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Abstract 
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Term: Spring 2019 

With this scientific essay, I first present situations from the practical work in preschool and 

then reflect on these situations with the help of, among others, previous research, the 

Convention on the Rights of the Child and the curriculum. My dilemma concerns the way in 

which I, as an educator, deal with children's changing residence times and how my work with 

parental collaboration and the curriculum looks like. On the one hand, I want to describe all 

the positive things about the preschool's activities, but on the other hand I do not want to 

neglect the parents' important role for the children. The purpose of the essay is to investigate 

how I, as an educator, affect the parents and their children's residence times by means of, 

among other things, the preschool's curriculum. This essay also considers how the curriculum 

is expected to be used in elevating the preschool's status for the parents and society. I also 

highlight how the curriculum can be used in the collaboration between home and preschool 

and reflect on its pros and cons. The reflections also address the expectations that exist in 

society, according to which the children should spend a lot of time in preschool in order for 

them to be well prepared for school start. I even scrutinize my own values from the situations, 

which I associate with attachment theory, and, on the basis of that, I reflect on the residence 

times in preschool of children of very young age. The curriculum is currently undergoing a 

shift and I compare the paragraphs on the collaboration between home and preschool from the 

old curriculum with those from the new curriculum. In my conclusion, it is revealed that the 

curriculum is interpretable and, in some respects, also unclear, which in itself means that it 

can become problematic for parental collaboration. Based on my conclusion, the dilemma 

over how the preschool is presented to the parents could be founded on a lack of other 

governing documents that would offer a broader basis for pedagogues to rely on. 

 

Keyword: Preschool, parental collaboration, curriculum, Bowlby, attachment theory, period 

of residence, parental leave, CRC. 



 

 

Sammanfattning 

 

Med denna vetenskapliga essä presenterar jag först situationer ur det praktiska arbetet i 

förskolan och reflekterar sedan över dessa situationer med hjälp av bland annat tidigare 

forskning, barnkonventionen och läroplanen. Mitt dilemma handlar om hur jag som pedagog 

förhåller mig till barns skiftande vistelsetider och hur mitt arbete kring föräldrasamverkan och 

läroplanen ser ut. Å ena sidan vill jag redogöra för allt det positiva med förskolans 

verksamhet, men å andra sidan vill jag inte försumma föräldrarnas viktiga roll för barnen. 

Syftet med essän är att undersöka hur jag som pedagog påverkar föräldrarna och deras barns 

vistelsetider med hjälp av bland annat förskolans läroplan. Denna essä handlar även om hur 

läroplanen förväntas användas för att höja förskolans status inför föräldrar och samhälle. Jag 

belyser även hur läroplanen kan användas i samverkan mellan hem och förskola och 

reflekterar över dess för och nackdelar. Reflektionerna i essän tar även upp de förväntningar 

som finns i samhället, att barnen ska tillbringa mycket tid i förskolan för att de ska vara väl 

förberedda inför skolstart. Jag nämner och reflekterar även över de barn som knappt spenderar 

någon tid alls i förskolan. Jag lyfter mina egna värderingar från min berättelse som jag 

kopplar ihop med anknytningsteorin och utifrån den reflekterar jag över barnens vistelsetider i 

förskolan redan från låg ålder. Läroplanen är under ett skifte och jag jämför delar från den 

äldre läroplanen med delar från den nya läroplanen som handlar om samverkan mellan hem 

och förskola. I min slutsats framkommer att läroplanen är tolkningsbar och i vissa avseenden 

även otydlig, vilket i sig gör att det kan bli problematiskt i arbetet med föräldrasamverkan. 

Dilemmat över hur förskolan presenteras inför föräldrarna kan, utifrån min slutsats, även 

grunda sig i brist på andra styrdokument som kan erbjuda en bredare grund att som pedagog 

luta sig tillbaka mot. 

 

 

 

Nyckelord: förskola, föräldrasamverkan, läroplan, Bowlby, anknytningsteorin, vistelsetid, 

föräldraledig, barnkonventionen. 
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1. Berättelser ur förskolans verksamhet 

Påsklov 

”Oj vad högt upp den är nu!” Vi står och tittar upp mot den höga flaggstången, barnen har 

precis hjälpt mig att hissa solflaggan som blev dagens val. Det är lugnt på gården idag. Många 

barn är lediga eftersom det är påsklov denna vecka. Barnens mjuka röster blandas med 

fåglarnas kvitter och nu kan jag verkligen känna att våren är här. Plötsligt anar jag ett väldigt 

lågt men välbekant skrik som kommer allt närmare förskolan. Efter en liten stund hör jag 

skriket allt klarare för att sedan se Kalle och hans pappa med lillebror Alfons i vagnen komma 

in på den nysopade gården. ”Ja, idag är det en sån här morgon”, säger Kalles pappa medan 

han himlar med ögonen och ser besvärad ut när han slänger en blick mot Kalle. Kalle sitter 

fastklistrad runt pappas ben, han är rödflammig i ansiktet och jag ser att han har varit ledsen 

en längre stund. Nu småsnyftar han bara och håller ett krampaktigt tag om sin pappas ben. 

”Hej Kalle, vad roligt att du är här”, säger jag och böjer mig ned på knä. Kalle gömmer sitt 

ansikte bakom pappas ben och vill inte alls hälsa på mig. ”Jag måste gå nu, lillebror hann 

aldrig få i sig någon frukost i morse. Ja, inte Kalle heller för den delen men ni fikar väl snart 

så han klarar sig nog.” Pappan tar upp Kalle i famnen och pussar honom på kinden. ”Jag 

måste hem och ge Alfons frukost nu, ha en bra dag i dag och lek med alla dina kompisar som 

du tycker så mycket om. Alfons och jag kommer och hämtar dig sen i eftermiddag.” Pappan 

räcker över Kalle till mig som nu byter ut sitt snyftande mot gråt och stora tårar som rinner 

ner längs kinderna. ”Pappa, min pappa”, skriker Kalle medan han ser barnvagnen och pappa 

försvinna bort runt kröken. ”Vi går och hämtar en bok och sätter oss ner en liten stund”, säger 

jag till Kalle som nu försöker torka sig torr runt ögonen. Denna lämning väcker starka känslor 

hos mig. Jag kramar om Kalle och försöker ge honom lite extra närhet när vi sätter oss ner på 

filten nedanför den hissade flaggan. Min känsla är att jag inte räcker till för att tillfredsställa 

Kalles behov. Jag har en liten pojke på drygt 2 år sittande i mitt knä som törstar efter sina 

föräldrar och de låter honom gå långa dagar på förskolan trots att pappa är hemma och 

föräldraledig med lillebror som snart fyller 1. En känsla av maktlöshet sköljer över mig och 

jag vet inte riktigt hur jag ska tackla detta. En irritation mot föräldrarna, som jag haft ända 

sedan Kalle skolades in i höstas, angående hans långa dagar har nu växt sig ännu starkare. 

Kan han inte bara få vara hemma, det är ju ändå påsklov! Jag försöker skaka av mig mina 
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tankar och känslor och öppnar upp boken för att istället börja läsa för Kalle och ge honom all 

den närhet jag kan. 

In på gården kommer min kollega Mia, ”Oj, här var det tomt på barn idag”, utbrister hon. ”Ja, 

det var många som blev lediga till slut” svarar jag. ”Men Kalle är här ser jag! Hej, hej Kalle”, 

säger Mia och ger mig den där blicken. Blicken som berättar att Kalle borde vara hemma, 

speciellt den här veckan när det är lov. Mia tittar sig runt på gården och säger ”Stina är såklart 

ledig, vet vi när hon kommer tillbaka? Det var riktigt länge sedan jag såg henne, vad gör 

föräldrarna där egentligen? Hon hinner ju knappt komma in i gruppen innan hon ska vara 

borta igen.” ”Ja, det är märkligt det där”, säger jag och fortsätter bläddra i boken med Kalle 

hopsjunken i mitt knä. Det känns inte bra att diskutera detta på gården, det är klumpigt av Mia 

att uttrycka sina åsikter på det viset framför barnen. Men jag säger ingenting, jag hoppas att 

Mia förstår mig när jag vänder ner blicken i boken igen. Mia står kvar en stund utan att säga 

någonting, sen vänder hon sig för att gå in på förskolan och hänga av sig sina saker.  

Jag sitter och bläddrar sida efter sida i boken, jag läser ingenting, jag ger några kommentarer 

för att bekräfta för Kalle att jag ser vad han ser på de olika bilderna. Mina tankar går till 

förskolans uppdrag, vad vill jag egentligen? Jag förstår Mias frustration, jag känner precis 

likadant, framförallt angående Kalle som går långa dagar och aldrig får vara hemma. Men 

också över allt som Stina missar eftersom hon aldrig är här. Sist jag såg henne var för tre 

veckor sedan och då var hon bara här i några få dagar. 

Dagen går och eftermiddagen kommer till slut. Barnen har börjat droppa av och det närmar 

sig stängning. Kalles pappa kommer inrullande med vagnen på gården och ställer sig bredvid 

mig. ”Hej, vilket härligt väder det har varit idag”, utbrister han och drar fingrarna genom håret 

och rättar till solglasögonen. ”Ja, idag har det varit skönt. Vi gick till Bamseskogen på 

förmiddagen och gjorde naturtavlor tillsammans”, säger jag och pekar på tavlorna som svajar 

där de hänger under den stora eken på gården. Kalles pappa tittar beundrande på tavlorna och 

jag fortsätter ”Kalle har haft jätteroligt med Ida idag. De har lekt robotar och samlat kottar och 

stenar som de sedan räknat och sorterat i storleksordning”. Jag blickar bort mot Ida och Kalle 

som fortfarande sitter på gräsplätten med sina samlingar av kottar och stenar. ”Ja, men så bra, 

jättebra!” svarar Kalles pappa innan han med snabba steg går fram till Kalle. ”Hej Kalle, 

skynda dig och säg hejdå till Ida nu. Vi måste hem och äta middag, mamma är nog redan klar 

med maten. Sen är det ju dags för dig att sova, så du orkar upp hit imorgon igen.” Kalle tittar 

upp på sin pappa, tar några släpande steg för att komma fram till vagnen som han greppar 
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med sin lilla hand. Det gör ont i mig att se pappans känslokalla möte med sin son efter en lång 

dag ifrån varandra. Jag känner en irritation mot pappan, men även en irritation mot mig själv. 

Jag känner mig ansvarig för pappans agerande, skulle jag kanske inte berättat hur bra dagen 

har varit? Jag känner hur min kropp belastas med skuldkänslor. Skuld över att jag 

upprätthåller synen att förskolan är det allra viktigaste för barnen, viktigare än föräldrarnas 

roll. Men å andra sidan kan jag inte ljuga för Kalles pappa och säga att dagen har varit hemsk, 

för det har den verkligen inte varit. ”Baj baj Ida”, säger Kalle medan han långsamt går ut 

genom grinden för att gå hem till mamma och det färdigdukade middagsbordet. 

 

Föräldramöte 

Mia kommer fram till mig på gården och säger ”I kväll är det ju föräldramöte. När jag och Ola 

satt och planerade igår kom vi fram till att det är bra om vi lyfter upp läroplanen mer. Så 

föräldrarna förstår att vi arbetar aktivt med den.” Mia sneglar lite på sin skrynkliga lilla 

anteckningslapp och fortsätter, ”Kan du berätta lite om våra experiment och om vattentemat 

tror du?”, ”Ja, jag kan berätta lite om det. Är det någonting mer som jag ska ta upp?”, frågar 

jag. ”Nä, det räcker så, sen ville Ola lägga upp en längre och mer djupgående presentation om 

hur hela förskolan arbetar. Så vi andra behöver inte säga så mycket mer”, säger Mia och 

skrynklar ner anteckningslappen i fickan igen. ”Okej, men hur menade ni med att lyfta 

läroplanen? Ska jag läsa målen rakt upp och ner eller vad är tanken?”, frågar jag Mia med en 

lätt irritation i rösten. ”Nej, men inget speciellt, säg bara att det vi gör är utifrån läroplanen 

eller något, vi vill ju att föräldrarna ska förstå att vi inte bara passar barn här. Att vi har en 

tanke med det vi gör som faktiskt är grundade i läroplanen.” 

Klockan har nu blivit 17.45 och föräldrarna börjar komma in till förskolan. ”Hej, välkomna! 

Ni behöver inte ta av er skorna, det är bara att gå in och ta lite fika och sätta er ner”, säger jag 

med ett leende på läpparna samtidigt som jag pekar med handen åt vilket håll de ska fortsätta 

gå in. Det småpratas bland föräldrarna inne i det stora rummet samtidigt som de tar för sig av 

de nybakta bullarna och pumpar upp kaffe ifrån de stora termosarna.  

När alla föräldrar har kommit får de presentera sig och vi pedagoger presenterar oss. Ola 

ställer sig vid datorn och klickar igång kvällens bildspel som visas på den stora väggen 

framför alla föräldrar. Han börjar med att presentera förskolans visioner och hur det kopplas 

till förskolans läroplan. Ola fortsätter att prata. Han pratar länge, länge och entonigt. Tillslut 
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har jag helt kopplat bort hans röst. Jag hör ingenting annat än mina egna tankar just nu, jag 

tänker på vad vi egentligen förmedlar till föräldrarna genom detta. Jag får en olustig känsla i 

kroppen. Både Stinas och Kalles föräldrar är med på föräldramötet ikväll. Jag tycker att det 

känns problematiskt att förklara verksamheten på ett sätt som ska passa alla föräldrars behov. 

Speciellt för Stinas och Kalles föräldrar eftersom jag vill belysa helt olika saker till dessa 

föräldrar. Till Stinas föräldrar vill jag ge en bild av förskolan som en viktig del av barnens 

utveckling så att de väljer att ha Stina här lite oftare. Till Kalles föräldrar skulle jag vilja 

belysa vikten av att barnen får umgås med sin familj, eftersom Kalle redan spenderar så pass 

många timmar i förskolans verksamhet varje dag. 

Jag vaknar till ur mina tankar när föräldrarna börjar skratta åt någonting som Ola sagt. Jag 

vänder mig mot Ola och ser hur nöjd han ser ut, i ena handen håller han en liten kontroll som 

sköter bildspelet och i andra handen håller han ett fast grepp kring läroplanen. Han utstrålar 

en stolthet över sitt yrke och vill verkligen förmedla alla fördelar som finns med just vår 

förskola. Kalles pappa sitter och smaskar högljutt på kanelbullen medan han småpratar lite 

tyst med föräldern bredvid. Jag fäster min blick i smulorna som faller till golvet och börjar 

tänka på hur jag ska presentera min del av mötet. Jag vill inte lyfta alla positiva saker om 

förskolan till Kalles pappa. Jag tänker att han då kommer vilja ha Kalle på förskolan ännu 

längre tider än vad han redan har. Jag vrider lite på mig där jag står och har fastnat med 

blicken ner mot golvet och känner hur min osäkerhet nästan blir synlig för alla andra i 

rummet. Det är fortfarande Ola som pratar på om förskolans vision. Min blick hamnar nu på 

Stinas mamma som sitter och tittar ner i sin telefon, hon verkar inte alls intresserad av vad Ola 

står och pratar om. Jag ändrar då mina tankegångar till att det kanske ändå är bra att lyfta 

läroplanen och förskolans viktiga roll på detta möte. Jag vill ju faktiskt att Stinas mamma ska 

förstå att Stina får lära sig en massa saker när hon är här och att förskolan är en utmärkt grund 

innan skolan sen drar igång nästa år för henne.  

Så, här står jag och funderar in i det sista hur jag ska lägga fram min presentation om 

verksamheten i barngruppen. Jag har inte bara mina egna tankar att brottas med utan också det 

som Mia sa om att fokus var att lyfta läroplanen på detta möte. Ola tystnar och är nu färdig, 

det är min tur att ta över. 

”Enligt läroplanens strävansmål att barnen ska få utforska naturvetenskap på ett lustfyllt och 

lekfullt sätt har vi under terminen haft ett experimenttema som vi senare ska avsluta med vår 

egen nobelfest här på förskolan”, säger jag medan bilder på barnen och deras experiment 
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projekteras upp på väggen bakom mig. Jag fortsätter, ”Barnen har verkligen fastnat för att 

utforska vatten så det är någonting som vi kommer att fortsätta arbeta med även till nästa 

termin. I dessa aktiviteter får vi in mycket matematik, vilket även det är ett spännande område 

att arbeta kring utifrån läroplanen.” Jag känner mig obekväm i det jag säger, men tanken var 

att läroplanen skulle lyftas så jag försöker intala mig att detta är bra att säga. Det är i alla fall 

bra för Stinas mamma att höra. Jag fortsätter med några meningar till innan min kollega Mia 

tar över. Hon visar nu bilder på när barnen går på jakt efter bokstäver i skogen. ”Ja, här ser ni 

hur vi arbetar med barnens tidiga erfarenheter av skriftspråket. Barnen har nu börjat känna 

igen fler och fler bokstäver och kan bilda sina namn med skogsbokstäverna”, säger Mia och 

klickar över till nästa bildserie som handlar om barnens sociala samspel. Jag står där och tittar 

på alla föräldrar som sitter på miniatyrstolarna som står uppradade i rummet. De lyssnar på 

vad vi säger och skrattar till lite då och då när bilder på deras barn visas på väggen. Jag 

känner en obehaglig känsla i kroppen när jag hör hur Mia gång på gång lyfter läroplanens 

viktiga strävansmål som vi i förskolan erbjuder alla barn. Nä, jag tycker att det känns fel att 

stå och prata om allt bra vi gör med deras barn. Det känns som om vi står här framme och 

skryter. Föräldrarna är ju ändå experter på sina barn. Vi är bara ett komplement.  

Efter föräldramötet reflekterar vi lite snabbt tillsammans över hur det gick och Ola säger ”Jag 

tycker att detta möte blev väldigt bra. Vi belyste verkligen läroplanens olika delar och hur vi 

kopplar det till den dagliga verksamheten. Jag tror att föräldrarna verkligen förstod att det vi 

gör med barnen om dagarna är viktigt för deras utveckling.” Några kollegor nickar 

instämmande och Mia säger ”Ja, jag tycker också att det gick bra”. 

Men jag är kluven i frågan. Jag står i den trånga hallen och tänker. Visst, det var bra för Stinas 

mamma att vi fokuserade på allt som barnen lär sig på förskolan och att vi lägger stor vikt vid 

läroplanens alla mål, kanske kommer Stinas föräldrar ge henne möjligheten att delta i 

verksamheten på förskolan lite oftare då. Det var också bra för att höja statusen för min 

yrkesroll och som reklam för förskolan i sin helhet. Men hur bra var det för Kalle och alla de 

andra barnen med långa dagar på förskolan? Kommer Kalles pappa, och kanske andra 

föräldrar, att se ännu fler fördelar hos förskolan att föräldrarollens status tappas helt och 

hållet? Mina tankar snurrar runt i ett virrvarr och en sak jag vet är att jag inte känner mig 

bekväm med kvällens föräldramöte. Å andra sidan kanske jag inte hade känt mig bekväm med 

att göra på ett annat sätt heller? Jag säger ingenting om mina tankar, utan står där med blicken 

ner i väskan och packar ner mina sista saker för att sedan sätta mig i bilen och åka hem.  
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2. Dilemma, syfte och frågeställning 

 

Dilemmat gestaltat i berättelsen ovan ligger i hur jag agerar i mötet med föräldrar. I mitt möte 

med Kalles pappa, när han hämtar Kalle, vill jag egentligen inte berätta om allt roligt och 

lärorikt som hänt Kalle under dagen eftersom jag har upplevt att föräldrar då har en tendens 

till att utöka tiderna för barnen för att inte missa någon viktig del av det som händer på 

förskolan. Men i min profession så måste jag ändå bemöta föräldrarna på ett likvärdigt sätt 

och självklart ska jag berätta allting om dagen, även för Kalles pappa. Men det tar emot i mig, 

speciellt när föräldralediga föräldrar kommer och hämtar ett trött och slitet barn när de själva 

utstrålar både pigghet och fräschhet. Men det professionella borde ju också vara att stå på 

barnets sida. Jag ser ju att barnet behöver mer tid med sin familj. Fast det är och andra sidan 

bara min tolkning av situationen, det är mina värderingar som kommer till uttryck och 

påverkar förhållningssättet i min yrkesroll. Och när mina värderingar väger tyngre så 

försvinner även den profession som jag ändå i mina tankar strävar efter. 

I föräldramötessituationen har jag inte möjlighet att individanpassa det jag vill framföra till 

föräldrarna, det valet finns inte. Det val jag har i berättelsen om föräldramötet är att lyfta 

läroplanen eller att lyfta föräldrarnas engagemang för sina barn. Jag väljer den vägen som 

kollegorna också väljer, att lyfta förskolans status med hjälp av läroplanen. Hade jag valt att 

lyfta alla fördelar barnen får av sina föräldrar kanske förskolans status hade sjunkit och 

föräldrarna kanske inte hade känt sig nöjda med vad deras barn får av oss på denna förskola. 

Men jag hade kanske inte haft obehagskänslan i min kropp, obehagskänslan över att jag 

upprätthåller en norm som bildats, att tiden i förskolan anses viktigare än tiden med familjen.  

Hur mycket reklam ska vi göra för förskolan utan att det ska drabba barnens tillgång till sin 

familj eller till förskolan? I Stinas fall anser jag att hon tillbringar för lite tid i förskolans 

verksamhet samtidigt som jag i Kalles fall anser att han spenderar för mycket tid i förskolan. 

Hur påverkar jag som pedagog barnens skiftande vistelsetider? 

Enligt läroplanen är förskolan enbart ett komplement till hemmet och det är föräldrarna som 

har det största ansvaret för barnens utveckling (Skolverket 2016, s. 13). Vad betyder då detta 

för min yrkesroll? Mitt dilemma handlar om hur jag som pedagog ska förhålla mig till barns 

långa eller korta vistelsetider och hur mitt arbete kring föräldrasamverkan och läroplanen ser 

ut. Å ena sidan vill jag redogöra för allt bra vi gör i förskolan, men å andra sidan vill jag inte 

åsidosätta föräldrarnas viktiga roll för barnen.  
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Syftet med den här essän är att synliggöra och undersöka för- och nackdelar med att belysa 

vikten av förskolan och dess läroplan för föräldrarna. Fokus ligger på barns skiftande 

vistelsetider, och hur dessa påverkas av olika faktorer. Min avsikt är också att synliggöra mina 

egna värderingar eftersom mycket i mina tankar om förskolans roll och föräldrarnas roll 

speglar vilka värderingar jag bär på. Jag vill visa på att samhället påverkar vilken barnsyn 

som råder men också att barnsynen även styr hur samhället är uppbyggt. Mitt förhållningssätt 

påverkas av mina egna värderingar, men hur mycket får egentligen mina egna värderingar 

lysa igenom till verksamheten för att jag fortfarande ska behålla min profession? 

Mina frågeställningar är:  

- Hur påverkar vistelsetiden det individuella bemötandet av barn och föräldrar i 

förskolan? 

- Hur kan förskolans läroplan hjälpa eller stjälpa pedagogernas familjesamverkan i 

förskolan?  

- Hur påverkas pedagogernas yrkesroll, gällande barns vistelsetider, av den barnsyn och 

de värderingar som pedagogerna besitter?  

 

 

3. Metod 

 

Jag kommer individuellt att skriva en vetenskaplig essä. Hammarén förklarar i boken Skriva – 

en metod för reflektion, att vi genom skrivandet får chansen att använda oss av 

erfarenhetsbaserade kunskaper ur ett nytt perspektiv. Att skrivandet möjliggör olika synsätt 

och infallsvinklar som leder till reflektion över det redan upplevda (Hammarén 2005, s. 17). 

Min reflektion över mitt yrkesmässiga handlande startade redan där och då i situationen och 

när jag började att skriva ner allt har den sedan utvecklats till en djupare reflektion som har 

erbjudit mig olika perspektiv.  

När texten skrivs i en process öppnar det upp, enligt Alsterdal, till funderingar som man 

kanske tidigare inte uppmärksammat (Alsterdal 2014, s. 54). Vissa dagar skriver jag mer och 

andra mindre, men under processens gång får jag ofta upp ögonen för nya saker. Under 

seminarierna lyfts texten upp och nya infallsvinklar på det redan skrivna ges från mina 
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kurskamrater och min handledare, vilket jag uppskattar och ser som fördelaktigt för mitt 

essäskrivande. 

Cederberg och Schwarz menar att för att reflektion ska bli till krävs först det praktiska 

handlandet. Det börjar med allt som händer i praktiken och med hjälp av reflektionen flyttas 

det praktiska mot det teoretiska och nya perspektiv synliggörs (Cederberg & Schwarz 2013, s. 

45). Det praktiska handlandet beskriver jag i mina två berättelser och vidare i denna 

vetenskapliga essä binder jag sedan samman mina erfarenheter med relevanta teorier och 

intressant litteratur.  

Under min analysdel börjar jag med att skriva om det individuella bemötandet som sker eller 

inte sker i samverkan med föräldrar och även hur individanpassad verksamheten är för 

barnen. Huvudlitteraturen till denna del av reflektionen är skriven av Williams, Sheridan och 

Pramling Samuelsson. Sedan kommer jag att lyfta läroplanen som verktyg i samarbetet 

mellan hem och förskola, detta avsnitt kommer ha störst plats i denna essä då jag ser att mitt 

dilemma grundar sig i mitt arbete kring läroplanen. I slutet av essän tar jag upp vad mina 

värderingar angående barns vistelsetider grundar sig i och hur mina värderingar ger sig till 

uttryck i min yrkesroll. Jag kommer att presentera Bowlbys anknytningsteori, då jag upplever 

att mina värderingar grundar sig mycket i hans teorier om trygghet.  

Genom ett samspel mellan det egenupplevda och den vetenskap som finns skapar min essä en 

slags reflektion, en reflektion av mitt eget handlande men även en reflektion av förskolans roll 

i ett lite vidare perspektiv. 

 

4. Etiska överväganden 

 

Alla namn som jag använder mig av i denna essä är fiktiva. Händelserna som jag har beskrivit 

i berättelserna är gestaltade på det viset att ingen identitet röjs. Vissa specifika detaljer har 

behövt att ändras på för att göra denna essä etiskt korrekt. De ändrade detaljerna handlar 

framför allt om hur jag framställt de olika mötena med föräldrarna. Men eftersom jag främst 

har gjort ändringar i detaljer och inte uteslutit något viktigt har jag ändå lyckats få fram det 

budskap som jag vill förmedla med mina berättelser utan att det ska gå att identifiera de olika 

situationerna.  
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5. Analys 

 

5.1 Individanpassning 

Utifrån mina berättelser uppstår dilemmat över hur jag som pedagog påverkar föräldrarna och 

deras barns vistelsetider med hjälp av bland annat förskolans läroplan. Jag vill reflektera över 

detta dilemma dels med hjälp av hur den individuella anpassningen ser ut. I förskolan strävar 

vi alltid efter att individanpassa verksamheten så att den ska passa alla barn, vilket kan bli ett 

svårt arbete när inte rätt resurser finns. Det är intressant att reflektera över hur vi tänker kring 

föräldrarna och det individuella bemötandet. Kan dilemmat vara grundat i att jag inte ser 

föräldrar som enskilda individer utan som en homogen grupp?  

 

Stora barngrupper och barns rättigheter 

 

I läroplanen står det att vi ska anpassa verksamheten efter alla barns individuella behov 

(Skolverket 2016, s. 4-5). Det är svårt för oss pedagoger att inta ett individperspektiv, 

speciellt när barngrupperna är stora nästintill hela dagen. Familjekonstellationen är oftast i 

mindre skala än förskolegruppen, att tillbringa tid i familjen skulle kunna främja ett 

individuellt bemötande av barnet. Men samtidigt kan samhället då inte säkerhetsställa kvalitén 

barnen får ta del av då familjer lever under olika levnadsvillkor och inte har styrdokument att 

följa. Samhällets och då också förskolans uppgift, vilket läroplanen belyser, är att alla barn 

ges samma villkor oberoende av hemförhållanden (Skolverket 2016, s. 5-6). Även fast barnen 

har fått allt längre vistelsetider i förskolan (Skolverket 2013, s. 9), måste vi ge alla barn rätt 

till lika villkor, även fast barnantalet per pedagog blir fler. Detta kan skapa en känsla av 

otillräcklighet som pedagog att inte räcka till i den mån som önskas. 

Skolverket presenterar i sin rapport, Föräldrars val och inställning till förskola och 

fritidshem, att barns vistelsetider kan ha blivit allt längre på grund av att barn till 

föräldralediga, arbetslösa och sjukskrivna föräldrar erbjuds allt längre dagar på förskolan. De 

presenterar även att en annan faktor kan vara att förskolan nu är en del av skolväsendet med 

en egen läroplan, vilket gör att förskolan nu ses som en viktig del av barns utbildning 

(Skolverket 2013, s. 9-10). Det skulle vara intressant med färskare information än från en 
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enkätundersökning som gjordes under 2012, men det visar ändå att redan då sågs en 

förändring av barns allt längre vistelsetider. 

Pramling Samuelsson och Sheridan presenterar i forskningsartikeln ”Recent issues in the 

Swedish preschool” resultatet från intervjuer av förskolepedagoger om förskolans kvalitet. 

Det framkommer att flertalet pedagoger hävdar att maxtaxan ändrade förutsättningarna för ett 

högt kvalitativt arbete inom förskoleverksamheten. Innan maxtaxan kom, betalde föräldrarna 

för den tiden barnen befann sig på förskolan, automatiskt blev det att föräldrarna ansträngde 

sig för att minska barnens vistelsetid för att på så vis även minska förskoleavgiften. När 

maxtaxan kom, där föräldrarna betalar en fast summa för att ha barnen heltid på förskolan, 

märktes en förändring. Barnen fick då längre dagar på förskolan vilket resulterade i större 

barngrupper och förskolepedagogerna kände sig otillräckliga för en högkvalitativ verksamhet 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 2004, s. 14). Jag anser detta relevant då det kan vara en 

avgörande faktor gällande mina värderingar om att mindre grupper gynnar barns 

välbefinnande, då pedagogerna hinner med att individuellt möta varje enskilt barn. Självklart 

ska alla barn ha rätt till en plats i förskolan, det är inte det jag sätter mig emot. Men jag anser 

att rätten till full tid på förskolan kolliderar med individanpassningen då rättigheterna till full 

tid gör att barngrupperna blir större. Barnen kommer tidigare på morgonen och hämtas senare 

på kvällen. Utifrån min berättelse framgår att Kalles familj väljer att ha sitt barn full tid på 

förskolan trots att pappan är föräldraledig. Maxtaxan kan ha en avgörande roll i hur långa 

dagar Kalle har i förskolan, om familjen hade fått betala för den faktiska tiden kanske 

vistelsetiderna för Kalle sett annorlunda ut. I samband med att barnen får utökade tider finns 

det få resurser att plocka ifrån så att pedagogantalet kan öka och på så vis gynna 

individanpassningen i förskolan. 

Men å andra sidan finns det positiva effekter och tankar kring maxtaxan när det gäller barn till 

de som är föräldralediga. Den låter alla barn, oavsett ekonomiska resurser eller 

familjeförhållanden ha rätt till en likvärdig utveckling och utbildning som förskolan erbjuder. 

Barns rättighet till förskola blir inte påverkad av föräldrarnas situation. Detta kan ses även i 

min berättelse om Kalle som har möjligheten att medverka i förskolans verksamhet trots att 

hans pappa är föräldraledig med lillebror. Eftersom maxtaxan gör att en heltidsplats på 

förskolan inte är alldeles för dyr, kan de som får föräldrapenning ändå ha möjligheten att köpa 

sig en heltidsplats åt sitt barn. 
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Självklart ska Kalle bli erbjuden en förskoleplats även då hans föräldrar är hemma. Men 

skulle inte 15 till 30 timmar i veckan räcka gott och väl för att ge Kalle den tidiga utbildning 

som förskolan erbjuder? Kanske är det stressen över att inte räcka till som gör att Kalles 

situation gör mig mer frustrerad än situationen med Stinas vistelsetider. Stina däremot som 

spenderar knappt 30 timmar i månaden på förskolan, där känner jag att vi på förskolan inte 

hinner tillgodose hennes rättigheter till den utbildningen som erbjuds med läroplanens mål 

som grund. Å andra sidan kanske hon får det som läroplanen erbjuder på annat håll, från 

familj eller andra närstående till henne som är mån om hennes utveckling och tidiga 

utbildning. Men det är ingenting som förskolan eller samhället kan säkerhetsställa.  

Mitt dilemma om hur jag presenterar förskolans verksamhet till föräldrarna med anknytning 

till läroplanen försvåras av barnens skiftande vistelsetider. Det är mina värderingar, om en 

balanserad rytm där tiden i hemmet och tiden förskolan bör fördelas jämt, som gör att jag 

känner en frustration över att i min yrkesroll räcka till. Jag vill hinna med exakt alla barn, och 

möta dem på ett individuellt plan, vilket jag dock ser som mer möjligt i mindre barngrupper.  

Forskarna Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson belyser i boken Barngruppens 

storlek i förskolan att en plats i förskolan har alla barn rätt till och därför ska förskolan vara 

uppbyggd på ett sådant sätt att barngruppens storlek inte ska påverkas negativt (Williams 

m.fl. 2016, s. 153). Det är såklart en underbar tanke att barngruppens antal inte ska behöva 

påverkas av detta men så ser det inte riktigt ut i verkligheten. Jag förmodar att barngruppens 

storlek kan påverka mig i min frustration över att många barn, bland annat Kalle från min 

berättelse, spenderar långa dagar på förskolan fast barnen enligt min uppfattning egentligen 

kanske inte behöver det. Det jag förmodar är tvetydigt då förskolan är till för att uppfylla 

barnens behov, inte föräldrarnas. Även fast jag vet det och håller med om det, finns 

fortfarande en känsla av att vi i samhället inte får tappa all tilltro till att föräldrar kan uppfylla 

barnens behov. Jag känner mig otillräcklig och lägger då min känsla av otillräcklighet i min 

frustration mot föräldrarna som är hemma men ändå lämnar sina barn, full tid, till oss på 

förskolan som redan har en stor barngrupp att handskas med. Men min förmodan att 

barngruppens storlek påverkar min frustration, kanske bara är någonting jag målar upp så jag 

får någonting att skylla på. Kanske är det bara min egen osäkerhet i hur barns välbefinnande 

ska stimuleras på bästa sätt som gör att frustrationen är så stark. Eller är det brist på förståelse 

för varandra när det gäller samverkan mellan hem och förskola?  
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Jag har ovan reflekterat över barns rättigheter till en likvärdig plats i förskolan, nu ska jag 

presentera några viktiga punkter utifrån barnkonventionen som vi i förskolan och i samhället 

ska agera utefter. Vi pratar ofta om läroplanen i förskolan och hur arbetet är upplagt utifrån 

den. Av mina erfarenheter får barnkonventionen inte alls lika stor plats som läroplanen får i 

verksamheten, vilket får mig att vilja lyfta den i min essä. 

Vi har FNs konvention för barns rättigheter att förhålla oss till i förskolan. Barnkonventionen 

blir även lag 2020 (UNICEF 2018). Under punkt 2 i barnkonventionen står det ”Alla barn är 

lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras” (UNICEF 2019). Med 

detta bakom mig måste jag reflektera över mina tankar angående barns vistelsetider. Även om 

jag anser att Kalle har ett stabilt familjeförhållande så har Kalle rätt att vistas heltid på 

förskolan för att inte bli diskriminerad på grund av sina hemförhållanden. Det känns såklart 

bra att Kalle får denna inkludering som inte bygger på föräldrarnas behov och rätt. Kalle har 

såklart egna behov som ska tillgodoses, vilket förskolan kan erbjuda honom. Men känns det 

helt plötsligt lättare för mig i mitt dilemma om hur jag anser att jag är med och påverkar 

barnens vistelsetider på förskolan? Nej, det gör det inte. Om barnen ska ha samma rättigheter, 

vad händer då med Stinas rättigheter till utbildning? Eftersom hon knappt befinner sig i 

förskolan blir det problematiskt att erbjuda henne detsamma som de barn som är i förskolan 

varje dag. 

Under punkt 5 står det ”Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets 

uppfostran och utveckling. De ska också stötta barnet i att få sina rättigheter uppfyllda.” 

(UNICEF 2019). Utifrån den punkten anser jag inte att mitt huvudansvar är att ansvara för hur 

Kalle och Stinas utveckling ser ut. Mitt ansvar och uppdrag är att erbjuda förskolans 

verksamhet under den tiden som föräldrar eller vårdnadshavare väljer att ha sina barn på 

förskolan. Denna punkt känns ändå lite mer relevant för mitt tänkande. Kanske kan det vara 

ett stöd för mig att tänka att jag bara kan påverka det som sker på förskolan och inte lägga för 

stor vikt vid det som sker runt om? Men och andra sidan ska vi ju, enligt läroplanen, 

samarbeta med föräldrarna för att skapa en helhetssyn runt barnet, både hur det är hemma och 

hur det är på förskolan för att utvecklingen och välbefinnandet ska främjas på bästa sätt 

(Skolverket 2016, s. 13). Så kanske huvudansvaret över barns utveckling ändå ligger delad 

mellan förskolan och hemmet?  
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Att bemöta föräldrar på ett individuellt plan 

 

Min osäkerhet över hur jag på bästa sätt ska möta de olika föräldrar jag möter i förskolan gör 

att jag vill reflektera över hur det individuella bemötandet med föräldrarna ser ut. I min 

berättelse finns en frustration över att jag vill bemöta Stina och Kalles föräldrar på olika sätt, 

gällande om jag ska betona fördelarna med att vara hemma med familjen eller fördelarna med 

att vara på förskolan. Det får mig att reflektera över individanpassningen i mötet med 

föräldrarna.  

Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams presenterar i artikeln ”Preschool teachers' views 

on competence in the context of home and preschool collaboration” intervjuer av 

förskollärare, där det framgår att fler förskollärare hävdar att det är viktigt att bemöta 

föräldrarna på ett individanpassat sätt. Att individanpassa menas att vi skapar en bild av 

föräldern och just dennes livssituation, för att utifrån den bilden bemöta föräldern (Vuorinens 

m. fl. 2014, s. 7). Detta med den individuella anpassningen känner jag kan ligga till grund för 

mitt dilemma hur jag ska bemöta föräldrarna i förskolan på olika sätt beroende på deras och 

deras barns skiftande behov. Jag har svårt att få en komplett bild av Kalles föräldrars 

situation. Utåt sett verkar familjen vara väl fungerande och utan svårigheter, i det grundar sig 

mina värderingar om att Kalle har det bättre om han får tillbringa mer tid med sin familj. Men 

jag har inte bemött pappan på ett individuellt plan. Jag har enbart gått efter vad jag har erfarit 

kring denna familj, jag har inte skapat mig någon djupare relation till familjen. Vilket kanske 

skulle ge mig en förklaring till varför de gör de val som de gör. Det kanske skulle vidga mitt 

perspektiv och min förståelse för deras val och på så vis även främja samarbetet mellan 

familjen och förskolan. 

Edlund som är pedagogisk utvecklare skriver i sin bok De yngsta barnen och läroplanen, att 

föräldrarna i förskolan ska erbjudas ett meningsfullt engagemang och att vi pedagoger ibland 

ser föräldrarna som en homogen grupp. Där vi skulle behöva bli mer individualiserade för att 

samverkan ska bli så bra som möjligt (Edlund 2019, s. 34). Det är inte bara med barnen vi 

behöver individanpassa vårt arbetssätt, utan även i arbetet med föräldrarna. Det kan jag se när 

jag tittar tillbaka på min berättelse. Det är enklare att använda ett individuellt bemötande mot 

föräldrarna på gården under lämningen och hämtningen av Kalle än under föräldramötet. På 

gården behöver jag egentligen inte bemöta pappan ur ett större perspektiv än det individuella 

eftersom jag endast har en enda förälder att anpassa mig efter. Men ändå väljer jag att inte 
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göra det, jag berättar om det lärorika Kalle har varit med om under dagen, med 

läroplansmålen starkt kopplade till det jag säger. På gården hade jag valet att bortse från 

läroplansmålen och istället möta pappan mer individuellt och pratat om Kalles långa dagar 

som gör att Kalle är trött och inte alltid orkar med eftermiddagens aktiviteter. Men jag faller i 

att handla utan att kritiskt granska varför jag bemöter föräldern på ett visst sätt. Jag gör det 

eftersom jag har en sorts trygghet i läroplanen, en trygghet som håller upp mitt professionella 

bemötande. Det kan grunda sig i att jag inför mina kollegor, men även utåt sett, vill framställa 

just den här förskolan som en bra förskola med en verksamhet som bygger på läroplanens 

strävansmål. Jag beskriver i berättelserna att det inte känns tryggt att framhäva läroplanen allt 

för mycket på detta sätt, jag känner mig osäker och tvivlande. Men jag vet att det är 

läroplanens mål som förväntas presenteras av mig till föräldrarna. Valet att individanpassa 

mitt bemötande blir således inget val i situationen eftersom jag handlar utifrån vana och 

förväntningar. 

Jag väljer i min berättelse när Kalle blir hämtad av sin pappa att inte nämna någonting om 

Kalles trötthet, men om jag hade haft barnkonventionen som ett starkare styrdokument att 

använda som stöd kanske mitt handlande kunde sett annorlunda ut. 

Under punkt 31 i barnkonventionen står det ”Barn har rätt till lek, vila och fritid” (UNICEF 

2019). Denna punkt anser jag vara tolkningsbar då vi har olika syn på vad lek, vila och fritid 

egentligen betyder. Fritid för vissa kan syfta till barns tid på förskolan, samt att fritid kan ses 

som när barnet befinner sig i hemmet. Jag anser att fritid är någonting som vi kan erbjuda 

både i förskolan och i hemmet. Vila, kan tolkas som att barnet ska sova, att barnet ska sitta, 

ligga ner lugnt en stund eller att aktiviteten inte är fysiskt ansträngande. I förskolemiljön finns 

det inte alltid tid för barnen att få sin egen stund av vila, eftersom de alltid är i en grupp med 

andra barn. Även fast de kanske inte alltid är fysiskt aktiva, är den psykiska aktiviteten i 

fullgång under hela förskoledagen eftersom det är så pass många barn och vuxna som hela 

tiden ska samspela med varandra. För vissa barn räcker den vilan som förskolan erbjuder, för 

andra barn är vilan i förskolan inte tillräcklig. Det är någonting som är svårt att ändra på i 

förskolan eftersom det är en institution som ska tillgodose många barns skiftande behov. 

Detta kunde jag lyft i mitt möte med Kalles pappa för att ge en tydligare bild över Kalles 

behov. Men problematiken finns i vad förskolan prioriterar att lyfta i arbetslag och med 

föräldrar, barnkonventionen eller läroplanen. Utifrån min berättelse läggs mycket fokus just 

på att framhålla läroplanen för föräldrarna. Men barnkonventionen blir snart lag och måste 

också få en viktig plats, likt läroplanens plats i förskoleverksamheten.  
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Under föräldramötet fanns knappt något val att individanpassa förhållningssättet för mig då 

jag snabbt insåg det omöjliga med att bemöta Stina och Kalles föräldrar utefter deras 

individuella behov när de satt tillsammans i samma rum. Samtidigt fanns det stora svårigheter 

för mig att individanpassa mitt bemötande med Kalles pappa ute på gården vid lämning. Även 

fast situationen på gården erbjöd mig en chans att handla annorlunda, då jag endast hade en 

förälder att förhålla mig till, tog jag inte tillvara på tillfället att möta pappan individuellt. 

Under föräldramötet erbjöds inga chanser till att kunna individanpassa, så i det läget blev det 

för mig omöjligt. Inte i något av fallen valde jag att möta föräldrarna på ett individuellt plan. 

Jag ställer mig nu efteråt frågan varför? 

Enligt Edlund är pedagogernas största hot i sin yrkesroll tvärsäkerhet eftersom arbetet med 

barn kräver att vi kritiserar vårt eget handlande och ser situationer och individer ur olika 

perspektiv (Edlund 2019, s. 67). Det är lätt att tro att vi inom förskolan alltid ser till både 

barnen, föräldrarnas och kollegornas individuella behov. Men när vi verkligen granskar oss 

ser vi vad som egentligen påverkar oss och varför vi gör de val vi gör. I min 

påsklovsberättelse ser jag i stunden inte valet att individanpassa mitt bemötande till Kalles 

pappa, jag ser bara mig själv tvivla på förskolans roll för detta barn och på föräldrarollen i 

samhället i stort, att jag bemöter pappan per automatik, på det sättet jag oftast bemöter 

föräldrar. Det är när jag har pratat klart med pappan som min reflektion startar, men då inte 

om hur jag skulle kunna individanpassa mitt bemötande. Min reflektion handlade om hur jag 

är delaktig i det faktum att Kalle har långa dagar på förskolan då jag lyfter fram verksamheten 

som viktig och lärorik. Jag uppmärksammade då inte det val som jag ställdes framför, valet 

att lära känna Kalles pappa och skapa mig en förståelse utifrån hans livssituation och bemöta 

honom på ett individanpassat sätt. 

 

Förskolans förberedelse mot skola och samhälle 

 

Under föräldramötet i min berättelse känner jag tvivel över att framhäva förskolans läroplan 

inför föräldrarna. En oro finns då i mig att förskolan ska betraktas som allt mer lik skolan och 

mina farhågor är då att den individanpassning som faktiskt finns i förskolan idag tynar bort 

och blir lika osynlig som den är i skolans verksamhet. 
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Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson lyfter att en viktig utgångspunkt för barnen är 

att de i samhället betraktas som delaktiga medlemmar, vilka har rätt att påverka omgivningen. 

Förskollärarrollen har blivit mer lärarorienterad för att förbereda de vidare till skola och 

samhälle. Samtidigt har tilltron till att barn är kompetenta ökat och förskolan ska förhålla sig 

till barns olika kunskaper och erfarenheter för att skapa ett gott lärande (Williams m.fl. 2016, 

s. 36). Eftersom samhället ser ut som det gör blir yrkesrollen i förskolan påverkad av att vi 

vill göra övergången mellan förskola och skola så smidig som möjlig, därför gör vi nog 

förskolan mer lärarorienterad än vad den egentligen borde vara. Det som däremot förskolan 

ger mycket utrymme till är att ta tillvara på barnens individuella kompetens och låter barnen 

bygga vidare sitt lärande utefter egna intresseområden. När barnen sedan kommer upp till 

skolan blir det svårare med individanpassat lärande med tanke på elevantal och mål som 

måste uppfyllas. I förskolan och dess läroplan finns det fortfarande endast mål att sträva efter 

(Skolverket 2016, s. 8-12). När barnen sedan börjar i skolan blir målen riktade till vad de ska 

klara av, vilket ställer högre krav på eleverna och på hur lärarna lägger upp lektionen för att 

alla barn ska uppfylla skolans mål. Det individuella lustfyllda lärandet som ändå ligger till 

grund för förskoleverksamheten blir problematisk att använda vidare i skolan. Därför anser 

jag att barnen ska bli erbjudna den individuella anpassningen som förskolan ändå har 

potential till att erbjuda alla barn. Utifrån min berättelse framkommer det att jag känner mig 

otillräcklig i min roll som pedagog i förskolan, dels för att jag vill erbjuda en individanpassad 

verksamhet, men att jag brister i mitt handlande då jag känner mig otillräcklig. Vad denna 

otillräcklighet syftar till kan, som jag nämnde tidigare, bero på allt större barngrupper, men 

det kan likaväl bero på något annat. Kanske den press som finns att barnen ska klara av 

övergången från förskola till skola på bästa sätt? 

Willams, Sheridan och Pramling Samuelsson skriver att samhällets syn på barn har förändrats 

de senaste decennierna. Förskolans läroplan har med det även förändrats och utvecklats och 

ger uttryck för vad samhället förväntar sig av denna generations barn. Förskolans fokus har 

blivit mer kunskapsorienterat och verksamheten ser mer och mer ut som i skolan (Williams 

m.fl. 2016, s. 144). Gör denna syn att jag inte riktigt känner mig bekväm i att prata allt för 

mycket om läroplanen? Jag står under föräldramötet och tittar på alla kompetenta föräldrar 

som vet exakt hur deras barn fungerar. Jag tänker att deras kunskap om sina barn inte ska 

överröstas av läroplanens skolliknande upplägg. Jag vill istället presentera läroplanen på ett 

vis som verkligen framhäver det individuella och lekfulla lärandet. Jag vill också lyfta 

föräldrarnas viktiga roll, vilket inte är acceptabelt att göra eftersom familjeförhållanden ser 
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olika ut och att vi i förskolan egentligen inte ska lägga oss i vad föräldrarna gör eller inte gör 

för sina barn. Om det inte handlar om att en oro kring barnet finns såklart.  

Det lustfyllda lärandet som sker efter barns individuella intressen och behov får ta plats i 

förskolan då ämnesinnehållet inte är lika styrt som i skolans verksamhet. I skolan blir det 

lektioner baserade på de ämnen som skolplanen syftar till och det individuella bemötandet av 

barnen blir än mindre än i förskolan då det är fler barn som ska samspela med varandra och 

med färre vuxna vid sin sida.  

 

5.2 Läroplanen som verktyg i yrkesrollen och i föräldrasamverkan 

I mitt dilemma angående den tillämpade vistelsetiden för barnen på förskolan, ser jag hur 

läroplanen har en stor roll. Här vill jag reflektera över de för- och nackdelar som finns 

angående arbetet med läroplanen i samverkan med föräldrarna. Jag kommer i denna del av 

essän jämföra den nya läroplanen med den gamla, angående samverkan mellan hem och 

förskola. Reflektionen innehåller också läroplanens tolkningsfrihet. 

 

Läroplanen i verksamheten 

 

Enligt Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson är förskolan viktig för barnen eftersom 

det är där barnen utvecklar den värdegrund som samhället bygger på, genom bland annat 

förskolans läroplan och skollagen (Williams m.fl. 2016, s. 155). Jag håller med om att 

förskolan har en viktig roll i samhället, annars hade jag inte tyckt att Stina, som nästan aldrig 

befinner sig på förskolan, skulle spendera mer tid i förskoleverksamheten. Men fortfarande är 

förskolan enbart, som läroplanen antyder, ett komplement till hemmet (Skolverket 2016, s. 

13). Förskolan ska väl inte ta över det största ansvaret för barns utveckling utan bara 

komplettera hemmet? Men där krockar det i mina tankar. Barnen måste få tid att vara i sitt 

hem om förskolan ska ha något hem att komplettera. I Kalles fall blir han lämnad tidigt på 

morgonen, han har inte ens hunnit äta frukost hemma. Sent på eftermiddagen blir Kalle 

hämtad för att gå raka vägen hem för att äta middag och sen sova. Under veckodagarna hinner 

Kalle i princip bara sova när han är hemma, eftersom merparten av sin vakna tid spenderar 

han på förskolan. Hur ska vi då tänka med att vi ska komplettera hemmet? Helt plötsligt ser 
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jag hur allting runt Kalles utveckling vilar i förskolans händer, om han inte får annan 

stimulans från hemmet än att äta middag och sova. Har förskolan då tilldelats för stort ansvar? 

Kanske har min osäkerhet kring barns vistelsetider påverkats av att jag känner mig osäker på 

hur mycket ansvar som ska fördelas mellan förskola och hem?  

I Balldins kapitel ”Mamma i tid” som hittas i boken Föräldrar, Förskola och skola, diskuterar 

Balldin med några påbyggnadsutbildningsstudenter om varför dagens föräldrar spenderar allt 

mindre tid med sina barn. I diskussionen framkommer att det kan bero på att förskolans och 

samhällets roll över tid har förändrats, att det är andra krav nu än förr. Idag krävs det att båda 

föräldrarna arbetar och det krävs samtidigt att båda föräldrarna är engagerade i barnets 

utveckling. Och i barns utveckling har således förskolan en viktig roll, vilket skapar en 

komplex interaktion mellan alla parter (Balldin 2013, s. 182-183). Jag kanske inte har 

accepterat att förskolan i dagens läge har en dominant roll i barns tidiga år. Jag måste kanske 

reflektera över hur samhället är uppbyggt, att istället för att skuldbelägga föräldrarna måste 

jag inse att förhållandena i samhället ser ut på ett annat sätt än vad mina föreställningar säger 

till mig. Mina föreställningar om att familjen är det bästa för barns välbefinnande, kanske bara 

gör att jag strävar emot samhällets utveckling och barnens väg genom förskolan till ett socialt 

fungerande samhälle. Att sträva emot samhällets utveckling är ingenting som jag vill, det jag 

dock behöver är en förståelse för vilken roll jag har i samhällets uppbyggnad. Att känna mig 

delaktig i utvecklingen gör att mitt perspektiv på föräldrarollen kontra förskolans roll kan ses 

som en gemenskap som tillsammans ska göra det bästa för barnen. Läroplanen antyder som 

sagt att förskolan ska vara ett komplement till hemmet (Skolverket 2016, s.13). Just detta att 

komplettera hemmet kan tolkas just som att en gemenskap mellan hem och förskola måste 

finnas som grund för ett fungerande samarbete kring barnen. Men saknas gemenskap blir det 

svårt att hitta relevanta komplement att arbeta efter. Utifrån dessa tankar om den tolkning 

läroplanen inbjuder till ska jag i följande del diskutera läroplanens tolkningsbarhet när det 

gäller min yrkesroll i samverkan mellan hem och förskola.  

 

Läroplanens utrymme för tolkning 

 

Edlund understryker att läroplanen beskriver tydligt vilka mål vi ska sträva efter och vad 

barnen ska erbjudas för utbildning inom förskoleverksamheten. Men att styrdokumentet är 

uppbyggt på ett sätt som gör att allting kan tolkas på sitt eget vis (Edlund 2019, s. 21). Det 
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kan bland annat vara denna tolkningsfrihet av läroplanen som gör att en osäkerhet infinner sig 

hos mig i min yrkesroll. Jag har mina tolkningar samtidigt som mina kollegor har sina 

tolkningar. Det står i läroplanen att föräldrarna ska visas respekt och att tillitsfulla relationer 

byggs mellan förälder och förskola (Skolverket 2016, s. 13). Utifrån min berättelse om 

föräldramötet upplever jag inte att föräldrarna visas den respekt de förtjänar, vi pedagoger står 

enbart och berättar om vad vi gör för barnen i verksamheten utifrån läroplansmålen, utan 

koppling till samverkan med hemmet eller föräldrarna. Filosofen och psykologen Thomassen 

skriver i boken Vetenskap, kunskap och praxis, om reflektion över handlandet och om att vi 

många gånger behöver stanna upp och betrakta de situationer som vi handlat i för att se vad 

som egentligen hände. I efterhand kan man reflektera över hur man handlade och vilka 

eventuella effekter som gavs, eller vad vi vill ompröva och hur vi går vidare. Detta kräver att 

vi backar tillbaka och ser på det som sker i den ofta hektiska praktiken (Thomassen 2007, s. 

38-39). 

I min berättelse om föräldramötet reflekterar mina kollegor i hallen efter mötet över hur allt 

hade gått och hur det kändes att presentera läroplanen på ett tydligare sätt. Jag står då själv i 

mina tankar och funderar över hur det kändes för mig och vad som förväntas av mig i min 

yrkesroll. Ett handlingsalternativ hade istället kunna vara att jag deltog i reflektionen med 

mina kollegor där i hallen. Kanske hade då kollegorna fått en förståelse över och vetskap om 

att jag såg på saken annorlunda och kanske hade jag fått en förståelse för att de tyckte att 

föräldramötet gick bra. Detta skulle kunna bli en början till att tänka utifrån ett vidare 

perspektiv kring arbetet med läroplanen, just för att vi kanske inte delade samma värderingar. 

Jag har tagit del av en forskningsartikel, “The value is enormous - It’s priceless I think!” New 

Zealand preschool teachers’ understandings of the early childhood curriculum in New 

Zealand - A comparative perspective”, av Alvestad och Duncan. Artikeln handlar om 

skillnaderna och likheterna mellan Sveriges, Norges och Nya Zeelands läroplaner för 

förskolan. Alla läroplanerna hade uppsatta mål för förskolan att sträva efter men endast i den 

norska läroplanen fanns det metoder presenterade för att uppnå målen (Alvestad & Duncan 

2006, s. 33). Ett ”hur?” kommer ofta upp i arbetslagen på förskolan. Vi tolkar målen i 

läroplanen olika och ser hur vi kan nå dit på skilda sätt. Ibland skulle det kännas enkelt att ha 

en metodbank att plocka idéer ifrån. Fast då kanske man missar alla de nytänkande idéerna 

som kommer upp i frågan om just ”hur?”.  Det får mig att tvivla på om vi i förskolan faktiskt 

vill ha metoder för att uppnå målen i läroplanen. Å ena sidan låter det bra med att ha en 

metodbank då det blir tydligt vad vi förväntas göra, men å andra sidan kanske det begränsar 
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tankegångarna. I min berättelse om föräldramötet ställde jag mig i stunden frågan ”hur?”. Hur 

skulle jag samverka på bästa sätt med föräldrarna i föräldramötessituationen? Frågan fick mig 

att snabbt reflektera över min påverkan på barnens välbefinnande. Att jag, genom att belysa 

alla fördelar med förskolan och dess läroplan kanske försummar föräldrarnas viktiga roll för 

barnen. Det slutade med att jag agerade som alla andra, att vi lyfte förskolans verksamhet med 

hjälp av läroplanen. Jag ser mitt agerande som en slags vana, att agera som de andra gör. Jag 

lyssnar på vad kollegorna anser och följer med eftersom majoriteten anser att detta är rätt väg 

att gå, min snabba reflektion fick stå tillbaka.  

Thomassen förklarar begreppet induktion som ett beslut som bygger på de erfarenheter vi ser 

som systematiserade. Ett exempel som Thomassen presenterar i sin bok handlar om att vi 

träffar tre studenter där samtliga tre studenter är flitiga. Då vi inte har träffat några andra 

studenter som har visat andra egenskaper kan vi skapa en induktiv slutsats över att alla 

studenter är flitiga. Allt som vi upplever kopplar vi ihop till en sanning, en sanning som vi 

själva har upplevt brukar stämma. Thomassen lyfter också induktionsproblemet som gör att vi 

förlitar oss för mycket på våra induktiva sanningar, vilket kan skapa en missvisande 

verklighet. Hur många möten med studenter som är flitiga förväntas vi träffa för att kunna 

förlita oss på slutsatsen? (Thomassen 2007, s. 50-51). Jag känner igen mig i 

induktionsproblemet i min yrkesroll, det är lätt att agera på samma sätt som alltid. I min 

berättelse har jag en egen sanning, att barnen har det bäst hos sina föräldrar. Det är sanningen 

utifrån mina egna erfarenheter, av de familjer just jag har träffat och lärt känna. Det urvalet av 

familjer representerar knappast hela befolkningen. Min sanning om att föräldrarna är allra 

viktigast för sina barns välbefinnande vilar inte på en säker grund, utan på mina förutfattade 

meningar. Enligt min sanning är förskolan samtidigt en viktig plats för barnen att vara på, det 

är grunden och början på deras utbildning. Så min sanning om att barnen har det bäst hos sina 

föräldrar syftar till att de ska få mycket tid med sina föräldrar men att de samtidigt ska 

medverka och få tid i förskolans verksamhet. Jag anser att Stina i min berättelse ska vara på 

förskolan mer. Men jag anser inte att hon ska vara där i samma utsträckning som Kalle. Jag 

vill att de båda två ska vara på förskolan och ta del av dess verksamhet, men i lagom dos. 

Men vad är då lagom dos? Jag kan förklara en sanning om vad lagom dos är, men den saknar 

relevans då den endast bygger på mina egna erfarenheter, vilket skapar ett induktionsproblem. 

Med anknytning till denna fråga om lagom dos öppnar läroplanen återigen upp för tolkning, 

här över barns vistelsetider. Det står endast att förskolan ska erbjuda barnen en anpassad miljö 

och en väl avvägd dygnsrytm i förhållande till barnets ålder och vistelsetid (Skolverket 2016, 
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s. 7). Någonting mer om vistelsetiden står det inte om i läroplanen. Detta kan tolkas som att vi 

i förskolan inte har någonting alls att säga till om angående barnens vistelsetider, att vi ska ta 

emot barnen och göra det bästa vi kan utifrån förutsättningarna. Det kan också tolkas som att 

vi i förskolan enbart ska erbjuda barnen en väl avvägd dygnsrytm i förhållande till 

vistelsetiden men att om detta inte fungerar är det ändå föräldrarnas ansvar att reglera 

vistelsetiden för att barnen ska ha få en så bra utveckling och utbildning som möjligt. 

Förskola och hem måste alltså samverka för att barnet dygnsrytm ska fungera på bästa sätt. 

 

Föräldrasamverkan i den gamla och i den nya läroplanen 

 

Vi är just nu mitt uppe i ett läroplansskifte och att jämföra den reviderade läroplanen från 

2016 med den från 2018 som snart träder i kraft är mycket intressant med tanke på att 

förändringar i samhället sker hela tiden. Jag har valt att endast titta på det som berör 

samverkan mellan hem och förskola eftersom jag anser det relevant utifrån mitt dilemma. Jag 

känner mig osäker kring var ansvaret ligger och hur mycket förskolan ska påverka 

föräldrarollen. Hur ser de nya förändringarna ut, tydliggör den samverkan och 

ansvarsfördelningen mellan hem och förskola? Bjuder även den nya läroplanen in till 

tolkningsfrihet? 

Under rubriken Förskola och hem kan vi i den äldre läroplanen läsa att: 

”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska 

komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska 

kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära 

och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för 

de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i 

fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter 

till inflytande” (Skolverket 2016, s. 13). 

Under samma rubrik i den nya läroplanen kan vi läsa att: 

”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och 

mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen” 

(Skolverket 2018, s. 17). 
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Den första meningen i den äldre läroplanen, som belyser att ansvaret för barns utveckling och 

fostran ligger på vårdnadshavarna, har i den nya läroplanen helt tagits bort. Spekulationerna 

går då till var huvudansvaret egentligen ligger. För om ansvaret nu har flyttats över från 

vårdnadshavarna till förskolan, då krävs det att pedagogernas roll måste förändras i 

förhållande till det större ansvar som begärs. 

Jag förstår att det inte kan läggas för stor tillit på föräldrars engagemang eftersom 

levnadsförhållandena kan se så olika ut. Men att lägga över ett stort ansvar på förskolan av 

familjer som lever under stabila förhållanden kan också ses som ett problem. Då tas tid och 

plats från de barn som verkligen behöver individanpassningen för att känna sig trygga i sin 

utveckling till de som redan har en trygg grund att stå på. Det blir lätt problematiskt att 

fördela ansvaret mellan hem och förskola på en balanserad nivå, just för att det är många 

parametrar att ta hänsyn till.  

Hur kan då läroplanen användas som ett hjälpmedel i samverkan med hemmet? 

I Brodin och Renblads forskningsartikel ”Early Childhood Educators´ Perspectives of the 

Swedish National Curriculum for Preschool and Quality Work”, framgår det utifrån en 

förskollärarenkätsundersökning att läroplanen inte anses vara ett helt optimalt verktyg att 

använda i samverkan med föräldrar angående barnens utveckling och lärande (Brodin & 

Renblad 2014, s. 351). Varför läroplanen inte är optimal i samverkan mellan hem och 

förskola framkommer inte i artikeln eftersom det endast var ett svar utifrån en 

enkätundersökning. Men jag är ändå villig att till viss del hålla med då jag känner mig osäker 

i mitt bemötande med föräldrarna. När jag i min berättelse ser till samverkan med Kalles och 

Stinas familjer kan jag känna att läroplanen kan hjälpa mig mer i Stinas fall då min uppgift är 

att informera om alla de olika delarna som ska främja barnets lärande och utveckling. Jag kan 

grunda mina argument för att Stina ska spendera tid i förskolan utifrån läroplanen, vilket gör 

att jag borde känna en trygghet i min yrkesroll. Men så är inte fallet, jag anser att föräldrarna 

ändå borde veta bäst, det är därför jag tvivlar. Förskoleverksamheten ställs i detta läge emot 

föräldrarollen, det gör den även i Kalles fall. I bemötandet med Kalles föräldrar vill jag ta 

fram någonting annat än läroplanen, någonting som belyser alla viktiga egenskaper 

föräldrarna besitter och kan förmedla till sina barn. Jag vill kunna känna mig trygg i min roll 

gentemot Kalles föräldrar, men det gör jag inte. Kan det bero på att jag inte har något 

styrdokument som grund för mina argument om att Kalle går alldeles för långa dagar på 

förskolan? Samtidigt betonar förskolans läroplan att vi ska samverka med föräldrarna och 
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skapa tillitsfulla relationer med varandra som gynnar barns utveckling och lärande 

(Skolverket 2016, s. 13). Men det står inte hur samarbetet ska gå till eller vilka rättigheter och 

skyldigheter vi har gentemot varandra och mot barnen. Det som står i den nu gällande 

läroplanen är dock att det är föräldrarna som ansvarar för barnens utveckling och lärande 

(Skolverket 2016, s. 13). Känslan av att inte kunna påverka föräldrarnas val för sina barn 

kanske är det som gör att samverkan inte fungerar som ett verktyg där föräldrar och förskola 

har lika mycket att säga till om. Föräldrarna har ändå alltid ansvaret över att barnen får det 

som behövs för en optimal utveckling. 

Som jag nämnde tidigare är läroplanen mitt i ett byte och jag vill passa på att jämföra ännu en 

ändring som skett i läroplanens syn på samverkan mellan hem och förskola. 

I den äldre läroplanen kan läsas att: 

”I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar främjas” (Skolverket 2016, s. 5). 

Och i den nya står det istället: 

”I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (Skolverket 2018, s. 

7). 

Den stora skillnaden här är hur förskolan, i den äldre läroplanen, beskrivs att tillsammans med 

hemmet främja barnens utveckling till ansvarskännande samhällsmedlemmar. Men i den nya 

läroplanen ska samverkan mellan hemmet och förskola även främja att barnen utvecklas till 

kompetenta, aktiva och kreativa ansvarskännande samhällsmedlemmar. Utifrån denna ändring 

tolkar jag det som att samhället inte bara behöver ansvarskännande samhällsmedlemmar, 

medlemmarna i samhället förväntas nu också vara kompetenta, aktiva och kreativa. Ur ett 

föräldraperspektiv om allt som barnen ska utveckla under sina tidigare år kan det kännas 

övermäktigt att klara av allt detta på egen hand. Vilket leder till att förskolan kan ses som en 

verksamhet som ligger långt över föräldrarnas förmåga med tydliga strävansmål som barnen 

ska utvecklas inom innan det är dags för skolstart. Å andra sidan trycker läroplanen på att 

barns lärande och utveckling ska ske i en samverkan mellan hemmet och förskolan 

(Skolverket 2016, s. 13). Att barn inte ska utvecklas till kompetenta, aktiva och kreativa 

enbart i förskolemiljö eller enbart i familjemiljö. Barns utveckling ska grunda sig i ett 
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samarbete mellan förskolan och hemmet, vilket främjar det arbetssätt som jag vill upprätthålla 

inom förskolan.  

 

Det praktiska samspelet mellan förskola och föräldrar 

 

Jag skulle vilja påpeka för Kalles pappa i min berättelse att Kalle är trött på eftermiddagar, 

och att det skulle göra honom gott att få gå kortare dagar på förskolan. Jag skulle också vilja 

påpeka för Stinas föräldrar att förskolans verksamhet är en viktig start på barnens utbildning 

och att Stinas vistelsetid i förskolan bör utökas. Men som Winnicott skriver att när vi försöker 

hjälpa en mamma och hennes barn med tips eller liknande får vi inte glömma att vi då 

ifrågasätter hela hennes modersroll. Hon ser individen i barnet, medan vi utanför har en 

förutfattad bild av barnet i ett vidare perspektiv (Winnicott 1991, s. 75-76). Detta behöver inte 

ses som just en mammas roll utan kan appliceras på föräldrarollen som helhet. Jag vill som 

sagt var absolut inte ifrågasätta föräldrarna, jag vill istället lyfta deras status och kompetens. 

Men hur gör jag det utifrån min yrkesroll utan att framstå som en uppblåst allvetare eller att 

för den delen trycka ner förskolans viktiga roll? Jag vill att föräldrarna ska känna en trygghet 

över att vara förälder och tilltro till sin roll. Samtidigt vill jag att föräldrarna ska känna en 

trygghet i att lämna sina barn på förskolan i vetskap om att förskolan håller hög kvalitet. Det 

krävs således ett fungerande samspel mellan båda parter. Sen är det inte bara vi i förskolan 

som kan känna oss stressade över allt som man vill erbjuda barnen. Även föräldrarna kan 

känna denna stress över att ge sina barn det allra bästa. 

I Balldins intervjuer framkom att barns vistelsetider och dess normer upplevs sätta stress hos 

föräldrarna. De har uttryckt till pedagogerna att de blir stressade av att andra barn blir 

hämtade tidigare och detta kan i sin tur också leda till att stämningen mellan pedagoger och 

föräldrar blir knackig (Balldin 2013, s. 178). Dessa föräldrar som kanske inte har något val att 

hämta sina barn tidigare, annat än att gå ner i arbetstid, kan jag förstå känna en stress att 

hämta sina barn tidigare. Det är oklart om Kalles pappa upplever någon stress vid 

hämtningsrutinerna, kanske han känner ett tryck ifrån samhället att han ska ha sitt barn långa 

dagar på förskolan trots att han inte vill. Det har jag ingen aning om men samhällets 

förväntningar på föräldrarollen spelar säkerligen en stor roll i det hela, något som jag inte 

reflekterat så mycket över tidigare. Stämningen är inte på topp mellan mig som pedagog och 



25 

 

med Kalles föräldrar, i alla fall inte från min personliga sida. Det känns som att jag 

upprätthåller en falsk fasad när jag bara belyser allt bra och lärorikt Kalle har upplevt under 

dagen. Det kan bero på att min förståelse för Kalles familj är låg, det kanske skulle vara 

skillnad om jag skapade mig en relation till familjen som inte bygger på mina förutfattade 

meningar. Samtidigt som jag som medmänniska vill påverka Kalles familjesituation, måste 

jag lägga det bakom mig och tänka på vad jag som pedagog kan erbjuda Kalle och hans familj 

i samspelet med förskolan. Det blir problematiskt att försöka påverka föräldrarollerna, det 

enda vi i förskolan kan göra är att utvärdera oss själva och verksamheten för att skapa de bästa 

förutsättningarna för barnen i det samhällsklimat som råder. Det gör vi med hjälp av 

läroplanen och utifrån barngruppens intressen och den respons som kommer fram.  

I Pramling Samuelsson och Sheridans forskningsartikel framkommer det att lek ses av 

pedagogerna som en viktig del i barnens lärande, men att det blir invecklat när man belyser 

leken som en stark avgörande faktor inför föräldrarna. Det sänder då inte ut de signaler som 

förskolan vill ge utåt, förskolan vill ändå ses som början på barnens utbildning. Men att lek 

och läroplan hör ihop är något som är önskvärt att belysa för föräldrarna, eftersom det inom 

förskolan sker ett samspel mellan lek och lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan 2004, s. 

17). När vi planerar verksamheten har vi alltid det lekfulla lärandet som grund men sedan när 

vi ska förklara för föräldrarna om aktiviteten upplever jag att vi har en tendens att låta 

läroplanens andra mål väga starkare än målen som belyser barns lek. Vilket kan ge en skev 

bild till föräldrarna om vad barnen sysslar med på förskolan då allt sker på ett lekfullt sätt.  

Detta med att leken kommer i skymundan sker i föräldramötessituationen. Vi låter läroplanen 

och våra planerade aktiviteter med tydlig anknytning till läroplansmålen väga tyngre än vad 

barnens spontana lek får göra under föräldramötet. Allt för att upprätthålla den bild av 

förskolans viktiga roll som vi vill förmedla till föräldrarna, och på så vis även förmedla till 

resten av samhället. Men det är ingen bild som jag anser mig själv kunna stödja fullt ut. I 

påsklovsberättelsen när jag säger till Kalles pappa att Kalle har sorterat och räknat under 

dagen, kan det mycket väl uppfattas som att det är en lektionsartad aktivitet som inte 

föräldrarna skulle kunna klara av att utföra själva. Och den bilden vill jag inte som pedagog 

sända ut till föräldrar, men samtidigt vill jag ändå belysa vikten av förskolans lekfulla 

lärandesituationer. Men inte på bekostnad av föräldrarnas engagemang för sina barn. Utifrån 

föräldramötet i min berättelse framgår det att majoriteten av pedagogerna anser att det är 

viktigt att höja förskolans status, och det med hjälp av att belysa läroplanen för föräldrarna. 
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Har den höjda statusen av förskolläraryrket enbart positiva effekter för barnens utveckling? 

Eller finns det negativa effekter när vi ser till barnens relation till sina föräldrar? Det är några 

frågor som jag inte finner svar på men som är intressanta att fundera över och fortsätta 

reflektera kring i yrkespraktiken. Jag upplever att förskolans status kan ha höjts till följd av 

arbetet kring läroplanen. Vilket även presenteras i Brodin och Renblads forskningsartikel där 

enkätundersökningen visar att förskollärarna som deltog i undersökningen hävdar att 

läroplanen och dess revideringar som gjorts har ökat statusen för förskolläraryrket i dagens 

samhälle (Brodin & Renblad 2014, s. 350). Viktigt för mig i min yrkesroll är att förskolans 

höjda status inte får slå ut föräldrarnas status. Hur förhindrar vi att detta kan ske? 

Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams tar i sin artikel upp vikten av kommunikativ 

kompetens, något som författarna anser är en avgörande faktor om man som förskollärare ska 

kunna upprätthålla goda relationer till föräldrarna. Den kommunikativa kompetensen 

kännetecknas här av ett individuellt bemötande och att den ger möjlighet till att hålla i svåra 

och jobbiga samtal med föräldrarna samtidigt som relationen mellan föräldrarna och förskolan 

hålls god (Vuorinen m.fl. 2014, s. 7). Jag förstår att det krävs god kompetens inom 

kommunikation för att skapa en bra relation och ett samspel med föräldrarna. Men jag anser 

även att det krävs mer än bara god kommunikativ kompetens för att skapa en fullgod relation 

med föräldrarna. I min berättelse anser jag ändå att jag har en god kontakt med föräldrarna 

och att min kommunikativa kompetens är rätt god då jag ändå bemöter föräldrarna på ett 

trevligt och tillmötesgående sätt.  

Det som tar emot i mig att inte ta upp problematiken med Kalles långa dagar med föräldrarna 

är att jag saknar belägg för att det vore bättre för honom att spendera mer tid hemma. 

Samtidigt vill jag också kvarhålla den status som förskolan har och inte nedvärdera att barnen 

spenderar mycket tid i förskoleverksamheten. För att den fullgoda relationen mellan hem och 

förälder ska uppnås krävs nog också en säkerhet från förskolans sida som grundar sig i något 

av de styrdokument som finns. Denna säkerhet ser jag inte finns hos mig som pedagog i mina 

berättelser. Jag väljer att upprätthålla den goda kontakten jag har med föräldrarna och förlitar 

mig på att de själva vet vad som anses bäst för deras barn. Men inombords känner jag en 

irritation mot mig själv eftersom jag anser att Kalle behöver kortare vistelsetid i förskolan för 

att alla hans behov ska bli tillfredsställda. Jag känner mig också maktlös över Stinas situation. 

Kommer övergången till skolan bli bra när hon knappt har deltagit i förskolans verksamhet? 

Konstigt nog förlitar jag mig mer på att Stina får en god utveckling, än att Kalles utveckling 

är god. Kan det bero på mina värderingar om vikten av en trygg anknytning? 
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5.3 Värderingar som grundar sig i anknytningsteorin och i barnsynen 

Mitt förhållningssätt påverkas av mina egna värderingar. Jag vill här reflektera över hur 

Bowlbys anknytningsteori kan kopplas till förskolans verksamhet. Det eftersom jag anser att 

mycket från hans teori ligger till grund för mina tankar om barns trygghet. Vilken barnsyn 

som finns ser jag också som en avgörande faktor över hur värderingarna formas, vilket jag 

kommer att reflektera över i detta kapitel. 

 

Bowlbys teori om anknytning 

 

Under den tid som jag har arbetat inom förskolan har jag på något vis alltid haft 

anknytningsteorin att bolla mina olika tankar om barns tidiga utveckling med. Jag har synen 

att barnen behöver mycket trygghet och att det i huvudsak är förälderns uppgift att lägga 

grunden för det. Ju längre jag har arbetat har jag dock tvivlat på mitt antagande över att det är 

föräldrarnas uppgift. Barnen spenderar allt mer tid i förskolan redan från 1 års ålder och 

förskolan är nu en stor del av deras liv. Jag ser att förskolans verksamhet först och främst 

måste knyta trygga band med barnen för att sedan gå vidare med läroplanens alla strävansmål. 

Men kan vi skapa en genuin trygghet med barnen om de kommer till oss och inte har en trygg 

anknytning med sina föräldrar än?  

I boken En trygg bas skriver psykiatern och psykoanalytikern John Bowlby att när yngre barn 

bemöts med okänslighet eller stöts bort från sina mammor skapas det hos barnet en fruktan 

för att bli lämnad ensam. Barnet begär då ännu mer närhet från sin mamma samtidigt som 

ilskan, eller oron över mammans frånvaro blir allt starkare (Bowlby 2010, s. 73). Risholm 

Mothander skriver i förordet till En trygg bas att Bowlby i sin bok skriver mycket utifrån 

mammans relation till barnet eftersom mamman var den som stod närmast barnet i dåtidens 

England (Risholm Mothander 2010, s. 10). I Sverige idag är föräldrarollen mer jämnt fördelad 

och papporna utgör tidigt en viktig roll för barnen. Det kan vi se i min berättelse om Kalle, 

pappan i familjen är föräldraledig och har ansvaret för barnen under dagen medan Kalles 

mamma arbetar. Så en viss kritik mot att det är moderns roll som är viktigast i anknytningen 

med barnet finns mot Bowlbys teorier. 
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Bowlby förespråkar att barn behöver en trygg bas för att bli känslomässigt stabila. Med trygg 

bas menar han att de vuxna alltid finns närvarande för barnet. Även fast de låter barnet 

utforska världen på egen hand ska de alltid visa barnet att det har en trygg bas att komma 

tillbaka till. För att visa barnet att föräldern utgör den trygga basen krävs det att föräldern är 

lyhörd och visar respekt för barnets anknytningsbeteenden. Att visa respekt menas här med att 

föräldern behandlar beteendet som en värdefull del av barnets utveckling (Bowlby 2010, s. 

34). Anknytningsbeteenden förklarar Bowlby är när barnet på olika sätt agerar för att sträva 

efter eller behålla närhet från någon (Bowlby 2010, s. 52). När Kalle krampaktigt håller ett 

fast grepp kring pappas ben vid lämningen på morgonen, kan det ses som ett 

anknytningsbeteende som inte blir respekterat. Att jag sedan tar Kalle i min famn mot hans 

vilja, och stora tårar rinner ner på kinderna, styrker än mer anknytningsbeteendet. Kalle visar 

med både kroppsspråk och läten att han behöver trygghet. Jag skulle kunna reflektera över hur 

Kalles anknytning till sin pappa ser ut, men det vet jag inte mycket om. Jag kan i detta läge 

istället reflektera över hur Kalles anknytning till mig eller till förskolan som helhet ser ut. 

Istället för brist av anknytning från sin förälder kan det vara så att det är jag som inte 

tillfredsställer Kalles behov av en trygg anknytning till någon av oss i förskoleverksamheten. 

Kanske är det just därför Kalle så starkt visar något som kan ses som anknytningsbeteenden. 

Att det är anknytningen till förskolan som gör att lämningarna brukar vara så jobbiga. 

Bowlby menar att anknytningen under barndomen sker främst till föräldrarna men också till 

olika föräldrasubstitut. De anknytningsband som människan skapar under sin barndom finns i 

regel kvar under uppväxten samtidigt som nya band knyts (Bowlby 2010, s. 146). Om jag 

tolkar Bowlby rätt så utgår han ifrån att anknytningen i första hand sker till föräldrarna och 

sedan till föräldrasubstituten. Jag kan se förskolan som ett föräldrasubstitut och ser oss 

pedagoger då som ett andrahandsval. Det är som sagt var kanske inte Kalles anknytning till 

sin pappa som behöver utvecklas utan Kalles anknytning till mig som pedagog på förskolan 

som behöver utvecklas för att Kalles välbefinnande ska främjas. Men dessa tankar 

reflekterade jag inte över i praktiken, då fanns mina tankar endast kring anknytningen till 

föräldrarna. 

Människans trygghetskänsla genom livet, förklarar Bowlby, bygger på att en trygg 

anknytningsgestalt alltid finns att tillgå. Under livets gång kan vi se hur det lilla barnet endast 

kan vara ifrån sin anknytningsgestalt mycket korta perioder för att sedan utvecklas till att vara 

ifrån anknytningsgestalten allt längre och längre stunder. Trygghet skapas då barnet alltid har 

känslan och möjligheten att komma tillbaka till en trygg bas för att sedan ge sig ut på nästa 
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utfärd (Bowlby 2010, s. 86). Mina slutsatser efter att ha tagit emot en gråtande Kalle morgon 

efter morgon har väckt funderingar kring vad som är bäst för just Kalle i hans livssituation, 

mer trygghet och tid från föräldrarna eller mer trygghet i förskolan. Vi strävar alltid efter att 

ge mycket trygghet till barnen och att det är grunden för allt annat i verksamheten. Men krasst 

nog räcker vi inte till att tillgodose alla barns specifika behov och det är nog det som får mig 

att känna att Kalle istället borde vara hemma med sina närvarande föräldrar istället än för att 

vara så pass långa dagar på förskolan. I Stinas fall där hon får spendera mycket tid med sin 

familj, kan jag med lätthet luta mig tillbaka på Bowlbys anknytningsteori och känna att Stina 

får en trygg bas att bygga vidare ifrån. Men varför är jag då inte nöjd över situationen med 

Stina? Jo, för jag slits mellan vad den nya läroplanen berättar för mig om samhället. Att 

barnen tidigt ska utvecklas till ansvarskännande samhällsmedborgare som samtidigt är 

kompetenta, aktiva och kreativa (Skolverket 2018, s. 7). Jag känner då ett ansvar att erbjuda 

förskolans verksamhet till Stina så att övergången mellan förskola och skola blir så bra som 

möjligt för henne. 

Bowlby menar att när barnet är ungefär 3 år, kan ett tryggt barn känna sig säker att vara ifrån 

anknytningsgestalten först halva och sedan hela dagar utan problem (Bowlby 2010, s. 147). 

Eftersom Kalle är 2 år och spenderar hela dagar på förskolan kan det vara så att han redan har 

en trygg anknytning till sina föräldrar, men att han inte är redo att befinna sig ifrån dem så 

pass långa stunder än. Det är kanske därför jag anser att Stina som är 5 år ska spendera mer 

tid på förskolan, eftersom hon förväntas klara av det. Jag tvivlar på om jag hade känt 

detsamma om hon var 2 år precis som Kalle. Eller så är Bowlbys åldersdragning en 

generalisering och behöver inte alls stämma med dagens barn som redan vid 1 år socialiseras 

in i förskolans värld. Risholm Mothander skriver att vi måste ha i åtanke att när Bowlby skrev 

detta var det vanligt att barnen var hemma med sin mamma ända tills det var dags att börja i 

skolan och barnen behövde inte socialisera sig på samma sätt som i dagens samhälle (Risholm 

Mothander 2010, s. 11). Även om detta med åldersgränsdragningen kring en trygg anknytning 

inte behöver stämma med hur samhället ser ut idag så ser jag ändå att teorin reflekteras i mina 

värderingar om hur en trygg barndom bör se ut och ska byggas upp.  

Bowlby skriver att för att klara av en separation krävs att barnet har en trygg bas att alltid 

kunna återvända till (Bowlby 2010, s. 34). Som nämnts innan behöver förmodligen inte åldern 

vara relevant när en separation sker, bara den trygga basen har hunnit skapas. En trygg bas 

kan säkert skapas hos ett barn som är under 3 år, bara förutsättningarna för trygghet finns där. 

Förskolan skapar som sagt trygghet för barn redan från 1 års ålder, alltså måste dessa barn 
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först ha skapat en trygg bas hos föräldrarna för att sedan skapa en trygg bas hos förskolan som 

i dessa fall blir barnens anknytningssubstitut. I berättelsen lyfter jag Stina som får mycket tid 

att knyta an till sina föräldrar, kanske är det därför jag inte tycker att hennes situation är lika 

jobbig som situationen med Kalles vistelsetider. På grund av mina värderingar om hur 

barndomen ska se ut förväntar jag mig mer av Kalles föräldrars förståelse för sitt barn än av 

Stinas föräldrar. Men de båda fallen väcker ändå tankar hos mig om vilken roll förskolan har 

för barns välbefinnande i kontrast till rollen som föräldrarna har. 

Mina värderingar grundar sig mycket i anknytningsteorin. Jag har i praktiken fokuserat på 

barnens anknytning med sina föräldrar, men efter min reflektion ser jag än tydligare att mitt 

fokus bör ligga på den anknytning barnet får i förskoleverksamheten. Den är för mig 

påverkningsbar, det är inte anknytningen till barnens föräldrar, den kan jag varken veta något 

om egentligen och än mindre påverka den. 

 

Barnsynens påverkan i verksamheten 

 

Edlund skriver om hur barnsynen påverkar vilken stress pedagoger känner i stora 

barngrupper. Hon menar att om vi ser de vuxna som den allra viktigaste källan till att barnen 

lär sig saker, känner vi stress eftersom en känsla av otillräcklighet att finnas där för alla hela 

tiden då kan infinna sig. Om barnsynen däremot riktas till att barnen är kompetenta och 

sociala individer som lär sig mycket av varandra och ser möjligheterna i att barngrupperna är 

stora kan en trygghet i yrkesrollen istället skapas, eftersom barnets sociala kompetens i 

samband med lärande värderas högt (Edlund 2019, s. 21). I min reflektion av berättelserna 

kan jag ana att jag värderar små barngrupper högre än stora barngrupper. Edlund kan ha en 

poäng i att det är barnsynen och inställningen som gör att jag i min yrkesroll känner mig 

otillräcklig och tvivlar på om jag hinner tillgodose varje barns individuella behov. Jag kunde 

ha tänkt på alla de fördelar som de stora barngrupperna istället erbjuder. Eftersom 

barngrupperna troligtvis inte blir mindre av att jag beklagar mig över dem, måste jag istället 

ändra min inställning och göra det bästa av situationen och se möjligheter istället för hinder. 

Under föräldramötet, beskriver jag hur jag står och tänker på vad jag vill förmedla till 

föräldrarna som jag har framför mig. Jag har en bild av att barnen har det bäst i mindre 

grupper, framför allt med sin familj som då oftast består av en mindre grupp. Det kanske är 

därför jag tvivlar på att framföra vad läroplanen erbjuder barnen. Jag är rädd att barnen ska få 
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ännu längre vistelsetider och på så vis även större barngrupper. Edlund skriver att det är 

vanligt att vi pedagoger ibland glömmer av att barnen faktiskt lär sig mycket av varandra, 

ibland kan det ses en tendens att vi i förskolan fokuserar för mycket på barnens individuella 

lärprocesser att fokus glöms av i frågan om gruppens gemensamma lärprocesser (Edlund 

2019, s. 64). Jag som pedagog känner hur ett allt för stort ansvar vilar på mig att tillgodose 

allt hos varje barn. Med en inställning och en påminnelse till mig själv att barnens sociala 

kontakt och samspel med varandra är en lika viktig roll i deras utveckling som pedagogens 

roll utgör, kan jag kanske hitta en trygghet över att barnen faktiskt får sina behov 

tillgodosedda även i stora barngrupper. Det är värt att reflektera över hur mycket ansvar man 

lägger på lärandet mellan pedagog och barn kontra lärandet som faktiskt sker mellan barnen i 

de större barngrupperna.  

Jag nämner i min berättelse att jag anser att föräldrarna är experter på sina barn. Varför tillåter 

då mina tankar inte att Stina ska få vara hemma med sina föräldrar? Hennes föräldrar vet 

troligen allt om hur deras dotter lär sig och utvecklas på bästa sätt. För tillfället är det, enligt 8 

kapitlet 5 § i skollagen, så att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning redan från 1 års 

ålder (SFS 2010:800). Jag kan föreställa mig vilken press man som förälder kan känna när 

barnen så tidigt förväntas tillhöra ett större socialt umgänge än den lilla 

familjesammansättningen. Genom att på föräldramötet i min berättelse presentera 

verksamheten som en överlägsen verksamhet som erbjuder barnen det ena bättre än det andra 

gör att vi skapar detta samhälle som syftar till att barnen har det bäst i förskoleverksamheten. 

Samtidigt lever vi i ett välfärdssamhälle och det förväntas att människor som har barn arbetar 

för att upprätthålla det samhälle som vi lever i. Utifrån barnsynen med fokus på barnets 

sociala kompetens och att vi vill leva i det samhälle som vi har byggt upp, krävs att vi har 

föräldrar som lämnar sina barn till oss i förskolan.  

 

6. Slutord 

 

Med denna essä ville jag reflektera över mina berättelser med relevanta teorier för att skapa 

mig en klarare bild över varför jag anser att det finns ett dilemma när det gäller min 

samverkan med föräldrarna och barnens vistelsetider. Det som har blivit synligt för mig är 

helt klart att mina värderingar angående barn och deras relation till sina föräldrar påverkar 

mig i min yrkesroll. Mina värderingar kanske inte alltid syns utåt i min yrkespraktik eftersom 
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jag ändå agerar utifrån de styrdokument som finns att tillgå. Men att mina värderingar ändå 

påverkar mig i den meningen att jag tvivlar på mitt förnuft och på så vis även att jag tvivlar på 

min yrkesroll. Men att tvivla behöver inte vara något negativt. Att tvivla kan öppna upp för 

reflektion om varför och hur, vilket är viktiga frågor för att låta verksamheten och yrkesrollen 

utvecklas och inte hamna i slentrian. Jag ser att det skapas en problematik för mig att barnen 

vistas länge i förskolan, jag ser även att det skapas en problematik hos mig angående de barn 

som knappt vistas i förskolan alls. Balldin skriver om hur lätt det är att fastna i problematiken 

i vissa situationer, istället för att vända på perspektivet och se de möjligheter som situationen 

erbjuder (Balldin 2013, s. 187). Under denna skrivprocess har jag fått möjlighet att reflektera 

över mitt eget handlande. Jag har synliggjort för mig själv att jag måste bortse från problemen 

och fokusera mer på vad jag faktiskt kan bidra med. Hur jag kan göra det bästa möjliga för att 

påverka barnens välbefinnande. 

I min reflektion framkommer det att läroplanen är tolkningsbar och i vissa avseenden även 

otydlig, vilket i sig gör att det kan bli problematiskt i arbetet med föräldrasamverkan. 

Dilemmat över hur förskolan presenteras inför föräldrarna kan även grunda sig i brist på andra 

styrdokument som kan erbjuda en bredare grund att som pedagog luta sig tillbaka mot. Det är 

mycket fokus kring just läroplanen, kanske skulle ett rejält lyft av barnkonventionen få mig 

att känna att jag har en bredare grund att stå på och bli säkrare i min yrkesroll. 

Barnkonventionen blir snart lag, förhoppningsvis kommer den få ett liknande uppsving som 

läroplanen har fått i förskolans verksamhet. 

Du som läsare kanske inte alls har delat min uppfattning om det som jag har reflekterat över i 

min essä, men förhoppningsvis har den kanske väckt funderingar eller tankar som kan vara 

användbara kring förskolans verksamhet.  
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