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Bakgrund 
 
Förskolan har inte alltid sett ut som den gör idag och i bakgrunden redogörs för den 
utveckling som skett sedan slutet av 1700-talet fram till idag. Förskolans uppdrag beskrivs i 
Lpfö98 med att begreppen omsorg, fostran och lärande bildar en helhet, dessutom lyfts även 
vikten av ett fungerande samarbete mellan förskolans personal och föräldrar. Frågan är dock 
huruvida förskolans uppdrag är legitimt med föräldrarnas förväntningar och hur detta 
eventuellt påverkar synen på förskollärarnas uppgift och ansvar, det vill säga 
förskolläraryrkets profession.  
 
Syfte 
 
Syftet med studien är att få en inblick i föräldrars förväntningar på förskolans uppdrag och 
sätta det i relation till det faktiska uppdraget. 
 
Metod 
 
Studien är kvantitativ och har genomförts med enkäter då det ger ett tydligt, kvantifierbart 
resultat, vilket ligger i intresset för studien. Enkäter har gjort det möjligt att vända sig till två 
föräldragrupper, vars förskolor arbetar i olika grad med att förtydliga uppdraget, och därmed 
undersöka om förskolans ansträngningar att informera, påverkar föräldrarnas förväntningar. 
 
Resultat 
 
Framför allt är förskolans omsorgsfunktion väl förankrad hos föräldrarna. Föräldrarna vill att 
deras barn ska känna sig trygga på förskolan och de vill att deras barn ska bli bekräftade. På 
ett lekfullt sätt förväntar sig föräldrarna att barnen ska utveckla kunskaper de kan ha nytta av i 
framtiden och de vill ha en öppen dialog med personalen på förskolan. 
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FÖRORD 
 
Först och främst vill jag tacka deltagarna i både min studie och min pilotstudie som har gjort 
själva undersökningen möjlig, det hade blivit en ganska tråkig rapport annars. Jag vill också 
tacka min handledare Christer Wede för alla kloka tips och idéer om hur jag på bästa sätt har 
kunnat genomföra mitt arbete. Du har varit ett stort stöd för mig. Jag vill också rikta ett tack 
till examinator Sonja Kihlström för de sista kloka orden och förslagen till justeringar för att 
höja kvalitén ytterligare i mitt arbete. 
 
Jag känner mig oerhört tacksam för att jag under både utbildningens och studiens 
genomförande varit omringad av människor i min närhet som på olika sätt varit till stor hjälp 
och som har stöttat mig under hela denna resa. Jag tror inte att ni förstår hur mycket jag 
uppskattar allt ni gör och ni ska veta att ni är guld värda! 
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INLEDNING 
 
”Det enda som krävs är det sociala och att ha god hand om barn – jag har jättebra hand om 
min kompis dotter, hon älskar mig, och jag skulle lätt kunna arbeta på dagis” den 
kommentaren fick jag av en nära bekant i 30-årsåldern för inte så länge sedan. Jag läste då 
upp några strävansmål ur Lpfö98, både vad förskolan ska sträva efter att varje barn uppnår 
och vad en förskollärare har för ansvar och svarade sedan personen med att ”det sociala är 
självklart en viktig del, sedan är det en hel del du hinner lära dig under en utbildning på 3,5 år, 
men med både en bra social kompetens och en bra utbildning, skulle du nog bli en riktigt bra 
förskollärare”. Jag upplever att det är många som inte vet vilka olika delar som innefattas i 
förskolans uppdrag och att det i sin tur resulterar i den låga status yrket har i samhället. 
Framför allt, upplever jag att det kretsar kring omvårdnad av barn och självklart är det 
fortfarande en stor del av förskolans uppdrag men samtidigt har förskolan utvecklats under 
åren, vilket jag kommer lyfta i bakgrunden, och dagens förskola innehåller också andra inslag 
utöver just omvårdnad. Förskolans uppdrag beskrivs i Lpfö98 med att omsorg, fostran och 
lärande ska bilda en helhet och det måste synliggöras för de utanför verksamheten för att de 
ska få en förståelse för verksamheten. 
 
I Lpfö98 finns ett eget avsnitt om just ”förskola och hem” där föräldrasamverkan lyfts och 
genom hela läroplanen betonas vikten av att förskolan är ett komplement till hemmet. För att 
detta ska fungera måste det finnas ett gemensamt intresse från båda parter, men det står också 
i läroplanen att det är vårt ansvar att ge föräldrarna möjligheten till delaktighet och inflytande 
över verksamheten och då krävs det naturligtvis först och främst att de har kännedom om 
förskolans uppdrag.  
 
För mig som har studerat i snart 3,5 år har de två uttryckssätten som används för 
verksamheten, förskola och dagis, väldigt olika betydelse för mig och hur jag tolkar att den 
uppfattas. Jag förknippar att uttrycket dagis cirkulerar mer när fokus framförallt ligger på 
tillsynsfunktionen och att uttrycket förskola figurerar kring helhetsbilden av omsorg, fostran 
och lärande. Jag upplever att det är det förstnämnda uttrycket som figurerar mest i samhället 
och jag undrar om det har någon betydelse eller om det egentligen bara är en bagatell som inte 
påverkar förväntningarna på verksamheten. Det kan lika gärna vara så att de som använder 
uttrycket ”dagis” vet precis vad som händer och sker innanför förskolans väggar och upplever 
det som en lärande och utvecklande verksamhet för barnen.  
 
Det jag har för avsikt att undersöka med min studie är alltså huruvida förskolans verksamhet 
är legitim, det vill säga överensstämmande, med föräldrarnas syn på verksamheten. Alltså, 
stämmer statens läroplan, Lpfö98 reviderad 2010, överens med ”föräldrarnas läroplan” för 
förskolan. Anser föräldrarna att det som står i läroplanen och det som sker på förskolan - är 
det de själva vill ska vara i fokus för verksamheten och om förskolans försök att nå ut med 
information om uppdraget påverkar deras förväntningar. 
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SYFTE 
 
Syftet med studien är att få en inblick i föräldrars förväntningar på förskolans uppdrag och 
sätta det i relation till det faktiska uppdraget. 
 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

• Vilka förväntningar har föräldrar på förskolan? 
• Har föräldrarna kännedom om läroplanen och påverkar det deras förväntningar? 
• Har förskolans ansträngningar att nå ut med sitt uppdrag betydelse för föräldrarnas 

förväntningar på förskolan? 
 

AVGRÄNSNINGAR OCH UPPSATSENS DISPOSITION 
I bakgrunden kommer huvudsakligen förskolans framväxt och profession att presenteras i 
relation till studiens syfte. Mot bakgrund av syftet kommer studien att genomföras med den 
kvantitativa metoden, då poängen är att nå ut till många. Föräldrar i den här studien innefattar 
såväl biologiska föräldrar som andra vårdnadshavare och det är föräldrarna som står i fokus i 
studien. När Lpfö98 nämns och refereras till i studien är det den reviderade versionen från 
2010 som menas.  
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BAKGRUND 
 
En sammanfattning och tillbakablick över förskolans historia och uppkomst, hur det började 
och hur utvecklingen sett ut fram till idag, presenteras ur både internationellt och nationellt 
perspektiv. Redogörelse för förskolans uppdrag idag, med fokus på begreppen: omsorg, 
fostran och lärande som ska bilda en helhet i förskolans pedagogiska verksamhet, utöver 
dessa tre begrepp lyfts också föräldrasamverkan. Förskolläraryrkets professionalisering och 
vad det innebär för yrket och tidigare forskning om vad föräldrar förväntar sig av förskolan 
kommer också att tas upp i detta avsnitt. 
 

FÖRSKOLAN GENOM TIDERNA 
Historiskt sett är det många aspekter med förskolan som är väldigt nya och nedan följer en 
sammanfattning om hur förskolan har utvecklats, från fattigskola fram till nu. Förskolans 
framväxt har utvecklats parallellt i flera länder och för att få en bild av framväxten bakom 
förskolan som helhet presenteras det först ur ett internationellt perspektiv men avslutningsvis 
även med de väsentligaste delarna för utvecklingen av den svenska förskolan.  
 
Många är pedagogerna som påverkat och inspirerat till de olika institutionernas utveckling 
men först omnämns följande tre pedagoger som betytt mycket för pedagogikens utveckling 
överlag (Simmons-Christenson, 1997, ss.58-71). Det första riktigt stora namnet inom den 
moderna pedagogikens innebörd, är Jean Jacques Rousseau (1712-1778) som kämpade för 
barnens rättigheter och påverkade den tidigare så hårda uppfostran till en friare sådan. Han 
menade att lärarens främsta uppgift var att skapa effektiva situationer som främjade 
utvecklingen. En som försökte bygga vidare på Rousseaus idéer var Johann Bernhard 
Basedow (1724-1790) vars storhet låg i hans lekpedagogik, där fokus låg på att leka in 
kunskap. Han strävade också efter kunskap som kunde sättas in i ett sammanhang och som 
var anpassad efter barnens utveckling. Genom debatterna kring Basedows idéer var grunden 
lagd för nästa stora pedagog, Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) ansåg att utbildningen 
var en förutsättning för samhällsutvecklingen och att den tidiga utvecklingen var av stor vikt. 
Han betonade också att alla är enskilda individer som agerar på olika sätt men att situationen 
individen befinner sig i påverkar agerandet. 

Småbarnsskolan - förskolepedagogiken tar sin början 
Johann Friedrich Oberlin startade på 1770-talet upp några skolor för barn som framförallt 
syftade till att utveckla det sociala men som sedan övergick mer åt en pedagogisk verksamhet. 
Oberlin hade en idé om att även de allra yngsta barnen kunde lära sig mycket och inrättade 
därför också småbarnsskolor som var ämnade för dem. Småbarnsskolan skulle fostra barnen, 
grundlägga goda vanor och innehålla undervisning på ett sätt som barnen kunde glädjas av 
och ha nytta av i framtiden. Louise Scheppler arbetade i Oberlins småbarnsskola och brukar 
kallas ”den allra första förskolläraren”. Det som utmärkte henne var att hon engagerade sig i 
barnens vistelse genom att själv alltid vara delaktig och hitta lämpliga lekar och aktiviteter för 
dem. Hon läste och sjöng för barnen och undervisade dem om allt från växter och djur till 
ärlighet och respekt (Simmons-Christenson, 1997, ss.84-85). 
 
1802 grundades den första småbarnsskolan i Tyskland av Pauline von Lippe. Under de tider 
som mödrarna var i störst behov av omsorg om sina barn höll de öppet och barnen blev där 
undervisade om hygien och gott uppförande, de lekte och lyssnade till berättelser och de fick 
näringsrika måltider. Lippe ville inte att det skulle vara någon skolmässig prägel på anstalten 
(Simmons-Christenson, 1997, s.86). Vidare lyfter Simmons-Christenson (ss.88-92) att Robert  
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Owen byggde en skola i England som startade 1816, för att de barn under sex år, som ännu 
inte arbetade, inte skulle behöva vara ensamma hemma utan tillsyn på dagarna. Owen 
strukturerade upp verksamheten genom att lägga fokus på barnens behov, ömsesidig vänlighet 
och andra nyttiga lärdomar, vård och tillsyn, goda vanor och att barnen trivdes. Han strävade 
också efter att försöka väcka deras nyfikenhet i undervisningen. Owen hade inte själv tid att 
arbeta i skolan utan anställde James Buchanan som utan några egentliga hjälpmedel i 
undervisningen började utforma egna rörelselekar och sånger samtidigt som han ägnade stor 
vikt vid läsning, skrivning och räkning. Buchanan kallades sedan till London där utvecklingen 
fortsatte, tog namnet ”infant school” och ökningen av institutioner ökade än mer och spred 
sig, bland annat till Sverige där begreppet ”småbarnsskola” togs.   
 
Pauline Kergomard blev generalinspektör för alla institutioner i Frankrike 1878. Hon skrev ett 
flertal böcker där hon beskrev sina idéer för småbarnsskolan och utformade ett mycket tidigt 
pedagogiskt program. Kergomard lyfte aspekter som att det skulle vara en skolföreberedande 
institution och att det skulle vara ett bra samarbete med hemmet. Vid utbildningen av 
kindergartenlärarinnor i Sverige ingick just Kergomards pedagogiska program som en del av 
utbildningen (Simmons-Christenson, 1997, ss.98-99). 

Barnkrubban 
Industrialismens genombrott runtom i Europa utvecklade också ett större behov hos de fattiga 
föräldrarna att slippa lämna de barn som var yngre än 5-6 år ensamma hemma. Det ledde till 
att barnkrubban tog sin form i början och mitten av 1800-talet, en anstalt vars enda syfte var 
att barn mellan 2-6 år fick den allra nödvändigaste vården och tillsynen under tiden som deras 
föräldrar arbetade. Framför allt var dagen indelad i ett strukturerat schema med givna tider för 
exempelvis mat och toalettbesök. Det sociala var givetvis till fördel för barnen men förutom 
det sociala, vården och tillsynen fanns det ingen direkt pedagogisk tanke bakom 
verksamheten (Simmons-Christenson, 1997, ss.77-81). 

Kindergarten - lek och praktiskt lärande 
Först efter att både småbarnsskolan och barnkrubban etablerat sig i slutet av 1800-talet, 
startade Friedrich Fröbel den institution som kom att kallas kindergarten, eller barnträdgård 
som det översattes och uppkallades på svenska. Fröbel hade klart för sig att förskoleåldern har 
en enorm betydelse för barns utveckling och menade också att möjlighet skulle ges för att 
kunna utvecklas fritt innan skolan. Fröbel fokuserade på barnens behov och framförallt då på 
leken som för honom var något som skulle tas på allvar eftersom det gav barnen rika lärdomar 
om att bland annat uttrycka tankar och känslor men han poängterade också vikten av de 
vuxnas skicklighet i att leda barn in i meningsfull lek. Fröbel ansåg att institutionen skulle 
vara ett komplement till hemmet, då han ansåg att hemmet i alla lägen är det viktigaste för 
barnen. Något som Fröbel värderade högt var att uppmuntra barn till att själva testa och 
upptäcka och därmed lära genom den egna erfarenheten och praktisk handling (Simmons- 
Christenson, 1997, ss.100-102). 
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DEN SVENSKA FÖRSKOLANS FRAMVÄXT 

Från barnkrubba och småbarnsskola till daghem och lekskolor 
Simmons-Christenson (1997, ss.178-183) betonar att framväxten av förskolan i Sverige 
påminner starkt om framväxten i övriga Europeiska länder och att det i början helt och hållet 
var privatpersoner som höll i institutionerna då myndigheterna var relativt ointresserade. När 
den första svenska småbarnsskolan startades 1836 i Stockholm av överste Carl af Forsell 
innehöll den både undervisning och socialt lärande för de barn som vistades där. Forsell hade 
höga tankar om att lärarinnorna skulle vara väl bildade för detta arbete. Efter Fröbels 
storhetstid var det många småbarnsskolor i Sverige som övergick till barnträdgårdar.  
 
För Sveriges del var det ungefär tjugo år efter småbarnsskolans introduktion som 
barnkrubborna tog sin början, också här i samband med industrialismen. 1854 startades den 
första barnkrubban i Sverige upp i Stockholm, den bedrevs parallellt med småbarnsskolan, 
men utan någon pedagogisk verksamhet (Simmons-Christenson, 1997, s.83). Istället låg fokus 
enbart på omsorgen om de fattiga barnen på ett mycket strukturerat och primitivt sätt men det 
var ändå en klar förbättring gentemot att få klara sig själva medan föräldrarna arbetade 
(Persson, 1994, s.49).  
 
Från Tyskland och Fröbels idéer kom runt sekelskiftet nästa verksamhet för barn (Martin 
Korpi, 2006, s.13). Simmons-Christenson (1997, s.186) skildrar Anna Eklunds betydelse som 
efter att ha studerat vid ”Pestalozzi-Fröbelhaus” i Berlin, startade en kindergarten 1896 i 
Stockholm som blev mycket omtalad och betydelsefull för förskolans utveckling, även om det 
inte var den första. Fröbels idéer innebar en tydlig kontrast mot både småbarnsskolan och 
barnkrubborna då de kom att inspirera till praktiskt lärande, lek och frihet, vilket var 
utmärkande för kindergarten. Eklund såg också kindergarten som en självklar grund för den 
kommande skolgången. Simmons-Christenson (1997, ss.192-195) lyfter också systrarna 
Moberg som fick fart på barnträdgårdarnas utveckling i Sverige. De var influerade av Fröbels 
pedagogik och öppnade 1904 den fösta folkbarnträdgården i Sverige, öppen för alla barn från 
arbetarfamiljer som var mellan fyra och sex år.  
 
Då barnkrubborna var ämnade för de fattiga familjerna fick institutionen även en 
fattigstämpel över sig, som levde kvar så länge som till 1950-talet (Martin Korpi, 2006, s.13). 
En fattigstämpel som Alva Myrdal redan under mitten av 1930-talet strävade efter att få bort. 
Hon ansåg istället att det skulle införas storbarnkammare som var till för alla barn oavsett 
samhällsklass, där de kunde få möta social fostran, trygg omsorg och utvecklande aktiviteter 
av väl utbildade pedagoger (Johansson & Åstedt, 1996, s.40). 
 
Under 40-, 50- och 60-talet började barnomsorgen kommunaliseras och övergick på så sätt till 
att beröra samhället allt mer. De tidigare institutionerna bytte namn till daghem (barnkrubba) 
och lekskolor (barnträdgård), som tillsammans bildade det staten kallade ”halvöppen 
barnavård”. Framförallt formulerades det att institutionerna skulle ge barnen ”fostran och 
eftersyn” men också med ambitioner om att kombinera det med pedagogisk verksamhet, 
lekskolorna låg där ett steg före och uppfattades därför ha högre status. Den pedagogiska 
likvärdigheten mellan de båda verksamheterna framhölls i de olika betänkanden som 
presenterades och 1962 uttrycktes det att vistelsetiden skulle vara enda skillnaden (Johansson 
& Åstedt, 1996, ss.40-41). Martin Korpi (2006, s.18) menar att en anledning till att det 
pedagogiska sköts undan en aning i daghemmen var att det efter andra världskrigets slut var 
ett kraftigt ökat barnafödande vilket ledde till att platserna i daghemmen inte räckte till, även 
om barngrupperna utökades och det i stort sett endast fokuserades på omsorg. 
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Från Barnstugeutredningen till Lpfö98 
Simmons-Christenson (1997, ss.245-250) lyfter 1968 års barnstugeutredning, BU, som har 
kommit att betyda mycket för förskolans senare utveckling. Det var många banbrytande 
förslag som kom med utredningen och även den efterföljande ”förskolelagen” som trädde i 
kraft den 1 juli 1975. Bland annat föreslogs det att begreppet förskola skulle bli det 
övergripande namnet för all barnomsorg, barngrupperna skulle vara åldersblandade, alla som 
arbetade eller studerade skulle få plats för sina barn i daghem och att ett gott samarbete med 
hemmet skulle eftersträvas dessutom infördes allmän förskola för 6-åringar, som innebar 525 
kostnadsfria timmar/år. Simmons-Christenson menar att många av rekommendationerna i 
utredningen frångicks och ”förskolelagen” omarbetades redan 1977 till ”barnomsorgslagen”. 
Simmons-Christenson lyfter att det i och med den nya lagen var begreppet barnomsorg som 
betonades mer än förskola och så småningom började också daghemmen att kallas för ”dagis” 
och därmed blev verksamhetens innebörd ur pedagogisk synvinkel i stort sett obekant. 
Persson och Campner (2000, s.47) menar att den snabba tillväxten av förskolorna under 1970-
talet resulterade i att fokus låg mer på service till föräldrar än ett pedagogiskt arbete. 
 
Innan Lpfö98 arbetades det efter ”Pedagogiskt program för Förskolan” från 1987, det var mer 
detaljerat i beskrivningen om hur arbetet skulle gå till för att nå målen, till skillnad från 
dagens läroplan som ger pedagogerna större frihet och möjlighet till egna tolkningar (Persson 
& Campner, 2000, s.11). Som samhällsinstitution växte sig förskolan starkare i och med att 
ansvaret för förskolan överflyttades från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet 
1996. I mars 1998 var också propositionen för Lpfö98 klar och kom att gälla från den 1 juni 
samma år. Läroplanen blev varmt välkomnad men möttes av protester från förskollärarnas 
fackförbund som menade på att förskollärarnas roll och ansvar skulle förtydligas än mer. 
Persson och Campner (2000) menar att Lpfö98 innebar ett stort lyft för yrket, då det 
pedagogiska arbetet framhävdes i högre grad. 
 
Simmons-Christenson (1997, s.236) menar att debatten kring förskolan ständigt är aktuell 
men att många av dessa ursprungliga idéer fortfarande ligger till grund för verksamheten. Hon 
lyfter också att fokus i Sverige främst legat på tillsynsbehovet medan andra europeiska länder 
sett mer till utbildning och barnens behov av en pedagogisk miljö. 
 

FÖRSKOLANS UPPDRAG 
Det som framförallt förändrats över tid är syftet med förskolan. Om den är till för barnen, 
samhället eller båda delar har pendlat fram och tillbaka men enligt förskolans uppdrag idag är 
förskolan till för både individen och samhället. Detta då det är en demokratisk värdegrund 
som diskuteras och som barnen ska fostras in i (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999).  
 

”Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, 
fostran och lärande bildar en helhet … Förskolan ska vara ett stöd för 
familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. 
Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje 
barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.” (Lpfö98, s.7) 

 
Förskolan styrs alltså av skollagen (Den nya skollagen: för kunskap, valfrihet, och trygghet

1) 
och det är Utbildningsdepartementet som ansvarar för verksamheten. Lpfö98 beskriver 
verksamhetens uppdrag och presenterar strävansmål och riktlinjer att arbeta efter i förskolan. 
Genom alla nivåer i både förskolan och skolan, är det en gemensam syn på barns lärande och 
utveckling som lyfts och återspeglas vilket gör att Lpfö98 symboliserar en enighet 
                                                 
1 Regeringens proposition 2009/10:165, 2010 
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tillsammans med skolans läroplan, där en gemensam värdegrund lyfts som förväntas 
genomsyra all pedagogisk verksamhet. Att den gemensamma synen på barns lärande är något 
att bygga vidare på och att skolan har något att lära av förskolans fria och lekfulla pedagogik 
är något som framhålls av Jonstoij (2000, s.44) som också menar att mycket av det som står i 
Lpfö98 redan är bekant genom tidigare dokument och riktlinjer men att Lpfö98 är en 
förordning som ska följas vilket innebär att inget i läroplanen är möjligt för pedagogerna att 
välja bort men däremot är det upp till dem hur de går tillväga för att uppfylla kriterierna. 
Berntsson (1999, s.4) menar att det krävs att en förskollärare förfogar över både teoretiska, 
praktikgrundade och personlighetsrelaterade kunskaper för att kunna uppfylla och verkställa 
de mål och riktlinjer som finns för förskolan.  
 

”Förskolan är till för att alla barn utifrån sina behov och sin förmåga skall få 
umgås, leka och lära tillsammans med andra barn. De skall också få den 
omsorg och omvårdnad de behöver, allt under trygga, lustfyllda och 
utvecklande former.” (Johansson & Åstedt, 1996, s.133) 
 

Johansson och Åstedt (1996, ss.129-132) lyfter också förskolans kompletterande roll och vad 
det egentligen innebär att komplettera hemmet och de betonar att det både ska gälla det som 
barnen upplever i och utanför förskolan. För att kunna ge barnen möjlighet till rätt sorts 
stimulering krävs det enligt Johansson och Åstedt att förskolans personal är väl insatta i 
barnets liv utanför förskolan, vilket i sin tur kräver ett gott samarbete med föräldrarna.  
 
Ekman och Sundell (1992, ss 10-12) lyfter frågan om förskolan är till för att komplettera eller 
kompensera hemmet? De betonar att både det kompletterande och det kompenserande är 
väsentligt då förskolan å ena sidan är frivillig och ska fungera som utfyllnad, där 
förskolepersonalen gör i stort sett samma saker som föräldrarna. Å andra sidan tar de också 
upp det kompensatoriska där förskolan erbjuder annat än hemmet och framför allt något som 
är bättre och mer adekvat för barnens lärande och utveckling.  
 
Omsorg 
”Omsorg innebär att göra språnget mellan hem och förskola så litet som möjligt för barnen” 
skriver Pape (2001, ss.102-103) och syftar till att förskolans personal ska anpassa sig för att 
tillgodose barnens behov utefter deras egna förutsättningar och att en god omsorg inte betyder 
samma omsorg för alla barn. Först när en god relation byggts upp både med barnet och med 
föräldrarna, kan barnet förväntas känna trygghet i förskolan. Pape betonar omsorg ur två 
perspektiv: den naturliga omsorgen, som föräldrar känner för sina barn, men också den 
professionella omsorgen som förskolans personal ger.  
 
Wallskog (1999 s.18) menar att ett av uppdragen inom yrket som förskollärare är att vårda 
barnet genom att ge tröst, se till så att barnet har torra kläder, ge näringsrik och bra mat, visa 
kärlek och omsorg samt att ge barnet en bekräftelse. Markström (2007, ss.56-62) lyfter 
förskolans karaktär av att små barn ska tas om hand och att deras behov, både kroppsliga och 
känslomässiga, ska tillfredsställas och hon beskriver den fysiska delen av omsorg med 
exemplen mat, vila och utevistelse. 

Fostran 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, s.37) betonar den demokratiska grunden som 
förskolan bygger på och lyfter att förskolan har som uppgift att fostra barn till demokratiska 
medborgare. Framför allt menar de, att barnen för att nå dessa mål, behöver uppleva 
situationer där de får möjlighet att bland annat träna sina färdigheter i att läsa och uttrycka sig, 
kritiskt granska information och argumentera för sina åsikter, dessutom bör de också 
uppmuntras till att vilja påverka, med en logisk start i förskolans verksamhet. 
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Lärande 
Förskolan har med åren fått en allt viktigare roll i samhället och ses mer och mer som en 
verksamhet där pedagoger förbereder barnen inför ett livslångt lärande. Det är pedagogens 
uppgift att redan i förskolan förbereda barnen så de får med sig rätt kunskaper för att sedan 
klara av de kommande skolåren (Wallskog 1999, s 11). Hon menar att yrkesrollen även 
innefattar att se till så att ett lärande och en utveckling sker genom att fånga upp vardagliga 
situationer och göra dem till lärande tillfällen. 
 
Utefter både barnens intressen och målen i läroplanen ska en pedagogisk och lärande 
verksamhet skapas, där de bestämda målen är ett resultat av vad som anses vara kriterier för 
att utveckla individen själv och individens förmåga att fungera i samhället (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 2006, s.33). Vidare menar de att barns lärande ska ses som en helhet, 
oavsett i vilket forum de utvecklas men att lärandefokus i förskolan ska ligga på att utveckla 
den sociala och kommunikativa kompetensen, förståelse för olika innehåll och fenomen samt 
att barnen utvecklar ett positivt självförtroende och därmed har tilltro till sin egen förmåga. 
 
Pape (2001, ss.89-101) lyfter det formella lärandet, det som sker i de situationer som 
genomförs efter noggrann planering, som en av många arenor för barns lärande. Men om de 
situationer som uppstår i barnens vardag utnyttjas, menar hon att en arena för socialt lärande i 
positiv bemärkelse uppstår. Pape betonar vikten av att ta tillvara på stunden genom att låta 
intresseväckande aspekter i vardagen få ta plats och arbetas med. Hon menar att vi ska sätta 
upp mål och innehåll även för dessa tillfällen och dessutom möjliggöra en utvärdering av 
vardagsaktiviteterna. Detta menar Pape skulle vara ett steg i att synliggöra pedagogiken mer 
för utomstående, bland annat då föräldrarna.  

Förskolan och hemmet 
Wallskog (1999 s.19) menar att en annan viktig del i förskollärarens roll är att skapa goda 
kontakter med barnet samt barnets föräldrar. Detta för att föräldrarna ska kunna känna ett 
förtroende och en tillit för förskolan. Hon menar att tilliten skapas då föräldrarna ser att barnet 
trivs och har det bra på förskolan. Alla föräldrar vill självklart sitt barns bästa oavsett hur 
mycket engagemang de har för verksamheten. Det kan bero på olika faktorer, som till 
exempel att familjer kan se ut på många olika sätt och att föräldrarna då har olika 
förutsättningar att engagera sig i arbetet på förskolan. Även Souto-Manning och Swick (2006, 
ss.187-189) belyser samspelet mellan föräldrar och skola och de menar bland annat att 
föräldrar påverkas av upplevelser från sin egen barndom. De lyfter även att forskning visar på 
att föräldrar har blivit mer engagerade under de senaste 20 åren och menar att hänsyn ska tas 
till eventuella skillnader i föräldrarnas sociala, språkliga och kulturella förutsättningar om 
engagemanget från föräldrarna är lågt, det ska inte bara förutsättas att de inte är intresserade. 
 
Den dagliga kontakten mellan föräldrar och personal på förskolan är viktig menar Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2006, s.136) och betonar att det är vårt ansvar att ta initiativ till att 
skapa en god kontakt med hemmet och målet med det är att föräldrarna ska känna sig 
välkomna och delaktiga i verksamheten. De menar dock att det för de flesta föräldrarna 
förmodligen är viktigast att deras barn trivs och känner sig trygga i förskolan, samt att de har 
möjlighet att påverka.  
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FÖRSKOLLÄRARYRKETS PROFESSION 
För att kunna tala om ett yrke som en profession krävs det att de som utövar yrket äger 
kunskapen om hur yrket ska utövas (Berntsson, 1999, ss.2-3). I förskolläraryrkets fall stöter 
detta på en viss problematik beroende på vilken del av yrkets uppdrag som betonas. 
Omsorgen om barnen som vistas i förskolan, kan ses som en avlastning och ett hjälpmedel för 
att barnens föräldrar ska ha möjlighet att arbeta, en tillsynsfunktion. Denna del av uppdraget 
är inte någon kunskap som förskollärare har ensamrätt på, utan den kunskapen finns även hos 
föräldrarna, vilket leder till att det inte är grund nog, till att förstärka yrkets profession. 
 
Persson och Campner (2000, s.25) lyfter att det är föräldrarnas behov av tillsynsfunktionen 
som är den ledande punkten i den ständigt aktuella diskussionen kring alla barns rätt till 
förskola, inte det faktum att barns utveckling och lärande gynnas av att vistas på förskolan. 
De upplever en frustration över att fokus, från både föräldrar och politiker, knappt berör 
barnets rättigheter och uttrycker det som att de inte blir tagna på allvar i sin yrkesprofession. 
Likväl som de är förvånade och frustrerade över dessa attityder till förskolan, lika eniga är de 
om att förskollärare själva har ett stort ansvar i att utnyttja olika situationer och sin position, 
till att berätta om sin verksamhet utifrån en förskollärares perspektiv (Persson & Campner, 
s.226). 
 
De två andra delarna som tillsammans med omsorg bildar en helhet är som sagt fostran och 
lärande. Framför allt när det diskuteras om förskolläraryrkets profession, är det i den lärande 
delen möjligheterna finns för att professionalisera yrket. Lpfö98 lyfter förskolans pedagogiska 
uppdrag och skillnaden för förskolan innan och efter läroplanen är framför allt att det 
pedagogiska uppdraget lyfts. Berntsson (1999, s.2-5) menar dock att professionen inte höjts i 
önskad grad för att det i Lpfö98 inte betonas att det är förskollärarens ansvar utan det har 
istället varit ”alla som arbetar i förskolan” eller ”arbetslaget” som har haft ansvaret, enligt 
läroplanen. Om det pedagogiska ansvaret inte ligger hos de högskoleutbildade förskollärarna 
utan hos alla som arbetar i förskolan, oavsett utbildning, även om det står att det krävs väl 
utbildad personal för att nå målen, kan det inte hävdas att förskollärarna äger kompetensen. I 
den reviderade versionen av Lpfö98 är det dock denna aspekt som är en av de mest markanta 
skillnaderna. Nu är punkterna om vad personalen på förskolan ska ansvara för, uppdelat i 
”förskolläraren ska ansvara för…” och ”arbetslaget ska…” och poängterar på så sätt att ett 
särskilt ansvar ligger hos förskolläraren som har en utbildning som vilar på vetenskaplig 
grund. 
 
Dessutom betonar Berntsson (1999, s.13) att det inom förskolans verksamhet finns värdefull 
kompetens och att det är en god verksamhet men hon lyfter också det faktum att förskollärare 
är mer måna om att bedriva just denna goda verksamhet än att profilera den. Berntsson menar 
således att det är tänkbart att få känner till vilken kompetens förskollärarna förfogar över och 
vilken pedagogisk verksamhet som bedrivs i förskolan och hon menar att profileringen måste 
förbättras för att stärka yrkets profession. 
 
Fredriksson (1991, s.39) intervjuade bland annat en utländsk förskollärare som nu arbetade i 
Sverige och hon menade att det var stor skillnad på hur yrket betraktades av förskollärarna 
själva. Hon upplevde att förskollärarna i Sverige inte var särskilt stolta över sitt arbete och att 
de inte själva ansåg att utbildningen var nödvändig för arbetet. Den utländska förskolläraren 
menade istället att fokus måste ligga på allt det pedagogiska som görs för barnen varje dag 
och att det i sin tur leder till en tryggare och stoltare känsla för sitt arbete. Även en förälder i 
Fredrikssons studie, förundrades över att svenska förskollärare upplevdes som osäkra på sina 
kunskaper. Föräldern hade då ställt samma fråga om sitt barn både på förskolan i Sverige och  
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den nya i Frankrike och hon menade på att de i Frankrike hade direkt kunnat förklara tydligt 
vad hennes barn behövde medan de i Sverige hade svarat mer diffust. Fredriksson poängterar 
att det inte är för att framställa den franska förskolan som förälderns kommentar tagits med 
utan menar att yrkesstoltheten och tilltron till sina kunskaper och erfarenheter är starkare i 
andra länder (Fredriksson, s.47) 
 
I Legitimation av lärare och förskollärare (2010, s.23-28) presenteras det beslut som 
Riksdagen nyligen beslutat om, att en lärarlegitimation ska introduceras med start den 1 juli 
2011 med sikte på att det ska gälla fullt ut från och med den 1 juli 2012. Lärarlegitimationen 
innebär att det kommer att ställas högre krav på att den som undervisar har behörighet. För att 
få sin lärarlegitimation kommer det att krävas examensbevis för avlagd lärarutbildning och 
vilken behörighet den ger och en introduktionsperiod på minst ett läsårs arbete där möjlighet 
ges att se om läraren är lämpad att genomföra det självständiga arbete som yrket innebär. 
Lärarlegitimationen visar alltså på att läraren förutom sin utbildning också har prövats och 
uppfattats som lämplig för arbetet. Majoriteten av de organisationer och myndigheter som 
varit delaktiga i beslutet om lärarlegitimationen är positiva till dess införande. Lärarförbundet 
uttrycker att de länge efterfrågat ett liknande yrkesbevis som tillsammans med det stärkta 
behörighetskravet kommer att kunna stärka yrkets profession.  
 

TIDIGARE FORSKNING OM FÖRÄLDRARS FÖRVÄNTNINGAR PÅ FÖRSKOLAN 
Markström (2007) har som utgångspunkt i sin forskning, att bidra till förståelse för förskolans 
roll i samhället. Hon har undersökt bland annat föräldrars föreställningar om verksamheten 
och behandlar frågor om hur förskolan karaktäriseras. Markström (ss.173-177) menar att 
förskolan kan beskrivas både ur ett kortsiktigt och ur ett längre perspektiv, fokus ligger alltså 
på att barnen har det bra här och nu samtidigt som uppdraget innefattar att förbereda barnen 
inför kommande skolgång. Föräldrarna i hennes studie har olika åsikter om vad som är viktigt 
i förskolan, men hon betonar att de flesta har en uppfattning om att det är viktigt att 
personalen på förskolan arbetar pedagogiskt, att barnen får någon form av intellektuell träning 
och att de lär sig sådant de kan ha nytta av. Någon förälder uttryckte det dock som att 
”färdigheter kommer i andra hand” (s.174). Den sociala biten, samspelets viktiga roll och att 
lära sig följa regler är två exempel på vad många föräldrar lyfter i studien. Föräldrarna i 
studien har delad uppfattning om kraven och förväntningarna som ställs på barnen i förskolan 
och en del föräldrar anser till exempel att det pedagogiska inslaget i förskolan ska vara 
frivilligt för barnen att delta i.  
 
Social samvaro och att kunna umgås i grupp, lek och lekfulla teman, det är några av de 
aspekter som många av föräldrarna i Fredrikssons (1991, ss.49-55) studie lyfter som en viktig 
del i förskolan. Att barnen får vara med och bestämma aktiviteterna som ska genomföras är 
också något föräldrarna i Fredrikssons studie lyfter. Två av 27 föräldrapar svarade att de inte 
ansåg att det skulle arbetas mer med siffror och bokstäver men inga svarade heller att det 
arbetades för mycket med det. En av de föräldrar som svarade nej motiverade det med att det 
är viktigare att hennes barn lär sig att stå på sig och göra det hon vill än att hon lär sig skriva 
och räkna i skolan. 17 av 28 föräldrapar ser förskolan som en förberedelse för skolan medan 
några föräldrar anser att förskolan har en egen viktig roll. Det finns även de föräldrar som 
anser att förskolans pedagogik är överlägsen skolans och anser att det ska lekas in mer 
kunskap även under de första åren i skolan. Majoriteten av föräldrarna vill inte att förskolan 
ska bli mer skollik aktivitetsmässigt.  
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Sundell och Ekman (1992, ss.25-33) lyfter föräldrars förväntningar genom två undersökningar 
som gjorts vid FoU-byrån vid Stockholms socialförvaltning, där två föräldragrupper, 
oberoende av varandra, fått svara på frågor kring förskolans innehåll. Det styrdokument som 
var aktuellt när dessa undersökningar gjordes var ”Lära i förskolan” från 1990 vilket innebär 
att det är en undersökning gjord innan Lpfö98 infördes. Resultatet av undersökningarna 
antyder enligt Sundell och Ekman på att föräldrarna ser förskolan och hemmet som två olika 
utvecklingssfärer för barnen. Majoriteten av föräldrarna ansåg att barnets sociala och 
känslomässiga utveckling var hemmets ansvar och att kunskaper och färdigheter var 
förskolans ansvar. Sundell och Ekman lyfter bristande kunskap om förskolans innehåll, som 
en möjlig förklaring till att föräldrarnas förväntningar inte stämde överens med verksamheten. 
 
Cochran (1997, s.18) menar att det lilla barnets tidiga utbildning till viss del är beroende av 
goda relationer mellan föräldrar och yrkesverksamma då det är viktigt att de kommer fram till 
olika sätt att koppla samman familjens privata traditioner med allmänhetens normer och 
värden. Även Persson och Campner (2000, ss.196-197) lyfter relationen med föräldrar som 
viktig och menar att det är en förutsättning att vi pedagoger informerar dem om vilka mål och 
riktlinjer som gäller i förskolan och på så sätt ge dem en inblick i vårt arbete, först då kan 
föräldrarna vara med och påverka verksamheten. 
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SAMMANFATTNING 
 
Förskolans framväxt 

Småbarnsskolan var tidig med en pedagogisk verksamhet där de tre begreppen omsorg, 
fostran, lärande cirkulerade som helhet. Barnkrubban infördes för att tillfredsställa behovet av 
barnomsorg när industrialismen slog igenom, trots småbarnsskolans existens var det inget 
som anammades i barnkrubban utan fokus låg enbart på omsorg och tillsyn av barnen. När 
dessa båda institutioner etablerat sig grundades Fröbels Kindergarten. Denna verksamhet 
innehöll också omsorg, fostran, lärande men motsatte sig ändå både småbarnsskolan och 
barnkrubban genom att sätta barnet i centrum och främja praktiskt lärande, lek och frihet. I 
Sverige utvecklades förskolan likt den gjorde i övriga europeiska länder och framför allt då 
Tyskland (Simmons-Christenson, 1997).  
 
Mellan 40- och 60-talet kommunaliserades barnomsorgen allt mer och institutionerna bytte 
namn till daghem och lekskolor, i båda verksamheterna formulerades det att fostran och 
eftersyn kombinerat med pedagogisk verksamhet var i fokus, lekskolorna låg dock steget före 
daghemmen på det pedagogiska planet (Johansson & Åstedt, 1996). 1968 kom 
Barnstugeutredningen som innebar många förändringar i barnomsorgen, bland annat infördes 
förskolelagen och dessutom föreslogs förskola som övergripande begrepp (Simmons-
Christenson, 1997). Lpfö98 välkomnades starkt som efterträdare till Pedagogiskt Program för 
Förskolan men stötte delvis på motstånd från förskollärarnas fackförbund som menade att 
förskollärarnas ansvar inte förtydligades tillräckligt (Persson och Campner, 2000).  
 
Förskolans uppdrag 

Förskolans uppdrag så som det beskrivs i Lpfö98 är att med barnet i centrum ska omsorg, 
fostran och lärande bilda en helhet. Både förskolan och skolan bygger på en demokratisk 
värdegrund som ska genomsyra all pedagogisk verksamhet och fostra barnen in i samhället 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Förskolan ska komplettera hemmet men kan till 
viss del även ses som kompenserande. För att tillgodose varje barns behov krävs samarbete 
mellan hemmet och förskolan (Johansson & Åstedt, 1996; Ekman & Sundell, 1992). 
 
Förskolläraryrkets profession 

Berntsson (1999) menar att det inom förskolläraryrket fortfarande finns mycket kvar att arbeta 
med för att stärka yrkets profession, särskilt då ur lärandesynpunkt. Profileringen över vilken 
pedagogisk verksamhet som bedrivs i förskolan menar Berntsson måste komma från 
förskollärarna själva. En förändring i den reviderade Lpfö98 är att förskollärarnas ansvar 
förtydligas. Lärarlegitimationen som också är högaktuell spås även den kunna innebära ett 
lyft för yrkets profession, där synliggörs vilka kompetenser förskolläraren förfogar över och 
dessutom bedömts som lämplig för arbetet (Legitimation av lärare och förskollärare, 2010).  
 
Tidigare forskning 

Markström (2007) lyfter att det är stor variation på föräldrarnas svar och förväntningar, dock 
förväntar sig majoriteten av föräldrarna att personalen på förskolan arbetar pedagogiskt. 
Många föräldrar lyfter också det sociala samspelet som en viktig del i förskolan, vilket också 
föräldrarna i Fredrikssons (1991) studie lyfter. Majoriteten av de föräldrarna såg förskolan 
som förberedande för skolan men ville inte att förskolan ska bli mer skollik. Ekman och 
Sundell (1992) menar att bristande kunskap om förskolans uppdrag kan vara orsaken till 
förväntningar som inte stämmer överens med verksamhetens innehåll. Övervägande delen av 
föräldrarna i deras undersökning svarade att det sociala och känslomässiga var hemmets 
ansvar medan kunskaper och färdigheter var något som förskolan skulle ansvara för. 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

BRONFENBRENNERS UTVECKLINGSEKOLOGISKA TEORI 
Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori framhäver omgivningens påverkan 
på oss människor och andra levande organismer, både fysiskt och psykiskt. Han delar in 
omgivningen i fyra nivåer som alla påverkar varandra och oss individer. Bronfenbrenner 
betonar att barn skapar sin egen verklighet i samspel med miljön och att det är ”den egna 
verkligheten” som påverkar barnets lärande och utveckling (Bronfenbrenner, 1979). 
 
Mikronivå 

Nivån som ligger allra närmast barnet är mikronivån som framför allt innefattar närmiljön, där 
barnet kommer i direkt kontakt med omgivningen. Närmiljön består alltså av de vanligaste 
miljöerna barnet vistas i som då till en början fokuseras på hemmet, tillsammans med familj 
och vänner, men som sedan utökas under tiden barnet blir äldre till att innefatta även andra 
miljöer, som till exempel förskolan, skolan och kontinuerliga fritidsaktiviteter. Mikronivån 
kan alltså uttryckas som att det är de sociala relationer, aktiviteter och roller som barnen 
utvecklar i sina olika närmiljöer (Bronfenbrenner, 1979, ss.209-291). 
 
Mesonivå 

Relationen mellan barnets olika närmiljöer, som inom utvecklingsekologin kallas för länkar, 
är det som är i fokus här och mesonivån ska länka samman de olika närmiljöerna så att de 
stämmer överens (Fredriksson, 1991), i det här fallet då samverkan mellan hemmet och 
förskolan. Denna nivå har en direkt påverkan på barnet då Bronfenbrenner betonar just 
samarbetet mellan förskolan och hemmet som en viktig del i barnets utveckling. 
Bronfenbrenner menar att föräldrarna är de viktigaste personerna för barnet och att de måste 
inspireras till att vara delaktiga i sitt barns verksamhet (Bronfenbrenner, 1979, ss.209-236).  
 
Exonivå 

En nivå som ger indirekta konsekvenser för barnet i form av att det kanske framförallt har en 
direkt påverkan på barnets närmiljö och personerna i de olika miljöerna. Det kan till exempel 
vara bostadsområde, arbetsliv, hälso- och sjukvård (Bronfenbrenner, 1979, ss.237-257). 
 
Makronivå 

Makronivån är den del av omgivningen som befinner sig längst ifrån barnet självt, den 
yttersta nivån. Politiska beslut, i form av till exempel styrdokument, samhällets kultur, 
normer, regler och värderingar och familjens funktion i samhället är aspekter som påverkar 
barnets utveckling indirekt under denna nivå (Bronfenbrenner, 1979, ss.258-291). 
 
I studien är det föräldrarnas förväntningar på förskolan som undersöks, huruvida de känner till 
förskolans uppdrag och om det är någon samverkan mellan förskolan och hemmet. 
Bronfenbrenners teori är relevant i det syftet att han poängterar miljöns betydelse och 
påverkan för lärande och utveckling. Alla dessa nivåer påverkar de barn som vistas i 
förskolan och alla nivåer kan kopplas till denna studie för att undersöka förskolans roll i 
samhället. Mesonivån blir extra intressant i det här fallet då den innefattar relationen mellan 
förskolan och hemmet och intresset för att göra denna studie bygger på en uppfattning om att 
synen på förskolans uppdrag inte stämmer överens med hur det beskrivs av staten. 
Bronfenbrenner menar enligt Fredriksson (1991) att barnens utveckling främjas av att kraven 
på barnens roller i de olika närmiljöerna är någorlunda likartade och det betonar Fredriksson i 
sin tur ställer krav på både föräldrar och förskolan att de har förståelse och respekt för 
varandras miljöer. 
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METOD 
 
Thurén (2004 ss 17-21) menar att det inom positivismen ska gå att kvantifiera den fakta vi 
samlar in och dra slutsatser från statistiken. Han menar att positivismen går ut på att skapa så 
säker kunskap som möjligt trots att det är ouppnåeligt att nå detta mål. Thurén beskriver två 
typer av kunskapskällor; den empiriska och den logiska. Den empiriska sanningen får vi 
genom våra fem sinnen och den kan aldrig garanteras vara sann. Den logiska sanningen har 
att göra med vårt intellekt och vårt sätt att använda språket och har en sanning med ett logiskt 
svar, sanningen kan inte vara på två olika sätt. I studien undersöks föräldrarnas förväntningar 
på förskolan och sätts i relation till det faktiska uppdraget, dessutom undersöks det om 
förskolans ansträngningar att nå ut med uppdraget påverkar föräldrarna. I detta avsnitt 
motiveras val av metod, redskap och förhållningssätt till begreppen validitet och reliabilitet. 
 

KVANTITATIV METOD 
Jag kommer att använda mig av en kvantitativ metod då det är den metod som ger ett tydligt, 
kvantifierbart resultat, vilket ligger i mitt intresse för studien. Metoden gör det också möjligt 
att vända sig till två föräldragrupper, vars förskolor arbetar i olika grad med att förtydliga 
uppdraget och sedan kunna beskriva eventuella skillnader i det kvantitativa resultatet mellan 
de båda föräldragrupperna. Trost (2001, s.22) förklarar kvantitativ metod och menar att det är 
en metod där man använder sig av siffror i en undersökning, samt ord som förklarar mer än, 
mindre än, sällan eller oftare. Även Björkdahl Ordell (2007, ss.194-195) förklarar olika sätt 
att samla in data på och menar att när man tar reda på hur vanligt förekommande något är 
måste den insamlade informationen gå att kvantifiera. 
 
Denna studie med en kvantitativ metod skulle i resultatdelen innebära en beskrivande statistik 
där föräldrarnas förväntningar och uppfattningar om förskolans uppdrag kommer att 
presenteras och beskrivas för att sedan i diskussionsdelen kopplas till läroplanen och övrig 
litteratur från bakgrunden. 
 

ENKÄT 
Enkät är det metodredskap som verkade lämpligast att använda i relation till studiens syfte. 
Dels för att få fram ett resultat av vad många föräldrar anser, ”gruppen föräldrar”, dels för att 
det ger ett förhållandevis lättöverskådligt och statistiskt jämförbart resultat mellan 
förskolorna. De kvantitativa verktygen har varit till stor hjälp för att ta reda på vad olika 
föräldrar har för uppfattningar och erfarenheter ur olika perspektiv ”här och nu”, framförallt 
gäller detta öppna frågor och kryssfrågor som rangordnas efter respondentens åsikter.  
 
Det krävs mycket planering innan en enkät kan genomföras och det finns några aspekter som 
är speciellt viktiga att ta hänsyn till vid utformningen av enkäten. Björkdahl Ordell (2007, 
s.195) menar att det är betydelsefullt att ha goda kunskaper om det fält som skall undersökas 
för att enkätfrågorna skall bli så relevanta som möjligt. Det är också viktigt att formulera 
frågorna på så sätt att de inte kan misstolkas eller att de innehåller tvetydiga ord. Det menar 
Trost (2001) är en enkätundersöknings största nackdel, att frågorna måste vara så pass väl 
genomtänkta att de inte kan missuppfattas. Till fördelarna räknar han bland annat att det är 
enklare att vända sig till fler personer. 
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Thurén (2004, s.58) skriver att ”förförståelsen präglar vårt sätt att se på verkligheten mer än vi 
ofta tänker på” och det är självklart viktigt att ta hänsyn till genom att bland annat tänka över 
formuleringar i både missivbrev2 och enkät3 och skriva så värderingsfritt som möjligt. 
Strukturen på enkäten kommer därför att vara otroligt viktigt för att den inte ska styra 
föräldrarnas svar åt något håll. Några aspekter att ta hänsyn till vid utformningen av enkäten 
är att formulera klart och tydligt med lättbegripligt språk, inte ha flera frågor i samma fråga, 
inte för många frågor, gärna börja med en lätt och inbjudande fråga och det ska finnas 
tillräckligt många svarsalternativ så att alla föräldrar ska hitta ett alternativ som passar dem. 
Jag har dock valt att använda mig av sex svarsalternativ i påståendefrågorna som innebär att 
föräldrarna har fått ta ställning åt något håll då det inte funnits ett neutralt alternativ i mitten. 
 
I studiens enkät har jag funnit ett par olika typer av frågor intressanta för att få svar på syftet. 
Enkäten kan delas in i två delar där del ett innehåller främst sakfrågor (Trost, 2001, s.63). De 
första två handlar om föräldrarnas utbildningsgrad och yrke/sysselsättning, detta för att vissa 
föräldrar själva kan arbeta inom skola och barnomsorg och på så sätt ha en annan inblick i 
verksamheten. Resterande sakfrågor i del ett har alla fasta svarsalternativ, då jag vill ta reda 
på hur föräldrarna förhåller sig till frågorna. Frågan om hur föräldrarna väljer att uttrycka sig 
om barnomsorgen finns med för att kunna utesluta att användningen av de respektive 
uttrycken speglar föräldrarnas förväntningar. Jag kommer också att använda sakfrågor för att 
undersöka föräldrarnas kännedom om läroplanen och deras uppfattning av möjlighet till 
inflytande i förskolan. En öppen fråga om just föräldrarnas förväntningar finns också med 
trots att Trost (2001, s.72) varnar lite för öppna frågor eftersom det kan bidra till ett högt 
bortfall, detta då det kan tolkas som mer tids och/eller energikrävande att svara på dessa än på 
givna svarsalternativ och kan vara svårt att sammanställa, men min förhoppning är såklart att 
föräldrarna väljer att svara även på denna. Den andra halvan av enkäten består av attitydfrågor 
(Trost, 2001, s.69) som formuleras i påståendeform och besvaras i en skala 1-6 huruvida de 
instämmer med påståendet eller inte, där fokus ligger på att få in föräldrarnas inställning till 
olika delar av förskolans uppdrag. 
 

URVAL 
Jag har genomfört ett aktivt sökande i mitt urval då jag har velat fånga två förskolor som 
arbetar i olika utsträckning med föräldrasamverkan. Allra först valde jag vilken kommun jag 
skulle genomföra studien i, sedan tittade jag närmare på kommunens hemsida där alla 
förskolor finns presenterade med en kort sammanfattning. Därefter valde jag att titta närmare 
på de förskolor jag fått upp intresse för, detta genom att läsa deras lokala arbetsplan för läsåret 
2010-2011. Där fann jag två förskolor som passade syftet och vände mig till förskolecheferna 
på dessa förskolor och presenterade mig och min studie och ställde frågan om jag fick 
genomföra min studie på deras förskola vilket de godkände. 
 
I övrigt har förskolorna valts så att de liknar varandra både gällande personalkompetens, 
barngruppens storlek och områdesmässigt, på Förskola A fanns det tre avdelningar med 20 
barn på varje avdelning och på Förskola B var det totalt 79 barn jämnt fördelade på fyra 
avdelningar. På den ena förskolan, Förskola A, utger de sig inte för att arbeta i större 
utsträckning med föräldrasamverkan eller att förtydliga verksamhetens uppdrag för 
föräldrarna, men givetvis förekommer det även där till viss del då det är en del av en 
förskollärares uppdrag. Den andra förskolan, Förskola B, utger sig däremot för att arbeta lite 
extra med bland annat denna del av uppdraget. I deras lokala arbetsplan för läsåret 2010-2011 
har de skrivit att de ska förtydliga Lpfö98 för föräldrarna, framförallt genom den vardagliga 
                                                 
2 Missivbrev, se bilaga 1 
3 Enkät, se bilaga 2 
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kontakten. Det har också startats ett föräldraråd på förskolan där föräldrar, pedagoger och 
förskolechef alltid ska vara representerade. Med tanke på att enkäterna delades ut under 
föräldramöten på den ena förskolan, och det i övervägande fall var en förälder per barn där, så 
valde jag att dela ut en enkät per barn på båda förskolorna, därmed överlämnades valet av 
deltagande till föräldrarna.  
 

GENOMFÖRANDE 
Enkäterna måste besvaras om de ska ge tillräckliga och tillförlitliga resultat för studien. För 
att få ett så högt deltagande som möjligt har jag värnat om att försöka skapa en god relation 
med grupperna så att de ser positivt på både mig och min studie. Trost (2001, s.44) lyfter detta 
och menar att det är av största betydelse för studiens resultat att föräldrarna känner tillit och 
förtroende för studien och mig som undersöker. Jag har besökt förskolorna och presenterat 
mig för de flesta föräldrarna och informerat dem om studien. I god tid innan sattes också ett 
anslag upp på förskolorna för att informera dem om när enkäterna skulle delas ut.  
 
På Förskola A hade de inplanerade föräldramöten under perioden då studien skulle 
genomföras vilket ledde till att enkäterna delades ut under dessa. Detta ledde i sin tur till ett 
högt deltagande då jag kunde presentera studien för dem och föräldrarna gavs möjlighet att 
ställa eventuella frågor direkt på plats, men de erbjöds också möjlighet att välja om de ville 
svara direkt eller ta med enkäten hem och fylla i. Detta för att alla som var intresserade av att 
delta skulle känna att de fick möjlighet till det, även om de inte ville svara direkt under mötet. 
De föräldrar som inte närvarade på föräldramötet fick enkät och missivbrev utdelat nästa gång 
de var på förskolan, de fick då välja om de ville svara direkt eller ta med den hem och lämna 
tillbaka i anonymt kuvert till förskolan. Totalt delades 67 enkäter ut på Förskola A. 
 
Förskola B hade inga inplanerade föräldramöten under våren så där fick enkäterna istället 
delas ut tillsammans med ett missivbrev som sattes som förstasida (Trost, 2001, s.93). Där 
beskrev jag studien och lyfte deras deltagande som en viktig del i det fortsatta arbetet. 
Tillsammans med missivbrevet och enkäten delades också ett vitt kuvert ut som de kunde 
lägga sin enkät i för att sedan kunna lämna in sina besvarade enkäter anonymt i någon av de 
lådor jag placerat ut på förskolan. Föräldrarna gavs på så sätt alternativet att antingen svara 
direkt på plats eller att svara hemma i lugn och ro. Nackdelen med att be dem svara på plats 
kan vara att föräldrarna känner att de inte hinner eller orkar och därför avstår att delta och om 
de tar hem enkäten kan risken för att den glöms bort, öka. För att alla föräldrar som ville delta 
i studien skulle få möjlighet att lämna in enkäten, trots eventuell glömska eller förhinder, 
sattes en påminnelselapp och extra enkäter upp två dagar före sista inlämningsdatum, detta för 
att undvika bortfall så gott det gick. På Förskola B var det 79 enkäter som delades ut. 
 

BORTFALLSANALYS 
Belysas bör att det har varit en relativt hög svarsfrekvens i undersökningen. Av totalt 67 
utdelade enkäter på Förskola A var det 60 som kom tillbaka besvarade, alltså cirka 90 
procent. På Förskola B var bortfallet aningen högre då det var 56 enkäter av totalt 79 utdelade 
som besvarades, det vill säga cirka 71 procent. Trost (2001, s.118) menar att om bortfallet 
ligger på mellan 5 och 15 procent ska en bortfallsanalys göras, men betonar också att från 
1970-talet är en svarsfrekvens på mellan 50 och 75 procent att räkna med. Det externa 
bortfallet, som alltså innefattar de föräldrar som inte svarat på enkäten, behöver alltså 
analyseras. Däremot var det endast ett fåtal interna bortfall på fråga sju, om hur föräldrarna 
fått kännedom om Lpfö98, men det visade sig ha en rimlig förklaring i att de på tidigare 
svarat att de inte känner till den. Dessutom gav den öppna frågan i enkäten ett internt bortfall  
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på ungefär hälften av föräldrarna, 25 av 60 föräldrar vid Förskola A och 30 av 56 föräldrar 
från Förskola B, som valde att inte skriva något svar på denna fråga. Antagligen på grund av 
att det är just en öppen fråga som kanske kräver mer eftertanke och tid att svara på. Svaren har 
dock varit varierande och kommer framförallt att användas som förstärkning i resultatet. 
 
Det som behöver funderas över är alltså varför detta externa bortfall sker. Jag tror att 
föräldramötena gynnade deltagandet vid Förskola A då de flesta svarade direkt på plats. 
Bortfallet där innefattade alltså de föräldrar som inte närvarade vid föräldramöte eller 
lämnade in enkäten senare. Det finns så klart många olika anledningar till varför de inte 
gjorde detta, exempelvis kan det ha berott på att de var oengagerade i förskolan, ointresserade 
av studien eller så kanske de var lediga eller sjuka. På Förskola B däremot låg det externa 
bortfallet på cirka 29 procent och det tror jag beror på att dessa föräldrar fick enkäten utdelad 
för att besvara på egen hand och inte i en ordnad situation likt ett föräldramöte.  
 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
De etiska reglerna är viktiga att diskutera för att utveckla en god kvalitet i en forskning. Jag 
tolkade Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principers fyra huvudkrav och agerade på 
följande sätt. På Förskola A gavs informationen muntligt och på Förskola B fick föräldrarna 
ta del av informationen genom det bifogade missivbrevet. 
 
Informationskravet 

För mig innebar detta att jag började med att informerade alla som deltog i undersökningen 
om dessa fyra krav. På Förskola A förklarade jag muntligt vad dessa krav innebar dessutom 
berättade jag hur och varför jag skulle genomföra studien, här fick de också möjlighet att 
ställa frågor om studien eller oklarheter direkt på plats. På Förskola B delade jag ut ett 
missivbrev där de fyra huvudkraven fanns förklarade och där jag beskrev syftet med studien 
och gav en förklaring till hur jag har tänkt gå tillväga i studien. I missivbrevet lämnades min 
mailadress och mitt telefonnummer ut så att föräldrarna kunde nå mig med eventuella frågor. 
 
Samtyckeskravet 

Jag poängterade vikten av föräldrarnas deltagande men upplyste dem samtidigt om att det 
självklart skulle vara ett frivilligt deltagande. Föräldrarna som medverkade i studien fick 
alltså själva bestämma över sin delaktighet. De hade också rätt att när som helst avbryta eller 
välja att inte svara på frågorna.  
 
Konfidentialitetskravet  

Det var otroligt viktigt för mig att föräldrarna kunde känna tilltro till mig och min 
undersökning och att de kunde vara säkra på att det bara var jag som har hade tillgång till 
materialet, så detta informerade jag också om innan jag delade ut enkäten. Detta för att de 
skulle se undersökningen som seriös och för att de skulle vilja svara på enkäten. Insamlingen 
av enkäterna, oavsett vilken metod som använts, skedde genom att föräldrarna fick lägga sin 
enkät i ett kuvert som delades ut samtidigt som enkäten. Föräldrarna, svaren och de olika 
förskolorna förblir såklart anonyma i studien.  
 
Nyttjandekravet  

Datainsamlingen är endast tänkt för denna studie och kommer inte att användas i något annat 
syfte. Det enda eventuella undantaget för detta skulle vara förskolornas intresse av att ta del 
av deras föräldragrupps svar för att kunna reflektera och vidareutveckla verksamheten, om så 
är fallet måste först föräldrarna tillfrågas om det är okej. Annars får förskolorna ta del av 
studien i sin helhet.  
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VALIDITET OCH RELIABILITET 
Syftet med undersökningen var att få en uppfattning om vilka förväntningar föräldrar har på 
förskolan. Det är alltså detta mina enkätfrågor ska ge svar på. Stukat (1993, ss.10-11) menar 
att ett krav för att undersökningen skall bli så trovärdig som möjligt kräver att mätningarna 
ger så felfri information som möjligt. Mätningens reliabilitet, alltså tillförlitlighet, ska alltid 
diskuteras. Även mätinstrumenten, i det här fallet enkätundersökningen som måste ha en hög 
giltighet. Den måste alltså utgå och hålla sig till syftet som är det grundläggande för studien. 
Framförallt innebär detta att formuleringarna måste vara tydliga och ge svar på syftet (Trost, 
2001, ss.59-61). 
 
Innan enkätundersökningen inleddes valde jag att skicka ut pilotstudie till några föräldrar vid 
andra förskolor, några förskollärare och några som inte är engagerade i förskolan alls. Detta 
för att se om jag formulerat mig på ett sätt som är lättförståeligt och tydligt. Efter att ha 
analyserat pilotstudien gjorde jag vissa förändringar, första versionen bestod utöver de elva 
första frågorna, av ett påstående, ”hur viktigt anser du det är att förskolan arbetar med 
följande begrepp…” följt av tolv begrepp som till exempel ”socialt samspel” och ”normer och 
värden” som föräldrarna fick ta ställning till. Anledningen till att jag valde att ändra detta var 
för att lättare kunna analysera huruvida de olika delarna av uppdragen verkligen värderades, 
då risken med att fråga om vad som är viktigt är att alla svarar att allt är viktigt. Dessutom 
hade jag med ytterligare två öppna frågor i den första pilotstudien som jag valde att formulera 
om för att undvika bortfall. Efter dessa justeringar skickade jag på nytt ut enkäten till ett tiotal 
föräldrar i min omgivning för att dels se om svaren jag fick in gav svar på mitt syfte och mina 
frågeställningar men också för att se om frågorna var tydligt formulerade och preciserade. Det 
är också den enkäten som använts i studien. 
 
Trost (2001, s.55) menar att enkätfrågor oftast har en hög standardisering, vilket innebär att 
de är likadana för alla, till skillnad från intervjuer där till exempel tonläge, kroppsspråk och 
eventuella förtydliganden har betydelse för hur en fråga kan uppfattas. Helst ska enkäten, för 
hög standardisering, delas ut i liknande situationer för alla och så är som bekant inte fallet i 
denna studie. Jag upplever ändå att studien har en relativt hög validitet då jag tror att jag 
skulle få samma svar om föräldrarna hade fått fylla i enkäten igen. Jag har inte fått några 
frågor om eller indikationer på att föräldrarna skulle ha missförstått enkätfrågorna och trots de 
olika situationer de deltagit genom upplever jag inte att det har påverkat deras svar.  
 

ANALYS 
Backman (1998, s.29) menar att syftet med att analysera datainsamlingen är att göra det 
lättöverskådligt och systematiskt för att kunna relateras till studiens ursprungliga syfte. Han 
betonar att det inte är i detta avsnitt som problemet blir besvarat utan att det sker först efter att 
det analyserade resultatet tolkats. Backman poängterar även att för kvantitativa studier är 
matematiska och/eller statistiska metoder oerhört hjälpsamt för att få struktur i arbetet.  
 
Sammanställningen av enkäterna och diagrammen gjordes i Excel, vilket Björkdahl Ordell 
(2008, ss.92-94) rekommenderar. Hon menar att det vid större studier kan vara bra att 
använda just dataprogram. Björkdahl Ordell betonar vikten av att hela tiden kontrollera det 
som presenteras i resultatdelen med studiens syfte och frågeställningar för att det ska 
uppfattas som relevant, enkäter menar hon passar bra att presentera med beskrivande statistik. 
Vidare menar hon att kopplingen mellan undersökningen och tidigare forskning på området är 
det som gör att studien får betydelse. När jag sammanställde diagrammen i Excel läste jag 
Backmans (1998, ss.89-93) rekommendationer för lättlästa och tydliga diagram. 
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Resultatet är uppdelat i underrubriker för att strukturen ska vara lätt att känna igen mot 
bakgrunden och i relation till syftet. Del två i enkäten har som sagt behandlat attityderna till 
de olika delarna av förskolans uppdrag och för att föräldrarna verkligen skulle få tänka till 
valde jag att i enkäten variera påståendena så att de inte stod tydligt grupperat i sina olika 
delar, ”omsorg, fostran och lärande”. I resultatet kommer ordningen gentemot hur de står i 
enkäten att förändras och presentationen fokuseras på de olika delarna, detta för att kunna 
knyta an till de olika delarna på ett mer strukturerat sätt. Resultatdelen inleds med att 
kortfattat redogöra för de bakgrundsvariabler som enkäten innehöll men eftersom det såg 
ungefär likadant ut för båda grupperna i detta avseende kommer resultatet för hela gruppen att 
presenteras utan att särskilja dessa, eventuella exempel kan dock förekomma. 
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RESULTAT 
 
Jag vill poängtera att jag med min undersökning haft för avsikt att lyfta fram några föräldrars 
uppfattningar kring ämnet och försöka se om jag kan se skillnader i föräldrarnas förväntningar 
beroende på hur väl förskolan arbetar med förtydligandet av uppdraget. Det material jag 
samlat in genom min undersökning, kopplat till litteratur och annan forskning som gjorts i 
ämnet ger mig möjligheten att jämföra likheter och skillnader mellan grupperna och därmed 
göra antaganden. Jag kommer att presentera de två föräldragruppernas svar genom att ställa 
dem mot varandra och redovisa i både text och diagram4. Totalt sett är det alltså 60 föräldrar 
som deltagit från Förskola A och 56 föräldrar från Förskola B. 
 
Frågorna om utbildningsnivå och sysselsättning fanns som sagt med för att framförallt kunna 
se om det var många föräldrar som utbildade sig eller arbetade inom läraryrket, framför allt 
som förskollärare, och om det var någon skillnad mellan förskolorna. Det kan dock 
konstateras att föräldrarnas utbildningsnivå visade sig vara relativt likartad mellan 
förskolorna, på båda förskolorna var det 24 föräldrar som svarade att de avslutat studierna 
efter gymnasiet och 28 föräldrar som hade högskolestudier. Det som skiljde grupperna åt var 
att det på Förskola B var fyra föräldrar som svarade att grundskolan var deras senaste 
utbildning och på Förskola A var det åtta föräldrar som hade läst någon annan typ av 
eftergymnasial utbildning. Det var ingen förälder vid Förskola A som studerade, men däremot 
var det tio föräldrar på Förskola B som studerade, varav fyra av dem angav att de läste till 
förskollärare (diagram 1). 
 
Yrkesmässigt var det stor spridning på föräldrarna i båda grupperna, och det var tolv föräldrar 
på Förskola A som arbetade inom läraryrket, varav fyra var förskollärare, och på Förskola B 
var det också fyra föräldrar som var förskollärare och totalt åtta föräldrar som var lärare. Detta 
innebär att det totalt sett var tolv föräldrar från var och en av de två förskolorna som var 
verksamma, i någon av yrkesrollens faser.  
 
På Förskola A var det en stor majoritet av föräldrarna som använde begreppet förskola när de 
pratade om sitt barns barnomsorg, 39 svarade förskola och 21 svarade dagis. På Förskola B 
var det uppdelat med ungefär motsvarande siffror, men omvänt, 18 svarade förskola och 38 
svarade dagis, där var det alltså fler än hälften som svarade att de använde uttrycket dagis 
framför förskola (diagram 2). 
 

FÖRÄLDRAR KONTRA LPFÖ98  
85 procent av föräldrarna (51 av 60) från Förskola A och 78,5 procent av föräldrarna (44 av 
56) från Förskola B svarade att de känner till Lpfö98 (diagram 3), det vill säga en klar 
majoritet från båda grupperna. Det betyder också att övriga 15 (A) respektive 21,5 (B) procent 
inte kände till den. Det är egentligen bara i en fråga som dessa föräldrar har utmärkt sig och 
det är att de alla har svarat att de instämmer helt i påståendet om att förskolans huvudsakliga 
roll är att ta hand om barnet när de arbetar. Förskola B hade till skillnad från Förskola A satt 
upp som mål i sin lokala arbetsplan för läsåret att de ska ”förtydliga Lpfö98 i den vardagliga 
kontakten med föräldrarna”. Ändå var det en större andel av föräldrarna vid Förskola B som 
inte kände till läroplanen.  

                                                 
4 Jag kommer att presentera några utvalda diagram i resultatdelen. Alla diagram kommer dock bifogas i bilaga 3. 
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Övervägande delen föräldrar uppgav att de hade tagit del av Lpfö98 (diagram 4), närmare 
bestämt 80 procent (48 av 60) vid Förskola A och 64 procent (36 av 56) vid Förskola B, men 
återigen färre föräldrar från Förskola B som svarat till läroplanens fördel. Resterande föräldrar 
som kände till Lpfö98 hade alltså inte tagit del av den. På frågan huruvida föräldrarna har 
fördjupat sig i läroplanens innehåll var resultatet omvänt (diagram 5). 13 procent (8 av 60) 
från Förskola A och 23 procent (13 av 56) från Förskola B svarade att de hade fördjupat sig i 
innehållet och övriga föräldrar svarade att de inte hade gjort det. Här bör nämnas att det 
förutom förskollärarna, förskollärarstudenterna och två av lärarna med annan inriktning är en 
förälder från varje föräldragrupp som svarat att de fördjupat sig i innehållet.  
 
De som är verksamma inom yrket har angett sitt arbete som informationskälla medan 
föräldern från Förskola A svarat förskolan och föräldern från Förskola B svarat media. De 
föräldrar som svarade att de inte känner till Lpfö98 har så klart inte svarat på hur de har fått 
den informationen. Detta innebär att den frågan är besvarad av färre antal föräldrar än övriga 
frågor i studien.  

 
 
 
Som synes är det flest föräldrar som svarat att de har fått informationen via förskolan och för 
Förskola A är det en knapp majoritet på 53 procent (27 av 51) som angett detta alternativ. 
Däremot på Förskola B är det mer spritt och de andra tre alternativen motsvarar 55 procent 
(24 av 44) av föräldrarna medan 45 procent (20 av 44) svarar att de fått informationen genom 
förskolan. Det är alltså lite mer än hälften av föräldrarna på Förskola B som anser sig ha fått 
informationen från annat håll än förskolan, detta trots att det är Förskola B som i sin lokala 
arbetsplan för läsåret uttrycker förtydligandet av Lpfö98 i den vardagliga kontakten med 
föräldrarna som ett av sina mål. 
 

Figur 1. (diagram 6, enkätfråga 7). 51 (av 60) svarande föräldrar Förskola A  

           44 (av 56) svarande föräldrar Förskola B  
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Föräldrarna rangordnar begreppen omsorg, fostran & lärande
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Föräldrarna blev tillfrågade om de tycker att det är bra att det finns en läroplan med 
strävansmål för barn mellan ett och fem år. Med sex svarsalternativ, där 1 innebär att de inte 
instämmer alls och 6 står för att de instämmer helt, har föräldrarna blivit tvungna att ta 
ställning åt något håll. Notera att alla föräldrar har svarat på frågan om deras inställning till 
läroplanen, även de som svarat att de inte känner till Lpfö98. Dessa föräldrar är också positiva 
till läroplanen, trots att de inte känner till den. Alla deras svar ryms inom den instämmande, 
övre halvan med en jämn fördelning mellan de tre alternativen. 

 
 
 
En stor majoritet av föräldrarna har, som synes i tabellen, valt att svara att de anser att det är 
bra att det finns en läroplan för förskolan. Närmare bestämt är det 86,5 procent (52 av 60) av 
föräldrarna vid Förskola A och 96,5 procent (52 av 56) vid Förskola B som har svarat 
instämmande till påståendet. Det är också övervägande flest svar om att föräldrarna 
”instämmer helt”, 53 (A) respektive 64 (B) procent av föräldrarna har valt detta alternativ. De 
flesta föräldrarna anser alltså att det är bra med en läroplan för förskolan. De resterande åtta 
föräldrarna, varav en av lärarna, på Förskola A har alla svarat 3 på skalan, de håller inte riktigt 
med om att det är bra med en läroplan för förskolan och de fyra föräldrarna från Förskola B 
har svarat att de inte instämmer alls.  
 

ATTITYDER TILL FÖRSKOLANS UPPDRAG 
Föräldrarna tillfrågades om de tre begreppen omsorg, fostran och lärande på två sätt. Först 
fick de en påståendefråga som de fick ta ställning till, där frågan var om de ansåg att förskolan 
ska komplettera hemmet i relation till just dessa begrepp (diagram 8). På Förskola A var det 
28 som svarade att de instämde helt, 11 som instämde i relativt hög grad, 17 som instämde till 
viss del och 4 som svarade att de inte riktigt instämde med påståendet. På Förskola B var det 
20 som instämde helt, 6 som instämde i relativt hög grad, 19 som instämde till viss del, 8 som 
inte riktigt instämde och 3 som svarade att de inte instämde med påståendet. Ingen förälder 
svarade dock att de inte instämde alls i att förskolan ska komplettera dessa delar. När 
föräldrarna ombads rangordna dessa tre begrepp dök nästan alla möjliga varianter av 
rangordning upp.  

 1 2 3 4 5 6 

Förskola A - - 8 (13,5 %) 8 (13,5 %) 12 (20 %) 32 (53 %) 

Förskola B 4 (7 %) - - 8 (14 %) 10 (18 %) 34 (61 %) 

”Det är bra att förskolan har en läroplan (med strävansmål) för barn mellan 1-5 år.” 

Tabell 1. (diagram 7, enkätfråga8).  60 svarande föräldrar från Förskola A  
           56 svarande föräldrar från Förskola B    

Figur 2. (diagram 9, enkätfråga 19). 60 svarande föräldrar från Förskola A 
            56 svarande föräldrar från Förskola B   
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Det var sex föräldrar från Förskola B som valde att inte svara utan kommenterade istället med 
att de ansåg att alla begreppen var av samma värde. I övrigt dök nästan alla möjligheter av 
rangordning dök upp bland svaren och en stor majoritet av föräldrarna, oavsett förskola, valde 
att sätta omsorg överst på listan. På Förskola A var det relativt jämnt mellan föräldrarna som 
svarade ”omsorg, fostran, lärande” (46 procent) och ”omsorg, lärande, fostran” (40 procent). 
På Förskola B däremot var det större skillnad och drygt hälften av föräldrarna svarade 
”omsorg, lärande, fostran” och en femtedel ”omsorg, fostran, lärande”. Sex föräldrar från 
Förskola B och fyra föräldrar från Förskola A satte lärande som det viktigaste. Fyra från varje 
förskola placerade fostran överst. 

Omsorg 
Alla föräldrar som deltagit i studien har svarat att de tycker att det är viktigt att deras barn 
känner sig trygga i förskolan. Ingen förälder har svarat något annat än att de instämmer helt 
med det påståendet (diagram 10). Majoriteten av föräldrarna instämmer till viss del i 
påståendet om att förskolans huvudsakliga roll är att ta hand om deras barn när de arbetar. 

 
 
Ungefär en tredjedel av föräldrarna från Förskola B har visat sin ståndpunkt ganska tydligt i 
att de inte instämmer med påståendet. De upplever alltså inte att tillsynsfunktionen är 
förskolans huvudsakliga roll. Det är heller inte så att alla som arbetar eller studerar inom 
läraryrket har svarat så utan det är generellt i hela föräldragruppen. De flesta av 
”lärarföräldrarna” har svarat instämmande på påståendet. På Förskola A är det 26,5 procent, 
alltså drygt en fjärdedel, av föräldrarna som svarat nekande på frågan medan nästan hälften 
har angett att de instämmer i relativt hög grad.  

Fostran 
Att förskolans främsta uppgift skulle vara att utveckla det sociala samspelet hos barnen 
instämmer majoriteten av föräldrarna till (diagram 12). Endast åtta föräldrar vid Förskola A 

och fem föräldrar vid Förskola B har ringat in 3 på skalan, vilket innebär att de inte riktigt 
instämmer med påståendet, men de avfärdar det heller inte helt utan ser det som en del i 
förskolan. Däremot har de flesta av föräldrarna som instämmer svarat 4 - att de instämmer till 
viss grad så tillsammans utgör de två mittenalternativen en majoritet hos båda grupperna på 
53,5 procent (32 av 60) för Förskola A och 62,5 procent (35 av 56) för Förskola B.  

"Förskolans huvudsakliga roll är att ta hand 
om mitt barn så att jag kan arbeta"
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Figur 3. (diagram 11, enkätfråga 12. 60 svarande föräldrar från Förskola A  

             56 svarande föräldrar från Förskola B   
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Ett påstående som föräldrarna är oense om är huruvida det är förskolan som ansvarar för att 
barnen ska lära sig normer, värderingar och samhällets regler. Det är 37,5 procent (21 av 56) 
av föräldrarna från Förskola B som anser att förskolan bär det största ansvaret för detta, även 
om det framförallt är nio föräldrar (16 procent) av dessa som instämmer i relativt hög grad 
eller som instämmer helt med påståendet och som alltså tydligt anser att förskolan bär 
ansvaret för att barnet utvecklar dessa samhälleliga aspekter. En femtedel av föräldrarna på 
Förskola A har svarat att de instämmer till viss del om att det är förskolan som bär ansvaret 
och resterande föräldrar har tagit ställning mot detta påstående och uttrycker i olika grad att de 
inte håller med om att det framför allt är förskolans ansvar.  

 
 
Här visar alltså majoriteten av föräldrarna att de inte tycker att det är förskolan som bär hela 
ansvaret för att barn ska utvecklas till att följa normer, värderingar och samhällets regler. Men 
resultatet visar ändå en tendens på att föräldrarna tycker att det ska finnas med som en del i 
förskolans verksamhet utan att för den sakens skull vara deras fulla ansvar. 

Lärande  
De flesta föräldrarna ställer sig instämmande till att de ser förskolan som ett förberedande 
stadium till skolan (diagram 14). Endast åtta föräldrar vardera på de två förskolorna (13-14 
procent) har svarat att de i någon mån inte instämmer med påståendet och då är det jämnt 
fördelat på alternativ 2 och 3, det är alltså ingen som har svarat att de inte instämmer alls. Det 
är 16 föräldrar från varje förskola, 26,5 procent (A) och 28,5 procent (B), som instämmer helt 
och absolut ser förskolan som förberedning för skolan. 24 föräldrar (40 procent) från Förskola 

A och 18 föräldrar (32 procent) från Förskola B har svarat att de instämmer ”i relativt hög 
grad” och utgör därmed med minsta möjliga marginal det mest valda svarsalternativet för 
båda grupperna. 

Grundläggande normer, värderingar och samhällets regler 
är framför allt förskolans ansvar
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Figur 4. (diagram 13, enkätfråga 13). 60 svarande föräldrar från Förskola A  
              56 svarande föräldrar från Förskola B    
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När det kommer till påståendet huruvida föräldrarna uppfattar de nya, tydligare riktlinjerna 
angående den lärande, pedagogiska delen i förskolan blir föräldrarna mer tveksamma och 
deras åsikter går isär. På Förskola B är föräldrarna dock relativt positiva till påståendet. En 
stor majoritet på 93 procent (52 av 56) har tagit ställning till påståendets fördel medan övriga 
7 procent (4 av 56) tvärtom är helt emot detta påstående och instämmer inte alls. Ett resultat 
som ändå definitivt visar på ett intresse för barns lärande och utveckling på förskolan. 

 
 
 
På Förskola A kan vi se att det inte är någon förälder som inte instämmer alls men däremot är 
det så pass många som en fjärdedel av gruppen som har valt svarsalternativ 3. De instämmer 
alltså inte riktigt med att de tydligare riktlinjerna skulle vara bra. Även för Förskola A är det 
dock en klar majoritet som svarat instämmande i någon grad och som alltså uppfattar även 
den lärande delen i förskolan som en viktig del av verksamheten. 

Förskolan och hemmet 
De allra flesta föräldrarna upplever att de har möjlighet att påverka verksamheten i förskolan, 
däremot är det delade åsikter om i vilken grad de kan påverka (diagram 16). Vid Förskola B 
svarar ungefär hälften, (30 av 56) att de kan påverka ”i mycket liten grad” och på Förskola A 

är det ”i relativt hög grad” som hälften av föräldrarna (32 av 60) tycker att de kan påverka. 
Det finns även de föräldrar som inte tycker att de har möjlighet att påverka alls, det är åtta 
föräldrar på Förskola A som upplever detta och på Förskola B är det endast två föräldrar. Det 
är dock några få föräldrar som upplever att de kan påverka ”i allra högsta grad”, även om det 
endast är totalt sex föräldrar, fyra från Förskola A och två från Förskola B. 
 
Majoriteten av föräldrarna uppger att de helst påverkar verksamheten i den vardagliga 
kontakten med personalen på förskolan (diagram 17). En relativt stor del svarar också att de 
helst påverkar i situationen vid utvecklingssamtal. Fyra föräldrar från båda förskolorna anger 
föräldramötet som den situation de helst påverkar i och två föräldrar vid Förskola B anser att 
deras påverkan sker genom föräldrarådet. Föräldrarna vid Förskola B uttrycker ett svalt 
intresse för föräldrarådet som finns på förskolan. 86 procent av föräldrarna (48 av 56) känner 
till att det finns (diagram 18), men endast tre föräldrar är engagerade i det (diagram 19). 
 

"Det är bra att förskolan får tydligare riktlinjer för lärandet i förskolan, t.ex. 
i arbetet med matematik"
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FÖRÄLDRARNAS FÖRVÄNTNINGAR 
Den öppna frågan i enkäten har gett föräldrarna möjlighet att själva formulera vilka 
förväntningar de har på förskolan. 35 av 60 föräldrar vid Förskola A och 26 föräldrar från 
Förskola B har i olika utsträckning svarat även på denna fråga, vilket motsvarar ungefär 
hälften av de föräldrar som deltagit i studien. Vissa har kommenterat med enstaka ord och 
några med längre meningar. Nämnas bör att i alla 61 enkäter där frågan var besvarad förekom 
ordet trygghet i olika konstellationer, ”att barnen trivs och känner sig trygga”, ”att vår son 
skall känna trygghet, trivas och utveckla sitt sociala samspel med barn o vuxna” och ”att mitt 
barn är tryggt, blir sedd och bekräftad varje dag, att utbildad personal ansvarar för lärandet, 
och att det finns en öppen dialog mellan personal och föräldrar” är några exempel.  
 
Förutom tryggheten syns också en förväntan om att barnet blir bekräftat och uppmärksammat 
av personalen på förskolan. Flera föräldrar poängterar också vikten av att personalen på 
förskolan ser till varje barns behov, ”förskolans uppgift är att finna en balans efter varje barns 
behov” och ”att det finns utbildade pedagoger som ser varje enskilt barn och utifrån barnets 
behov möter det med det som behövs i pedagogik, omsorg, social träning, trygghet m.m.” är 
några av kommentarerna om detta. I övrigt spretar svaren med allt ifrån ”att mitt barn ska lära 
sig ta hänsyn till andra barn, att hans språk utvecklas och att han får träna upp sin motorik” till 
”självkänsla och självuppfattning tycker jag är jätteviktigt att arbeta med i förskolan, det man 
tänker om sig själv påverkar livet väldigt mycket tror jag”. Över lag kan sägas om svaren i 
denna öppna fråga att det grundläggande för föräldrarna är att barnen trivs och känner sig 
trygga. Dessa föräldrars formulerade förväntningar rymmer alltså totalt sett mycket av det 
som sker i förskolan, alltifrån en trygg och lärorik verksamhet, utveckling av social 
kompetens och omhändertagande till mycket lek och bra samverkan mellan hem och skola. 
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SAMMANFATTNING 
 
Vilka förväntningar har föräldrar på förskolan? 

 
Föräldrarna vill att deras barn ska känna sig trygga på förskolan. De vill att deras barn ska bli 
bekräftade och att de på ett lekfullt sätt ska utveckla kunskaper de kan ha nytta av i framtiden. 
Den sociala utvecklingen är något som de flesta föräldrar poängterar och ser som en av 
förskolans viktigare delar medan grundläggande normer, värderingar och samhällets regler av 
de flesta ses som hemmets ansvar i första hand där förskolan ska ses som komplement. 
Majoriteten av föräldrarna ser förskolan som en förberedelse inför kommande skolgång. Vissa 
föräldrar lyfter också vikten av att de vill att det ska vara utbildad personal som möter barnet 
och ser till deras behov och att det ska finnas ett fungerande samarbete i form av till exempel 
öppna dialoger mellan personalen och föräldrarna.  
 

Har föräldrarna kännedom om läroplanen och påverkar det deras förväntningar? 

 
Majoriteten av föräldrarna har kännedom om Lpfö98 och de flesta uttrycker också att de är 
positiva till att det finns en läroplan. Sett till resultatet är det egentligen på en fråga som de 
föräldrar som inte har kännedom om Lpfö98 har svarat annorlunda gentemot övriga föräldrar, 
det är att alla de som inte känner till läroplanen har svarat att de instämmer helt på frågan om 
förskolans huvudsakliga roll är att ta hand om deras barn när de arbetar. Det är egentligen den 
enda faktorn som tyder på att föräldrarnas förväntningar på förskolan påverkas av deras 
kännedom om Lpfö98, då deras svar i övrigt inte urskiljer sig från de andra föräldrarnas. 
 
Har förskolans ansträngningar att nå ut med sitt uppdrag betydelse för föräldrarnas 

förväntningar på förskolan? 

 
I denna studie har resultaten mellan förskolorna inte inneburit några större skillnader vilket 
givetvis kan bero på flera orsaker. Kännedomen om Lpfö98 ser ungefär likartad ut hos båda 
föräldragrupperna. Resultatet visar dock att det är färre föräldrar från Förskola B som fått 
information om Lpfö98 från förskolan än vad det är från Förskola A, detta trots det uppsatta 
mål Förskola B hade, om att förtydliga Lpfö98 i den vardagliga kontakten. Totalt sett är 
föräldragruppen från Förskola B aningen mer positivt inställd till läroplanen och de tydligare 
riktlinjerna för lärande. Till skillnad från föräldrarna på Förskola A är det också några 
föräldrar vid Förskola B som betonar att normer, värderingar och samhällets regler framför 
allt är förskolans ansvar. I övrigt är svaren relativt jämnt fördelade mellan föräldragrupperna. 
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DISKUSSION 
 
Föräldrarnas förväntningar på förskolan är något som jag anser att varje förskola borde 
undersöka för att använda som diskussionsunderlag för verksamhetsplanering med 
arbetslaget. Om en god relation byggs upp mellan hemmet och förskolan kan det ha stor 
betydelse för barnets vistelse och utveckling på förskolan.  

RESULTATDISKUSSION 

Föräldrar kontra Lpfö98 
Lpfö98 är en beskrivning av vad förskolans uppdrag består av och med sitt synsätt på barns 
lärande och utveckling ligger den till grund för vad arbetet ute i förskolorna ska innehålla. 
Jonstoij (2000) poängterar att ingenting av det som står i läroplanen går att utesluta eftersom 
det är en bindande föreskrift. Jag kan på sätt och vis inte riktigt förstå hur dessa 17 sidor kan 
vara så svåra att redogöra för. Underlaget finns svart på vitt och ändå har inte riktigt alla 
föräldrar kännedom om läroplanen eller tagit del av innehållet. Ännu färre är det som har 
fördjupat sig i innehållet, endast en förälder från varje förskola som inte är verksam inom 
yrket uppger att de har fördjupat sig i innehållet. Sundell och Ekman (1992) understryker att 
det är bristande kunskap om förskolans uppdrag som leder till förväntningar som inte 
överensstämmer med verksamheten. Jag förstår mycket väl att föräldrar i första hand är måna 
om att deras barn mår bra, där har jag absolut inga invändningar, men det förvånar mig att 
inte alla föräldrar vill eller orkar engagera sig för att få veta vad som händer på förskolan, där 
deras barn ofta spenderar stor del av sin vakna tid. Enligt Bronfenbrenner (1979) har även 
föräldrarnas förståelse för förskolans verksamhet betydelse för sitt barns utveckling och 
välmående i förskolan, vilket i allra högsta grad borde intressera föräldrarna. Souto-Manning 
och Swick (2006) betonar dock att engagemanget från föräldrarnas sida, enligt forskning, har 
ökat stort under de senaste 20 åren och att det är viktigt att ta hänsyn till att föräldrarnas 
förutsättningar för att engagera sig ser olika ut. 
 
I Lpfö98 syftar kapitlet ”Förskola och hem” till relationen mellan förskolan och hemmet där 
hemmets del inte bara påverkas av föräldrarnas kännedom om verksamheten utan också om 
deras lust och möjlighet att påverka och deras attityder till de olika delarna ur uppdraget. Det 
måste finnas en ömsesidig respekt mellan pedagoger och föräldrar, vilket Bronfenbrenner 
(1979) betonar, och även om det krävs att båda parter är delaktiga är det förskolans ansvar att 
möjliggöra att broarna för en god relation byggs upp, det poängteras även av Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2006). Av föräldrarna i studien svarar alltså majoriteten att de i 
viss grad har möjlighet att påverka och då framförallt genom den vardagliga kontakten med 
personalen. Hälften av föräldrarna på Förskola A anser sig alltså kunna påverka i relativt hög 
grad medan hälften på Förskola B anser sig kunna påverka i mycket liten grad. Personalen på 
förskolan måste vara tydliga med att bjuda in föräldrarna till att påverka så att de känner sig 
välkomna till att vara delaktiga i verksamheten, det kräver framförallt att de har kännedom om 
förskolans uppdrag men också som sagt att de känner att de har möjlighet att framföra sina 
åsikter och påverka. Med föräldrarnas medverkan och engagemang tror jag att förskolans 
uppdrag kommer att bli lättare och roligare och framförallt kommer det att vara till barnens 
fördel, vilket både Cochran (1997), Persson och Campner (2000) och Bronfenbrenner (1979) 
betonar i form av att de alla menar att barnen påverkas av föräldrarnas relation till förskolan 
och hur de uppfattar verksamheten.  
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Resultatet i studien visar dock på en relativt god kännedom om Lpfö98 bland föräldrarna på 
just dessa två förskolor, 85 procent av föräldrarna (51 av 60) från Förskola A och 78,5 procent 
av föräldrarna (44 av 56) från Förskola B, samtidigt som det även finns de som inte känner till 
att det finns en läroplan över huvud taget. I Lpfö98 skrivs det om samverkan mellan förskolan 
och hemmet, men då krävs det så klart att föräldrarna vet vad som händer på förskolan och att 
de vet om att det finns en läroplan till exempel. Jag menar inte att varje förälder ska sitta och 
lusläsa Lpfö98, även om det inte skulle ta särskilt lång tid, men att presentera läroplanen för 
dem anser jag är en självklarhet och en del av förskollärarnas uppdrag. Förskola B hade som 
sagt sitt uppsatta mål om att ”förtydliga Lpfö98 i den vardagliga kontakten med föräldrarna” 
och var den förskolan som i studien representerar en förskola som anstränger sig lite extra för 
att medvetandegöra föräldrarna. Ändå är det 12 av 56 föräldrar från Förskola B som uppger 
att de inte alls har kännedom om läroplanen vilket innebär att de antingen har misslyckats 
med att nå upp till sin målsättning på förskolan eller också så spelar förskolans ansträngningar 
inte så stor roll om föräldrarna inte är intresserade eller motiverade att ta till sig 
informationen. Dessa föräldrar har dock svarat väldigt varierat om sina förväntningar på 
förskolan vilket jag tolkar som att kännedomen om Lpfö98 inte är det enda som påverkar 
föräldrars förväntningar på förskolan. Det som framförallt utmärker dessa föräldrar är att alla 
de som inte känner till Lpfö98 har svarat att de instämmer helt i frågan om förskolans 
huvudsakliga roll är att ta hand om deras barn när de arbetar, men i övrigt alltså inga större 
skillnader i svaren. 
 
På frågan om hur föräldrarna hade fått eventuell information om Lpfö98 visade resultatet att 
det endast var hälften av de föräldrar på Förskola B som angav förskolan som 
informationskälla, övriga föräldrar hade främst fått information om läroplanen från annat håll, 
också anmärkningsvärt relaterat till förskolans mål. Även på Förskola A är det drygt hälften 
av dem som känner till Lpfö98 som anser att de har fått informationen från förskolan, vilket 
innebär att båda förskolorna har oavsett målsättning nått ut till ungefär hälften av föräldrarna 
som deltagit i studien. Jag funderar över hur tillvägagångssättet ser ut när uppdraget 
presenteras för föräldrarna, om det ser likadant ut för alla, trots att förskolan alltid annars 
arbetar med att anpassa verksamheten efter varje individ? Alla är olika, lär på olika sätt, tar 
till sig olika saker, uppfattar saker på olika sätt, självklart gäller det även föräldrarna. 
Förskollärarna kanske måste se över hur de går tillväga när de försöker förtydliga uppdraget 
för föräldrarna och på så sätt kunna reflektera över om det finns andra tillvägagångssätt som 
skulle kunna bidra till att de når ut till fler föräldrar. Wallskog (1999) som också lyfter vikten 
av ett gott samarbete med hemmet betonar samtidigt att föräldrar har olika förutsättningar för 
att kunna engagera sig i förskolan och det är såklart också viktigt att ta hänsyn till. 
 
Glädjande måste jag ändå säga är att majoriteten av föräldrarna, 86,5 procent (52 av 60) vid 
Förskola A och 93 procent (52 av 56) vid Förskola B, i viss mån, anser att det är bra att 
förskolan har en läroplan. Det anser jag symboliserar ett intresse för att uppdraget verkligen 
står för något som ska arbetas efter och att föräldrarna har respekt för uppdraget, men att de 
kanske inte själva vill, orkar eller kan engagera sig fullt ut i vad uppdraget innebär.  

Attityder till förskolans uppdrag 
Förskolans uppdrag är att komplettera hemmet och beskrivs i Lpfö98 som att omsorg, fostran 
och lärande ska bilda en helhet som i sin tur lägger grunden till det livslånga lärandet. När det 
gäller just förskolans roll som komplement till hemmet uttrycker Ekman och Sundell (1992) 
att förskolans kompletterande del främst gäller omsorg och fostran och att det lärande som 
förskolan ska ansvara för att barnet får möjlighet till är mer av en kompensation. Som synes i 
resultatet av föräldrarnas rangordning av de tre begreppen är det totalt sett ur båda grupperna 
92 av 116 föräldrar som satt omsorg överst, 8 som satt fostran överst och 10 som satt lärande  
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överst, 6 föräldrar valde som sagt att inte rangordna. Detta resultat visar tydligt att förskolans 
omsorgsfunktion är väl förankrad hos föräldrarna. Oavsett vilka förväntningar föräldrarna har 
på förskolan är omsorgen det allra mest grundläggande för dem. Jag vill poängtera att ingen 
förälder som ser förskolan som en plats att lämna barnet under arbetstid är fel ute, för det är 
en viktig del i förskolans uppdrag. Däremot finns det fler aspekter att ta hänsyn till i förskolan 
och jag tror att det är just den lärande delen som ofta försvinner i synen på förskolan. Kanske 
är det just för att det har skett mycket förändringar i förskolan under senare år, kanske är det 
så att pedagogerna inte lyfter detta tillräckligt, kanske är det så att alla i samhället är stressade 
och inte orkar engagera sig i vad verksamheten innebär utan bara tycker att det är skönt att 
veta att barnen tas om hand på en bra plats under dagen.  
 
Omsorg 

Pape (2001) lyfter vikten av att omsorgen anpassas efter varje barn så att de känner sig trygga 
och som studien visar, värderas omsorgen högst av majoriteten föräldrar och samtliga anser 
att barnens trygghet är viktigast, vilket också Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 
belyser oftast kommer i första hand för föräldrarna. Att just omsorgsfunktionen är så pass väl 
förankrad hos föräldrarna är kanske inte så konstigt med tanke på förskolans historia 
(Simmons-Christenson, 1997). Omsorgen har alltid funnits med som en grundsten för 
verksamheterna, i alla faser av förskolans utveckling, oavsett om det är barnkrubba, 
kindergarten, daghem eller förskola som nämns. Martin Korpi (2006) lyfter problematiken 
efter andra världskrigets slut, när barngrupperna förstorades för att försöka tillfredsställa 
behovet av barnomsorg, vilket ledde till att fokus låg på omsorgen. På sätt och vis känner jag 
att liknande resonemang är aktuellt även idag, men som tur är utan att det ligger ett 
fruktansvärt krig bakom. För stora barngrupper med för få förskollärare, för små lokaler och 
med för lite resurser, snacka om att förskolläraryrket är en utmaning. Som både Simmons-
Christenson (1997) och Persson och Campner (2000) lyfter har diskussionerna kring 
förskolan i Sverige framför allt berört föräldrars behov av barnomsorg och inte barns behov 
av lärande och utveckling. De två andra aspekterna, fostran och lärande, har alltså inte varit 
lika självklara som omsorgen i de olika verksamheterna och skulle kanske därför behöva 
förtydligas och synliggöras desto mer.  
 
Fostran 

Det sociala samspelet är något föräldrarna är förväntansfulla över med förskolan.  Det är dock 
de två mittenalternativen som bildar majoritet hos båda grupperna med 53,5 procent (32 av 
60) på Förskola A och 62,5 procent (35 av 56) på Förskola B. Samtidigt som det kan tolkas 
som att vissa föräldrar anser att det även är hemmets uppgift, anser de flesta föräldrarna att det 
sker i något högre grad på förskolan och att det är en av förskolans viktigare delar att arbeta 
med. Även föräldrarna i både Fredrikssons (1991) och Markströms (2007) studier belyser 
vikten av att barnen utvecklar det sociala i förskolan. 
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) betonar den demokratiska värdegrunden som både 
förskolan och skolan vilar på och syftar till den del av uppdraget som innebär att utveckla 
individen och individens förmåga att fungera i samhället. Påståendet att det är förskolan som 
ansvarar för att utveckla förståelsen för normer, värderingar och samhällets regler svarar 
majoriteten av föräldrarna att de inte instämmer med, vilket föräldrarna i Markströms (2007) 
studie däremot tycker är viktigt att förskolan arbetar med. Jag tror att resultatet har att göra 
med föräldrarnas tanke om att grundläggande normer och värderingar framför allt är hemmets 
ansvar. Alla människor uppfostras så klart på olika sätt, beroende på hur bland annat familjen 
och livserfarenheten ser ut och redan i tidig ålder är även normer och värderingar och 
samhällets regler, sådant som varje enskild individ egentligen blir påverkad av i alla 
Bronfenbrenners (1979) nivåer. Personer i närmiljön (mikronivån), relationen mellan 
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närmiljöerna (maxonivån), yttre faktorer som påverkar närmiljöerna (exonivån) och 
samhällets påverkan genom exempelvis rådande kultur, normer och värderingar, lagar och 
styrdokument (makronivån). Likt Fredrikssons (1991) tolkning av Bronfenbrenners mesonivå, 
tror jag att hemmet och förskolan måste ha en någorlunda gemensam grund i sina 
förhållningssätt även om de inte är identiska. Anledningen är att underlätta så mycket som 
möjligt för barnet genom att undvika missförstånd och osäkerhet inför att hålla reda på alltför 
stora skillnader i vad som gäller på förskolan och vad som gäller i hemmet för det blir 
givetvis annorlunda att till exempel följa regler i förskolan gentemot i hemmet eftersom det i 
förskolan handlar mer om att fungera i grupp. Dessutom märker barnet också av att 
föräldrarna och pedagogerna på förskolan är överens och det kan i sin tur också leda till en 
ökad känsla av trygghet hos barnet. Resultatet i denna studie visar ändå på att föräldrarna 
lägger ett större ansvar på sig själva för att barnet utvecklar förståelse för samhällets regler 
och att förskolan här har en kompletterande roll vars uppdrag istället ska koncentreras mer på 
hela socialiseringsprocessen.  
 
Lärande 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) menar att lärandet i förskolan framför allt ska 
handla om att utveckla den sociala och kommunikativa kompetensen vilket kan ses som en 
del i att utveckla en beredskap inför kommande skolgång. Övervägande delen av föräldrarna, 
drygt 86 procent på båda förskolorna, instämmer i viss grad om att de ser förskolan som 
förberedande för skolan, det är endast ett fåtal som inte alls upplever det så. I Fredrikssons 
(1991) studie var det drygt 60 procent av föräldrarna som ansåg att förskolan ska vara 
skolförberedande. Wallskog (1999) menar att förskolan har en stor roll i att förbereda barnen 
för skolan och att lärandet i förskolan ska bygga på att lärandet i vardagliga situationer fångas 
upp. Detta är även något som stöds av Pape (2001) som menar att både det formella och det 
informella lärandet måste synliggöras för föräldrarna.  
 
Föräldrarna tillfrågades också om hur de ställer sig till att Lpfö98 nu får tydligare riktlinjer för 
bland annat arbetet med matematik och där kan vi se att majoriteten är positiva, men att en 
fjärdedel av föräldrarna från Förskola A är lite tveksamma till det och har valt att svara att de 
inte riktigt instämmer, vilket hade varit otroligt intressant att följa upp. En fjärdedel är relativt 
många som alltså inte tycker att det är bra med tydligare riktlinjer, dessutom är det fyra 
föräldrar från Förskola B som inte instämmer alls. Detta är också mycket intressant och skulle 
vara spännande att ta reda på varför. Olika anledningar skulle till exempel kunna vara att de 
inte tycker att lärandet är det viktigaste i förskolan, att ordet matematik för dem är väldigt 
identifierat med skolan eller så kanske de tyckte att det var bra innan och att det inte behövde 
bli tydligare. Fler spekulationer finns såklart, men som sagt, det är bara spekulationer. I övrigt 
instämmer alltså föräldrarna vid båda förskolorna i viss mån med att det är bra med tydligare 
riktlinjer.  
 
Av föräldrarna i Fredrikssons (1991) studie var det endast ett fåtal som ansåg att det inte 
skulle arbetas mer med siffror och bokstäver vilket visar på att föräldrarna redan då, långt 
innan Lpfö98, välkomnade lärandet i förskolan. Markströms (2007) studie visar också att de 
flesta föräldrarna har förväntningar på att förskolan ska arbeta pedagogiskt och att barnen ska 
utvecklas och skapar nyttiga kunskaper inför framtiden. Däremot visar hennes studie också på 
att en del föräldrar anser att de lärande situationerna ska vara frivilliga för barnen att delta i. 
Eftersom jag är av den åsikten att allt i förskolan hänger ihop förstår jag inte riktigt hur dessa 
föräldrar menar. Jag antar att föräldrarna syftar på det formella lärandet men jag förstår inte 
tanken om att barnen inte ska delta alls, då blir jag fundersam på om föräldrarna känner till 
förhållningssättet i förskolan och vad dessa lärande situationer behandlar och på vilket sätt. 
Återigen en påminnelse om att det måste förtydligas vad som händer på förskolan. 
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Föräldrarnas förväntningar 
När föräldrarna själva fått formulera sina förväntningar på förskolan återkommer framför allt 
svar som gäller omsorgen om deras barn vilket understryker att det är det de upplever som 
mest grundläggande i förskolans uppdrag. Att barnen känner sig trygga, bekräftade och 
uppmärksammade är något som både föräldrarna i denna studie, Wallskog (1999) och 
Markström (2007) nämner. Jag anser att utan omsorg skulle det inte vara någon pedagogik, 
men inte utan varken fostran eller lärande heller. För mig är pedagogik precis som förskolans 
uppdrag formuleras i Lpfö98, att delarna omsorg, fostran och lärande tillsammans bildar en 
helhet.  
 
Det är också många föräldrar som betonar att de tycker att det är viktigt att barnen på ett 
lekfullt sätt, lär sig saker som de kan ha nytta av i framtiden, vilket Basedows lekpedagogik 
lyfte redan på 1700-talet (Simmons-Christenson, 1997). Dessutom är det vissa föräldrar som 
poängterar att de tycker att det ska finnas välutbildad personal på förskolan som kan möta och 
tillgodose barnens behov, på deras egen nivå och efter deras egna förutsättningar, vilket är 
helt fantastiskt att höra. Självklart skulle jag vilja ha fler kommentarer om detta men jag anser 
att det är bättre med några än inga alls. Föräldrarna uttrycker också en vilja om att det ska 
vara lätt att prata med och fråga personalen på förskolan om det är något och att det finns ett 
fungerande samarbete mellan förskolan och hemmet. För att kunna skapa den goda relationen 
måste det finnas en ömsesidighet när det gäller föräldrarnas och förskolans förståelse och 
respekt för varandra, vilket Bronfenbrenner (1979) betonar med sin teori vilket innebär att 
båda parter måste visa engagemang för att samarbetet ska fungera. Jag tror att vi, genom att 
visa respekt för föräldrarna, också vinner respekt tillbaka. Johansson och Åstedt (1996) 
betonar också att genom samarbete med föräldrarna kan personalen på förskolan få god 
kännedom om barnet och det menar de krävs för att förskolan ska kunna komplettera hemmet.  
 
Det är som sagt inga större skillnader i de båda föräldragruppernas svar men på Förskola A 

används uttrycket förskola av de flesta föräldrar och på Förskola B är det uttrycket dagis som 
används flitigast. Eftersom svaren ändå är så pass likartade tolkar jag det som att det inte har 
någon större betydelse vilket uttryck föräldrarna använder för verksamheten. Med det vill jag 
säga att det helt klart är bättre att lägga tid och energi på att förklara och förtydliga förskolans 
uppdrag än att uttrycksmässigt rätta dem som säger dagis och dagisfröken istället för förskola 
och förskollärare, trots att det varit den rätta benämningen sedan 1975. Det är trots allt 
uppdraget som behöver förtydligas och synliggöras för dem som inte arbetar med det. Men 
jag upplever ändå fortfarande att det är så att dagis är ett uttryck som används i folkmun för 
det stället som passar barnen när du arbetar och att begreppet förskola förekommer mer när 
uppdragets helhet speglas. Jag anser att vi som arbetar inom förskolan ska använda rätt 
begrepp och se det som gyllene läge att kunna beskriva verksamheten ur vårt perspektiv om 
det är någon som inte förstår.  
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SAMMANFATTNING 
 

Vilka förväntningar har föräldrar på förskolan? 

 
Omsorgsfunktionen är väl förankrad hos föräldrarna, vilket kanske inte är så konstigt med 
tanke på förskolans historia. Fostran anser de flesta föräldrar är ett gemensamt ansvar som ska 
utvecklas både i hemmet och i förskolan, särskilt tydligt blir det i frågan om den sociala biten. 
De flesta föräldrarna i studien är relativt positiva till Lpfö98 och de tydligare riktlinjerna som 
är på gång, vilket tyder på ett visst intresse även för den lärande delen i förskolan även om det 
också finns de föräldrar som inte är särskilt positivt inställda till det.  
 
Har föräldrarna kännedom om läroplanen och påverkar det deras förväntningar? 

 
Resultatet visar på att de föräldrar som inte har kännedom om Lpfö98 har liknande 
förväntningar som övriga föräldrar. Det är egentligen bara i en fråga det skiljer sig åt och det 
är som sagt huruvida förskolans huvudsakliga roll är att ta hand om barnen när föräldrarna 
arbetar, där dessa föräldrar svarat att de instämmer helt. Det är väl kanske så att kännedom om 
Lpfö98 och förståelse för uppdraget inte nödvändigtvis hänger ihop utan att informationen 
måste konkretiseras mer för att få en innebörd för exempelvis föräldrar. 
 
Har förskolans ansträngningar att nå ut med sitt uppdrag betydelse för föräldrarnas 

förväntningar på förskolan? 

 
Trots att studiens resultat inte visar på några större skillnader mellan grupperna vill jag ändå 
tro att vi som arbetar inom yrket och vet vad förskolans uppdrag handlar om måste kunna 
förmedla det till föräldrarna på ett bra sätt. Det är så klart upp till dem om de vill engagera sig 
eller inte men att de ska ha kännedom om uppdraget och vad vi gör på förskolan är ändå en 
självklarhet för mig. Förskola B kanske inte har lagt ner tillräckligt mycket tid och arbete på 
att förmedla Lpfö98 i den vardagliga kontakten med föräldrarna, eller så kanske det har varit 
svårt att få föräldrarna intresserade. Kanske skulle tillvägagångssättet sett annorlunda ut för 
att nå fler föräldrar. Förskolans ansträngningar kanske inte spelar någon roll, även om jag 
anser att det låter smått underligt att vi som känner till verksamheten bäst inte skulle kunna 
förmedla förskolans uppdrag. Det kan också vara så att Förskola A har informerat mycket om 
Lpfö98 även om de inte uttrycker sig för att arbeta särskilt med detta. 
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METODDISKUSSION 
I relation till studiens syfte och frågeställningar och den tid jag haft på mig att genomföra 
studien, upplever jag att det har varit ett bra val av metod som också har gett en bra 
datainsamling. Den hade säkerligen kunnat stärkas ytterligare genom till exempel uppföljande 
intervjuer med en procentuell andel utvalda föräldrar. Detta för att kunna fråga om fler 
aspekter och ställa eventuella följdfrågor till enkätsvaren där de hade kunnat motivera och 
förtydliga sina svar. Framför allt tror jag att intervjuer hade kunnat förstärka själva betydelsen 
av föräldrasamarbetet och därmed också lyft Bronfenbrenners teori ytterligare. Det är snarare 
upphov till vidare forskning eftersom jag sett till tidsramen för denna studie förmodligen inte 
hade hunnit med intervjuer också. Denna undersökning fokuserar emellertid mer på hur 
relationen ser ut, ur föräldrarnas perspektiv och då har enkäter varit ett bra redskap.  
 
Jag är glad att jag ägnade så pass mycket tid till formuleringen av enkätfrågorna och att jag 
genomförde pilotstudier på andra föräldrar för att se om frågorna var begripliga. På så sätt 
kunde jag minska risken för att frågorna skulle missförstås och antingen ge ett otillförlitligt 
resultat eller inget resultat alls till följd av att föräldrarna hade valt att inte svara. Jag tror 
också att enkäterna har varit till fördel i och med att föräldrarna varit helt anonyma och 
därmed förhoppningsvis kunnat svara ärligt efter sina egna åsikter och inte vad de tror är ”rätt 
svar”. Hur mycket arbete som än läggs ner på formuleringen och utformningen av enkäten är 
det ju ändå så att vi alla är olika individer som uppfattar saker och ting på olika sätt, med det 
vill jag säga att föräldrarna säkerligen lagt in olika värderingar i sina svar och vissa hade 
säkert uppskattat andra eller fler svarsalternativ. I synnerhet gäller det nog attitydfrågorna i 
påståendeform där ett mittenalternativ säkert hade varit att föredra av några men även dessa 
frågor upplever jag har slagit väl ut och gett ett resultat där föräldrarna i olika grad har tagit 
ställning till de olika påståendena, vilket också var poängen. Den fråga där föräldrarna 
ombads rangordna begreppen omsorg, fostran, lärande kan ha uppfattats som styrd då det 
både i frågeformuleringen och i svarsalternativen stod i just den ordningen. Även i fråga 18 
förekommer begreppen i denna ordning. Det kan som sagt ha styrt föräldrarna, samtidigt som 
det totalt sett är fler föräldrar som svarat på något annat sätt än i den ordning begreppen 
presenterats.  
 
Om jag hade fått möjlighet att ändra på något i mitt tillvägagångssätt, hade jag försökt 
anstränga mig mer och sett till att båda föräldragrupperna hade fått delta i undersökningen 
under föräldramöten. Jag hade då personligen kunnat presentera studien och lyfta vikten av 
deras deltagande, samt svarat på eventuella frågor och dessutom gett dem möjlighet att svara 
på enkäten direkt på plats. För föräldrarnas del spar det tid då de ändå är närvarande vid 
mötet, där en viss tid är avsatt för enkäterna, och lika gärna kan svara, även om vissa kanske 
upplever det som en alltför pressad situation, och för min del hade det inneburit att jag hade 
minimerat risken för bortfall och jag hade snabbare kunnat börja sammanställa data. Jag 
upplever att det var den bästa metoden även om jag fick in många svar från Förskola B också.  
 
Det finns som sagt många förslag på varför bortfallet ändå sker, till exempel ointresse, 
sjukdom/ledighet och tidsbrist men förutom det kan det givetvis också ha med min 
presentation av studien att göra, att föräldrarna inte känt tillräckligt förtroende för mig eller 
studien för att delta. I de mest extrema fall av bortfallet skulle det kunna vara så att dessa 29 
procent är antingen helt ointresserade av förskolan och inte känner till uppdraget eller Lpfö98 
över huvud taget och endast bryr sig om att barnen har någonstans att vara medan de arbetar, 
men det kan så klart också vara omvänt. Dessa 29 procent skulle kunna vara aktiva och 
engagerade i förskolan och mycket väl känna till dess uppdrag och ha höga förväntningar på 
förskolan. I resultatet presenteras siffrorna i relation till hur många som besvarat enkäten. 



 39 
 

 

DIDAKTISKA KONSEKVENSER 
Det absolut viktigaste jag tar med mig från den här studien, är vikten av att synliggöra 
verksamheten för utomstående, framför allt då föräldrar. Med ett engagerat förhållningssätt 
tror jag att vi skulle kunna stärka vår yrkesroll genom att förtydliga vad vi arbetar med på 
förskolan och varför vi gör det. Under utbildningen har uttrycket didaktik näst intill förföljt 
oss och dess innebörd måste hela tiden ligga till grund för hur vi nu förvaltar våra kunskaper 
ute i arbetslivet. Vad vi ska göra, hur vi ska göra det och varför vi ska göra det måste hela 
tiden finnas i våra tankar och nu när vi ändå har så bra underlag för våra idéer så är det klart 
att vi måste presentera dem för andra och visa vilket arbete vi gör med barnen.  
 
Jag tror inte att vi kan vara för tydliga i detta avseende utan att på olika sätt bjuda in föräldrar 
i verksamheten tror jag är bra. Några rent praktiska exempel på hur detta skulle kunna gå till 
är att hålla en informationskväll om vad förskolans uppdrag innebär där personalen på 
förskolan berättar om Lpfö98 och hur en dag på förskolan kan se ut och vilket lärande det är 
som sker under dagen. Föräldrarna skulle också kunna erbjudas att följa med sitt barn en dag 
på förskolan och på så sätt få ta del av verksamheten. Det är också viktigt att dokumentera det 
som händer på förskolan och synliggöra detta för föräldrarna. Till exempel med hjälp av 
fotografier, där digital fotoram är något som är relativt lätt att uppdatera ofta, att skriva 
positiva kommentarer om vad barnen gjort under dagen och sätta på barnets plats, skriva 
vecko- eller månadsbrev om vad som händer på förskolan, uppdatera barnens portfolio med 
kommentarer till det som sätts in och sätta upp grejer på väggarna inne på förskolan, men då 
måste föräldrarna givetvis välkomnas in vid lämning/hämtning för att se vad som satts in i 
portfolion och upp på väggarna. Det är bra att föräldrarna får besöka och se verksamheten 
med egna ögon men vi måste framför allt synliggöra vilka ambitioner vi har och hur vi tänker 
när vi planerar. 
 
Om ett tema ska introduceras skulle föräldrarna kunna tillfrågas om idéer, fotografier, 
material, berättelser om sina barn eller kanske till och med personlig medverkan. Om temat 
till exempel är djur säger vi, så kanske det är någon som har böcker om djur hemma som de 
kan tänkas låna ut till förskolan. Någon förälder kanske arbetar som till exempel 
djuruppfödare eller veterinär och vill komma och berätta om det för barnen. Det kan också 
vara så att barnen har husdjur hemma som de vill ta med visa fotografier på och berätta om 
för de andra barnen etcetera.     
 
Till sist tror jag också att det är viktigt att ha små utvärderingar i form av att helt enkelt fråga 
föräldrarna ofta om vad de tycker om verksamheten, om det är något de funderar över eller så. 
Exempelvis kan en ”förslagslåda” sättas upp i tamburen där föräldrar skriftligt kan lämna 
synpunkter, frågor och funderingar om det som rör verksamheten. Det kanske kan kännas 
lättare för en del föräldrar, att slippa ta allt personligen, på så sätt kan också personalen 
uppmärksamma eventuella funderingar som kanske rör merparten av föräldrarna och på så 
sätt får de dels signaler på om det är något som är otydligt i verksamheten men de får också 
en chans att kunna informera samtliga föräldrar allmänt i till exempel ett veckobrev. Jag anser 
dock att den vardagliga kontakten mellan föräldrar och personal är väldigt värdefull, men 
oftast hinns inte allt med under dessa stunder och då tror jag att ett alternativ likt detta kan 
vara ett bra komplement för både föräldrar och personal. 
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VIDARE FORSKNING 
Ämnet har definitivt varit intressant och det finns absolut mycket att undersöka i området så 
vidare forskning och fördjupning i ämnet skulle nog inte vara några problem. Som jag redan 
nämnt hade uppföljande intervjuer kunnat förstärka undersökningens resultat genom att 
föräldrar hade kunnat få förklara mer på djupet varför de svarade på ett visst sätt i enkäten. 
Till exempel hade de fyra från Förskola B kunnat motivera varför de absolut inte instämde 
med att tydligare riktlinjer var bra är ett exempel på en fråga som hade varit intressant att följa 
upp. Det hade också varit intressant att se på vilket sätt Förskola B arbetade för att uppfylla 
sitt mål om att förtydliga Lpfö98 genom intervjuer med pedagoger och observationer av deras 
förhållningssätt i frågan.  
 
Ett förslag till vidare forskning hade varit att fokusera undersökningen mer på själva 
samarbetet mellan förskolan och hemmet och huruvida samarbetet faktiskt påverkar barnens 
utveckling. I en sådan undersökning hade förmodligen intervjuer och kanske observationer 
eller granskning av portfolios etcetera varit av större värde. Där tror jag också att 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori hade kommit till sin fulla rätt genom att studien 
då hade gått mer på djupet av relationernas påverkan på barnens utveckling, även om den har 
varit mycket användbar också i denna studie. 
 
En annan idé som hade varit intressant att genomföra är ett sorts utvecklingsarbete på en 
förskola som inte arbetat alls mycket med föräldrasamverkan innan, och försöka förtydliga 
förskolans uppdrag och verksamheten för föräldrarna där genom olika metoder (se didaktiska 
konsekvenser) för att försöka nå ut med information till så många föräldrar som möjligt. Där 
hade intervjuer med föräldrar innan och efter utvecklingsarbetet kunnat ge information om 
deras förväntningar och om de förändrades under tidens gång. Intervjufrågor hade även 
kunnat ge svar på om det till exempel var något som förvånade dem eller något de tyckte var 
helt oväsentligt. 
 



 41 
 

 

AVSLUTANDE ORD 
 
Förskollärarens yrkesprofession är ingenting föräldrarna blivit tillfrågade om men det finns 
ändå beskrivet då jag anser att det i allra högsta grad hänger ihop med förväntningarna på 
förskolan. Min uppfattning är att desto högre förskolans uppdrag värderas, desto högre 
värderas också förskollärarnas roll. Likt det Berntsson (1999) belyser, att om förväntningarna 
på förskolan endast berör omsorgen är förväntningarna indirekt på förskolläraren att de ska ta 
hand om barnet. Det är det jag tror ligger till grund för de tankar som finns om att det är en 
obegripligt lång utbildning bara för att bli förskollärare.  
 
Spelar det egentligen någon roll hur förskolans verksamhet uppfattas kan ju också funderas 
över. Jag har inget svar på den frågan, men jag är av den åsikten och jag vet att vi måste börja 
stå upp för vårt yrke och tala bra om det. Jag har stött på kollegor som inte orkar argumentera 
för verksamheten utan godtar versionen som nästan enbart lyfter förskolans tillsyns- och 
omsorgsfunktion. Jag tror som Berntsson (1999) betonar att det är i den lärande delen som 
yrkets profession kan stärkas och att det är upp till förskollärare själva att profilera 
verksamheten. Jag kan förstå att det ibland känns omotiverat att försöka förklara för någon 
som inte verkar bry sig men om inte förskollärarna själva lyfter upp sitt yrke och pratar 
positivt om det, vem ska göra det då? Persson & Campner (2000) är också frustrerade och 
lyfter förskollärarnas ansvar i denna fråga. Förhoppningsvis kommer den nyligen reviderade 
Lpfö98, med framför allt tydligare ansvar för förskollärare, som bland annat Berntsson (1999) 
sedan tidigare efterlyst, och lärarlegitimationen (Legitimation av lärare och förskollärare, 
2010) att stärka yrkesrollen. 
 
Angående det Fredriksson (1991) belyser om att svenska förskollärare skulle ha en sämre 
yrkesstolthet tror jag kan stämma. Jag upplever att det oftast inte är några imponerade 
reaktioner när en förskollärare berättar vad han/hon arbetar med. När det gäller tron på sin 
kunskap däremot, där hon tar upp exemplet mellan en svensk och en fransk förskollärare, tror 
jag förutom eventuell osäkerhet att det också kan ha mycket med vår kultur att göra. I Sverige 
framhäver vi inte oss själva på det sättet att vi talar om vad vi kan och vad vi gör bra till 
skillnad från många andra europeiska länder, i Sverige kan det tolkas som att vi skryter om 
oss själva och det är ingen positiv egenskap.  
 
Jag anser också att det är viktigt att hela tiden komma ihåg varför jag har valt att arbeta inom 
detta yrke. Hela framtiden ligger i våra händer och vi har alla möjligheter i världen att kunna 
göra något riktigt bra med det. Jag kommer att lämna utbildningen och gå ut i yrkeslivet och 
med tillförsikt se framåt till den dag då alla förskollärare går med huvudet högt och stoltserar 
med att vi har världens viktigaste arbete! 
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BILAGA 1 

MISSIVBREV 

    
Hej!  

 
Jag heter Hanna Qarlsson och är lärarstudent på Högskolan i Borås. Jag är inne på min sjunde 
och sista termin i min lärarutbildning och det är nu dags för mitt examensarbete. Min studie 
kommer att fokusera på vad föräldrar har för förväntningar på förskolan. Tillvägagångssättet 
för undersökningen är att jag kommer att genomföra en enkätundersökning med just dig som 
förälder.  
 
Du som förälder och dina svar, liksom ditt/dina barns förskola, kommer självklart att förbli 
anonyma i mitt arbete. Du bestämmer själv om du vill delta och i vilken mån du vill delta. Det 
enda jag vill poängtera är att jag helt och hållet är ute efter att ta reda på din uppfattning, 
vilket innebär att du ska svara med det/de alternativ som du känner för, inte ett alternativ som 
du tror är ”rätt”, för det finns inget i min studie som är ”rätt eller fel”. Enkätundersökningen 
kommer inte att användas i något annat syfte än för mitt eget lärande i min studie.  
 
För att jag ska kunna genomföra min undersökning och samla så mycket material som möjligt 
behöver jag få tillbaka enkäterna senast 26/4.  
 
Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig: 
 
Hanna Qarlsson  
Telefon: xxxx-xxxxxx 
E-post: xxxxxxx@student.hb.se 
 
Tack för att du tar dig tid och hjälper mig i mitt arbete! 

Med vänliga hälsningar, 
 
Hanna 
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BILAGA 2 

ENKÄTUNDERSÖKNING 

Fråga 1. Vilken utbildningsnivå har du? Grundskola   
  Gymnasium   
  Universitet/Högskola   
  Annat (skriv gärna vad)   
     
    
Fråga 2. Yrke/Sysselsättning:   ______________________________________________________  
    
    
Fråga 3. Vilket av följande uttryck använder du (oftast) när du talar om ditt barns barnomsorg? 
    
  Dagis   
  Förskola   
    
Fråga 4. Har du fått information om läroplanen för förskolan?                              Ja   
                               Nej   
    
Fråga 5. Har du tagit del av innehållet i läroplanen?                              Ja   
                               Nej   
    
Fråga 6. Har du fördjupat dig i innehållet i läroplanen?                              Ja   
                               Nej   
    
Fråga 7. Jag har främst tagit del av läroplanen genom... Media   
 (välj det alternativ som stämmer in bäst) Vänner/familj   
  Mitt arbete   
  Förskolan   
    
Fråga 8. Det är bra att förskolan har en läroplan (med strävansmål) för barn mellan 1-5 år. 
 (ringa in ditt svar)   
    
   Instämmer inte alls       Instämmer helt  

               1                     2                      3                      4                      5                      6  
    
Fråga 9. I vilken grad upplever du att du har möjlighet att påverka ditt barns vistelse på förskolan? 

 

  Inte alls   
  I mycket liten grad   
  I relativt hög grad   
  I allra högsta grad   
    
Fråga 10. Om du vill påverka, i vilken situation gör du det helst? I den vardagliga kontakten  
  med personalen   
  Genom utvecklingssamtal   
  Genom föräldramöten   
Fråga 11. Vilka förväntningar har du på förskolan?   Föräldrarådet  
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Nedan följer 7 påståendefrågor där du tar ställning i en skala från 1-6 tar ställning till hur du instämmer  
med påståendet eller inte. Påståendena står inte mot varandra utan behandlar olika delar av uppdraget. 
    
Fråga 12. Förskolans huvudsakliga roll är att ta hand om mitt barn så att jag kan arbeta.  
    
   Instämmer inte alls Instämmer helt  
               1                     2                      3                      4                      5                      6  
    
Fråga 13. Grundläggande normer, värderingar och samhällets regler är framför allt förskolans ansvar. 
    
   Instämmer inte alls Instämmer helt  
               1                     2                      3                      4                      5                      6  
    
Fråga 14. Det är bra att förskolan får tydligare riktlinjer för lärandet i förskolan, t.ex. i arbetet med 
 matematik.    
    
   Instämmer inte alls Instämmer helt  
               1                     2                      3                      4                      5                      6  
    
Fråga 15. Förskolans främsta uppgift är att utveckla det sociala samspelet hos mitt barn.  
    
   Instämmer inte alls Instämmer helt  
               1                     2                      3                      4                      5                      6  
    
Fråga 16. Förskolan ska förbereda mitt barn inför kommande skolgång.  
    
   Instämmer inte alls Instämmer helt  
               1                     2                      3                      4                      5                      6  
    
Fråga 17. Det är viktigt att mitt barn känner trygghet i förskolan.   
    
   Instämmer inte alls Instämmer helt  
               1                     2                      3                      4                      5                      6  
    
Fråga 18. Förskolan ska komplettera hemmet genom omsorg, fostran & lärande  
    
   Instämmer inte alls Instämmer helt  
               1                     2                      3                      4                      5                      6  
    
Fråga 19. Skulle du kunna rangordna de tre begreppen omsorg, fostran och lärande?  
 (numrera från 1-3 där 1 = viktigast, lämna tomt om du inte    
 kan/vill rangordna) Omsorg   
  Fostran   
  Lärande  
    
(Extrafrågor till Förskola B) 
Fråga 20. Har du fått information om förskolans föräldraråd?                              Ja   
                               Nej   
    
Fråga 21. Är du engagerad i förskolans föräldraråd?                              Ja   
                               Nej   
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2. Vilket uttryck använder föräldrarna om verksamheten?
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1. Föräldrarnas utbildningsnivå
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3. Har föräldrarna kännedom om Lpfö98?
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BILAGA 3 

DIAGRAM 
Diagrammen presenteras i resultatordning, enkätfrågans nummer presenteras under rubriken.  
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7. "Det är bra att förskolan har en läroplan 
(med strävansmål)  för barn mellan 1-5 år"
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4. Har föräldrarna tagit del av innehållet i Lpfö98?
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5. Har föräldrarna fördjupat sig i innehållet i Lpfö98?
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6. Föräldrarna har fått kännedom om Lpfö98 via...
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 11. "Förskolans huvudsakliga roll är att ta hand 
om mitt barn så att jag kan arbeta"
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10. "Det är viktigt att mitt barn känner trygghet i förskolan"
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8. Förskolan ska komplettera hemmet genom omsorg, fostran & lärande"
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9. Föräldrarna rangordnar begreppen omsorg, fostran & lärande
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12. "Förskolans främsta uppgift är att utveckla 
det sociala samspelet hos mitt barn"
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13. "Grundläggande normer, värderingar och samhällets regler 
är framför allt förskolans ansvar"
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14. "Förskolan ska förbereda mitt barn inför kommande skolgång"
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15. "Det är bra att förskolan får tydligare riktlinjer för lärandet i förskolan, 
t.ex. i arbetet med matematik"
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16. Upplever föräldrar att de kan påverka verksamheten?
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17. Föräldrar uppger att de helst påverkar verksamheten genom...
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18. Känner föräldrarna till förskolans föräldraråd?
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19. Är föräldrarna engagerade i föräldrarådet?
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