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Förord 

Som inledning till denna uppsats vill vi börja med att poängtera att vi valt att ta med 

tabellerna i vårt resultat för att synliggöra, illustrera och tydliggöra vårt resultat, detta gör att 

vi inte har dessa som bilagor utan enbart i vårt resultat kapitel.  

 

Vi vill även här passa på att tacka den medverkande förskolan som gjort denna undersökning 

möjlig, de som hjälpte till under vår pilotstudie, de som hjälp oss att korrekturläsa uppsatsen 

och ett extra tack till den pedagog som vi haft kontinuerlig kontakt med under arbetets gång. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The Swedish early childhood system is considered among the best in the world, however, in 

spite of this, we feel that there exists a conflict between educators’ and parents’ expectations 

of ‘a good preschool’. During our teacher education training we have b observed many 

different preschools and almost in all of them we have listened to anecdotes about one or 

more conflicts arising between educators and parents and which we have been able to 

pinpoint toward differing expectations. After talking with a preschool director, who also 

perceives that expectations of the preschool aims sometimes differ, our idea brought us to 

conduct this investigation.In this study, we have investigated parents’ expectations of 

preschool and compared them with educators’ expectations. This is to see if the notion of 

having different expectations give rise to a conflict. The preschool in which we madeour 

inquiry was  randomly selected and is set in a small town in one of theStockholms region. 

Our research issues in investigation were: 

• How do parents and teachers’ expectations about preschool differ? 

• Are there notable differences in the expectations and if so, how do these takes shape? 

 

In order to investigate whether different expectations in themselves potentially create 

conflicts, we applied Bronfenbrenner’s theory on ecological development. We have chosen to 

base our data collection by way of a survey in order to obtain a larger sample size and create 

comparable data. We have also evaluated our results with regards to previous research results 

in this area.Our results prove that there is no big of difference in the expectations between 

parents and teachers, at least not at the preschool in which we administered our survey. 

However, we found differences in expectations within the group of parents and within the 

group of educators. We see a possibility to a conflict on survey questions where parents have 

answered that, for exampel the time for playing is very important for the preschool to work on 

while some teachers have answered that is not at all important. We believe that if these people 

meet in this subject a conflict can start too grow. However, the differences in the responses 

were not significant enough to be able to see it as a general cause of conflict between teachers 

and parents at this particular preschool. We belivie that teatchers and parents on this 

preschool makes the enviorment for the children to a positive learning enviorment. 

Bronfenbrenners theory says that if these two enviorment can work together it would bring 

the most to childrens development.  
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1. Inledning  
	  
Vi är nog många som är överens om att dagens förskola är en viktig del för ett fungerande 

samhälle. Att den svenska förskolan är hyllad världen över för sitt goda arbete pratas det 

också mycket om i Sverige år 2014. Som exempel skrev Tomas Tobé och Camilla Waltersson 

Grönvall, den 22 februari 2014, en debattartikel om kvalitén i den svenska förskolan. De 

skriver om världens	  bästa förskola som kan bli ännu bättre. De menar att den svenska 

förskolan idag är en förebild för andra länder på grund av dess goda kvalité och stora 

tillgänglighet. Trots att den svenska förskolan omtalas i Sverige som en av världens	  bästa, 

finns fortfarande saker som behövs göras (Tobé & Waltersson Grönwall 2014, GP 2014- 02-

22). Det finns en del brister så som stora barngrupper, för lite personal, för lite tid, men även 

en del konflikter, inte minst mellan föräldrar och pedagoger. 

 

Debatten om förskolans uppdrag har pågått i flera år. Något vi upplevt både under 

utbildningen och under vår tid på förskolan är diskussionen i samhället kring huruvida vi ska 

säga “dagis” eller “förskola”. Bjärnvall	  (2011) har publicerat en artikel i det Pedagogiska 

Magasinet där hon intervjuar Ylva Söderström som arbetat 30 år inom förskolan. Söderström 

menar att det är viktigt att välja sina ord, säger man dagis menar Söderström att folk tänker att 

barnen enbart får omsorg men om man säger förskola så tänker folk att barnen får lära sig 

mycket. Hon påpekar även att ordet barnomsorg är problematiskt och poängterar även här 

vikten av att säga förskola som innefattar både lärande och omsorg (Bjärnvall 2011, 

pedagogiska magasinet 2011- 02 -25). 
 

Moberg Israelsson (2011) skriver en motartikel i det pedagogiska magasinet som en reaktion 

på Söderströms uttalande. Moberg Israelsson benämner sig själv som lärare och förälder och 

ifrågasätter om Söderström verkligen tror att föräldrar som säger dagis tänker att det enbart 

handlar om omsorg medan de föräldrarna som använder ordet förskola har förstått att man 

arbetar med både lärande och omsorg. Hon menar att hon inte vill att hennes barn ska gå i 

skolan vid tre års ålder utan det viktiga är att barnen får leka, utveckla sin fantasi, få omsorg 

och få vara med andra barn. Moberg avslutar sin artikel med att hon påpekar att hon tycker 

det är konstigt att hon och många med henne som gick på “dagis” och bara fick omsorg trots 

detta blivit goda samhällsmedborgare samtidigt som hon menar på att de barn som gått i 
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förskola och inte dagis är de barn som idag tio år senare ligger sämst till i de olika 

skolundersökningar som nu kommer fram (Moberg Israelsson 2011, pedagogiska magasinet 

2011- 05- 10). Vi upplever att denna diskussion om huruvida man säger dagis eller förskola 

för många grundar sig i den förväntning man har på vad förskolans uppdrag är medan det för 

andra inte alls har att göra med vad för slags förväntningar man har på förskolans uppdrag, 

detta ser vi tydligt i debatten vi just beskrivit. Pedagogen verkar vara övertygad om att man 

enbart menar omsorg när man säger “dagis” medan föräldern och läraren vardagligt kan säga 

“dagis” men fortfarande tänker sig omsorg och lärande i kombination. 
 

Vi har under vår utbildning deltagit i verksamheten på olika förskolor. I nästan varje 

verksamhet vi deltagit i har vi hört om någon konflikt som uppstått mellan pedagoger och 

föräldrar. Under ett samtal med en förskolechef för ett tag sedan började en av oss att fundera 

på problemen med konflikter som uppstår mellan pedagoger och föräldrar. Förskolechefen 

berättade då att hen upplever att föräldrar och pedagoger inte tänkte lika om dagens förskola. 

Var det skiljer sig visste inte denna förskolechef men att åsikterna och uppfattningarna skiljer 

sig var ett faktum. Vi funderade på om det möjligtvis var så att pedagoger och föräldrar 

faktiskt har olika förväntningar på förskolan. Efter samtalet väcktes vårt intresse och det 

ligger till grund för denna undersökning. Kan det vara så att föräldrar och pedagoger helt 

enkelt har olika förväntningar på förskolan som gör att det dagligen skapas konflikter. Detta 

är enligt oss en viktig fråga att undersöka vetenskapligt då samverkan mellan hem och skola 

är en av hörnstenarna i barns utveckling. 

1.1 Disposition av uppsatsen  
	  
I vår studie finns olika delar som beskriver undersökningen, analysen och dess resultat. 

Vidare under den första delen kommer vi gå in på bakgrunden till vår undersökning. I den 

andra delen av uppsatsen kommer vi ta upp syfte och dess relevans samt frågeställningar som 

utgör grunden för denna undersökning. Vidare kommer vi i den tredje delen gå djupare in på 

vår teoretiska utgångspunkt som vi använder som vetenskaplig återkoppling genom arbetets 

gång. Under vår fjärde del granskas den tidigare forskningen kring detta viktiga ämne. Under 

femte delen går vi in på vår metod som vi valt att använda oss av och vi beskriver vårt 

metodologiska tillvägagångssätt. I sjätte delen av uppsatsen kommer vi presentera våra 

resultat och vår analys kring dessa resultat. I den avslutande delen presenteras en diskussion 

kring resultaten och en sammanfattning av denna undersökning samt en kort hänvisning till 

vidare forskning. 
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1.2 Bakgrund  
	  
Vi diskuterar i detta kapitel vad som fick oss att välja att undersöka området föräldrars 

förväntningar på förskolan och jämföra dessa med pedagogernas förväntningar. Vi ger en 

förklaring till undersökningens fältområde och hur vi har tänkt när det kommer till detta 

ämne. Som delkapitel till bakgrunden har vi valt att kort beskriva förskolan ur ett historiskt 

perspektiv, där vi förklarar hur den svenska barnkrubban kom att bli dagens förskola. Under 

delkapitel “Förskolan och föräldrar” kommer vi även gå in på varför det är viktigt att 

involvera föräldrar i förskolan. Avslutning för detta kapitel kommer att vara ett stycke med 

begreppsdefinition, där en förklaring på begrepp som denna uppsats kommer att utgå ifrån 

samt begrepp som kommer att återkomma flertalet gånger under uppsatsen och som är 

relevanta att ha förståelse för förklaras. 

 

Vi har under vår utbildning, som tidigare påpekats, sett och upplevt konflikter uppstå mellan 

föräldrar och pedagoger som sedan kan ha påverkat parternas framtida relation och samarbete. 

I denna undersökning har vi därför valt att fokusera på föräldrarnas förväntan på förskolan, 

dessa förväntningar vill vi sedan jämföra med pedagogernas förväntan på förskolan. Detta för 

att se om det finns en skillnad som kan vara en bidragande orsak till konflikt. 

I FN konvention om barnets rättigheter står det: 

 

Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som 

ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda 

normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt 

behörig tillsyn (FN konventionen om barns rättigheter, Artikel 3). 

Men vad händer då när föräldrar och olika tjänster och inrättningar som exempelvis förskolan 

inte förstår varandra? Vad händer när föräldrar lämnar sina barn i förskolan utan att få 

information om vad förskolan idag, år 2014, faktiskt innebär? 

Den utvecklingsekologiska teori vi valde till vår teoretiska utgångspunkt, som vi kommer 

beskriva tydligare längre ner, nämner vikten av en välfungerande samvaro mellan hem och 

förskola (Bronfenbrenner 1979, s. 3). Eftersom barnen vistas de flesta timmarna i förskolan på 

vardagarna blir denna vistelse en viktig del av barnets närmiljö. Vi tolkar det som att denna 

utvecklingsekologiska teori menar att närmiljöerna har ett mål i sikte, barnets utveckling och 

här kan ett gott samarbete mellan föräldrarna och förskolan vara avgörande. 
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Av denna anledning ser vi föräldrarna som en viktig del i vårt arbete och för oss är det viktigt 

att föräldrarna känner en tilltro till oss pedagoger och att vi kan ge dem en tilltro tillbaka. Som 

vi ser det är det ändå deras viktigaste person som vi får äran att arbeta tillsammans med hela 

dagarna. Utifrån det resonemang vi nu gått igenom har vi valt att undersöka om den konflikt 

vi upplevt mellan pedagoger och föräldrar eventuellt uppstår på grund av att förväntningarna 

skiljer sig åt när det kommer till verksamhetens arbete och mål. 

1.2.1 Förskolan ur ett historiskt perspektiv - från barnkrubban till dagens förskola 
	  

Historiskt i Sverige	  har idéer kring förskolans ansvarsområde och uppdrag förändrats från 

1800-talets barnkrubbor till dagens förskola. Westberg (2008) beskriver att barnkrubborna 

etablerades i Sverige i mitten av 1800-talet. Barnkrubborna bestod av enkel vård av barnen 

utan något egentligt pedagogiskt syfte. Westberg (2008) skriver vidare om att 

barnträdgårdarna var ett 1900-tals fenomen. Författaren menar att barnträdgården utgick från 

Friedrich Fröbels tankar. I barnträdgårdarna utförde barnen olika former av pyssel, 

handarbeten och andra husliga sysselsättningar och Westberg (2008) menar även att olika 

organiserade lekar i form av exempelvis fingerlekar, sånglekar och andra rörelselekar 

tillhörde barnträdgårdarnas vardag (Westberg 2008, s 21). Den stora skillnaden mellan 

barnkrubborna och barnträdgårdarna beskriver Haywood (2005), författaren menar att 

barnkrubbornas huvudsakliga uppgift var att finnas för att ge arbetarklassens mödrar 

möjlighet till att försörja sig. Barnträdgårdarna däremot skulle fostra barnen till goda 

samhällsmedborgare genom olika former av experiment. Haywood (2005) skriver att 

barnträdgårdarna skulle förmedla en borgerlig och liberal samhällssyn till arbetarklassens 

barn och mödrar. Barnpassningen som det kallades då skulle vara en stödfunktion för barnets 

fostran i hemmet. Under 1930-talet skapades det en debatt om barnpassningen, Haywood 

(2005) menar att Alva Myrdal var en av de som påpekade att barnen skulle passas på 

offentliga institutioner. Det diskuterades även om vikten av att barnen skulle lämnas till 

experter. Trots denna diskussion var barnträdgårdarna den barnpassning som fanns fram till 

1960-talet (Haywood 2005, s 280). Tallberg Broman (2010), menar att både män och kvinnor 

blev en del av arbetsmarknaden på 1960-talet och på grund av detta var samhället tvungna att 

bygga ut barnomsorgen. 1972 kom den så kallade barnstugeutredningen som	  gjorde att 

förskolan utvecklades mycket snabbt. Att förskolan växte krävde också mer från samhället, 

det blev en förskola för alla där man skulle förena omsorg med lärandet. Under denna period 

beskriver Tallberg Broman (2010) att grunden för vår tids förskola ligger, man ville få fram 
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en likvärdig förskola som når ut till alla barn och innefattade högutbildad personal. 1996 blir 

förskolan en del av utbildningssystemet och 1998 får förskolan sin första läroplan. Under 

början 2000-talet är det en stark betoning på barns kunskaper och lärande, förskolan fokuserar 

starkt på språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Tallberg Broman (2010) skriver att en 

förskjutning har skett av begreppet omsorg i styrdokument vilket lett till att förskolans 

uppgifter kommit närmare skolans. Alla lärande mål och den dominerande fokuseringen på 

utveckling som förskolan fått	  har gjort att texter kring omsorg och lek har försvagats 

(Tallberg Broman 2010, s. 21-33). 
 

1.2.2 Förskolan och föräldrar 
	  
I FNs konvention om barns rättigheter står det: 

 

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barn till 

förvärvsarbetande föräldrar har rätt att åtnjuta den barnomsorg som de är berättigade 

till. (FN konventionen om barns rättigheter, artikel 18) 

 

Förskolan har ett tydligt ansvar att involvera föräldrar i den dagliga verksamheten och i 

Läroplanen för förskolan beskrivs begrepp som god introduktion, delaktighet och respekt, när 

det kommer till förskolan och föräldrarna (Lpfö 98/10, s. 13). För oss innebär dessa begrepp 

en bra kommunikation och ett bra samarbete mellan hem och skola som kan gynna barnens 

utveckling. Sheridan (2009) påpekar i sin studie att en fungerande samverkan är positivt för 

barnens utveckling och att det bidrar till en högre kvalité när det kommer till lärandemiljön 

(Sheridan 2009, s. 93). Av denna anledning blev det självklart för oss att involvera föräldrarna 

i vår studie, dels för att ta reda på om olika förväntningar på samma verksamhet skapar 

konflikter och dels för att utöka kunskap inom området. Om det finns olika förväntningar blir 

det vårt professionella uppdrag att i framtiden bemöta detta. 

 

Det finns riktlinjer för pedagoger hur man ska arbeta med föräldrarnas delaktighet. I 

Läroplanen står det tydligt kring föräldrarnas delaktighet i förskolans verksamhet och barnens 

vardag: 

Förskolläraren ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i 

verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska 

planeringen (Lpför 98, rev. 2010 s. 13) 
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Förskolan ska alltså vara ett komplement till hemmet och för oss är det en självklarhet att 

detta samarbete fungerar. För att få förskolan till en bra och positiv lärandemiljö för barnen 

måste även föräldrarna ha en positiv och förstående bild av förskolan och dess pedagoger. 

Lillemyr (2013) förklarar hur förskolans utveckling skapat kritiska tankar kring lärande, det 

som författaren däremot poängterar är att man ska se förskolans verksamhet med ett 

helhetsperspektiv där man skapar en miljö där både lärande och omsorg förankras. 

Anledningen till denna skeptiska syn på lärande som utvecklats med åren kan, enligt 

författaren, bero på hur just begreppet lärande utvecklats de senaste åren (Lillemyr 2013, s. 

57-59). Kanske är det så att informationen kring denna utveckling inte gått ut till föräldrar i 

den mån som egentligen behövts. Kanske är det så att dagens föräldrar ser verksamheten 

antingen till begreppet omsorg eller begreppet lärande men missar kombinationen som 

pedagogerna strävar efter och att det är någonstans här på denna väg som det skiljer sig i 

förväntningarna på förskolan. 

1.2.3 Varför är föräldrarna viktiga i förskolans arbete? 
	  
Föräldrarna är viktiga eftersom det är de som enligt Föräldrabalken (1948:381) bär 

huvudansvaret för sina barn och de har rätten att bestämma över sina barns vardag 

(Föräldrabalken kap. 6.) 
 

Som vi har förklarat tidigare ser vi föräldrarna som en nödvändig del i vårt framtida 

pedagogiska arbete. När det kommer till förskolans verksamhet kan föräldrarna bli en viktig 

resurs för ett utvecklande arbete med barnen. Andersson (2004) beskriver att föräldrarna 

behövs inom förskolan och skolans instanser. Detta eftersom pedagoger och föräldrar ser 

barnen på olika sätt. För att skapa en så bra och optimal lärandemiljö för barnen som möjligt 

kan ett bra samarbete med föräldrarna vara avgörande. Författaren förklarar hur en bra och 

professionell pedagog ser till att skapa en god kommunikation med föräldrarna eftersom det 

ger en bra grund för att utveckla ett samarbete (Andersson 2004, s. 26). Även Bronfenbrenner 

(1979), som vi valt som teoretisk utgångspunkt och kommer beskriva mer djupgående längre 

fram, poängterar vikten av ett bra samarbete mellan hem och förskola. Detta eftersom dessa 

två är det utvecklande barnets två närmiljöer (Bronfenbrenner 1979, s. 3). 
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1.2.4 Begreppsdefinition 
	  
Vi kommer här definiera vissa utvalda begrepp som återkommer i vår undersökning. Vi 

kommer på så sätt tydliggöra för vad vi menar när vi använder begreppen i undersökningen. 

 

Förväntningar- Med förväntningar menar vi “tankar om” och/eller “önskan om” hur 

någonting ska vara. I detta fall använder vi förväntningar definierat på detta sätt när vi talar 

om pedagoger och föräldrars förväntningar, det vill säga tankar om förskolan. 

 

Förförståelse- Thurén (2007) menar att förförståelse handlar om den förkunskap man har 

kring ett visst ämne (Thurén 2007, sid 58). I denna undersökning kommer vi använda Thuréns 

sätt att förklara förförståelse. 

 

Validitet - när det kommer till enkätfrågor syftar validiteten till frågans utformning för att 

mäta det som ska mätas (Ejlertsson 2005). Det Ejlertssson (2005) menar med validitet är 

alltså att man ska hålla sig till det man vill undersöka, detta är också så vi förhåller oss till 

validitet i undersökningen. 

 

Reabilitet - syftar till att utforma enkätfrågorna för att få ett så korrekt svar som möjligt. Ett 

sätt att mäta reabilitet är att testa samma fråga två gånger vid två olika tillfällen, ges olika svar 

är reabilitet låg (Ejlertsson 2005). Detta innebär att skulle vi göra om vår undersökning om 

någon månad med samma deltagare och få olika svar är reabilitet låg. Reabilitet kommer i 

denna undersökning användas istället för ordet trovärdighet. 

 

FN:s barnkonvention- 

"FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också 

kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn." 

(http://unicef.se/barnkonventionen) 

 

Kvantitativ och Kvalitativ undersökning- i forskningsundersökningar brukar man skilja på 

kvantitativ och kvalitativ metod. Ahrne och Svensson (2014) förklarar den kvantitativa 

metoden som en beräkningsmetod, där statistiskt material som siffror exempelvis utgör 
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grunden för materialet. Kvalitativ metod däremot, förklarar författarna, som intervjuer, 

observationer av händelser eller yttrande etc. (Ahrne och Svensson 2014, s. 12) 

 

Pilotstudie - en teststudie där enkätfrågorna testas av utvalda personer innan den riktiga 

undersökningen genomförs. Se mer under rubriken 5.1.1 Pilotstudie. 

 

Stickprovsfråga - Ejlertsson (2005) beskriver ett stickprov som en slumpmässig vald grupp 

som kan användas för att generalisera hela populationen (Ejlertsson 2005, s. 19). I vårt fall 

fick vi använda oss av en stickprovsfråga på en mindre grupp av våra deltagare för att 

säkerställa vår validitet och reabilitet på en av undersökningens frågor. 
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2. Syfte och frågeställning 
 

Under detta avsnitt kommer vi gå djupare in på vårt syfte med denna undersökning samt 

presentera våra frågeställningar. 
 

2.1 Syfte  
	  
Bakomliggande syfte till denna undersökning ligger i att vi har reflekterat kring de konflikter 

som uppstått mellan förskolor och föräldrar. Vår undersökning syftar till att undersöka om 

dessa konflikter som uppstår grundar sig i att förväntningarna på förskolans verksamhet 

skiljer sig hos föräldrar och pedagoger. Föräldrarnas roll i förskolans verksamhet är ett 

område som det forskats väldigt lite om. Det finns enstaka forskning kring föräldrars 

intentioner och om föräldrars föreställningar om förskolan, dessa kommer vi att nämna senare 

i vårt kapitel	  4. Tidigare forskning. Däremot såg vi att det saknades forskning kring 

föräldrarnas förväntningar i jämförelse med pedagogernas. Detta ville vi undersöka vidare 

kring. Vi vill med denna undersökning synliggöra föräldrarnas förväntningar i kontrast med 

pedagogernas förväntningar på förskolan och poängtera detta samarbete som en viktig del i 

vårt arbete. 

2.2 Frågeställningar 
	  
För att undersöka denna del av förskolans arbete har vi utgått från följande frågeställningar: 

• Hur ser föräldrars respektive pedagogers förväntningar på förskolan ut? 

• Skiljer sig förväntningarna åt och i så fall hur? 
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3. Teoretisk utgångspunkt 
	  
Till vår undersökning har vi valt att utgå ifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori. 

Vi kommer i detta avsnitt att presentera vem Urie Bronfenbrenner var och hur denna teori ser 

ut för att ge en djupare förståelse. Detta eftersom vi kommer att återkoppla till denna syn av 

barn och deras utveckling genom arbetets gång. 

	  

3.1 Urie Bronfenbrenner 
	  
Urie Bronfenbrenner föddes år 1917 i Moskva men flyttade till USA som barn. Där blev han 

professor emeritus i psykologi. Han tjänstgjorde som utbytesforskare vid Psykologiska 

Institutet i Moskva men även i USA som regeringens expert i barnuppfostringsfrågor. Hans 

första presenterade teori kom i boken The ecology of human development år 1979. (Andersson 

2002, s. 188). 

3.2 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 
	  
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori syftar till en syn på barnets miljö när det 

kommer till utvecklingen. Urie Bronfenbrenner (1979) har skrivit boken The ecology of 

Human Development: experiments by natur and design där han undersöker miljöns påverkan 

på barnens utveckling. Författaren beskriver ett perspektiv på lärande utifrån individ och dess 

miljö (Bronfenbrenner 1979,s. 3). 

 

Andersson (1986) förklarar Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori och forskning där 

författaren beskriver perspektivet utifrån en granskning av samspelet mellan barnet och 

miljön. Författaren beskriver att Bronfenbrenner menade att det är lika viktigt att se till de 

biologiska förutsättningarna som till miljöns (Andersson 1986, s. 17). 

 

Det vi har undersökt är hur förväntningarna på förskolan ser ut i åtanke att uppmärksamma 

eventuella skillnader som möjligen skapar konflikter i samarbetet mellan hem och förskola. 

Vi har poängterat vikten av ett bra samarbete och hur föräldrarna kan ses som en viktig resurs 

för att utveckla arbetet med barnen. Bronfenbrenner (1979) beskriver just vikten av samarbete 

mellan viktiga personer i barnets direkta närhet, där han nämner dels hem och skola som två 

av barnens närmiljöer (Bronfenbrenner 1979, s. 3). Det är i denna del av teorin som vi 

kommer lägga fokus på när det kommer till vår undersökning. 
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Bronfenbrenner (1979) beskriver även olika system inom denna utvecklingsekologiska teori, 

dessa är microsystem, mesosystem, macrosystem och exosystem (Bronfenbrenner 1979, s.9) 

Det system som vi valt att utgå ifrån är mesosystemet, detta eftersom författaren beskriver 

detta begrepp som det system där hem och exempelvis skola som mötesplats skapar viktiga 

knutpunkter, därav vikten av ett fungerande samarbete. 

 

Dessa knutpunkter (relationer) beskriver även Andersson (1986) när han hänvisar till 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori. Mesosystemet förklarar Andersson (1986) 

beskriver relationen mellan exempelvis hem och förskola/skola och författaren påpekar att en 

förståelse sinsemellan kan vara direkt avgörande för barnets utveckling (Andersson 1986, s. 

20-21). 

“A mesosystem comprises the interrelations among two or more settings in 

wich the developing person actively participates (such as, for a child, the relations 

among home, school…” (Bronfenbrenner 1979, s. 25 ). 

 

Andersson (1986) beskriver Bronfenbrenners fenomenologiska perspektiv som vi även denna 

anser passa in i vår undersökning. Andersson (1986) förklarar att det fenomenologiska 

perspektivet är en utgångspunkt i ett upplevelseperspektiv, där författaren beskriver 

individens upplevelse av miljön. Det innebär att den erfarenhet eller upplevelse som barnet får 

av sina närmiljöer bidrar till meningsskapande för individen (Andersson 1986, s. 18). Med 

detta fenomenologiska perspektiv menar vi att barnens upplevelse av förskolan påverkas av 

eventuella konflikter och bristande kommunikation mellan föräldrar och förskola. 
 

Som vi nämnt tidigare ska förskolan, som även läroplanen poängterar, vara ett komplement 

till hemmet. Förskolan blir med andra ord barnets andra miljö för utveckling som på så vis 

blir betydelsefull och meningsskapande. Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska teori 

vill poängtera miljöns och dess relation till individen, i detta fall barnen, i påverkan på deras 

utveckling (Bronfenbrenners 1979, s 9). 
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4. Tidigare forskning  
	  
Vi tar här upp den tidigare forskning som gjorts kring detta ämne. Vi kommer att ha en 

kortare genomgång av deras arbete och sedan en kort sammanfattning och analys över 

resultaten av de tidigare forskningarna. I ett senare skede kommer detta att användas för att 

jämföra med vad vi kommer fram till i vår undersökning (se delkapitel 7.7). 

4.1 Skolverkets rapport 
	  
Skolverket kom år 2013 ut med en rapport som heter “föräldrars val och inställning till 

förskola och fritidshem”. Denna rapport är resultatet av en föräldraundersökning som gjordes 

2012. Undersökningen syftar till att undersöka vilken inställning vårdnadshavare har till den 

verksamhet deras barn vistas i. Undersökningen genomfördes v.41 med en stor 

enkätundersökning där 227 000 vårdnadshavare med barn födda januari 2000 - september 

2011 tillfrågades. Det gjordes två olika enkäter, en till föräldrar med barn 1-5 år och en till 

föräldrar med bar 6-12 år. Frågorna i enkäterna liknar varandra men är mer anpassade för de 

olika åldrarna. Vi kommer nu att fokusera på den del av rapporten som handlar om resultatet 

kring förskolan. Skolverket (2013) menar att det de kommer fram till är att föräldrar är väldigt 

positiva till dagens förskola. Skolverkets rapport visar att föräldrar med barn i förskolan har 

god kunskap om läroplanen, att de anser att deras barn deltar i den verksamhet föräldrar 

önskar och att både barnens och föräldrarnas behov blir tillgodosedda (Skolverket 2013, sid 

8). 

	  

4.2 Avhandling relation hem- förskola 
	  
“Relationen hem-förskola - intentioner och uppfattningar om förskolans uppgift att vara ett 

komplement till hemmet 1990-1995” (Ivarsson Jansson 2001, s. 1). 

Ewa Ivarsson Jansson skrev sin avhandling mellan år 1990-2001. I denna avhandling utför 

hon enkätundersökningar under flera år. I dessa undersökningar inkluderar hon både personal 

och föräldrar på förskolor i tre kommuner i Norrland för att belysa relationen mellan hem och 

förskola. I början på sin avhandling belyser Ivarsson Jansson (2001) att hon vill analysera 

begreppet “komplement till hemmet” för att se hur det uppfattades dels av personalen och dels 

från hemmet. Författaren beskriver sitt syfte med avhandlingen. Hon ville analysera de 

statliga och kommunala styrdokumenten i åtanke åt just begreppet “komplement till hemmet” 

för att sedan beskriva personalens syn och avslutningsvis föräldrarnas uppfattning till samma 

begrepp. 
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De teoretiska utgångspunkterna som Ivarsson Jansson (2001) använde sig av i sin avhandling 

var en ramfaktor- och en läroplansteori, sedan använde författaren även begrepp som den 

“dolda läroplanen” och “osynlig pedagogik” (Ivarsson Jansson 2001, s. 3-4). Författaren 

förklarar en, enligt oss, viktig punkt om att personalen konfronteras med föräldrars och 

därmed barnens olika villkor. Detta tolkar vi som att författaren menar att vi i vårt arbete 

möter familjer med olika bakgrunder och dessa måste vi ha förståelse för i vårt arbete. 

 

Det som Ivarsson Jansson (2001) kom fram till när hon analyserat svaren var att mer än 

hälften av personalen ansåg att begreppet trygghet var viktigast medan det viktigaste för 

föräldrarna var social stimulans. Författaren poängterar att denna skillnad mellan personalens 

och föräldrarnas synpunkter kan bero på att föräldrarna tänker på det enskilda barnet medan 

personalen ser till gruppen. Författaren sammanfattar sin slutsats med att påpeka att 

personalens och föräldrarnas synpunkter är att förskolans viktigaste uppgift är att stärka 

barnens sociala utveckling. Däremot menar Ivarsson Jansson (2001) att skillnaden syns i 

sättet att se på fostran och påpekar här att skillnaden syns i vilken sorts utbildning personalen 

eller vilken yrkeskategori och akademisk utbildning föräldrarna kommer ifrån. Författaren 

nämner även i slutsatsen att föräldrarna heller inte hade någon förväntning när det kommer till 

begreppet lärande i förskolan. (Ivarsson Jansson 2001, s. 55-60). 

	  

4.3 Enkätstudie 
	  
“Lärares och föräldrars syn på förskolan” (Sonja Sheridan, 2009, s. 93). 

Sonja Sheridan har gjort en enkätstudie för att få se vad lärare och föräldrar menar med en bra 

förskola och även för att se vad som anses vara viktigt för barnet att lära sig. Sheridan (2009) 

utgår ifrån, precis som vi, att samverkan mellan hemmet och förskolan är viktig för barnens 

utveckling. Författaren beskriver hur ett bra samarbete gynnar barnens välbefinnande, lärande 

och utveckling (Sheridan 2009, s. 93). Denna studie utfördes genom enkäter som delades ut 

till lärarna på förskolan och till föräldrarna. Sheridan (2009) förklarar att syftet var att få fram 

lärarnas och föräldrarnas attityder gentemot förskolan och barnens lärande i denna miljö (s. 

96). I sin studie valde författaren enkäter för att nå ut till en större grupp och valet av frågor 

var slutna som författaren förklarar var för att få ett jämförbart material (Sheridan 2009, s. 

98). Sheridan (2009) beskriver hur föräldrarna och lärarna var överens i flera områden om vad 
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som gör en bra förskola till barnen och de missnöjen som beskrivs från lärarna beror på 

arbetsmiljö etc. (Sheridan 2009, s. 121). 
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5. Metod och tillvägagångssätt 
	  
I denna del av uppsatsen beskriver vi mer ingående hur vi har genomfört vår undersökning. Vi 

kommer gå igenom vår metodval och gå djupare in på processen i vår undersökning. Vi 

kommer även under denna del gå igenom urvalsgruppen samt våra etiska överväganden. 

5.1 Metodval 
	  
I vår undersökning valde vi att använda oss av enkäter. Anledningen till detta beror på 

undersökningens område. Arnqvist (2014) beskriver att enkäter är det vanligaste 

tillvägagångssätt när man vill få svar från en större grupp (Arnqvist 2014, s. 109). Eftersom vi 

valde att se föräldrarnas förväntningar på förskolan och sedan jämföra med pedagogernas 

förväntan ville vi nå ut till en större folkgrupp, då ansåg vi att enkäter passade bäst. 

 

Tillsammans med enkäterna skickade vi med ett brev till alla deltagare. Hjalmarsson (2014) 

beskriver att ett följebrev kan vara ett bra sätt att motivera deltagarna till att svara på enkäten. 

Författaren menar att det är viktigt att förklara syftet med undersökningen och varför man valt 

ut att fråga just den personen. Det beskrivs vidare att kontaktuppgifter till oss som gör 

undersökningen bör finnas på följebrevet om man som deltagare har några frågor. 

(Hjalmarsson 2014, sid 165) Vi har valt att kalla vårt brev för ett informationsbrev. Detta brev 

sattes längst fram på enkäten tillsammans med ett svarskuvert. I informationsbrevet beskrev 

vi vart vi studerar, vilka vi är, syftet med undersökningen, varför vi ville att just de skulle 

delta, sista inlämningsdagen, information om hur undersökningen ska användas, att man är 

anonym och kan välja att avbryta sin medverkan samt en förklaring till hur man gör då. 

Längst ned fanns även kontaktuppgifter till oss om man hade några frågor eller inte längre vill 

delta i undersökningen. 

 

Till vår enkät beslöt vi att använda oss av slutna frågor. Hjalmarsson (2014) förklarar att 

slutna frågor ökar möjligheterna till en jämförbar analys av resultaten. Slutna frågor beskriver 

författaren som frågor man svarar på genom att kryssa i eller ringa in etc. (Hjalmarsson 2014, 

s. 159). Utöver den jämförbara del som dessa frågor bidrar med valde vi även slutna frågor för 

att öka vår validitet och hålla oss till det område vi ville undersöka. Vi hade också med något 

som Hjalmarsson (2014) kallar för svarsskalor. Författaren skriver att det är ett lätt och tydligt 

sätt att markera sitt svar och ett enkelt sätt för oss som gör undersökningen att registrera 

svaren. Det förklaras vidare att det inte ska finnas för många alternativ på skalan då 
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deltagarna lätt letar sig mot mitten. Författaren poängterar även att det är viktigt att man är 

tydlig med hur man ska svara på skalan exempelvis ringa in, sätta kryss etc. (Hjalmarsson 

2014, sid 160). Vi valde att ha ungefär 3-4 svarsalternativ på de flesta frågorna för att göra det 

enklare för både deltagare och för oss själva. 

 

När vi sedan överlämnade enkäterna till föräldrarna la vi även enkäter till pedagogerna i deras 

personalrum där de hade möjlighet att delta i undersökningen på en tid som passade dem. 

Både föräldrar och pedagoger hade en vecka på sig att delta, anledningen till detta var att vi 

inte ville att enkäten skulle bli liggandes och bli bortglömda. Ejlertsson (2005) förklarar att 

det alltid finns risk för bortfall när man gör en enkätundersökning. Författaren beskriver olika 

strategier och nämner påminnelse som en bra strategi (Ejlertsson 2005, s. 26). Det som vi 

tänkte på med att ge en veckas svarstid var just för att minska risken för bortfall. Vår tanke 

var att om man har ett tidskrav på sig så svarar man direkt eller så fort som möjligt medan om 

man har längre tid på sig finns det risk att man lägger undan enkäten och att den sedan glöms 

bort. Vi fick trots detta ändå ge pedagoger och föräldrar en påminnelse och några extra dagar 

till att svara, se vidare diskussion om detta under 7.8 ”begräsningar av vårt resultat”. 
 

5.1.1 Pilotstudie  
	  
Vi valde att göra en mindre pilotstudie för att testa våra enkätfrågor och höja reliabiliteten och 

validiteten av studien. Ejlertsson (2005) förklarar att en pilotstudie görs i syfte av att testa hur 

hållbara frågorna i ens enkät är till undersökningens ämne. Författaren förklarar vidare att en 

pilotstudie kan göras genom olika tillvägagångssätt, speciellt när det kommer till deltagarna i 

pilotstudien (Ejlertsson 2005, s. 35). I vår pilotstudie valde vi att dels fråga bekanta om hur de 

uppfattade frågorna, det vi ville veta var om våra frågor var oklara eller missvisande. Vi gick 

även närmare vår utvalda grupp och frågade föräldrar, eftersom målgruppen i vår 

undersökning är just föräldrar. Vi var närvarande vid själva pilotstudien för att få ut så mycket 

som möjligt av gensvaren kring enkätfrågorna. 

	  

5.2 Processen  
	  
Under vår planering av hur enkäterna skulle utformas diskuterade vi fram och tillbaka hur 

vidare vi skulle använda oss av enkät i pappersform eller om vi skulle skapa en enkät via 

internet. Det som skapade en diskussion var våra skilda uppfattningar kring vad som skulle 
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fungera bäst för att minska risken för allt för stort bortfall. Slutligen bestämde vi att enkäterna 

skulle bli i pappersform, som skrevs ut och delades ut till deltagarna. 

 

Under utformningen av enkäterna diskuterade vi även begreppen förförståelse, validitet och 

reliabilitet. Vi ville skapa frågor som minskade risken för validitet och öka vår reliabilitet. Det 

vi kom fram till är att slutna frågor minskar risken för validitet, alltså att sväva utanför ämnet 

som ska undersökas. Vi ville också lägga fokus på att forma frågor som inte blev styrda av vår 

förförståelse och på så vis minska reliabiliteten. Vi hade även en diskussion kring om vi 

enbart skulle ha slutna frågor eller om vi skulle ha några öppna frågor. Det vi kom fram till 

var att vi ville få en jämförbar studie vilket inte blir lika enkelt när deltagarna får beskriva 

med egna ord vad de tänker. Vi hade även en diskussion kring om vi ville ha några 

kommentarer av deltagarna om de så ville eller om vi inte skulle ge det någon plats alls. Vi 

valde däremot att ha ett alternativ “egen kommentar “ till varje fråga. Detta har vi även använt 

för att göra en utvärdering av enkäten, har många deltagare haft tilläggande kommentarer på 

samma fråga är exempel på saker vi har reflekterat kring. Vi la ner mycket tid på att utforma 

frågor och tänka kring de forskningsetiska principerna, som vi skrev tidigare gjorde vi en liten 

pilotstudie där vi frågade föräldrar som inte skulle delta i vår undersökning vad de tycker om 

frågorna. Det som dels kom upp från denna pilotstudie var att vi från början hade skrivit “jag 

vet inte” som ett svarsalternativ. Det en av föräldrarna i pilotstudien poängterade var att det 

blir väldigt lätt att välja alternativet “jag vet inte” och sedan gå vidare till nästa fråga. 

Hjalmarsson (2014) beskriver att det finns både för och nackdelar med att ha ett “jag vet inte” 

som svarsalternativ. Å ena sidan behöver inte deltagarna ta ställning till en fråga som 

personen i fråga är osäker på sin egen uppfattning i, men å andra sidan kan det finnas en risk 

med att personen inte stannar upp och tänker till utan av enkla skäl väljer “jag vet inte” och 

går vidare. (Hjalmarsson 2014, s. 162).  För att då minska denna typ av bortfall valde vi 

istället att använda alternativet “annat”. I början av enkäten skrev vi även in att om man väljer 

alternativ “annat” får man gärna skriva vad man tänker på under frågans “egen kommentar”. 

Detta för att flera skulle ta ställning till frågorna och då minska vårt bortfall. 

 

Något vi även diskuterade var huruvida vi skulle ha enkäterna på fler språk än enbart svenska. 

Vi	  valde att enbart ha enkäterna på svenska, tyvärr blev det så på grund av att det skulle ta för 

lång tid att göra enkäten på andra språk också. Vi hade dessvärre inte heller tid att ta reda på 

om det är några föräldrar eller pedagoger som är andraspråkstalande. Detta gör att det finnas 
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en eventuell risk att föräldrar eller pedagoger på grund av språkproblem föll bort från 

undersökningen. 

	  

5.2.1  Vår uppdelning av arbetet  
	  
Vi har skrivit hela uppsatsen i google document vilket innebär att vi hela tiden ser vad den 

andra skriver. Vi har gemensamt skrivit alla delar av uppsatsen. Vi har hela tiden skrivit med 

olika färger (Emma grönt och Tina blått). När den andra har läst vad som skrivits ändrar man 

färgen till svart, detta innebär att det är läst och båda står för vad som är skrivet. Är det något 

vi har behövt diskutera har vi markerat detta med rött och fört en vidare diskussion. Detta 

innebär att vi går igenom alla delar flera gånger tills båda känner sig nöjda. Under 

sammanställningen av resultatet träffades vi för att göra det så effektivt som möjligt. 

	  

5.3 Urvalsgrupp 
	  
Förskolan vi valt att göra vår undersökning på är slumpvis utvald. Förskolan ligger i ett litet 

samhälle i Stockholms län. Vi valde att utföra vår undersökning på en förskola och då 

involvera hela förskolan. Vi har delat ut våra enkäter på två avdelningar med 15 barn på varje 

avdelning i åldern 1-3 år samt två avdelningar med 20 barn på respektive avdelning i åldrarna 

3-5 år. Vi la även 12 stycken enkäter till personalen, en till varje ordinariepersonal som 

arbetar på förskolan.   

5.4 Etiska överväganden 
	  
När vi delade ut enkäterna till både föräldrarna och till pedagogerna fick de även ett 

informationsbrev. I informationsbrevet stod syfte till undersökningen och en enklare 

förklaring kring tillvägagångssättet (se bilaga 1 och 2). Det som vi däremot var noga med att 

förklara är hur vi tänker kring de forskningsetiska principerna och våra planer att arbeta med 

dessa under undersökningens gång. Vetenskapsrådet (2014-10-29) skriver att det finns fyra 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2014 -10-30, sid 6). Vi kommer nu beskriva hur 

vi har förhållit oss till dessa i vår undersökning. 

 

Informationskravet är den första principen som handlar om att deltagarna får information 

kring undersökningens syfte, vart man kan ta del av undersökningen, att det är frivilligt att 

delta samt att man under undersökningens gång kan välja att avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet 2014-10-29, sid 7). Detta gjorde vi genom informationsbrevet som följde 
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med enkäterna, här förklarade vi vår tanke med undersökningen, syftet och deras roll i arbetet. 

Vi skrev även med att deltagarna efter avslutat arbete kommer få möjligheten att ta del av 

resultatet. De informerades också om att deltagandet i undersökningen var frivillig. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet 2014-10-29, sid 9). Vi var noga med att poängtera att deltagandet var 

frivilligt och att eventuellt deltagande när som helst fick avbrytas. Vi valde att numrera 

enkäterna och bad föräldrar och pedagoger komma ihåg sitt nummer om det skulle vara så att 

man ville avbryta sitt deltagande fanns kontaktuppgifter till oss och vi plockade då bort 

dennes enkätsvar. 

 

Konfidentialitetkravet handlar om att säkerställa deltagarnas anonymitet (Vetenskapsrådet 

2014-10-29, sid 12).  Detta gjorde vi genom att skicka med kuvert så alla deltagarna kunde 

stänga igen sina svar vid inlämningen av enkäten. Inga personliga frågor ställs och under 

arbetets gång hålls personal, föräldrar och förskola anonym.   

 

Nyttjandekravet är den fjärde och sista principen som innebär att all insamlad data enbart ska 

användas till denna forskning (Vetenskapsrådet 2014-10-29, sid 14). Vi har gett föräldrar och 

personal denna information, som innebär att alla enkäter förstörs efter slutfört arbete.	  
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6. Resultatredovisning 
	  
Här kommer vi presentera vårt resultat från enkäterna. Vi kommer att presentera föräldrarnas 

och pedagogernas resultat för sig, vi kommer också göra en kort jämförelse mellan pedagoger 

och föräldrars svar under varje rubrik. Vi kommer sedan under slutdiskussionen gå djupare in 

på hur vi kan förstå vårt resultat.  

6.1 Förskolans främsta uppgift 
	  
Vi bad pedagoger och föräldrar att rangordna förskolans främsta uppgift utifrån några utvalda 

påståenden. Vi ville att de svarade genom att ringa in siffran 1-4, där 1 är den viktigaste 

uppgiften och 4 är den minst viktiga uppgiften.  

 

• Alla pedagoger utom en svarar att ge barnen trygghet är bland de viktigaste 

uppgifterna förskolan har. Den pedagogen som inte håller med säger att tryggheten 

hör till den minst viktiga uppgiften.  

• Fyra pedagoger svarar att passa barnen när föräldrar ej kan också hör till de viktigaste 

uppgifterna medan tre andra anser att det är den minst viktiga uppgiften.  

• Påståendet om att fostra barnen till bra samhällsmedborgare tycker en pedagog är den 

viktigaste uppgiften, tre pedagoger tycker det är den näst viktigaste uppgiften och har 

alltså satt en 2a. Två pedagoger har satt en 3a och två pedagoger tycker att fostra barn 

till bra samhällsmedborgare är den minst viktiga uppgiften.   

• När det kommer till påståendet om att lära barnen nya saker är det två pedagoger som 

anser att det är den viktigaste uppgiften, två pedagoger har valt att sätta en 2a, tre 
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pedagoger väljer där att sätta en 3a och en pedagog anser att lära barn nya saker är den 

minst viktiga uppgiften förskolan har.  
 

Bortfall: Passa barn när föräldrar ej kan, 1 st 
 

Även föräldrar fick olika påstående de skulle rangordna mellan 1-4. 

 
 

• På påståendet om att passa barnen när man själv inte kan svarar elva stycken att det 

hör till förskolans viktigaste uppgift, åtta stycken föräldrar väljer att sätta en 2a , fyra 

stycken föräldrar har satt en 3a och nio stycken föräldrar har valt alternativt numer 4 

dvs förskolans minst viktiga uppgift.  

• Nästa påstående som föräldrarna fick ta ställning till var huruvida fostra deras barn till 

bra samhällsmedborgare var en viktig uppgift för förskolan. Åtta föräldrar väljer att 

sätta nummer 1 på den frågan, alltså den viktigaste uppgiften. Tio stycken föräldrar 
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väljer alternativ nummer 2, nio föräldrar väljer alternativ numer 3, fyra föräldrar väljer 

att sätta alternativ nummer 4a alltså en av förskolans minst viktigaste uppgifter.  

• Vi ville sen att föräldrar tog ställning till påståendet om hur viktigt det är att förskolan 

lär barnen nya saker. Åtta föräldrar svarar att det hör till den viktigaste uppgiften, elva 

föräldrar väljer att sätta en 2a, fem föräldrar sätter en 3a och sex stycken föräldrar 

anser att lära barnen nya saker är den minst viktiga uppgiften förskolan har.  

• När vi frågar om att ge barnen trygghet svarar tjugo föräldrar att det är en av 

förskolans viktigaste uppgifter, en person sätter det som nummer 2 och tio personer 

säger att detta är förskolans minst viktiga uppgift.   

• På påståendet om att förbereda barnen inför skolan svarar fjorton föräldrar att det är en 

av förskolans viktigaste uppgifter, åtta föräldrar väljer alternativ nummer två, tre 

föräldrar väljer alternativ nummer 3 och sex föräldrar väljer att det är en av de minst 

viktiga uppgifterna som förskolan har.  

• När vi frågar föräldrarna huruvida förskolan ska vara ett komplement till hemmet 

svarar nio föräldrar att det är en av förskolans viktigaste uppgifter, nio stycken väljer 

alternativ nummer 2, sju stycken sätter en 3a och sex stycken väljer alternativ nummer 

4a, alltså den minst viktiga uppgiften. 
 

Bortfall:  

Fostra barnen till bra samhällsmedborgare 1st. 

Lära barnen nya saker 2 st. 

Ge barnen trygghet 1 st. 

Förbereda barnen inför skolan 1 st. 

Vara ett komplement till hemmet 1 st.  

6.1.1 Förskolans främsta uppgift, en jämförelse mellan föräldrar och pedagoger 
	  

• Många pedagoger och föräldrar tycker att tryggheten är en av de viktigaste uppgifterna 

förskolan har men vi kan också se att de finns de föräldrar och även en pedagog som 

väljer tryggheten som den minst viktiga uppgiften.  

• Även på påståendet att “passa barnen när föräldrar ej kan” kan vi se att man se att 

föräldrar tycker olika och likaså pedagogerna. Det finns de föräldrar som anser att det 

hör till förskolans viktigaste uppgift och de finns de föräldrar som menar att det är den 

minst viktiga uppgiften. Precis detta kan vi se på pedagogernas svar också.  
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• Föräldrarna som deltagit tänker olika när det kommer till förskolans uppgift att lära 

barn nya saker, även pedagogerna tänker olika kring detta. Majoriteten av föräldrarna 

anser att det hör till en av de viktigaste uppgifterna men det skiljer inte så mycket 

mellan de som anser att det inte är lika viktigt. Pedagogerna däremot delar sig precis 

lika mellan de som väljer att sätta det som en av de viktigaste uppgifterna och de som 

väljer att det inte är lika viktigt.  

• För påståendet om att fostra barnen till bra samhällsmedborgare ser vi att man inom 

föräldragruppen är oense precis på samma sätt som man är oense inom gruppen av 

pedagoger som deltagit. Majoriteten av föräldrarna väljer antingen en 1a eller en 2a på 

frågan, även om det inte skiljer speciellt mycket mellan antalet som väljer att sätta en 

3a eller en 4a på frågan. Ser man på pedagogerna är det hälften som sätter en 1a eller 

2a och hälften sätter en 3a eller 4a. 

6.2 Läroplanen  
	  
Vi ställde frågor till både pedagoger och föräldrar angående förskolans läroplan. Den första 

fråga vi kommer att ta upp är frågan till föräldrarna, om det finns en speciell läroplan för 

förskolan.  

 

Tjugofem stycken föräldrar svarar att det finns en speciell läroplan för förskolan, en förälder 

svarar att det inte finns och sex stycken föräldrar vet inte om det finns en speciell läroplan för 

förskolan.  
 

För de som svarat ja på frågan om det finns en speciell läroplan för förskolan fanns två 

följdfrågor där den ena var en fråga om i vilken utsträckning man känner till läroplanen. 
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Sex stycken föräldrar säger att de känner till lite av läroplanen, tolv svarar att de känner till 

ganska lite, sju stycken föräldrar skulle säga att de känner till läroplanen bra, en förälder 

svarar ganska bra och två föräldrar säger att de känner till förskolans läroplan mycket bra.  
 

På frågan om hur föräldrarna har fått veta att det finns en läroplan för förskolan svarar alla att 

de fått vetskap om förskolans läroplan via pedagogerna på förskolan, utöver denna källa 

lägger tre föräldrar till att de även fått informationen via kommunen, en från tidningen och en 

från sociala medier. Tre stycken föräldrar svarar även att de själva är eller studerar till lärare 

och kan därför läroplanens innehåll.  
 

Vi ställde även en fråga till pedagogerna angående läroplanen, frågan till dem var om de 

upplever att läroplanens mål och förväntningar stämmer överens med pedagogernas egna 

tankar om sitt uppdrag, 100 % av pedagogerna svarar att de upplever att läroplanens mål och 

förväntningar stämmer överens med de egna tankarna kring uppdraget.  

6.3 Fostran och utveckling, vems ansvar?  
	  
Vi ställde två exakt likadana frågor till föräldrar och pedagoger, där vi ville ta reda på hur 

man såg på ansvarsfördelningen mellan fostran och utveckling. 
 

Föräldrar: 

                                                             Förskola         Hem           Båda      Bortfall 

-Motorisk utveckling                                0%         18,8%     78,1%           3,1% 
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-Social utveckling (samspela m. m)         3,1%                  3,1%          90,7%         3,1% 

-Omvårdnad                                              0%                     34%        66%                 0% 

-Lärande                                                   6,3%      15,6%      78,1%              0% 

-Språklig utveckling                                  0%                   15,6%        84,4%              0% 

-Etik & moral                                             0%                  18,8%          81,2 %              0% 

-Religion                                                   3,1%                 78,1%          18,8%              0% 

-Livsfrågor                                                 0%                  50%             50%              0% 

-Politisk ideologi                                       0%                    78,1%           21,9%            0% 

-Estetiska färdigheter                               9,4%                  3,1%          87,5%             0% 

 

Resultat föräldrar: 

Som vi ser i tabellen sprider sig åsikterna om vem som bär ansvar från de olika begreppen. 

• För begreppet motorisk utveckling anser 78,1 % att detta hör till bådas ansvar, 18,8 % 

anser enbart hemmet som ansvarig. I detta fall var det 3,1 % bortfall. 

• Social utveckling är det 90,7 % som påpekar bådas ansvar, medan 3,1 % anser 

hemmet och 3,1 % som anser förskolan som ansvarig. Även under detta begrepp fanns 

det 3,1 % bortfall. 

• När det kommer till omvårdnad ser 66% det som bådas ansvar och 34 % ser det som 

hemmets ansvar. 

• Lärande, 78,1 % ser det som bådas ansvar, medan 15,6 % ser det som hemmets och 

6,3 % ser det som förskolans ansvar. 

• Språklig utveckling svarade 84,4 % bådas ansvar och 15,6 % svarade hemmet. 

• Etik och moral svarade 81,2 % bådas och 18,8 % hemmet som ansvarig 

• Religion anser 18,8 % att båda är ansvariga för, 78,1% svarar hemmet och 3,1 svarar 

förskolan som ansvarig. 

• Livsfrågor delar lika med 50 % svar för bådas ansvar och 50 % för hemmets. 

• För politisk ideologi svarar 21,9 % att båda ansvarar och 78,1 % svarar hemmet som 

ansvarig. 

• När det kommer till estetiska färdigheter menar 87,5 % att båda är ansvariga medan 

3,1 % ser hemmet som ansvariga och 9,4 % svarar förskolan. 
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Pedagoger: 

                                                                              Förskola             Hem         Båda       Bortfall   

-Motorisk utveckling (kroppens rörelse m. m)        12,5%              12,5%          75%          0% 

-Social utveckling (samspela m. m)                         12,5%              12,5%         75%          0%  

-Omvårdnad                                                    0%                 12,5%         87,5%       0% 

-Lärande                                                                   12,5%              12,5%           50%       25% 

-Språklig utveckling                                         25%                12,5%          62,5%      0% 

-Etik och moral                                               0%                  12,5%          87,5%      0% 

-Religion                                                       0%                  50%              50%        0% 

-Livsfrågor  (ex. frågor kring död, födsel etc)           0%                  12,5%           87,5%     0% 

-Politisk ideologi                                             0%                   50%              50%       0% 

-Estetiska färdigheter (ex. sång, dans och skapande) 12,5%            12,5%           75%        0% 
 

Resultat pedagoger: 

• 75 % av pedagogerna svarade att båda bär ansvaret för den motoriska utvecklingen, 

medan 12,5 % svarade hem och 12,5 % svarade förskola. 

• För den sociala utvecklingen svarade 75 % att båda var ansvariga, 12,5 % svarade 

hemmet och 12,5 % svarade förskolan. 

• Omvårdnad ansåg 87,5 % att båda var ansvariga över och 12,5 % svarade hemmet 

som ansvarig. 

• När det kommer till begreppet lärande svarade 50 % att båda var ansvariga, 12,5 % 

svarade hemmet och 12,5 % svarade förskolan. 25 % var bortfall. 

• Språklig utveckling svarade 62,5 % att båda var ansvariga, 12,5 % svarade hemmet 

och 25 % svarade förskolan. 

• Etik och moral, 87,5 % svarade att båda var ansvariga och 12,5 % svarade hemmet 

som ansvarig. 

• Religion, till detta begrepp var det lika, 50 % svarade båda och 50 % svarade hemmet 

som ansvarig. 

• Livsfrågor, 87,5 % svarade båda och 12,5 5 svarade hemmet. 

• Politisk ideologi var också ett begrepp som delade lika, 50 % svarade båda och 50 % 

svarade hemmet. 

• Estetiska färdigheter, här svarade 75 % att båda var ansvariga, 12,5 % svarade hem 

och 12,5% svarade förskolan. 



	   27	  

6.3.1 Fostran och utveckling, en jämförelse mellan föräldrar och pedagoger 
	  
På denna fråga fick föräldrar och pedagoger ta ställning till vems ansvar vissa påstådda saker 

är. De fick välja mellan förskolan, hemmet, bådas eller ingen åsikt.  Det vi kan se är att både 

pedagoger och föräldrar är eniga om att omvårdnad, socialt samspel, motorisk utveckling, etik 

och moral och estetiska färdigheter tillhör bådas ansvar. Inom gruppen pedagoger som svarat 

kan vi se en skillnad när det kommer till frågor om politik och religion, där svarar hälften att 

det hör till hemmets ansvar och resten att det är bådas ansvar. Majoriteten av alla föräldrar 

väljer på båda påståendena att det är hemmets ansvar, men även här väljer några bådas ansvar, 

på påståendet om religion är det 3,1 % av föräldrarna som sätter förskolan som ansvarig. Vi 

kan också se att 25 % av pedagogerna svarar att det är förskolans ansvar när det kommer till 

språklig utveckling och 0 % av föräldrarna svarar samma sak. På påstående om livsfrågor 

tycker majoriteten av pedagogerna att det är bådas uppgift medan hälften av föräldrarna 

svarar hemmet och resterande svarar båda. På frågan om lärande svarar majoriteten av 

föräldrarna och pedagogerna att det är bådas ansvar, däremot svarar 15,6% av föräldrarna att 

det är hemmets ansvar och enbart 12,5% av pedagogerna svarar detsamma.  

6.4 Det är viktigt att verksamheten arbetar med… 
	  
Vi ställde frågor där föräldrar och pedagoger fick ta ställning till om de håller med eller ej. 

Frågorna handlar om vad man anser är viktigt att verksamheten arbetar med. 
 

Föräldrar: För mig/oss är det viktigt att verksamheten arbetar med…. 

                         Håller helt med      Kanske         Håller inte alls med         Ingen åsikt 

Omsorg                       90,6%                9,4%                0%                                 0% 

Lärande                       90,6%                       6,3%                0%                       3,1% 

Trygghet                     100%                         0%                    0%                                 0% 

Skolförberedande        68,8%              28,1%                0%                               3,1% 

Kreativitet                   81,2%               18,8%                 0%                                 0% 

Disciplin                     68,8%                       31,2%                  0%                                 0% 

Utforskande                90,6%                        6,3%                   0%                 3,1% 

Estetik (musik etc)      65,6%              34,4%                  0%                                  0% 

Engagerade pedagoger  96,9%                      0%                     0%                 3,1% 

 

• 90,6% av föräldrarna svarar att det håller helt med om att det är viktigt att 

verksamheten arbetat med omsorg,  9,4% svarar att de kanske håller med. 
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• 90,6 procent att de håller helt med om att det är viktigt att verksamheten arbetar med 

lärande, 6,3 % svarar kanske och 3,1% har ingen åsikt i frågan. 

• 100% svarar att de håller med om att verksamheten ska arbeta med tryggheten. 

• 68,8% håller helt med om att verksamheten ska arbeta skolförberedande, 28,1 % 

svarar kanske och 3,1% har ingen åsikt. 

• 81,2%  håller helt med om att verksamheten ska arbeta med kreativitet, 18,8% svarar 

kanske på frågan. 

• 68,6% håller helt med om att verksamheten ska arbeta med disciplin, 31,2 % 

svarar kanske på frågan. 

• 90,6% håller helt med om att verksamheten ska arbeta utforskande, 6,3% svarar 

kanske och 3,1% har ingen åsikt i frågan. 

• 65,6 % att de håller med hel om att det är viktigt att verksamheten arbetar med estetik 

(musik etc), 34,4 % svarar kanske. 

• 96,9% helt med om att det är viktigt att verksamheten har engagerade pedagoger och 

3,1% har ingen åsikt i frågan.   
 

Pedagoger: För mig är det viktigt att verksamheten arbetar med…  

                             Håller helt med     Kanske    Håller inte alls med      Ingen åsikt 

Omsorg                       87,5%                    12,5%                         0%                      0% 

Lärande                      100%          0%                        0%                       0% 

Trygghet                    100%                        0%                        0%                       0% 

Skolförberedande       75%                        25%                      0%                        0% 

Kreativitet                  75%         25%                      0%                        0% 

Disciplin                    62,5%                     12,5%                   0%                       25% 

Utforskande               87,5%      12,5%                   0%                        0% 

Estetik (musik etc)     75%                          0%                   0%              25% 

Engagerade pedagoger  100%                     0%                   0%              0% 
 

• 87,5% av pedagogerna håller helt med om att verksamheten ska arbeta med omsorg, 

12,5% av pedagogerna svarar kanske på frågan. 

• 100% av pedagogerna håller helt med om att verksamheten ska arbeta med lärande. 

• 100% av pedagogerna håller helt med om  verksamheten ska arbeta med tryggheten. 

• 75% av pedagogerna svarar att  de håller helt med om att verksamheten ska arbeta 

skolförberedande, 25% av pedagogerna svarar kanske på frågan. 
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• 75% av pedagogerna håller helt med om att verksamheten ska arbeta med kreativitet, 

25% av pedagogerna svarar kanske på den frågan. 

• 62,5% av pedagogerna håller helt med om att verksamheten ska arbeta med disciplin, 

12,5% svarar kanske och 25% har ingen åsikt. 

• 87,5% av pedagogerna håller helt med om att verksamheten ska arbeta utforskande, 

12,5% svarar kanske. 

• 75% av pedagogerna håller helt med om att verksamheten ska arbeta med estetik 

(musik etc), 25 % har ingen åsikt i frågan. 

• 100% av pedagogerna håller helt med om att verksamheten ska ha engagerade 

pedagoger.  

6.4.1 Det är viktigt att förskolan arbetar med… - en jämförelse mellan pedagoger och 
föräldrar 
	  
Här fick föräldrar och pedagoger fylla i huruvida de håller med eller inte håller med när det 

kommer till olika inriktningar eller begrepp som förskolan arbetar med. Begrepp som fick 

högst procenttal av föräldrar var trygghet, engagerande pedagoger och en delad tredje plats 

fick begreppen omsorg, lärande och utforskande. För pedagogerna var däremot dessa begrepp 

högst prioriterade: lärande, trygghet och engagerade pedagoger, där var procenttalen 100 % 

på alla tre begrepp.  
 

Estetik och skolförberedande var två uppdrag som föräldrarna prioriterade mindre men som 

pedagogerna fick högre procenttal på och såg som viktiga. Begreppet disciplin skilde sig 

också mellan parterna det fick det lägsta procenten av alla begrepp hos pedagogerna men 

något högre hos föräldrarna.  
 

6.5 Det kompetenta barnet 
	  
Föräldrarna och pedagogerna fick en fråga kring begreppet det kompetenta barnet. Här ville 

vi se om de ansåg att det var viktigt att förskolan arbetade utifrån ett förhållningssätt där man 

såg barnen som kompetenta, med kunskap och nyfikenhet till mer kunskap. Vi bad även här 

pedagoger och föräldrar att sätta en 1:a om man tyckte det var mycket viktigt och en 4:a om 

man inte tyckte det är viktigt alls. Fem av pedagogerna valde en 1:a, en pedagog valde en 2:a, 

en pedagog valde en 3:a och en pedagog satte en 4:a på denna fråga.  
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När det kommer till föräldrarnas svar märkte vi en större skillnad frågan till föräldrarna löd: 

“Hur viktigt anser du/ni det är med ett förhållningssätt där pedagogen värderar barnens 

kunskap?  Fyll i på en skala där 1 står för ”mycket viktigt” och 4 står för ”inte alls viktigt”. 

(se Bilaga 1. ). Av trettiotvå föräldrar svarade tio en 1:a som “mycket viktigt”, tolv kryssade 

för 2:an, fyra för 3:an, fyra för 4:an och två bortfall. Eftersom det var sådana skillnader så 

valde vi att göra en stickprovsfråga på där vi formulerade om frågan till: “Hur viktigt anser 

du/ni det är att pedagogerna arbetar utifrån ett förhållningssätt där man ser barnen som 

kompetenta barn, dvs. tror på barnens kunskap och vilja till lärande?”. Denna fråga fick sedan 

sex stycken slumpmässigt valda föräldrar svara på och resultatet visade att alla sex svarade 1 

“mycket viktigt”. Se vidare diskussion om detta under 7.8 ”begränsningar av vår 

undersökning”.  
 

6.6 Välj tre ord som beskriver en bra förskola 
	  
Föräldrar och pedagoger fick beskriva med tre ord vad som bygger en bra förskola. Det vi 

uppmärksammade här var att 26 av 32 föräldrar valde begreppet trygghet i sin beskrivning, 

tillsammans med glädje och roligt.  Det vi kunde se på pedagogernas tre ord är att fem av sju 

inkomna svar på denna fråga har man valt ord angående pedagogerna och arbetslaget. 

Exempelvis: Engagerade pedagoger, utbildade pedagoger, arbetskamrater samt ledning. 

Några valde ord som humor, glädje och kreativitet. De sista orden många skrev handlade om 

rutiner, struktur, miljön och att få rätt förutsättningar för sitt uppdrag. En pedagog valde 

trygghet och tillit som två av sina ord.  

6.7 Sammanfattning av vårt resultat 
	  
Det vi kan se i vårt resultat är att pedagoger och föräldrar har ungefär liknande förväntningar 

på förskolan. Det vi däremot också kan se är att svaren på frågorna skiljer sig inom grupperna 

dock är det oftast på samma frågor vilket bidrar till att vi anser att de är relativt överens ändå. 

Så även när föräldrar och pedagoger är oense inom sin grupp så blir de enade under en 

jämförelse. Vi går in djupare på detta i diskussionen för att se om dessa ändå kan bidra till ett 

konfliktskapande.  
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7. Slutdiskussion  
	  
Under denna rubrik kommer vi diskutera det resultat vi precis redovisat. Vi har även här delat 

in de olika frågorna i olika rubriker för att det ska vara lättare att gå tillbaka till tidigare 

delkapitel. 

7.1 Förskolans främsta uppgift:  
	  
De två begrepp som föräldrar och pedagoger var mest överens om var följande: 

Trygghet: är ett begrepp som återkommer flertalet gånger och visar på en enighet mellan 

föräldrar och pedagoger. Där svara 100 % att de håller helt med att det är viktigt att förskolan 

arbetar med trygghet. Det som vi vill lägga till i denna tanke är det som Ivarsson Jansson 

(2001) beskriver i sin avhandling när det kommer till definitionen av begreppet trygghet. 

Författaren beskriver att det finns skilda definitioner mellan föräldrar och pedagoger när det 

kommer till begreppet trygghet. Ivarsson Jansson (2001) förklarar att majoriteten av de 

anställda syftar till en definition där begreppet innebär att arbeta med att skapa en trygghet i 

barngruppen och att barnen ska bli trygga i sig själva. Föräldrarna däremot menar en trygghet 

i relationen, exempelvis till pedagogen (Ivarsson Jansson 2001, s. 55-57). Detta tolkar vi som 

att författaren menar att föräldrarna vill att barnen har en trygg famn att komma till medan 

pedagogerna arbetar med en trygghet i gruppen och arbetar med att öka barnets egen trygghet, 

till en självständig individ. Möjligen kan detta vara en bidragande orsak att det skapas 

konflikter, att begrepp tolkas olika av föräldrar och pedagoger trots att vi i vår undersökning 

ser att både pedagoger och föräldrar förväntar sig trygghet på förskolan. 
 

Passa barnen när föräldrar ej kan: det var splittrade svar från både föräldrar och pedagoger 

på detta påstående. Detta gör att föräldrar och pedagoger tänker ganska lika, det finns de som 

tycker att det är den viktigaste uppgiften, det finns några däremellan och det finns några som 

menar att det är den minst viktiga uppgiften. Att det finns splittrade åsikter bland pedagogerna 

kan enligt oss bidra till att förhållningssätt till verksamheten och arbetet med barnen uppfattas 

olika och skapar osäkerhet. Det är även splittrat mellan föräldrarna huruvida det hör till 

förskolan främsta uppgift eller inte. Detta kan då tolkas som att det antingen är så man tänker 

om förskolan “ att de bara passar barn när föräldrar ej har möjligheten” eller så kan man se det 

som en del av en verksamhet. Förskolan passar barnen när föräldrar inte kan och under tiden 

är det viktigt att förskolan arbetar med olika saker. 
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När det kommer till begrepp där föräldrar och pedagoger var oense är det svårare att finna en 

markant skillnad. På frågor om det var viktigt att barnen lär sig nya saker eller om förskolan 

ska fostra barnen till goda samhällsmedborgare var åsikterna inom respektive grupp olika, 

någon satte det som viktigast medan en annan satte det som minst viktiga. Det vi tänker kring 

detta är att problem eller konflikt kan uppstå om en förälder som tycker något är det viktigaste 

att arbeta med möter en pedagog i samma fråga och denne tycker att det är det minst viktiga 

att arbeta med, här tror vi att det kan skapas konflikter. 
 

7.2 Läroplanen 
	  
Det vi ville se med frågan angående läroplanen (se fråga 4 -6 bilaga 1 samt fråga 5 bilaga 2) 

var om föräldrarna ens visste att det finns en läroplan för förskolan, nu visste majoriteten om 

detta men om det hade visat sig att inte så många visste om att det finns en läroplan och det 

sedan visat sig att pedagoger och föräldrar ser på förskolan på olika sätt hade det eventuellt 

kunnat vara en anledning till att konflikter uppstår. Något vi tyckte var spännande i resultatet 

på denna fråga var att så många kände till läroplanen och att de hade fått reda på den genom 

förskolan, precis som vi hade önskat att det var överallt. Något som var spännande med 

pedagogernas fråga om de anser att läroplanen stämmer överens med de egna tankarna kring 

sitt uppdrag var att alla upplevde att läroplanen stämmer in på de egna tankarna, även detta 

ser vi som positivt då det annars möjligen kan skapas en inre konflikt med egna tankar och 

samhällets förväntningar kring ens uppdrag. 

	  

7.3 Fostran och utveckling, vems ansvar?  
	  
När det kom till vem som bär ansvaret för olika områden kunde vi se att det varierade i 

svarsalternativen ifall det var bådas ansvar eller hemmets, vid något enstaka var förskolan ett 

alternativ för ansvaret. I detta stycke fann vi det mest intressant hur åsikterna skilde sig när 

det kom till religion och politisk ideologi. För pedagogernas svarsfrekvens var det 50/50 på 

båda begreppen, alltså tyckte hälften att det var bådas ansvar och andra hälften att det var 

hemmets ansvar. Föräldrarna var däremot mer enade om att det var hemmets ansvar, några 

tyckte bådas och någon svarade förskolans ansvar när det kom till religion. Vi tänker att 

denna skiljaktighet i vem som bär ansvaret för diverse områden i barnets vardag och 

utveckling kan vara en orsak till att konflikt kan uppstå. När det kommer till begrepp som 

religion och politisk ideologi ska förskolan, enligt Läroplanen, arbeta för att föräldrarna ska 
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känna sig säkra på att barnen inte blir ensidigt påverkade när de vistas i förskola (Lpfö 98/10, 

s. 5). Under denna fråga fick vi även en kommentar från en förälder som påpekade att hemmet 

alltid bär huvudansvaret för barnets utveckling och vardag och att det sedan är upp till denne 

att se till att förskolan har liknande grundtanke. Det som många föräldrar som inte har insyn i 

läroplanen kanske missar är deras rätt att påverka verksamheten. I Föräldrabalken står det 

beskrivet att föräldrarna bär huvudansvaret för barnen och har rättigheterna att bestämma i de 

frågor som rör deras barn och även den tillsyn och utbildning som ges (Föräldrabalken kap. 

6). 

	  

7.4 Det är viktigt att verksamheten arbetar med… 
 

Pedagogerna prioriterade lärande, trygghet och engagerade pedagoger, se tabell 6.4. På dessa 

tre alternativ svarade 100 % “håller helt med”. För föräldrarna fick begreppet trygghet som 

tidigare nämnts högst procenttal med 100 %, andra begrepp som fick högt procenttal hos 

föräldrarna var omsorg och engagerade pedagoger. Det vi kan se här är att föräldrarna och 

pedagogerna har liknande tankar om vad som är viktigt i förskolans arbete.  Inom grupperna 

var det däremot mer jämställda svar hos pedagogerna, alla tre ovanstående begrepp fick 100 

% medan föräldrarna var mer oense, här fick endast begreppet trygghet 100 %, resten var det 

mer fördelat mellan “Håller helt med” och “Kanske”. Det vi ser som positivt är att åtminstone 

pedagogerna som arbetar i verksamheten har en enad åsikt i vad som är viktigt, det visar på ett 

liknande tankesätt vilket skapar ett tydligare förhållningssätt utåt. 
 

7.5 Välj tre ord som beskriver en bra förskola 
	  
När det kom till hur en bra verksamhet skulle definieras med tre ord var tryggheten i majoritet 

hos föräldrarna tillsammans med glädje och att barnen har rolig. Här kan vi se att föräldrarna 

prioriterar att barnen känner trygghet och har roligt. Pedagogerna däremot har valt några ord 

som mer handlar om organisationen och arbetsmiljön man arbetar i. Det vi också kan se är att 

pedagogerna precis som föräldrar talar om glädjen och att ha roligt på förskolan. Att föräldrar 

och pedagoger svarar olika när de ska beskriva förskolan med tre ord kan absolut vara en 

orsak till konflikt. Men det vi tänker på är att man i denna fråga går in på olika villkor, 

föräldrarna vill att deras barn ska känna sig trygga i en verksamhet där de har roligt. 

Pedagogerna vill även de att barnen ska ha roligt och att pedagogerna värnar om barnens 

trygghet kan vi se i tabell 6.4 men i denna fråga kan vi även se att pedagogerna är på en 
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arbetsplats där andra saker ska fungera än bara vardagen för barnen. Där blir alltså ledningen, 

rutiner, arbetskollegor och arbetsmiljön i stort en viktig del för en bra verksamhet. Att 

pedagoger och föräldrar valt olika ord här tror vi dock inte är en grund för konflikt då vi sett 

på andra ställen i undersökningen att pedagoger och föräldrar är relativt överens, utan att man 

valt olika ord ser vi snarare som en naturlig förklaring till att man har olika utgångspunkter 

som förälder eller pedagog. 

 

Denna förklaring har vi även på den inledande debatten om huruvida vi i samhället säger 

förskola eller dagis och vad vi menar med dessa ordval. Förskolläraren som blev intervjuad 

ansåg att det är väldigt viktigt att säga förskola då detta ord förklarar en verksamhet som 

förenar både omsorg och lärande. Hon menade på att om man säger dagis tänker man bara på 

omsorgsdelen i förskolans arbete. Föräldern och läraren däremot ansåg att man kan säga dagis 

och fortfarande förstå att man på förskolan arbetar både med lärande och omsorg. Även här 

tror vi att det handlar mycket om vad man har för utgångspunkt som pedagog och förälder. 

Pedagoger tycker möjligen att det är viktigt att betona att det heter förskola och inte dagis just 

för att man vill visa på att förskolan arbetar med lärande och det är en viktig del av förskolans 

verksamhet medan man som förälder egentligen inte lägger så stort värde i om man säger 

förskola eller dagis, för man kan fortfarande vara införstådd med att lärandet är en viktig del 

av barnens vardag.  
 

Som pedagog tror vi också att ordvalet dagis eller förskola kan handla om att man vill höja 

yrkets status. Vi misstänker att begreppet dagis tros förmedla att man arbetar med 

barnpassning och att man leker med barn hela dagarna medan begreppet förskola förmedlar 

ett pedagogiskt yrke, mer än barnpassning. Vår tanke är att det säkerligen finns flertalet som 

använder begreppet dagis i brist för förståelse för förskolans arbete medan andra säger det av 

vana. Vi tror att debatten och bristerna i dagens förskola går djupare än valet av ord och det är 

det vi ville undersöka i detta arbete.  
 

7.6 Resultatet ur Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 
	  
Resultaten i denna studie kan diskuteras i förhållande till Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori (Bronfenbrenner 1979, s. 3-9) som förespråkar ett fungerande 

samarbete mellan hem och förskola som är två av barnens närmiljöer, detta för att gynna 

barnens utveckling. 
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Vi kan se att pedagogerna och föräldrarna på denna förskola arbetar för att skapa en så bra 

och trygg lärandemiljö som möjligt för barnen. Andersson (1986) beskriver hur 

Bronfenbrenner menade att barnets hemmiljö och skolmiljö blir det en integrerad helhet för 

barnet (Andersson 1986, s. 26). När det kommer till begreppet komplement till hemmet 

beskriver Bronfenbrenner (1979) vikten av ett fungerande samspel mellan barnets olika 

närmiljöer, detta samspel kan spela en stor och avgörande roll i barnets utveckling 

(Bronfenbrenner 1979, s. 3-9). Som vi kan se i vårt resultat verkar föräldrar och pedagoger 

åtminstone till stor del vara överens om hur en bra verksamhet ska fungera och hur 

pedagogernas synsätt förväntas se ut. Visst kan vi även se variation, det finns de föräldrar som 

sätter “mycket viktigt” på begrepp som sedan någon pedagog sätter som “ inte alls viktigt”. 

Detta tror vi kan bidra till konfliktskapande om åsikter möts och inte överensstämmer. 

Överlag är däremot föräldrar och pedagoger likasinnade i de flesta frågorna vilket förstärker 

vårt argument av att denna förskola tillsammans med föräldrarna verkar för barnets bästa 

möjliga utveckling. Detta går hand i hand med Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska 

teori om att skapa knutpunkter för barnets utveckling (Bronfenbrenner 1979, s. 3-9). 

 

Begreppen mesosystem och fenomenologiska perspektivet beskrev vi tidigare som två begrepp 

som vi skulle lägga extra fokus på inom denna utvecklingsekologiska teori i koppling till vår 

undersökning. Det vi kan se i vår undersökning i förhållande till begreppet mesosystemet är 

att förskolan har en någorlunda jämn förståelse sinsemellan, både inom arbetslag och mellan 

föräldrar och pedagoger. Det finns punkter där vi kan se att åsikterna skiljer sig helt men i det 

stora hela håller sig grupperna jämnt. Andersson (1986) beskriver att det i barnens utveckling 

kan vara direkt avgörande om inte denna förståelse mellan föräldrar och pedagoger finns 

(Andersson 1986, s. 20-21). Vi tänker här att det är viktigt att ha en förståelse för varandras 

erfarenheter både inom verksamheten och inom hemmet. Det vi menar är att vi anser att ett 

gott samspel och en god kommunikation skapas genom en förståelse för varandras avsikter 

med det man gör och respekterar skilda åsikter. 

 

När vi ser vidare till begreppet fenomenologiskt perspektiv så talar man här om ett 

upplevelseperspektiv som vi beskriv tidigare (se delkapitel 3.2). Det vi syftar på här är att 

barnen påverkas av föräldrarnas upplevelse av förskolan, detta kan bidra till att skapa 

antingen en positiv eller negativ bild av sin andra närmiljö. Det vi kan se i vår undersökning 

utifrån detta begrepp är att föräldrarna överlag verkar ha en positiv syn av förskolan och dess 
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arbete, vilket vi i enighet med Bronfenbrenners tankar om fenomenologiska perspektivet 

anser bidrar till en positiv upplevelse av förskolan för barnen. 

	  

7.7 Vår undersökning i relation till tidigare forskning 
	  
När det kommer till Skolverkets rapport sett utifrån vår undersökning skiljer det sig något. 

Skolverkets rapport beskriver hur föräldrar med barn i förskolan har bra vetskap och insyn i 

läroplanen. I vårt fall finns det de föräldrarna som inte ens fått informationen om att det finns 

en läroplan för förskolan. Även om de flesta vet att den finns, är det flera som knappt känner 

till innehållet och de som gör det kommenterar att de själva är lärare eller lärarstudenter. 

 

Något som vi däremot kan relatera till vår undersökning är det som Ivarsson Jansson (2001) 

beskriver i sin avhandling om det återkommande begreppet trygghet som finns både bland 

pedagoger och föräldrar (Ivarsson Jansson 2001, s. 55-57). Detta begrepp återkommer även i 

vår undersökning bland pedagoger och föräldrar, eftersom Ivarsson Jansson (2001) också 

beskriver detta utifrån föräldrarnas och pedagogernas tankar anser vi att det stärker vårt 

resonemang om att föräldrarna vill ha en trygg famn till sina barn att komma till.   

 

Sheridan (2009) förklarar i sin undersökning vikten av ett bra samarbete för att gynna barnens 

utveckling (Sheridan 2009, s.93). Detta kan vi sätta i relation till vår undersökning. 

Bronfenbrenners teori lägger vikt på samspelet mellan hem och skola och förespråkar att det 

är viktigt när det kommer till barnens utveckling. Det var detta som vi såg som en relevant 

och viktig del i det område vi ville undersöka. Sheridan (2009) poängterar i sin studie, precis 

som vi gör i vår, att föräldrarna och pedagogerna överlag är överens. Det som vi fann 

intressant och som styrker vår analys av pedagogernas svar är att även Sheridan (2009) 

förklarar att pedagogerna lägger stor fokus på arbetsmiljön (Sheridan 2009, s. 121). 
 

Detta är även något som vi tänker på kring den inledande debatten där det beskrivs att man i 

Sverige omtalar förskolan som en av världens bästa men som fortfarande har brister. 

Föräldrarna är precis som i Sheridans undersökning relativt överens, i vår undersökning 

prioriteras som vi tidigare nämnt framförallt trygghet och glädje. Som vi tidigare sagt 

prioriteras detta även hos pedagogerna men det läggs också stort fokus på arbetsmiljö och 

organisationen av förskolan, detta tänker vi kan kopplas till vår inledande debatt om att 

förskolan har brister. Vi har själv upplevt stora barngrupper, för lite personal, pengar brist etc. 
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Det är möjligen på dessa punkter som förskolan kan bli bättre, detta tycker vi blir ganska 

tydligt i vår undersökning när pedagogerna får välja egna ord och de fokuserar mycket på den 

egna arbetsmiljön.    

	  

7.8 Begränsningar av undersökningen 
	  
Bortfallsanalys- när det var dags för insamlandet av enkäterna var det ett väldigt begränsat 

deltagande från föräldrarnas sida. Vi bestämde oss då för att skicka ut en påminnelse och 

avvakta ett par extra dagar. När vi sedan hämtade upp enkäterna visade sig att bortfallet var 

stort ändå. Vi valde dock att använda oss av det som hade inkommit eftersom vi ansåg att det 

insamlade materialet var tillräckligt för att genomföra undersökningen. Vi hade även bortfall 

på olika påståenden eller frågor detta har vi fört diskussion om. Hjalmarsson (2014) skriver 

om att det är viktigt hur man ställer frågor när det kommer till svarsskalor, hon menar att om 

man har en horisontell svarskala är det risk att deltagarna söker sig till mitten och om man har 

en vertikal svarsform ser enkäten större ut och kan göra deltagarna omotiverade (Hjalmarsson 

2014, sid 161-162). Vi valde att ha både vertikala och horisontella svarsskalor, de enstaka 

bortfallen som vi upplevde var i de vertikala svarsskalorna. Där tror vi att deltagarna missade 

att svara på olika frågor, eftersom det inte var samma fråga som bortfallet var på så ansåg vi 

inte att det har någon större betydelse för vårt resultat. På en av föräldrarnas frågor upplevde 

vi däremot en större skillnad som fick oss att reagera på vår formulering i enkätfrågan. Vår 

formulering var missvisande och vi blev osäkra på hur föräldrarna uppfattat frågan. Frågan 

löd: “Hur viktigt anser du/ni det är med ett förhållningssätt där pedagogen värderar barnens 

kunskap?” (se delkapitel 6.5 för resultatet). Vi hade två bortfall på frågan, ett av dem lämnade 

en kommentar som stärkte vår misstanke om att frågan var missvisande. Denna förälder skrev 

“lite luddig fråga” och “det beror på vad ni menar med värdera”. Efter detta valde vi att utföra 

en stickprovsfråga där vi formulerade om frågan till följande “Hur viktigt anser du/ni det är 

att pedagogerna arbetar utifrån ett förhållningssätt där man ser barnen som kompetenta barn, 

dvs. tror på barnens kunskap och vilja till lärande?” Denna fråga fick sedan sex stycken 

slumpmässigt valda föräldrar svara på och resultatet visade att alla sex svarade “1, mycket 

viktigt”. 

 

En ytterligare forskningsbegränsning kan beskrivas genom att vår undersökning säger enbart 

någonting om hur föräldrar och personal på den undersökta förskolan tycker när de svarar på 

enkäterna, vilket gör att den inte kan generaliseras till alla förskolor. Skulle vi göra om 
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samma undersökning om några månader eller om ett år med nya föräldrar och eventuellt ny 

personal på den undersökta förskolan skulle resultatet eventuellt inte bli detsamma. Detta gör 

dock inte att vår undersökning har ett reliabilitetsproblem utan om vi gör om undersökningen 

med precis samma föräldrar och samma pedagoger så är det sannolikt att bli ungefär 

likvärdigt resultat och därför anser vi att vår undersökning är reliabel. 
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8. Sammanfattning 
	  
Det vi kan se i vår undersökning när vi tittar på föräldrars och pedagogers förväntningar på 

förskolan är alltså att det inte skiljer så pass mycket på deras svar så att det skulle vara upphov 

till dagliga konflikter på förskolan. Det vi också kan se är att även när man inom grupperna är 

oense är man oense på samma fråga. Det vill säga när föräldrar tycker olika tycker även 

pedagogerna olika på samma påstående. Det som vi anser kan skapa vissa konflikter är om en 

pedagog och en förälder möts som har svarat olika på exempelvis vems ansvar det är att 

arbeta med frågor rörande religion etc. Om föräldrarna som svarar att den frågan är förskolans 

uppgift möter pedagoger som anser att det är hemmets uppgift så är det självklart att det kan 

uppstå konflikter men som vi tidigare nämnt har pedagogerna läroplanen och förhålla sig till i 

alla dessa påståenden vilket föräldrarna inte har. En annan viktig punkt att poängtera är att vi 

ser i vissa frågor hur det skiljer sig i föräldrars och pedagogers förväntningar, exempelvis när 

det kommer till delar som den ena parterna anser vara “mycket viktigt” och den andra som 

“inte alls viktigt”. I denna fråga ser vi risk för konflikt när det kommer till barnens vardag. 

Exempelvis vad som är viktigt att arbeta med. 

 

Avslutningsvis kan vi se utifrån vårt resultat att de olika gruppernas åsikter är relativt lika i 

det stora. Det vi tror kan skapa en konflikt är just när det kommer till enskilda fall och 

individer det vill säga hur vissa pedagoger respektive vissa föräldrar svarar. Där en pedagog 

har svarat som “viktig” har en förälder svarat “inte alls viktigt” och tvärtom. Mötet mellan 

dessa parter som har helt skilda åsikter kan ge upphov till konflikt. Däremot ser vi ett begrepp 

som enar gruppernas åsikter, trygghet, här kan vi se att en gemensam förväntning är att 

tryggheten i förskolan ses som viktig att prioritera. 

 

De brister vi beskrivit ger upphov till vidare forskning inom ämnet. Dels skulle ett tips till 

vidare forskning vara att bredda undersökningen till flera förskolor och dels det som var vår 

tanke från början, att se om förväntningarna skiljer sig om man har barn i olika åldrar 

och/eller arbetar med barn i olika åldrar. Det vill säga om man har olika förväntningar på 

förskolan som förälder om man har ett barn som är 1 år jämfört med en annan förälder som 

har ett barn som är 5 år. På samma sätt var vi intresserade av att veta om man som pedagog 

tänkte olika om man arbetar med barn 1-3 år eller barn 3-5 år. Vi insåg snabbt att vår studie 

skulle bli för stor om man skulle ta in dessa aspekter men det vore intressant till vidare 

forskning. Det skulle även vara intressant och se om män och kvinnor tänker likadant om 
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ålder spelar in, kulturell bakgrund och även utbildningsnivå. Även detta skulle man kunna 

undersöka för att bygga vidare på vår studie. 
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Bilagor 

	  
Bilaga 1. Föräldrars Enkät:  
Hej.  

Vi är två förskollärarstudenter som läser vårt sista år till förskollärare på Södertöns högskola i 

Flemingsberg. Nu går vi vår sista termin och har precis påbörjat vårt examensarbete. Vi har 

under våra år på utbildningen läst mycket om barnens utveckling och deltagit i vardagen 

tillsammans med pedagoger och barn.  Något vi däremot upplever att vi saknat under 

utbildningen är vad ni föräldrar tänker, tycker och känner. Detta vill vi genom detta 

examensarbete ändra på, för oss är ni en viktig del i en fungerande förskola.  

 

Vi är väldigt intresserade av att få veta mer om vad just ni tänker, tycker och känner kring ditt 

barns förskola. Frågorna tar ungefär 10 minuter att svara på. Lämna sedan ert svar i det 

bifogade kuvertet och stäng igen, detta för att säkerställa er anonymitet.  Lämna detta kuvert 

till något av personalen på förskolan som samlar in alla svar och sen ger dessa vidare till oss. 

Vi hoppas ni vill hjälpa oss med detta och att ni skulle kunna svara så snart som möjligt, vi 

vill dock ha ert svar senast måndagen den 13/10.  

 

Alla svar i undersökningen kommer enbart användas till vår undersökning. Ni och förskolan 

är fullkomligt anonyma genom hela arbetets gång. Ångrar ni er och inte längre vill medverka i 

undersökningen kommer era svar tas bort*.  

Vi kommer att skicka vårt slutgiltiga examensarbete till förskolan och vår förhoppning är att 

ni kommer få möjlighet att läsa vår undersökning om ni önskar detta.  

 

Frågor angående undersökningen besvaras gärna av undertecknad.  

Vi nås enklast via mejl: flodqvist_emma@hotmail.com samt tinastrobeck@hotmail.om 

 

Tack för er medverkan! 

Emma Flodqvist 

Tina Karleskans 

 

*Enligt forskningsetiska principerna har deltagare rätt att avbryta sitt deltagande. Detta kommer vi att lösa 

genom att numrera enkäterna. Eftersom enkäterna hålls anonyma ber vi er ha koll på vilket nummer ni har ifall 

ni vill avbryta deltagandet. Ingen förutom ni själva kommer att veta vilket nummer som tillhör er.   
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Ringa in ditt svar om inget annat anges. Vid ”annat svar” skriv gärna vad du/ni tänker 

på under frågans ”egens kommentar”.  

 

Jag/vi är:        Man               Kvinna                     Annat 

Egen kommentar (tex. om fler än en fyller i enkäten): _______________________________ 

 

1. Mina/Våra barn går på en avdelning där barnen är: 

    1-3 år            3-6 år 

 

2. Hur många barn har du/ni som går i förskolan?  

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    fler 

 

3. Vilken ålder är det barnet/de barnen i? 

1 -2         2-3        3-4        4-5        5-6 

 

4. Finns det en speciell läroplan för förskolan?  

    Ja         Nej     Vet ej 

(Om du/ni svarat nej på fråga 4, gå vidare till fråga 7) 

 

Egen kommentar:__________________________________________________________ 

 

5. Om ja, i vilken utsträckning känner du/ni till innehållet? 

Lite          Ganska lite          Bra          Ganska bra         Mycket bra 

 

Egen kommentar:_________________________________________________________  

 

6. Hur har du/ni fått kännedom om denna läroplan?  

Tidningar                      Kommunen                   Pedagogerna på förskolan                  

Sociala medier                    Annat (kommentar)                               
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Egen kommentar:____________________________________________________________  

 

7. Vad anser du/ni är förskolans främsta uppgift? Rangordna genom att ringa in siffran 1-4, 

där 1 är den viktigaste uppgiften och 4 är den minst viktiga uppgiften.  

 
- Passa barnet/barnen när jag/vi arbetar eller inte kan:    1    2   3   4 
 
- Fostra mitt/vårt barn till att bli en bra samhällsmedborgare:       1   2   3   4 
 
- Lära mitt/vårt barn nya saker:     1   2   3   4 
 
- Ge mitt/vårt barn trygghet:         1   2   3   4 
 
-Förbereda mitt/vårt barn inför skolan:         1  2  3  4  
 
-Vara ett komplement till hemmet:     1  2  3  4 
 
 
Egen kommentar: ___________________________________________________________ 
     
 

8. När det kommer till fostran och utveckling hos barnet, vem bär, enligt dig/er ansvaret?  

 

                                                                                    Förskola            Hem          Båda             
-Motorisk utveckling (kroppens rörelse m. m)                                           
 
-Social utveckling (samspela m. m)                                                            
 
-Omvårdnad                                                                                                
 
-Lärande                                                                                                      
 
-Språklig utveckling                                                                                    
 
-Etik och moral                                                                                           
 
-Religion                                                                                                     
 
-Livsfrågor  (ex. frågor kring död, födsel etc)                                            
 
-Politisk ideologi                                                                                         
 
-Estetiska färdigheter (ex. sång, dans och skapande)                                 
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Egen kommentar:_______________________________________________________ 
 
9. För mig/oss är det viktigt att verksamheten arbetar med…. 
                                 
                                  Håller helt med        Kanske       Håller inte alls med      Ingen åsikt 
 
Omsorg                                                                                

Lärande                                                                                

Trygghet                                                                     

Skolförberedande                                                                

Kreativitet                                                                            
Disciplin                                                                               
Utforskande                                                                          
Estetik (musik etc)                                                    
Engagerade pedagoger                                                         
 
       
                           

Egen kommentar:___________________________________________________________ 

 
 
10. Hur viktigt anser du/ni det är med ett förhållningssätt där pedagogen värderar barnens 
kunskap?  Fyll i på en skala där 1 står för ”mycket viktigt” och 4 står för ”inte alls viktigt”. 
 
1    2    3    4 
  
11. Avslutningsvis, beskriv med tre ord vad du/ni anser vara viktigt för ditt/ert barn i 
förskolan. 
 
_______________                        __________________                     ________________ 
 

 

Övrig kommentar kring förskolans arbete (frivilligt):  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Stort Tack för din/er medverkan som möjliggör denna undersökning. 
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Bilaga	  2.	  Pedagogernas	  Enkät:	  	  
Hej.  

Vi är två förskollärarstudenter som går vår sista termin på Södertörns högskola. Som många 

av er kanske redan vet så kommer vi nu skriva vårt examensarbete. Vi har valt att skriva om 

föräldrars förväntningar på förskolans och jämföra dessa med pedagogers förväntningar på 

förskolan. 

 

Vi hoppas ni vill hjälpa oss och besvara några frågor, detta tar ungefär 10 minuter. Lämna era 

svar i det bifogade kuvertet och stäng igen, detta för att säkerställa din anonymitet. Lägg 

sedan kuvertet i plastfickan till oss. Vi vill gärna ha era svar så snart som möjligt dock senast 

måndagen 13/10.  

 

Ni och förskolan är helt anonyma under hela arbetet. Alla svar vi får tillbaka kommer enbart 

användas till denna undersökning. Ångrar ni er och inte längre vill medverka i 

undersökningen kommer era svar tas bort. * Vi kommer skicka det färdiga arbetet till er under 

december månad där ni kan ta del av vårt resultat. Vår förhoppning är att ni på varje 

avdelning lägger fram den så att även föräldrar som deltagit i undersökningen har möjlighet 

att läsa.  

 

Vi hoppas att så många som möjligt är intresserade av att medverka i vår undersökning.  

Frågor angående undersökningen besvaras gärna av undertecknad.  

Vi nås enklast via mejl: flodqvist_emma@hotmail.com samt tinastrobeck@hotmail.om 

 

Tack för er medverkan! 

Emma Flodqvist 

Tina Karleskans 

 

*Enligt forskningsetiska principerna har deltagare rätt att avbryta sitt deltagande. Detta kommer 

vi att lösa genom att numrera enkäterna. Eftersom enkäterna hålls anonyma ber vi er ha koll på 

vilket nummer ni har ifall ni vill avbryta deltagandet. Ingen förutom ni själva kommer att veta 

vilket nummer som tillhör er.   
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Ringa in ditt svar om inget annat anges. Vid ”annat svar” skriv gärna vad du/ni tänker 

på under frågans ”egens kommentar”.  

 
1. Jag arbetar just nu med barn i åldrarna: 
    1-3år        3-6år 
 
 
2. Vad anser du vara förskolans främsta uppgift? Rangordna genom att sätta siffran 1-4, där 1 
är den viktigaste uppgiften och 4 är den minst viktiga uppgiften.  
 
-Passa barnen när föräldern arbetar/inte kan:     1    2   3   4 
 
-Fostra barnen till bra samhällsmedborgare:      1   2   3   4 
 
-Lära barnen nya saker:     1   2   3   4 
 
- Ge barnen trygghet:       1   2   3   4 
 
Egen kommentar: _________________________________________________________ 
 
 
 
3. När det kommer till fostran och utveckling hos barnet, vem bär, enligt dig, ansvaret? 
Kryssa i. 
                                                                                   Förskola            Hem          Båda             
-Motorisk utveckling (kroppens rörelse m. m)                                           
 
-Social utveckling (samspela m. m)                                                            
 
-Omvårdnad                                                                                                
 
-Lärande                                                                                                      
 
-Språklig utveckling                                                                                    
 
-Etik och moral                                                                                           
 
-Religion                                                                                                     
 
-Livsfrågor  (ex. frågor kring död, födsel etc)                                            
 
-Politisk ideologi                                                                                         
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-Estetiska färdigheter (ex. sång, dans och skapande)                                 
 
          
4. För mig är det viktigt att verksamheten arbetar med…. 
                                 
                                  Håller helt med        Kanske       Håller inte alls med      Ingen åsikt 
 
Omsorg                                                                                

Lärande                                                                                

Trygghet                                                                     

Skolförberedande                                                                

Kreativitet                                                                            
Disciplin                                                                               
Utforskande                                                                          
Estetik (musik etc)                                                    
Engagerade pedagoger                                                         
 
 
Egen kommentar:________________________________________________________ 
 
 
5. Upplever du att läroplanens mål och förväntningar stämmer överens med dina egna tankar 
kring ditt uppdrag?  
Ja            nej          vet ej         annat 
 
Egen kommentar:_________________________________________________________  
 
 
6. Anser du som pedagog att det är viktigt att se barnen som kompetenta barn? Fyll i på en 
skala där 1 står för ”mycket viktigt” och 4 står för ”inte alls viktigt”. 
 
1    2    3    4 
 
 
7. Avslutningsvis, beskriv med tre ord vad du anser vara viktigt för en fungerande förskolan. 
 
_______________                        __________________                     ________________ 
 
 

Övrig kommentar kring förskolans arbete (frivilligt):  

___________________________________________________________________________ 

 
Stort tack för din medverkan som möjliggör denna undersökning.  


