade lämnat in ett förslag som sen tillsammans 

med de andras förslag skulle ses över av personalen. Det förslag som Dagny varit med om att skriva, blev 

det som personalen valde att arbeta med, efter att ha anpassat det till sin barngrupp. Dagny berättar att 

både hon och de andra föräldrarna hade känt delaktighet i verksamheten genom sitt förslag.  

Sammanfattningsvis känner samtliga respondenter att de kan ha inflytande om de skulle vilja. Samtidigt 

säger respondenterna att det är okej att lämna råd och tips, men att personalen måste få avgöra om de är 

intresserade av det eller inte. Respondenterna menar att föräldrar måste ha tillit för personalens profes-

sion. Alla respondenterna beskriver olika kanaler som de kan ha inflytande och samarbete med personalen 

på, vilka är i det dagliga mötet, utvecklingssamtalen, föräldramöten och föräldraråd. Vid en förskola finns 

ett föräldraombud vars uppgift är att ha extra kontakt med personalen vid behov. 
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6 Diskussion 

I det här avsnittet görs först en diskussion kring metoden och sedan kring resultatet. Avslutningsvis ges 

förslag på vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Studien bygger på fem intervjuer, vilket kändes som ett rimligt antal. En provintervju gjordes (Bell, 2006), 

vilket var positivt att se hur mottagaren tog emot frågorna. Det resulterade i att intervjuerna inleddes med 

att visa ett utdrag ur skollagen, där det framkommer att förskolan numera är en del av den. Det ger re-

spondenten ett sammanhängande resonemang som Patel & Davidson (2011) anser att den som genomför 

intervjun kan bygga upp.  

En nackdel med bekvämlighetsurval kan vara att respondenterna känt sig tvingade att delta. Det är möjligt, 

men det var inte det intrycket respondenterna förmedlade vid förfrågan. Att studien bygger på kvinnors 

svar, är ren tillfällighet, då min förfrågan gick till båda föräldrarna. Vid ett tillfälle avböjde en respondent 

sitt deltagande på grund av sjukdom, varpå en ny förälder tillfrågades om att delta i studien i stället. Hon 

var positiv till det och intervjun genomfördes dagen efter. Det kan betecknas som ett bortfall, men efter-

som en ersättare kunde ställa upp så baseras resultatet på tänkt antal intervjuer.  

Ljudinspelningarna har fungerat bra och det har varit lätt att höra vad som sagts på inspelningen. Stödan-

teckningarna var ändå bra att göra som ett stöd ifall tekniken hade strulat. En rädsla att respondenterna 

har känt sig hämmade av inspelningen har funnits. Det var en fördel att inspelningen skedde via en mobil-

telefon, då de flesta är vana att se den och ha den med. Dessutom slocknade skärmen efter en liten stund, 

vilket gjorde att den inte utmärkte sig. En respondent påtalade efter intervjun att hon hade glömt bort att 

den var på, vilket kan ses som att den inte har hämmat respondenterna. Det som sägs efter avslutad inter-

vju ska beaktas vid analysen, enligt Kvale och Brinkmann (2009), om det kan tillföra studien något. 

Vid utskriften av intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009), kan validiteten påverkas genom att ändra det 

muntliga samtalet till skrivet språk, men också att tolkningen kan bli vinklad. Jag är medveten om det men 

valde ändå att skriva ut texten i skriftspråk för läsbarhetens skull.  

6.2 Resultatdiskussion 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står att det ska finnas ett samarbete mellan förskolan och 

hemmet. Det innebär att föräldrarna ska ha inflytande och delaktighet i både planering och utvärdering av 

verksamheten. Skolverket beskriver också att förskolan ska ge föräldrarna goda förutsättningar för det 

genom att visa målen för verksamheten. Det kräver att förskolorna informerar föräldrar om vad det står i 

läroplanen, vilket jag ser som en förutsättning för att föräldrarna ska ha en chans att kunna samarbeta ut-

ifrån läroplanens mål. Föräldrar behöver ha sakkunskap menar Markström (2009), men även vilja vara 
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delaktiga och ha inflytande över verksamheten. Syftet med studien är att se vad föräldrar har för uppfatt-

ningar om förskolans verksamhet. 

6.2.1 Föräldrars syn på förskolan som en lärande skolform och dess innehåll 

I de fem intervjuer som den här studien bygger på, framkommer att alla respondenter vet om att förskolan 

går under skollagen och har en egen läroplan. Innehållet säger de sig vara osäkra på, men under intervju-

ernas gång står det ändå klart att de känner till innebörden i stort. Generellt svarar respondenterna väldigt 

lika på alla frågorna, vilket också kan ses som att de har en viss kunskap om vad läroplanen står för. Att 

det är strävansmål i läroplanen tycker de flesta är bra, däremot vill en respondent hellre att det finns upp-

nåendemål redan i förskolan. Några tycker att texten är svårförstådd och att det istället bör vara färre och 

bredare mål. Det kan tolkas, som Sheridan et al. (2010) också beskriver, att föräldrarna inte fått någon in-

formation om hur målen arbetas med konkret i verksamheten. Respondenten Beata, har tagit del av en 

konkretisering av läroplanen på ett föräldramöte. Personalen presenterade då hur de arbetade med läro-

planen genom filmer och bilder från verksamheten, för att ge föräldrarna en bild av hur arbetet bedrevs 

utifrån läroplanen. Beata ser det som positivt och tycker inte heller att texterna är svårförstådda. Vad är 

det som gör att inte fler förskolor presenterar sitt arbete på ett så tydligt sätt? Med tanke på att det står i 

läroplanstexten att förskolan ska ge föräldrar verktyg för att kunna samarbeta, det vill säga sätta dem in i 

verksamhetens mål? Det här är ett sätt som ger föräldrar en förståelse för dels vad det är deras barn gör på 

dagarna, men också för att föräldrarna lättare ska kunna känna delaktighet och möjlighet till inflytande. En 

intressant reflektion som en respondent nämner, är att kvalitén på förskolan kommer höjas, vilket Sheri-

dan et al. (2010) anser beror på just hur väl föräldrarna är insatta i förskolans arbetssätt och innehåll. Med 

det i åtanke finns det ytterligare en anledning att förskolorna ska informera föräldrarna om verksamheten 

på ett enkelt och tydligt och sätt. 

Respondenterna är alla positiva till att det finns en läroplanstext om samarbetet mellan förskolan och 

hemmet. Dagny menar att ansvaret att bjuda in till samarbete måste ligga på förskolan, då föräldrar har 

väldigt olika förutsättningar och intresse i det. Både Sandberg och Vuorinen (2007) och Karlsson (2006) 

bekräftar det, då föräldrar har olika arbetsmängd och arbetsvillkor som påverkar samarbetet. Flising et al. 

(1996) menar att föräldrar har olika livssituationer som påverkar samarbetet, men att alla föräldrar är in-

tresserade av sina barn. Vidare menar Flising et al. att föräldrar har olika värderingar, kulturer och kunska-

per med sig, vilket också gör det svårt att lägga samarbetsansvaret på dem. Det är relevant, även om insik-

ten är gammal. Respondenterna förväntar sig att det ska finnas en viss flexibilitet i samarbetet, utifrån ar-

betstider och arbetsmängd. Det är frågor som bör pratas om vid till exempel föräldrarådet, vilket är ett 

forum där föräldrar kan ha inflytande över verksamheten. Det kan till exempel vara vid vilken tid föräld-

ramöte och lucia ska vara. Markström (2009) beskriver att samhället har under det sista seklet inrättat flera 

olika institutioner som vänder sig till barn och i flera fall också indirekt till föräldrarna.  Det gör att föräld-

rar är vana att kunna ställa frågor om sina barn och sitt föräldraskap till någon och få svar. Ellen anser att 

även förskolans personal ska agera som ett bollplank till henne när hon har frågor. Ellen tillhör en genera-
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tion som är uppvuxen med alla dessa olika institutioner och även om hon kände ett visst motstånd mot 

förskolor innan hon kom i personlig kontakt med en, så är det nog naturligt för henne att få stöd i sin för-

äldraroll av förskolepersonalen. Här sker ett samspel om den delade vårdnaden (Gars, 2009). Även Karls-

son (2007) beskriver att ”Den institutionella barndomen innebär att man delar ansvaret för sina barn med andra vux-

na”, vilket alla har olika erfarenheter kring.  

6.2.2 Föräldrars olika förväntningar 

Respondenterna förväntningar sig att personalen ska se varje barn och dess behov samt göra en bra verk-

samhet utifrån det. Samtidigt förväntas verksamheten vara flexibel genom att på olika sätt utmana och 

utveckla barnen, för att de på sikt vara redo för att börja i skolan. I samarbetet mellan föräldrar och för-

skola, nämns kommunikation och information som viktiga. Alla respondenterna lyfter fram att förskolan 

ska ge information och föra en öppen och rak kommunikation med dem som föräldrar. Anledningen till 

att de svarar att det är förskolan som ska göra det och inte respondenternas själva, kan bero på att inter-

vjufrågorna syftar till vad förskolan förväntas göra. Dagny säger att om hon känner sig nöjd med verk-

samheten så säger hon inget, men att hon skulle agera ifall det är något som är mindre bra. Vilket syftar på 

hennes egen roll i samarbetet, vilket framkom även i Flising et al. (1996) studie. 

6.2.3 Samarbetet bygger på information som ger inflytande och delaktighet 

Jensen och Jensen (2008) menar att förskolan ska samverka med föräldrarna ”om barnets trivsel, utveckling och 

lärande” (s. 47). Vilket även Skolverket (2010) skriver är förskolan uppgift. Samarbetet mellan förskola och 

föräldrar bygger på olika delar, bland annat förtroende, information, tillit och integritet (Sandberg och Vu-

orinen, 2007). Gällande informationen beskriver alla respondenterna att de har flera olika forum, där de 

kan få det men också känna möjlighet till både inflytande och delaktighet. Det är mötesplatser som berör 

både det enskilda barnet och hela verksamheten. Vilket Sheridan et al. (2010) beskriver som det individuel-

la och det kollegiala inflytandet. Forum för det individuella inflytandet kan vara vid hämtning och lämning, 

men också vid utvecklingssamtal. Här framkommer tankar från en respondent om att det dagliga mötets 

kvalité kan bero på klockslaget men också på vilken personal som arbetar. Vilket kan bero på att vi är olika 

som personer och kommer olika bra överrens. Det kan också vara personal från en annan avdelning som 

tar emot föräldern, vilket gör att de inte vet i detalj hur dagen sett ut för husets alla barn. Även situationen 

påverkar hur mycket en personal har tid att samtala med föräldern då vissa tider är mer intensiva, som till 

exempel vid lunchen. Både respondenter och Sandberg och Vuorinen (2007) beskriver att när barnen är 

små är det information om hur barnet har ätit och sovit som föräldrar vill veta, vilket ändras till den socia-

la delen när barnen blir äldre. Anledningen till att föräldrar frågar efter just de områdena är säkert flera, 

bland annat är det viktigt att veta, eftersom barnet inte själv kan berätta. Informationen påverkar hur till-

varon hemma ska planeras.  Men jag tror också att det beror på att föräldrar inte vet vad deras barn gör på 

förskolan. Återigen, att föräldrar inte vet hur arbetet bedrivs utifrån läroplansmålen.  

Utvecklingssamtalet är också något som respondenterna har lite tankar kring. Både att förskolan måste 

erbjuda föräldrarna samtal minst en gång om året vilket mottogs positivt av respondenterna, men att sam-
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talet även skulle handla om barnets lärande både hemma och på förskolan, förvånar en respondent. Det 

har hon ingen erfarenhet av och dessutom verkar hon känna sig obekväm i det faktumet, vilket Gars 

(2009) och Sandberg och Vuorinen (2007) också sett i sina studier. Gränsen för vad som är privat och inte 

är hårfin. Just integritet är också en viktig samarbetsgrund (Sandberg och Vuorinen, 2007). Samtidigt säger 

Sheridan et al. (2010) att förskolan måste få en inblick i barnets hemmavärld, jämväl som föräldrar behö-

ver få veta hur barnets förskoletid ser ut, för att båda ska få en helhetssyn på barnet. Det är också en för-

väntning respondenterna har på förskolan. Utvecklingssamtalets upplägg och personalens kompetens att 

hålla i samtalet, har stor betydelse för hur samtalet kommer att utvecklas. 

I det kollegiala inflytandet (Sheridan et al. 2010) som förekommer vid föräldramöte och föräldraråd, kän-

ner respondenterna att de får information som hjälper dem att se förskolan i ett större perspektiv, till ex-

empel ekonomi och kö till förskolan. Men här ges också tillfällen till delaktighet och inflytande, om föräld-

rar är intresserade av det, vilket respondenterna har positiva erfarenheter av. Vid en förskola förekommer 

inte föräldraråd, men föräldrarna har vid behov gått samman och på så sätt påverkat ändå. Markström, 

(2009) menar att det kräver att föräldrar är aktiva i sin föräldraroll, genom att närvara eller ta tag i frågor 

som berör dem och deras barn. Sandberg och Vuorinen (2007) har också sett att förskolor med ett brett 

och välfungerande samarbetsforum, också har fler föräldrar som engagerar sig. Flising et al. (1996) menar 

dock att det finns föräldrar som anser sig påverka genom att delta i politiska val eller själva är politiker, 

samtidigt som det också finns de som inte alls engagerar sig och är nöjda med det. 

Tillit är också en förutsättning för ett gott samarbete (Sandberg & Vuorinen, 2007). Det är också något 

respondenterna påpekar vid flera tillfällen. Föräldrar kan inte vara och peta i allt utan måste lita på att per-

sonalen gör sitt jobb för att det är deras profession. Som förälder kan det vara svårt att se till hela barn-

gruppen.  Men som både Dagny och Flising et al. (1996) beskriver; att är jag som förälder nöjd med vad 

som sker i förskolan så säger man inget. Om det däremot förekommer något missnöje, då blir det en reak-

tion. Det kan bero på att respondenterna har ett väl utvecklat samarbetsforum och de flesta respondenter-

na använder sig av dessa för att utöva inflytande och känna delaktighet. Carola beskriver att det finns fo-

rum där informationen kan komma alla tillgodo, även till de som inte varit närvarande vid mötet. Det är 

en balansgång, att både respektera det som sker på förskolan och samtidigt förväntas ha inflytande och 

delaktighet.  

6.2.4 ”Hela dagen är lärande” 

Under sin förskoledag menar Markström (2007) att barnen behöver få både omsorg och pedagogisk verk-

samhet, vilket Anna beskriver med att ”hela dagen är lärande”. Respondenterna beskriver lärandet på försko-

lan som det praktiska, det sociala och kunskaper i olika ämnen. Respondenterna lägger störst fokus på det 

praktiska och sociala lärandet, vilket Markström (2007) och Sheridan et al. (2010) beskriver som grundläg-

gande kunskaper. Flera respondenter säger att det är lätt att curla sina barn hemma med det praktiska. Är 

det så att föräldrar medvetet curlar sina barn, för att barnen lär sig det på förskolan ändå? Betyder det ock-
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så att föräldrar medvetet lägger över mer av det praktiska lärandet på förskolan, på grund av sin arbetssitu-

ation? Många barn går i förskolan (Skolverket, 2012.09.16) och flertalet av dem har långa dagar (Mark-

ström, 2007), så idén är inte omöjlig. Respondenternas förväntningar och läroplanens krav (Skolverket, 

2010) är att förskolan ska utmana barnen i sitt lärande och se varje barns behov. Det gäller även det prak-

tiska lärandet, som gör barnen mer självständiga. Karlsson (2006) säger att personalen förväntas ha bar-

nens bästa för sina ögon, samtidigt som föräldern förväntas se till sina egna barns bästa. Förskolebarn 

växer upp i en delad vårdnad (Gars, 2009), där personal och föräldrar försöker hitta gränserna för vad som 

är vems ansvar. Samtidigt beskriver Halldén (2007) förskolan som komplex, då den är både kollektiv och 

individualiserad. Det vill säga, att samtidigt som varje barns enskilda behov ska tillgodoses, så ska föräldrar 

ha ett stort inflytande. Halldén anser att det är föräldrar, personal och barn som tillsammans skapar för-

skolan. 

I Sheridan et al.s (2010) studie är hälften av föräldrarna emot att förskolan arbetar med ämneskunskaper i 

förskolan. Respondenterna tillhör inte den halvan, utan är istället positiva till den kunskapen, men menar 

att den ska läras in på ett lekfullt sätt utifrån barnens intresse och nyfikenhet. ”Barn måste få vara barn” 

(Anna)(Markström, 2007:171), vilket kan ses som att det inte är lärandet som ska vara i fokus. Responden-

ternas förväntningar överrensstämmer med förskolans läroplan, om att utveckla varje barn utifrån deras 

behov och intresse. Det måste ju även gälla det som forskare och respondenter kallar ämneskunskaper. 

Allt barnen lär under sin förskoletid, är kunskaper som gör dem skolförberedda, vilket både Markström 

(2007) och respondenterna säger. 

6.2.5 Slutsatser 

En respondent, Carola, beskriver att hon egentligen inte vet så mycket om vad förskolans pedagogiska 

uppdrag är, för hon upplever det som att hon lämnar in barnet på morgonen och hämtar ut det på kvällen. 

Det ligger mycket i det hon säger. Alla respondenterna i den här studien har mycket förväntningar och 

tankar som överrensstämmer med vad och hur läroplanen anger att förskolan ska arbeta med. Responden-

terna beskriver att samarbetet är viktigt och att barnen ska vara trygga och utvecklas allsidigt i förskolan, 

vilket är andemeningen i läroplanen. Men samtidigt är det bara en respondent som har tagit del av hur för-

skolan omsätter läroplanen i praktiken, vilket bekräftar det Carola säger; att föräldrarna egentligen inte vet. 

Har inte föräldrar fått en djupare förförståelse i vad förskolan arbetar med, är det inte heller lätt att fråga 

efter det. Vilket kan vara anledningen till att föräldrar vill veta om barnet har varit snäll under dagen och 

vem de har lekt med, det vill säga det där som det finns en förförståelse för svaret. Mycket av förväntning-

arna som respondenterna beskriver, kan också vara det de tror och vill att förskolan ska arbeta med. Sam-

tidigt kan frågan vändas på, hur insatta ska föräldrar vara för att ha inflytande och delaktighet? Det leder 

oss in på den delade vårdnaden som Gars (2009) beskriver. Flertalet föräldrar vill kanske inte ha mer infly-

tande över verksamheten än vad de generellt har, vilket kan bero på arbetssituation och intresse. En annan 

möjlig anledning kan vara att föräldrar inte vill komma i konflikt med personalen, istället finner de sig i 

den verksamhet som erbjuds av respekt för personalens profession. Slutligen, med tanke på att läroplanen 
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(Skolverket, 2010) säger att förskolan ska ha ett nära samarbete med föräldrar, så måste föräldrar i större 

utsträckning få ta del av hur läroplanen omsätts rent konkret i verksamheten. Det måste vara en grundför-

utsättning för att öka föräldrarnas insikt i förskolan och för att det ska bli ett utvecklande samarbete som 

leder till ökad kvalité i förskolan. 

6.2.6 Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant att jämföra hur förskolor med olika verksamhetsprofiler ger föräldrar verktyg för 

samarbete, är det någon skillnad? Den här studien bygger på vad mammornas svarat, det hade varit intres-

sant att göra en studie med samma frågeställning, med pappornas svar, för att se om det blir någon skill-

nad i resultatet. Ytterligare ett intressant område att fördjupa sig i är utvecklingssamtalen. Hur fungerar 

samtalet kring barns utveckling och lärande utanför förskolan som läroplanen beskriver? 
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8  Bilaga    

Bilaga 1 

Hej!  

Jag håller på att utbilda mig till förskollärare på Högskolan i Jönköping. För att få ut en förskollä-

rarexamen, behöver jag skriva ett examensarbete, en uppsats om 15 hp. Det håller jag på med nu. 

Jag har valt att skriva om vad föräldrarna har för uppfattningar och förväntningar på förskolan. 

För att få reda på det ska jag genomföra några intervjuer med föräldrar som har barn i förskolan. 

Det är här just Du, kommer in i bilden☺ Jag behöver Din hjälp! 

Intervjun tar cirka en timme och jag hoppas på att få spela in intervjun, för att i efterhand kunna 

skriva ner svaren korrekt. Vill Du inte att jag spelar in så är det bara att meddela mig det. Inspelat 

material kommer bara att användas i denna undersökning och kommer att raderas när studien är 

godkänd. Du ska också veta om att ditt deltagande i studien är frivillig och att det inte kommer 

att kunna utläsas i studien vem du är. Önskar Du ta del av den färdiga studien, är det bara att 

meddela detta. Jag följer Vetenskapsrådets etiska regler i mitt arbete, vilket ovanstående är en 

förkortning av. Vill du läsa de etiska reglerna i sin helhet, kan du ta del av dem här: 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/H0014.pdf 

Vill Du fortfarande medverka, så ses vi på den bestämda tiden! 

Tack för hjälpen! 

Med vänlig hälsning 

Carina  

Telefon: NNN-NNN NN NN eller XXX- XXX XX 
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Utdrag ur Skollag (2010/800)                                                                           Bilaga 2 

 Skolväsendet 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet. Utbildning inom skolväsendet an-

ordnas av det allmänna och av enskilda enligt 2 kap. 2-6 §§. 

Skolväsendet omfattar skolformerna 

- förskola, 
- förskoleklass, 

- grundskola, 

- grundsärskola, 

- specialskola, 

- sameskola, 

- gymnasieskola, 

- gymnasiesärskola, 

- kommunal vuxenutbildning, 

- särskild utbildning för vuxna, och 

- utbildning i svenska för invandrare. 

I skolväsendet ingår också fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grund-

skolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och vissa särskilda utbildningsformer. 

8.1.1.1 Syftet med utbildningen inom skolväsendet 

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och ut-
veckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lä-

rande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skill-

nader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare. 

 

Utbildningens syfte 

2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg om-

sorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så 

att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fort-

satt utbildning. 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

Visa & berätta om skollag och Lpfö 

Berätta vad du vet om förskolans pedagogiska uppdrag?  

Hur ser du på att förskolan är en lärande skolform?  

Det finns ett antal olika strävansmål i läroplanen, om olika kunskaper som barnen ska utveckla 

under sin förskoletid. Hur ser du på det?  

Vad tror du att ditt barn lär sig i förskolan? 

Ge några exempel på vad du anser är lärande i förskolan. 

Beskriv vad du har för förväntningar på förskolan. 

Har dina förväntningar ändrats under tiden ditt/dina barn gått på förskolan? 

Hur vill du som förälder att samarbetet mellan dig som förälder och förskolan ska se ut? 

Visa läroplanen beträffande förskolans uppdrag gentemot föräldern. 

Berätta, hur ser du på det? 

Har du något inflytande över verksamheten? 

I så fall, på vilket/vilka sätt har du inflytande över verksamheten? 

Övrigt? 

 

 

 


