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Sammanfattning 
Undersökningen i arbetet syftar på att jämföra de gällande styrdokument som skall efterföljas 
i förundervisningen i Finland och på Åland och motsvarande i Sveriges förskoleklass. Vidare 
vill jag genom e-intervjuer till personer med yrkeskompetens undersöka olikheter som finns 
gällande hur länderna arbetar inom verksamheterna där sexåringarna befinner sig i, faktorer 
som skiljer länderna åt inom daghemmets och förskolekassens värld samt få ta del av deras 
synpunkter och funderingar kring ländernas vision om vad just deras sexåringar skall befinna 
sig i för miljö året innan de börjar årskurs ett. 
 
Jag har studerat styrdokumenten för länderna i fråga och jämfört de ämnen som jag anser vara 
relevanta i en jämförelse, värdegrund, uppdrag och mål, pedagogens roll och 
specialundervisning. Styrdokumenten har klara och tydliga mål, men hur mycket skiljer det 
sig mellan länderna för vad som exempelvis skall uppnås när barnet är sex år. Jag skulle 
önska att detta ämne var lite mer kontroversiellt, men tiden kanske hinner ikapp och vi får läsa 
mer om detta i framtiden. Vidare har PISAs undersökningar granskats, syftet med projektet 
PISA är att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att elever 
som snart skall avsluta den obligatoriska skolan är mogna och har de kunskaper som behövs 
för att möta framtiden.  
 
Elektronisk intervju per e-post och en diskussion av styrdokumenten användes som 
datainsamlingsmetod för denna undersökning och frågorna utformades så att respondenten 
fritt kunde resonera i ämnet så ingående som hon eller han ville. Jag fick svar av 10 
barnträdgårdslärare/daghemsföreståndare och tre svar av personer med en högre position som 
besitter kunskap i de frågor som jag bestämde mig för att fråga.  
 
Resultaten visade på att respondenterna upplever att de har det väldigt bra som det är och att 
de anser att barnen har det bäst om de får gå kvar på daghemmet till det att de skall in i 
skolvärlden. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: styrdokument, läroplaner, förundervisning, förskola/daghem, förskoleklass, PISA, 
OECD, utbildningssystem, Åland, Finland, Sverige 
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1. Inledning 
 
”Om du planerar för ett år i sänder, odla ris; om du planerar för tio år, plantera träd; om 
du planerar för en livstid, utbilda människor.”  
(Kinesiskt ordspråk)  
 
Genom hela min utbildning har jag upptäckt hur olika Finland, Åland och Sverige är gällande 
vad respektive land har för verksamhet för barnen när de är sex år gamla. Jag bor på Åland 
med dess 6757 öar, med en termin kvar på min utbildning har jag studerat i Sverige nu i tre år 
och därför intresserar detta mig mycket. Barnträdgårdsverksamheten kom till Finland år 1888 
och till Sverige år 1896, I Finland och på Åland är barnträdgårdslärare det samma som 
Sveriges förskollärare. Finland, Åland och Sverige är grannländer och har en gång i tiden till 
och med tillhört varandra men länderna skiljer sig mycket ifrån varandra. Gemensamt är att 
barnen i Finland och på Åland börjar i förundervisning och i Sverige börjar barnen i 
förskoleklassen när de är sex år men därefter börjar olikheterna ta form. I Sverige heter det 
förskoleklass, detta betyder att året innan barnet börjar årskurs ett befinner de sig i ett 
förberedande klimat och koncept inför skolstarten. Det som då alltså i Sverige benämns som 
förskoleklass finns inte i samma form på Åland. Åländska sexåringar befinner sig som en del 
av barngruppen på daghemmet året innan de börjar årskurs ett och har speciell 
förundervisning (skolförberedande undervisning) cirka en timme per dag och deltar resterande 
tid av dagen i daghemmets verksamhet. Jag kommer i mitt arbete att använda mig av 
terminologin daghem – förskola, förundervisning – förskoleklass och barnträdgårdslärare - 
förskollärare. 
 
Att undersöka styrdokumentet i Finland känns nödvändigt eftersom Åland trots att de är en 
självstyrd del hör till Finland och därför anser jag det vara relevant att ha med det som en del i 
mitt arbete. Jag vill också genom att undersöka PISA (Programme for International Student 
Assesment) som är ett OECD-projekt (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) ta reda på fenomenet varför det är så stor skillnad mellan Sverige och Finlands 
resultat i PISAs undersökningar. För att komma fram till ett resultat i arbetet har tre olika 
empiriska studier gjorts, textanalys av styrdokument, e-intervjuer med åländsk 
daghemspersonal och e-intervjuer med åländska skoladministratörer. 
 
Jag vill med mitt arbete intervjua åländska pedagoger och andra personer som besitter 
kunskap om dessa skillnader mellan länderna och på så sätt ge dessa personer en chans att 
dela med sig av sina åsikter och kunskaper inom ämnet. Jag valde att genomföra studien 
genom elektronisk intervjuform via e-post. Intentionen var att intervjua personer från Finland, 
Åland och Sverige men på grund av bortfallet av svar av Finland och Sverige är e-intervjun 
gjord med hjälp av åländska respondenter. Egna spekulationer leder mig till tanken att ämnet 
intresserar ålänningarna för att de är ”landet (ön) mittemellan” dessa två länder. Jag har även 
beslutat mig för att studera undersökningarna som gjorts med hjälp av PISA, det är intressant 
då det just i dessa undersökningar går att få en överskådlig insyn på olikheterna mellan 
länderna och varför Finland uppnår ett bättre resultat än Sverige. Kan tidigt stöd i 
förskoleklassen och förundervisningen vara en förklaring till resultaten i PISA? 
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2. Bakgrund 
 
Denna del i arbetet inleds med en del begreppsförklaringar för att underlätta för läsaren. Här 
beskrivs också Finland, Åland och Sveriges skol- och utbildningssystem för att få en översikt 
så hela arbetet kan bli mer lättförståeligt. Just dessa länder är beskrivna eftersom det är de 
som ingår i min undersökning. Jag vill uppmärksamma vad gäller för Sveriges del så menar 
Skolverket att innehållet angående detta kommer att revideras under augusti-september 2011 
på grund av ny skollagstiftning. 
 

2.1 Begreppsförklaringar 
I detta avsnitt definieras de centrala begrepp som används i detta arbete. Informationen är 
tagen från bland annat Nationalencyklopedin, Utbildningsstyrelsen (Opetushallitus), och 
barnomsorgslagen i Landskapet Åland. 
 
Förundervisning är en pedagogisk verksamhet som skall ge barn en grund inför skolstart och 
livslångt lärande. Verksamhetens innehåll och pedagogiska grunder finns i 
landskapsregeringens förundervisningsprogram för barnomsorgen i landskapet Åland 
(Förundervisningsprogram för barnomsorgen i landskapet Åland, landskapsregeringen 2005). 
När det kommer till Finland gäller styrdokumentet Grunderna för förskoleundervisningens 
läroplan 2010 (Utbildningsstyrelsen, Tammerfors 2010). 
 
Förlängd läroplikt innebär att om beslutet tas att ett specifikt barn inte kan uppnå målen för 
den grundläggande utbildningen inom ramen av nio år så börjar läroplikten för detta barn 
redan det år barnet fyller sex år och pågår elva år. Vårdnadshavare ska se till att läroplikten 
genomförs, om denne försummar att övervaka detta kan hon eller han dömas till böter för 
försummad tillsyn över läropliktig (Utbildningsstyrelsen, Opetushallitus 2011). 
 
Förskola är i Sverige numera det som tidigare kallats daghem/dagis och deltidsgrupper som 
nu har ett enhetligt namn förskola och denna verksamhet är för barn som är mellan ett och 
fem år (Nationalencyklopedin 2011). 
 
Daghem är fortsättningsvis benämningen på Åland och i Finland på den kommunala 
barnomsorgen. På Åland innebär detta att barnet vårdas utanför hemmet; vård för barn under 
skolålder som gör det möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. Året innan barnet 
börjar i grundskolan har barnet också rätt till 20 timmar förundervisning per vecka 
(barnomsorgslagen i Landskapet Åland). Målet för undervisningen är att stödja barnets 
uppväxt och utveckling året innan skolplikten infaller. 
 
Förskoleklass är en i Sverige pedagogisk verksamhet för barn i sex års ålder, verksamheten 
utformas i enlighet med läroplanen för grundskolan, Lpo 94. Kommunerna i Sverige är sedan 
år 1998 skyldiga att erbjuda alla barn, det året som de fyller sex år, en plats i förskoleklass. 
Det är en frivillig skolform i det offentliga skolväsendet (Nationalencyklopedin 2011). 
Förskoleklassen kallas ibland för ”sexårs” eller ”sexårsverksamhet”. Förskoleklassen ska 
stimulera barnets utveckling och lärande och vara en grund för barnets fortsatta skolgång. I 
förskoleklassen ska förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik mötas och förskola 
och förskoleklass ska sträva efter ett förtroendefullt samarbete. Här blandas lek med 
kunskaper och barnet får skolvana inför starten i grundskolans första klass.  
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Läroplaner/styrdokument är förordningar som gjort av regeringen som måste följas, i 
läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer för arbetet 
(Skolverket 2011). Många fler elever kan nå skolans mål om kraven är tydliga och detta 
arbete underlättar då med hjälp av läroplanerna. Tydliga läroplaner ger ökat stöd för lärares 
undervisning och underlättar arbetet för en likvärdig bedömning och betygsättning av 
elevernas kunskaper (Regeringen – regeringskansliet 2011). I detta arbete använder jag mig 
av det finska styrdokumentet; Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2010, det 
åländska styrdokumentet; Förundervisningsprogram för barnomsorgen i landskapet Åland 
2005, det svenska styrdokumentet; Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 och det svenska styrdokumentet; Läroplan för 
förskolan Lpfö 98-reviderad 2010. 
 

2.2 Skol- och utbildningssystemens uppbyggnad     
Nedan följer en genomgång med hjälp av bilder och berättande text av skol- och 
utbildningssystemets uppbyggnad gällande Sverige, Finland och Åland.  
 

2.2.1 Finland och Åland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Utbildningssystemet i Finland, en bild från Utbildningsstyrelsen i Finland. 
http://www.oph.fi/utbildning_och_examina  
Förtydligad beskrivning av förundervisningsverksamheten och systemet för service och stöd till barnfamiljer i 
Finland och på Åland finns på Social- och hälsovårdsministeriet och kan sökas på 
http://pre20031103.stm.fi/svenska/pao/publikat/kasvatus/kasvatus-r.htm  
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Finland har daghem och i bland annat Westerholms (2010) studie kan vi läsa om detta. Större 
delar av Finland har fortsättningsvis daghem med förundervisning som sker på daghemmet 
för sexåringarna. Men undervisningen kan även enligt kommunens beslut ske i skolor, eller på 
annan lämplig plats och omfattar minst 700 timmar, det vill säga i genomsnitt fyra timmar per 
dag. Förundervisningen i daghemmen är en del av småbarnsfostran som startar redan när 
barnet kommer i dagvård. Undervisningen i daghemmen är systematisk och långsiktig 
undervisning och fostran. Målet är också att stödja barnets inlärningsfärdigheter samt 
erfarenheten av att känna glädje i inlärningen. Den baserar sig på grunderna i läroplanen för 
förundervisningen som Utbildningsstyrelsen godkänt och som man utgår ifrån när en 
gemensam läroplan görs för en viss kommun. Vidare menar Westerholm att 
förundervisningen planeras i samråd med skolan på området. Med samarbete garanterar man 
att barnets uppväxt och inlärning stöds med lika målsättningar i dagvården, förundervisningen 
och skolan. Förundervisningen möjliggör en naturlig övergång till skolan och arbetssättet 
beaktar barnets helhetsinriktade sätt att lära sig och fungera genom lek, motion och konst samt 
genom att prova, forska och fråga i växelverkan mellan barn och vuxna. 
 
Enligt Nordiska ministerrådet (Nordiska ministerrådet 2011) har alla som bor permanent i 
Finland läroplikt som träder in det året då barnet fyller sju år och upphör när man har 
genomgått grundskoleutbildningen eller när det har gått 10 år sedan läroplikten inleddes. 
Målet är enligt PISA (OECD 2000) att bygga upp ett effektivt system som är konkurrens 
kraftigt också i internationell mening. Finlands skol- och utbildningssystem består av: 
 

• Grundskolan som utgör porten till vidare utbildning, en nioårig allmänbildande 
grundläggande utbildning. Annan utbildning som bygger på den grundläggande 
utbildningen är gymnasie- och yrkesutbildning. Barnen har också rätten till att delta i 
förskoleundervisning som består av ett år. 

• Utbildning på andra stadiet som exempelvis kan vara yrkesutbildning, det kan även 
vara en väg till utbildning på högskolenivå. 

• Utbildning på högskolenivå, den omfattar utbildning vid yrkeshögskolor, universitet 
och högskolor. 

• Vuxenutbildningen ger undervisning i yrkesämnen. 
 
Finländska barn börjar skolan relativt sent i jämförelse med omvärlden (vid 7 års ålder) men 
har ändå inte kortare studietid än andra och en mycket hög procent av ungdomarna väljer att 
studera vidare efter grundskolans nio år; hela 83 % (80 % är pojkar och 86 % flickor) 
(Nyyssola & Hämäläinen 2001) 
 
Studier har visat att finländska barn har en god chans att få samma kvalitet på utbildningen 
oavsett om man bor i en by på landet eller i en universitetsstad (Hancock 2011). Skillnaderna 
mellan svagaste och starkaste elever i Finland är den minsta i världen, enligt den senaste 
undersökningen av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Jämlikhet är det 
viktigaste ordet i finska utbildningssystemet, vilket alla politiska system är överens om. I en 
annan studie (Välijärvi m.fl., 2000) framkommer även här att den finländska strategin för hög 
kvalitet inom utbildningen har baserat sig på ansträngningar att minimera låga prestationer i 
den finska skolan. Därför är ett av de intressantaste resultaten från PISA de faktum att klyftan 
mellan hög- och lågpresterande elever i Finland är förhållandevis liten. Även i Uljens (2007) 
studie tas detta upp. 
 

Ett särdrag för elevernas prestationer i Finland är den lilla spridningen, d.v.s. att eleverna  
är jämngoda. Spridningen var den minsta av alla länder. Det bör därför observeras att  
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Finland inte har ett stort antal toppelever som drar upp medeltalet. Det är snarare så att vi  
i internationell jämförelse har få svaga elever, som alltså inte drar ner medeltalet. Det är  
en mycket central poäng.   
De specialpedagogiska åtgärderna varierar mellan länder. I Finland tar vi väl hand  
om svagpresterande elever medan högpresterande elever ännu inte uppmärksammas i  
samma utsträckning, men på denna punkt har den specialpedagogiska tänkandet också  
breddats under senare år (Uljens 2007, s.12). 

 
Även Åland har daghem med förundervisning, dvs. likadant upplägg som resterande Finland.  
Ålands situation är tudelad, man strävar efter att relatera sig till Finland samtidigt som man 
försöker hålla sig informerad om läget i Sverige. Ålands geografiska position gör att 
invånarna förflyttar sig till båda länder. Utbildningssystem, idéer och begrepp från både öst 
och väst används av ålänningar vilket gör att det åländska utbildningssystemet ofta präglas av 
såväl finska som svenska skolsystem. Dock är Åland är ett landskap i Finland och således är 
det åländska skol- och utbildningssystemet enligt Ålands lagsamling (1995:18) utformat från 
det finska skolsystemet. Åland är en svenskspråkig del av Finland och därför är svenska det 
gällande undervisningsspråket i samtliga skolor på Åland. (Utbildning på Åland 2011-2012). 
 

2.2.2 Sverige 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2. Det svenska utbildningssystemet.  
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.149881!Menu/article/attachment/SVUS-Original-2011-A4-3.pdf  
 
I Sverige är skol- och utbildningssystemet uppbyggt enligt Skolverket (senast granskad juli 
2011) av en mängd verksamhetsformer och utbildningar, samtliga riktar sig till individer i 
olika åldrar med olika behov och förutsättningar; 
 

• Förskola 
• Förskoleklass 
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• Fritidshem 
• Grundskoleutbildning 
• Gymnasieutbildning 
• Vuxenutbildning 
• Annan pedagogisk verksamhet 
• Kompletterande utbildningar 
• Folkhögskolor 
• Yrkeshögskolan 
• Universitet och högskola 

 
På bilden på skolverkets hemsida som beskriver det svenska utbildningssystemet kan man 
klicka på de olika huvudrubrikerna och bland annat mer information som även följer nedan. 
Förskoleverksamheten (Skolverket 2011) i Sverige är en sammanfattande benämning för tre 
verksamheter som vänder sig till barn som ännu inte påbörjat sinskolplikt, dessa tre är 
förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola. Lika som i Finland och på Åland så är 
kommunerna skyldiga att erbjuda förskoleverksamhet för de barn vars deras föräldrar 
förvärvsarbetar, studerar, är arbetslösa eller föräldralediga. Förskolan skall bidra till goda 
uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera barns utveckling och lärande. 
Skolbarnomsorgen vänder sig till barn till och med 12 år som går i skolan och kommunen är 
skyldig att erbjuda fritidshem eller pedagogisk omsorg. 
 
Grundskoleutbildningen i Sverige som är obligatorisk och avgiftsfri skall genomföras av alla 
barn mellan sju och 16 år. Skolstarten är flexibel och kan påbörjas som sex, sju eller åtta 
åring. Utbildningen skall vara likvärdig oavsett geografisk plats i landet och den skall ligga 
till grund för den fortsatta utbildningen. Alla ungdomar i Sverige har rätt till en treårig 
gymnasieutbildning efter avslutad grundskoleutbildning, utbildningen ger grundläggande 
kunskaper för vidare studier och framtida yrkes- och samhällsliv. Gymnasieskolan består av 
olika typer av program; 17 nationella program, individuella program för elever med speciella 
utbildningsbehov och specialutformade lokala program. Svensk vuxenutbildning består av 
alltifrån statlig och kommunal vuxenutbildning till arbetsmarknadsutbildning, 
personalutbildning och kompetensutveckling i arbetslivet. 
 
Sverige har alltså ingenting som heter daghem (dagis) längre, i min utbildning har 
informationen att de anser att det namnet är föråldrat framgått. De har förskolor och året innan 
barnet börjar årskurs ett går de i förskoleklass. Detta betyder att hela året innan barnet skall 
börja årskurs ett så befinner de sig i ett förberedande klimat och koncept inför skolstart. 
Skolverket skriver: 
 

Förskoleklassen är en frivillig skolform som ska stimulera elevers utveckling och lärande, och 
förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och 
elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 
I förskoleklassen ska förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik mötas och förskola och 
förskoleklass ska sträva efter ett förtroendefullt samarbete. Förskoleklassens samarbete med skola 
och fritidshem ska också utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. 
(Skolverket 2011) 

 

2.3 PISA och dess syfte 
PISA (2000) (Programme for International Student Assesment) är ett OECD-projekt 
(Organisation for Economic Co-operation and Development). Syftet med projektet är att 
undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att elever som snart 
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skall avsluta den obligatoriska skolan är mogna och har de kunskaper som behövs för att möta 
framtiden. Elevernas kunskap undersöks genom olika prov inom tre kunskapsområden; 
matematik, naturvetenskap och läsförståelse. PISA avser med undersökningarna att mäta 
kunskaper och färdigheter som är nära relaterade till vardagslivet och som är av betydelse i 
det vuxna livet. Människan är med om ett livslångt lärande, detta betonas för eleverna. De 
testar elevernas förmåga att kunna sätta kunskaper i ett sammanhang, de skall kunna förstå 
processer, tolka, reflektera över information och behärska problemlösning. De vill se om 
eleverna på ett konstruktivt sätt klarar av att analysera, resonera och föra fram sina tankar och 
idéer. 
 
Vid varje undersökningstillfälle är ett av kunskapsområdena i fokus men alla 
kunskapsområden undersöks varje gång, detta system möjliggör jämförelser över tid. 
 
PISAs undersökningar genomförs vart tredje år; 

• 2000 deltog 32 länder, läsförståelse som huvudområde. 
• 2003 deltog 41 länder, matematik (plus ett nytt område för detta års undersökning, 

problemlösning) som huvudområde. 
• 2006 deltog 57 länder, naturvetenskap som huvudområde. 
• 2009 deltog 66 länder, läsförståelse som huvudområde, detta år med ett tillägg av 

elektronisk läsförståelse. 
 
Varje elev arbetar med ett två timmar långt prov som består av både öppna och flervalsfrågor. 
Förutom provet besvarar eleverna en enkät med bland annat frågor om sin bakgrund, sitt 
lärande, engagemang och motivation. Skolornas rektorer besvarar även de frågor, dessa 
handlar om till exempel lärandemiljö, lärarnas kompetens och engagemang samt elevernas 
inställning och beteende. 
 
Så vem organiserar då PISA? Projektet är initierat av OECD och dess medlemsländer. Inom 
OECD har en styrelse tillsatts, Pisa Governing Board (PGB), varje land som deltar i studien 
har en representant. PGB lägger riktlinjerna för PISA- projektet, arbetet med att exempelvis 
utveckla mätinstrumenten och koordinera undersökningen görs på uppdrag av PGB, av ett 
internationellt konsortium som leds av ACER (Australian Council for Educational Research), 
med ett huvudsäte i Australien. I exempelvis Sverige har Skolverket det yttersta ansvaret för 
PISA och representerar Sverige i PGB. 
 

2.4 Ledande och centrala källor i arbetet 
Förutom de centrala källorna i form av de respondenter som jag använt mig av har följande 
källor haft en betydande roll i arbetet; PISA (Programme for International Student Assesment) 
och styrdokumenten för respektive land; Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 
2010 (Utbildningsstyrelsen, Tammerfors 2010), Förundervisningsprogram för barnomsorgen 
i landskapet Åland (Ålands landskapsregering 2005), Läroplan för förskolan Lpfö 98, 
reviderad 2010 (Skolverket 2010) och Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94 (Skolverket 2006). 
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3. Syftet med arbetet 
 
Syftet med uppsatsen är att studera i vilken mån organiseringen av sexårsverksamheten i 
Sverige och Finland kan uppfattas som en bidragande orsak för de framtida resultaten i PISA. 
I detta använder jag Åland som ett exempel då Åland representerar en kontext mitt emellan 
Finland och Åland. Genom att jag använder Åland kan jag synliggöra faktorer i både Finland 
och Sverige, detta genom att den skoladministrativa nivån på Åland har starka kontextuella 
band till både Sverige och Finland. På Åland vill man gärna kunna ta efter från både Sverige 
och Finland och på så sätt är Åland ett bra område att studera för denna uppsats. Arbetets 
syfte är även att få en utökad syn på hur man organiserar verksamheten för sexåringar i 
Sverige, Finland och på Åland i relation till styrdokumenten och att få en inblick i vad PISA 
är och resultat i dess undersökningar. För att komma fram till ett resultat av syftet har tre olika 
empiriska studier gjorts, textanalys av styrdokument, e-intervjuer med åländsk 
daghemspersonal och e-intervjuer med åländska skoladministratörer.  
 

3.1 Frågeställningarna i arbetet 
Utifrån ovanstående syfte kommer följande frågor att besvaras: 
 

• Vilken syn har den åländska daghemspersonalen på Sveriges och Finlands sätt att 
arbeta med sina sexåringar? 

 
• Vilken är den åländska daghemspersonalens syn på framtiden inom deras verksamhet? 
 
• Vilka uppfattningar finns inom den åländska daghemspersonalen om 

undersökningarna som PISA gjort och om resultaten där kan påverkas av barnets tid 
redan på förskolan eller daghemmet? 

 
• Vilken syn har de åländska skoladministratörerna på olikheterna mellan Finland, 

Sverige och Åland och deras verksamheter för respektive lands sexåringar? 
 

• I vilken mån upplever skoladministratörer på Åland organiseringen av 
sexårsverksamheten som en faktor för framtida resultat i PISA och vad är deras 
uppfattningar om vad de anser kan vara orsaken till att två grannländer som Sverige 
och Finland kan nå så oerhört olika resultat i PISAs undersökningar? 

 
• Vilka fördelar, respektive nackdelar finner åländska skoladministratörer att 

sexårsverksamhetens organisering medför och inte medför? 
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4. Metod 
 
Min vision av detta arbete var en helt annan än vad det färdiga resultatet blev. Jag har gjort 
det bästa av situationen och försökt tillfredställa vad jag egentligen hade velat uppnå. Det som 
skulle bli en rätt så ingående undersökning känns i nuläget som jag bara berört väldigt lätt i 
kanten på ämnet i fråga. En del av detta har en enkel förklaring då det hade behövts svar av 
personer från både Finland och Sverige för att ha möjlighet att få ett mera jämförande, 
bredare, ingående och mer informationsrikt resultat. Där Sverige hade haft en chans att 
”försvara sig”. Kanske hade jag för höga ambitioner och höga förväntningar på människorna 
jag tog kontakt med, när jag kontaktade de personer som är högre uppsatta? Om jag skulle 
göra om undersökningen så skulle jag säkra antalet svarande respondenter genom att ta 
kontakt med minst dubbelt så många personer, personer i olika rang och så vidare.  
 
Representativa urval menar Johansson och Svedner (2006) att innebär att var och en av de 
utvalda motsvarar eller representerar en del av befolkningen, de skall representera alla de 
andra. Man brukar skilja på slumpmässiga och icke-slumpmässiga urval. Examensarbetet 
måste bygga på respekt för de människor som deltar. Humanistisk – samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet har utarbetat anvisningar för forskningsetik vid samhällsvetenskaplig 
forskning. För just examensarbetet innebär detta: 
 

• Deltagarna skall få en rättvisande och begriplig beskrivning av 
undersökningsmetoderna och undersökningens syfte. 

• Deltagarna skall ha möjlighet att ställa frågor om undersökningen och då också få 
frågorna sanningsenligt besvarade. 

• Deltagarna skall upplysas om att de kan avböja att delta eller avbryta sin medverkan 
utan negativa följder. 

• Deltagarna skall vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga rapporten 
skall det inte vara möjligt att identifiera vare sig förskola/skola, lärare eller 
elever/barn. Om man överväger att namnge de som deltagit i undersökningen måste 
man ha tillstånd från dem som berörs av det (Johansson & Svedner 2006). 

 

4.1 Metodval, urval och procedur 
Under utbildning på Högskolan i Gävle har ett flertal olika slags metoder att arbeta med 
presenterats, metoder som lämpar sig för att samla in och granska material. Det har talats om 
bland annat enkäter, observationer och intervjuer och alla med sina fördelar och nackdelar. 
Den metod som använts i detta arbete är elektronisk intervju via e-post. Genom e-intervju blir 
det möjligt att få personliga svar och respondenten får möjlighet att tillägga 
verklighetsförankrade ting i sitt svar i den mån som de själva vill. Fördelar med det är att man 
inte behöver åka och träffa alla personer personligen och att man får svaren i ett dokument, 
bara att skriva ut och börja bearbeta. Nackdelar kan vara att inte kunna påverka särskilt 
mycket i att de skulle svara, vilket de naturligtvis själva fick välja om de ville delta eller inte. 
 
I den här studien använder jag mig av en kvalitativ metod där avsikten är att skapa ett resultat 
av frågeställningarna. Detta är en empirisk undersökning där jag bland annat ”gått ut i” 
verkligheten och undersökt i hopp om att kunna få svar på de frågor jag valt att utforska i 
detta arbete. För att komma fram till ett resultat av syftet har tre olika empiriska studier gjorts, 
textanalys av styrdokument, e-intervjuer med åländsk daghemspersonal och e-intervjuer med 
åländska skoladministratörer. 
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Till arbetet fordrades det att gå igenom litteratur, handlingar, styrdokument och läsa en hel del 
på nätet innan jag kunde hitta relevanta e-intervjufågor för undersökningen. Valet av just 
nedanstående dokument var nödvändigt för att få relevant information till arbetet och då 
analyserades speciellt PISA (Programme for International Student Assesment) och 
styrdokumenten för respektive land - Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2010 
(Utbildningsstyrelsen, Tammerfors 2010), Förundervisningsprogram för barnomsorgen i 
landskapet Åland (Ålands landskapsregering 2005), Läroplan för förskolan Lpfö 98, 
reviderad 2010 (Skolverket 2010) och Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94 (Skolverket 2006). Textanalysen av dessa dokument 
har genomförts som sådant att först läsa igenom de flyktigt för att efter det välja ut vilka delar 
som skulle jämföras och diskuteras i arbetet. Fördel och kriterier för att välja de delarna som 
jag valt att jämföra var att de återfanns i alla dokument. 
 
Urvalet av respondenterna utfördes genom att systematiskt granska alla 16 kommuner på 
Åland och deras daghem, många kommuner har flera daghem. De personer vid samtliga 
daghem som hade titeln som daghemsföreståndare letades e-post adressen upp till och 
kontaktades. Urvalet för e-intervjuerna (Bilaga 1, återfinns i arbetets slut) som gjorts via e-
post utfördes genom att skicka bilaga 1 till samtliga daghem på Åland (32 stycken). Urvalet 
för detta var lätt i och med att det inte finns så många daghem på Åland samt att alla kanske 
inte svarar. Jag ville också ha synpunkter från högre uppsatta personer inom ämnet och 
skickade därför e-intervjufrågorna till de personer som är namngivna i punktform nedan under 
rubriken Urval/undersökningspersoner. Jag redovisar för dokumentet jag skickade till de 
personer gällande åländska skoladministratörer eftersom de var de enda som svarade (Bilaga 
2, återfinns i arbetets slut). Urvalet har hela tiden skett utifrån kriteriet att resultatet skall 
kunna förklara och belysa min undersökning. Alla fick informationen vad intervjuerna skulle 
användas till och försäkrade deras anonymitet samt att de hade rätten att inte delta om de inte 
önskade. 

 

4.2 Undersökningspersoner 
Allt som allt skickade jag ut 59 e-intervjuer. Av de 59 var 32 stycken till åländska daghem, 
jag fick 10 svar tillbaka, alltså 31 % svar och 69 % bortfall. 10 stycken e-intervjuer skickades 
till Finland, jag fick inget svar av någon av dessa och således 100 % bortfall. Samma resultat 
gäller Sverige dit jag skickade 10 stycken e-intervjuer till olika förskoleklasser, alltså 100 % 
bortfall för Sveriges del också. Av de sju stycken personerna som jag skickade e-intervjuer 
till, som är placerade i punktform nedan, svarade 3 stycken, resultatet av detta är alltså att 43 
% svarade och det blev 57 % bortfall. Slutresultatet av detta blir, av 59 skickade e-intervjuer 
fick jag endast 13 svar tillbaka, det blir 22 % svar och 78 % bortfall. 
 
Bortfallet är intressant i sig och det borde ha funnits tid till att undersöka detta mer noggrant 
varför just bortfallet blev så stort. Kanske man läser e-posten och tänker att man svarar senare 
men att senare aldrig blir av. Exempelvis i frågan om vad de åländska respondenterna ansåg 
om de andras sätt att arbeta besvarade de flesta hellre frågan med att berätta om sitt eget sätt 
att arbeta, kanske är man rädd för att yttra sig eller kritisera om hur andra arbetar? 
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Nedan är en tabell som visar på fördelningen på vilka frågor som daghemmen valde att svara 
på. Resultatet är: 

• 9 av 10 daghem valde att svara på fråga 1. 
• 3 av 10 daghem valde att svara på fråga 2. 
• 6 av 10 daghem valde att svara på fråga 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1. Översikt på svar från respondenter 
inom daghemmen. 
 
 
 

 
 
Jag har valt att kalla dessa frågor för e-intervjufrågor och inte enkät med öppna svar, då de är 
öppna och lämnar mycket utrymme för egna värderingar och eget tycke. Jag skrev i slutet av 
dokumentet att detta självklart var en, för dem, anonym undersökning dock har de e-
intervjuade som nämns vid namn själva accepterat detta. Först och främst ville jag få tag i 
personer som hade en ledande roll för att förhoppningsvis få så uttömmande svar som möjligt 
med så lite missförstånd som möjligt. Jag riktade in mig på att kontakta 
daghemsföreståndarna på de åländska och de finska daghemmen och i Sverige kontaktade jag 
rektorer och förskolechefer. Förutom dessa personer kontaktade jag även; 
 

• Barnomsorgsledare i kommunen Sund på Åland 
• Socialsekreterare i kommunen Eckerö på Åland 
• Överinspektör på utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering, 

Bo Nygård (före detta barnomsorgschef i Mariehamn) 
• Socialinspektör/Barnombudsman, Socialvårdsbyrån vid Ålands landskapsregering, 

Ulla Rindler-Wrede 
• Landshövdingen på Åland, Peter Lindbäck 
• Finlands president 
• Sveriges statsminister 

 

4.3 Materialbearbetning 
E-intervjufrågorna skickades ut per e-post, jag höll noga reda på vem jag skickat till och vem 
som svarade samt höll noga anteckningar och skrev ut samtliga e-intervjuer så de var lättare 
att åskådliggöra. Konkret har undersökningen handlat om att de olika länderna har olika 

 Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 
Daghem 1   Χ    Χ 
Daghem 2   Χ    Χ 
Daghem 3   Χ   Χ  

Daghem 4   Χ   

Daghem 5   Χ    Χ 
Daghem 6    Χ   Χ 
Daghem 7   Χ    Χ 
Daghem 8   Χ   

Daghem 9   Χ   Χ   Χ 
Daghem 10   Χ   
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system gällande förundervisning och förskoleklass, samt PISA och dess undersökningar. 
Trots de varierande svaren, jag talar då om längd, relevans och innehåll i svaren så började 
tolkningsarbetet i samma stund som jag fick det första svaret på mina e-intervjuer. 
Materialbearbetningen fortsatte i takt som jag fick svar av respondenterna, som tidigare nämnt 
skrev jag ut samtliga e-intervjuer för att få en bättre översikt. Jag höll isär de svar jag fick på 
utskick ett (bilaga 1) och utskick två (bilaga 2) och bearbetade dem vid olika tillfällen för att 
göra det mindre komplicerat, för att inte blanda ihop dem och för att få en bättre överblick. 
 
Materialet bearbetades dels av de otaliga genomläsningarna av svaren men även att de under 
en rätt så lång process fick mogna i mitt sätt att tänka. Till sist var det dags att börja få ner 
dessa svar svart på vitt, jag har sammanställt svaren på e-intervjuerna från bilaga 1 i en och 
samma text med motiveringen att de svarat väldigt lika. Svaren från bilaga 2 har jag valt att 
använda mig av deras namn eftersom deras svar varit mer varierande. 
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5. Resultat 
 
I resultatredovisningen presenteras först vilka styrdokument som jag valt att analysera och 
därefter följer en sammanställning av vad de olika styrdokumenten säger vid tre olika punkter, 
värdegrund, uppdrag och mål, pedagogens roll och specialundervisning. En sammanfattning 
av några av PISAs resultat följs av detta. Här presenteras även sammanfattningen av 
respondenternas svar på e-intervjuerna. 
 

5.1 Textanalys av styrdokumenten 
Styrdokumenten som Finland, Åland och Sverige har som grund att följa för deras respektive 
verksamheter har analyserats och med dessa menas de styrdokument som anger ramar för vad 
som är tillåtet inom en bestämd verksamhet. Nedan följer en jämförelse mellan de finska, 
åländska och svenska styrdokumenten inom förundervisning och förskoleklass som respektive 
land följer. Undervisningens värdegrund, uppdrag och mål, pedagogens roll och 
specialundervisning är faktorer som kommer att jämföras här. 
 
År 1998 fick förskolan sin första läroplan i Sverige, Lpfö98. Innan landets sexåringar år 1998 
flyttades upp i förskoleklassen räknades de till det pedagogiska programmet, efter flytten som 
blev till skolan blev sexåringarna verksamma under skolans läroplan, Lpo94. Därför är det 
den läroplanen som kommer att beröras här eftersom det är den aktuella läroplanen för dagens 
sexåringar. I Nationalencyklopedin (2011) står det att när förskoleklassen bildades fick Lpo94 
ändras och anpassas för att inkludera både förskoleklassen och fritidshemmen. Skolverket 
(2011) skriver att skollagens allmänna bestämmelser om skolan gäller också för 
förskoleklassen, de menar även att Lpo94 har anpassats så att den också inkluderar 
förskoleklassen som är en del av skolan och det första steget i att genomföra och uppfylla 
Lpo94s mål. Vidare menar Skolverket att det inte finns några uppnåendemål i 
förskoleklassen. Här har de delar plockats ut som skulle kunna anpassas till en förskoleklass 
även fast Skolverket menar att det inte finns några uppnåendemål i förskoleklassen. Det har 
även utarbetats en ny läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) 
(2011), den träder i kraft nu hösten 2011. En av de största skillnaderna från Lpo 94 är att i Lgr 
11 ingår detaljerade kursplaner för respektive skolämne, man menar att de nya kursplanerna 
kommer att innehålla färre och tydligare mål. En annan förändring är också att man i Lgr 11 
har infört en ny betygsskala. Eftersom den delen jag tagit upp i detta arbete är den delen i den 
nya läroplanen som är mest oförändrad så har jag valt att använda mig av Lpo 94, som jag 
känner till bättre och arbetat en del med under utbildningen. 
 
Finlands styrdokument; 

• Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2010 (Utbildningsstyrelsen, 
Tammerfors 2010). Sidantal: 61. 

 
Ålands styrdokument; 

• Förundervisningsprogram för barnomsorgen i landskapet Åland (Ålands 
landskapsregering 2005). Sidantal: 14. 

 
Sveriges styrdokument; 

• Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010 (Skolverket 2010). Sidantal: 16. 
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• Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
Lpo94.(Skolverket 2006) Sidantal: 20.  

 

5.2 Textanalytiska resultat 
Nedan följer resultaten av den analys som gjorts av de svenska, finska och åländska 
styrdokumenten; Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2010 (Utbildningsstyrelsen, 
Tammerfors 2010), Förundervisningsprogram för barnomsorgen i landskapet Åland (Ålands 
landskapsregering 2005), Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010 (Skolverket 2010) 
och Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94 
(Skolverket 2006). 
 

5.2.1 Styrdokumenten om värdegrund, uppdrag och mål 
I det finländska styrdokumentet (Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2010) 
poängterar man att i läroplanen för förundervisningen använder man sig av ordet barn istället 
för elev, stöd för växande och lärande istället för stöd för lärande och skolgång, samt plan för 
barnets lärande i förskolan istället för plan för elevens lärande. Förundervisningens uppgift i 
Finland bygger på samhällets grundläggande värden. De återspeglas i den nationella 
lagstiftningen och i internationella deklarationer, rekommendationer och överenskommelser 
som syftar till att värna om de mänskliga rättigheterna. Förundervisningen skall främja 
barnets utveckling till en human människa och en etiskt ansvarsfull samhällsmedlem, detta 
genom handledning att handla ansvarsfullt, följa allmänt accepterade regler och att värdesätta 
andra människor. 
 

Förskoleundervisningens centrala uppgift är att främja gynnsamma förutsättningar för barnet att 
växa, utvecklas och lära sig. Barnets fysiska, psykiska, sociala, kognitiva och emotionella 
utveckling ska stödjas och följas upp och eventuella svårigheter förebyggas. Det är viktigt att 
stärka barnets sunda självkänsla genom att erbjuda honom eller henne positiva 
inlärningserfarenheter samt möjligheter till mångsidig interaktion med andra människor. 
Förskoleundervisningen ska berika barnets upplevelsevärld och hjälpa barnet att inrikta sitt 
intresse på nya områden. Även genusspecifika behov ska beaktas i förskoleundervisningen. 
Förskoleundervisningen ska garantera alla barn lika möjligheter att lära sig och att inleda sin 
skolgång (Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2010, s. 6). 
 

Förundervisningen och den grundläggande utbildningen skall bilda en helhet som 
framskrider på ett följdriktigt sätt i enlighet med barnets utveckling. Målen för 
förundervisningen är att den positiva självuppfattningen skall förstärkas och intresset för 
och förmåga att inhämta kunskaper skall utvecklas. Barnet skall kunna ta till sig 
baskunskaper och basfärdigheter från lärandets olika delområden. Lärande genom lek är 
centralt och värderas högt och man arbetar med att förstå gruppens betydelse i 
lärandeprocessen. 
 
Det är viktigt att bevara glädjen och entusiasmen att lära sig och våga ta itu med nya 
utmaningar på ett frimodigt och kreativt sätt. Barnet skall lära sig att reflektera över vad 
som är rätt och fel och deras förmåga att handla som ansvarsfulla medlemmar av 
gemenskapen övas och därmed förstärks den. Utrymme skall ges för att lära sig att 
förstå spelreglerna i mänskligt umgänge och att även respektera dem. Barnet skall få 
vägledning i att utveckla sin förmåga att behärska sig själva och lära sig att klara sig i 
olika vardagliga situationer som de ställs inför. Det är viktigt att barnet lär sig förstå alla 
människors lika värde och att acceptera att vi människor är olika. 
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Den språkliga och kulturella identiteten och deras förmåga att uttrycka sig skall 
mångsidigt förstärkas och utvecklas. Barnet skall bekanta sig med olika konstformer, 
både den lokala och den nationella kulturen och i mån av möjlighet med andra kulturer. 
Intresset för naturen skall fördjupas och de bör få en uppfattning om sitt eget beroende 
av och ansvar för naturen och den byggda miljön, de bör även bli medvetna om 
konsekvenserna av sitt eget handlande. 
 
Målen bestäms utgående från varje barns individuella utvecklingsmöjligheter och 
förutsättningar för lärande, målen för förundervisningen skall alltid beaktas, oberoende 
av om den genomförs i en separat grupp eller tillsammans med andra åldersgrupper. För 
att målen skall kunna nås är det ytters nödvändigt att pedagogen, vårdnadshavaren samt 
annan personal som medverkar i förskoleundervisningen gemensamt tar ansvar för att 
barnet regelbundet deltar i undervisningen. Man har ett helhetsperspektiv på 
undervisningen som hjälper barnet att vidga och strukturera sin världsbild. 
 
När undervisningen planeras och genomförs bör alla delar av den integrerade 
verksamheten beaktas så att de olika kunskapsområdena ses som en del av helheten. 
Barnen skall delta i planeringen och på så sätt blir det meningsfullt för barnen. I en 
integrerad undervisning med ett helhetsperspektiv är själva inlärningsprocessen 
viktigare än de enskilda delarna av innehållet där det centrala i barnets lärandeprocess 
blir att bearbeta erfarenheter och kunskap i ett samspel mellan barn och vuxna. 
Undervisningens mål och syfte skall styra valet av arbetssättet där man strävar efter att 
ge barnen varierande erfarenheter och färdigheter genom att också använda sig av 
många olika arbetsmetoder. 
 
Det åländska förundervisningsprogrammet (Förundervisningsprogram för 
barnomsorgen i landskapet Åland, 2005) är byggt på anvisningar av 
landskapsregeringen som i sin tur har koordinerat detta med grundskolans läroplan. 
Programmet har för avseende att ge alla barn på Åland riktlinjer för en likvärdig 
utgångspunkt inför skolstarten. Man anser att det är hemmen som har huvudansvaret för 
barnens fostran, lärande och utveckling och förundervisningen skall stödja föräldrarna i 
denna uppgift. Förtroendefullt samarbete med hemmen skall byggas upp så att 
föräldrarna har möjligheten att aktivt bidra till och påverka verksamheten. 
Undervisningen har sin grund i samhällets demokratiska värderingar, skall beakta varje 
människas egenvärde och alla har rätt till frihet och integritet. 
 
Omsorg om medmänniskan och naturen, jämställdhet mellan könen, tolerans och alla 
människors lika värde är faktorer man har som grund. I en hälsosam miljö och i en trygg 
atmosfär skall barnen beredas möjlighet till utveckling och detta genom lek och lärande. 
Förundervisningen skall ta hänsyn till att barndomstiden har ett värde i sig och verka för 
att barnen får växa upp i en stabil och glädjefylld miljö. Verksamheten skall beakta alla 
flickor och pojkars rätt till delaktighet och till en inspirerande och utvecklande uppväxt, 
samt bereda barnet möjligheten att mogna utifrån sina egna förutsättningar och 
förbereda barnet för livet. Flickor och pojkar skall ges samma möjligheter att utveckla 
intressen och färdigheter utan begränsande könsroller. 
 
Barnomsorgen skall i nära samarbete med både hemmet och skolan arbeta för att 
övergången mellan stadierna blir så smidig som möjlig för alla parter. 
Förundervisningen skall bereda gynnsamma förutsättningar för barnets allsidiga 
utveckling, känslomässigt, socialt, fysiskt och lärandemässigt. Om svårigheter 
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uppmärksammas skall särskilt stöd erbjudas. Barnen skall, utgående från sina 
förutsättningar, få positiva erfarenheter och upplevelser av lärandet så att självkänslan 
stärks. Ett rikt och varierat utbud av möjlighet till lek, god omsorg, fostran och lärande 
skall tillsammans utgöra en helhet i undervisningen. Tilliten till barnets egen förmåga 
att lära skall utvecklas och uppfattningen om sig själv som en person som har inflytande 
på sin egen tillvaro skall stärkas och nyfikenheten, glädjen och entusiasmen för att lära 
skall bevaras. 
 
Lärandet skall bygga på barnets tidigare erfarenheter och de skall i samverkan med 
andra utveckla sina kunskaper och färdigheter. Det arbetssätt som används skall präglas 
av barnens egen aktivitet och vara utforskande, experimenterande och problemlösande 
till sin karaktär. Beroende på barnets förmåga skall de delta i planeringen och 
organiserandet av arbetet. Förundervisningen skall ha en tematisk inriktning och därför 
inte organiseras och genomföras ämnesvis. Kärnan i barnomsorgspedagogiken är att 
insikter och förmågor alltid övas och utvecklas i ett naturligt sammanhang. 
 
Förundervisningens innehållsmässiga inriktningar är: 
 

• Språk och kommunikationsinriktning 
• Barn som använder teckenspråk 
• Barn med annat modersmål 
• Matematisk inriktning 
• Natur och miljöinriktning 
• Etisk eller och livsåskådningsanknuten inriktning 
• Fysisk aktivitet och hälsoinriktning 
• Kultur, historisk och samhällelig inriktning 
• Estetisk inriktning (Förundervisningsprogram för barnomsorgen i landskapet 

Åland, 2005) 
 
Ovannämnda punkter skall användas som stöd för de vuxnas planering av teman så 
undervisningen blir så mångsidig som möjligt. Inriktningarna skall inspirera till och 
stödja barnens utveckling av insikter och förmågor. Grundläggande är att alla barn skall 
få utvecklas och lära i sin egen takt. 
 
I det svenska styrdokumentet (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94) står det att skolans uppdrag är att främja 
lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete med hemmen skall 
skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar, skolan skall också präglas av omsorg om individen, omtanke och 
generositet. 
 
Skolan har till uppgift att fungera som ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 
fostran och utveckling. Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva 
lärandet, samt att sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet. Skolan skall 
ge överblick och sammanhang, eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. 
De skall ges förutsättningar att utveckla den egna förmågan att arbeta självständigt och 
lösa problem och särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att 
eleverna skall tillägna sig kunskaper. 
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Under rubriken Mål och riktlinjer tar man upp att skolan skall sträva efter att eleverna 
skall lära sig att respektera andra människors egenvärde, ta avstånd från att människor 
utsätts för förtryck och kränkande behandling och att bistå andra människor. Eleverna 
skall också få lärdom om att visa respekt och omsorg om närmiljön och miljön. Under 
rubriken Kunskaper står det att skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling, 
de skall behärska förmågan att lyssna, diskutera och argumentera. Utforskande, 
nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för undervisningen. Mål att sträva mot 
är också att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära, och utvecklar tillit till sin egen 
förmåga. De skall känna trygghet och lära sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med 
andra, samt lära sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med 
andra.  
 

5.2.2 Styrdokumenten om pedagogens roll 
Det finska styrdokumentet (Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2010) för 
förundervisningen är betydligt längre än de andra två och i detta existerar ingen speciell 
rubrik angående pedagogens roll, i dokumentet står det sporadiskt hur pedagogen skall 
interagera i verksamheten. Det står bland annat att läraren skall stödja inlärningen och 
handleda barnen i lärandeprocessen så att de blir medvetna om hur de och kan påverka sitt 
eget lärande. Lärandet skall gå till som så att barnet i samverkan med vuxna och de andra 
barnen skall experimentera, utforska och aktivt delta så att de söker kunskap och löser 
problem. 
 
I Lpo 94 om vad de vuxna har för roll står det att de skall medverka till att utveckla känslan 
för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor och då även utanför den närmaste 
gruppen. Den vuxna skall uppmärksamma och vidta åtgärder för att förebygga och motverka 
alla former av kränkande behandling och tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet 
och samvaron i den egna gruppen. Ett fungerande samarbete med hemmen är viktigt, att 
samverka med föräldrarna och informera om elevens skolsituation, trivsel och 
kunskapsutveckling, till detta hör då även att ha utvecklingssamtal och genom detta främja 
elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. 
 
De vuxna skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och även utgå från 
varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Elevernas förmåga 
och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön skall 
främjas av den vuxna. Eleverna skall få prova olika arbetssätt och arbetsformer och 
tillsammans med den vuxna skall eleven få vara delaktig i planeringen och utvärderingen av 
undervisningen, de skall även arbeta för att både flickor och pojkar får ett lika stort inflytande 
över och utrymme i undervisningen. 
 
Alla lärare skall samverka med varandra för att nå de utbildningsmålen som ställs och alla 
elever har rätten att få uppleva att kunskap är meningsfullt och att den egna 
kunskapsutvecklingen går framåt. Alla vuxna skall samverka för en skola med en god miljö 
för utveckling och lärande, eleven har förväntningen på sig att vilja och att kunna ta ett 
personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan. De vuxna skall ha ett gott och 
utvecklande samarbete mellan förskoleklass, skola och fritidshem, samt utbyta kunskaper och 
erfarenheter med personalen i förskolan. I detta samarbete skall man särskilt uppmärksamma 
elever i behov av särskilt stöd. 
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I Lpfö 98, som stämmer in bättre på förskoleklassen och på de finska och åländska 
styrdokumenten, tar upp om förskollärarens roll, ansvar och riktlinjer. De vuxna är viktiga 
som förebilder och alla som verkar i förskolan skall hävda de grundläggande värden som 
anges i läroplanen och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden och varje barn 
skall få sina behov respekterade och tillgodosedda. Pedagogerna skall förstå och samspela 
med barnen och få föräldrarnas förtroende, de skall även ge barnen stöd i att utveckla tillit och 
självförtroende. 
 
Ett demokratiskt arbetssätt skall finnas där barnen aktivt deltar och normer för arbetet och 
samvaron i barngruppen bör bearbetas för att utvecklas. Barnens samspel skall stimuleras, 
konflikter skall bearbetas, missförstånd skall redas ut och barnen skall lära av de vuxna att 
respektera varandra. Arbetslaget skall främja lärande, detta förutsätter en aktiv diskussion 
bland de vuxna om innebörden i begreppen kunskap och lärande. Pedagogerna skall motverka 
traditionella könsmönster och könsroller. 
 
Däremot finns det i det åländska dokumentet (Förundervisningsprogram för barnomsorgen i 
landskapet Åland, 2005) en skild rubrik för detta; ”De vuxna i förundervisningen”. Här tar 
man bland annat upp att alla vuxna skall vara väl förtrogna med förundervisningens 
grundläggande mål och uppgifter och att planeringen av verksamheten skall gå hand i hand 
med dessa. En fungerande kommunikation inom arbetslaget och mellan förälder och personal 
är nödvändig för att medvetandegöra de värderingar och etiska och pedagogiska principer 
som finns. De vuxna skall vara lyhörda för barnets perspektiv, uppmuntra deras initiativ och 
kreativitet och därmed möjliggöra ett flexibelt genomförande av planeringen. 
 
De vuxna skall stödja barnens gemenskap då uppgifter skall lösas och då uppmuntra till 
respekt och tolerans för olika synsätt, de skall också arbeta för att ingen skall känna 
utanförskap. De vuxna skall ge stöd, inspirera, utmana och uppmuntra viljan att fortsätta 
lärandet på nya och oväntade vägar. De skall även visa intresse för barnens känslor, tankar 
och lekar. Barnen skall bli medvetna om på vilket sätt de lär och att de kan påverka sitt eget 
lärande. De vuxna skall vara goda förebilder, ha en vägledande roll, sätta upp nödvändiga 
gränser och ställa utvecklingsmässigt anpassade krav på barnen. Sist står det att de vuxna 
skall ha ett medvetet förhållningssätt som verkar för jämställdhet mellan pojkar och flickor.  
 

5.2.3 Styrdokumenten om specialundervisning 
Styrdokumentet som gäller för Finland (Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 
2010) säger att särskilt stöd skall ges barn för vilka förskoleundervisning inte annars kan 
ordnas med anledning av svårigheter i anslutning till växande och lärande. Handikapp, 
sjukdom, funktionsstörning eller riskfaktorer i anslutning till uppväxtmiljön kan vara orsak till 
att ett barn behöver särskilt stöd. Under rubriken Förlängd läroplikt står det också att 
förundervisningen kan i specialundervisningen för elever som omfattas av förlängd läroplikt 
omfatta ett eller två år och syftet med detta är att förbättra barnets förutsättningar för att klara 
den grundläggande utbildningen så bra som möjligt. Detta gäller barn som exempelvis är 
handikappade, fysiskt, intellektuellt eller barn med försenad utveckling. Beslutet om detta 
görs i regel före barnet blir läropliktigt, där det även fattas beslut om särskilt stöd för barnet. 
Barnet har rätt att få förundervisning året innan läroplikten inträder, barn som omfattas av 
förlängd läroplikt har då rätt till förundervisning från och med början av höstterminen det år 
barnet fyller fem år.  
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I dokumentet som gäller Åland (Förundervisningsprogram för barnomsorgen i landskapet 
Åland, 2005) skall särskilt stöd ges till de barn som har svårigheter i utveckling och lärande 
på grund av medfödd eller senare uppkommen fysisk, psykisk, social eller emotionell skada. 
Även de barn som utan detta särskilda stöd löper risk att drabbas av sådan skada innefattas 
även de rättigheterna till särskilt stöd i förundervisningen. 
 
Eftersom förskoleklassen innefattas i Lpo 94 blir sexåringarna att tillkallas som elever i denna 
text. Det svenska styrdokumentet säger att undervisningen skall anpassas och tas hänsyn till 
varje elevs förutsättningar och behov, skolan skall även stimulera varje elev att bilda sig, växa 
med sina uppgifter och övervinna svårigheter. Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma 
och hjälpa de elever som är i behov av särskilt stöd, samt samverka för att göra skolan till en 
god miljö för utveckling och lärande. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
anledningar har svårigheter att nå målen, samt informera föräldrar om elevens situation, 
kunskapsutveckling och läraren skall även de hålla sig informerade om den enskilda elevens 
personliga situation. 
 
Eftersom de vuxna skall upprätthålla ett gott samarbeta mellan förskoleklass, skola och 
fritidshem så innebär detta samarbeta speciellt att tillsammans uppmärksamma barn i behov 
av särskilt stöd i ett tidigt skede. Rektorn som går under titeln som pedagogisk ledare och chef 
för lärarna så har hon eller han det övergripande ansvaret för att verksamheten i sin helhet 
uppfyller alla de mål som finns. Rektorn har ett särskilt ansvar för att undervisningen 
utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver, stödåtgärderna skall 
anpassas. Samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen för att stödja varje elevs 
mångsidiga utveckling och lärande. 
 

5.3 Intervjustudie med åländsk daghemspersonal 
Svaren jag fick var väldigt varierande, någon svarade två hela sidor medan någon annan 
svarade med några rader, att ha i åtanke när man får 10 svar är att alla svar inte måste vara 
långa och uttömmande svar. Att inte kunna ställa följdfrågor och påvisa frågans betydelse är 
nackdelar som man tyvärr får när man väljer att använda sig av e-post som hjälpmedel. Jag 
har sammanställt en tabell nedan som visar fördelningen på vilka frågor daghemmen valde att 
svara på. Under denna rubrik kommer även resultatet av de intervjuer jag gjort att 
sammanställas. Dokumentet som jag skickade till dem (Bilaga 1) innehöll tre frågor och 
nedan följer en redovisning av dessa. Av de 10 som svarade är samtliga kvinnor, med 
arbetslivserfarenhet allt ifrån nyutbildade till att ha över 30 års erfarenhet i yrket. Några av 
dem är utbildade i Sverige och några i Finland. Frågorna är besvarade utifrån deras egen 
uppfattning om hur det är på andra ställen och andra länder. 
 
Den åländska daghemspersonalens syn på Sverige och Finlands sätt att arbeta med sina 
sexåringar 
Många av de intervjuade pedagogerna anser inte att benämningen daghem skulle vara 
föråldrat och att vad man kallar verksamheten är av mindre betydelse, det är innehållet som är 
det viktiga och arbets- och förhållningssätt i arbetet. En pedagog föredrar ordet barnträdgård 
för att hon ser sig själv som en trädgårdsmästare som ger goda förutsättningar, men hon kan 
inte rycka upp plantan ideligen och fråga efter kunskap, barnet behöver få utvecklas i egen 
takt. Vidare anser en annan pedagog att hon också har tyckt att begreppet daghem kan ses som 
föråldrat men att i takt med hur hon ser att de i Sverige mer och mer inriktar sig på 
kunskapsinlärning så anser hon att begreppet daghem inte är så illa. Men hon anser också att 
det vore trevligt att hitta ett mer passande begrepp.  
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En pedagog menar att de på Åland är priviligerade som fortfarande får behålla våra sexåringar 
kvar i daghemmets miljöer. De har fria händer att dela upp aktiviteterna och anpassa 
förundervisningen till daghemmens barngrupper. ”Jag jobbar ute på landet med den 
barngrupp på 21 barn som är uppdelade i 2 enheter”...”Vi behöver inte tänka i block och raster 
på samma sätt som när man befinner sig i skolmiljö.” Däremot menar hon att man kan 
diskutera fördelar och nackdelar om man är under den sociala sektorn eller under skol- och 
utbildningssektorn. Det är många som upplevt det som positivt att byta till skol- och 
utbildningssektorn, ”äntligen är det någon som förstår vad vi pratar om” har denna pedagog 
fått höra på föreståndarträffar. En annan faktor som tas upp är att Sveriges stora problem är att 
de inte har någon lagstiftning som begränsar antalet barn i en barngrupp, vilket både Finland 
och Åland har. 
 
En pedagog som är utbildad Waldorfförskollärare upplever att den kommunala dagvården 
både i Sverige och i Finland, i sin iver att ”professionalisera” verksamheten glömmer 
bort/offrar vedertagen kunskap om att barn behöver leka för att utvecklas allsidigt. Man 
”schemalägger”, kontrollerar och styr mer och mer av vad barnen skall lära sig och 
verksamheten liknar mer och mer skola. Barnen tappar initiativförmåga och lär sig att ”någon 
annan” planerar och bestämmer vad som skall finnas i mitt liv, egen kreativitet får ges upp. 
En annan pedagog anser att de faktorer som skiljer Åland (Finland) från Sverige är att 
pedagogiken inte är densamma, personaltätheten är mindre i Sverige, i Sverige kan det lätt bli 
kulturkrockar (i och med en större grad av mångkulturella grupper) och att samhällssynen är 
olika. I Sverige håller man stenhårt på sina rättigheter men missar att man även har 
skyldigheter, respekt för vuxna är större i Finland och Åland än i Sverige. 
 
En pedagog med lång erfarenhet skriver att hon tror att man arbetar ganska likadant 
nuförtiden, när hon blev färdig barnträdgårdslärare år 1978 arbetade man i Finland och på 
Åland mera strukturerat och fokuserat på inlärning medan man i Sverige på den tiden arbetade 
mera fritt och gav mera utrymme åt fri lek. I Sverige var man också mera benägen att ta åt sig 
olika trender som var på gång, medan man i Finland och på Åland inte är så snabba med att ta 
efter nya saker och det kanske fortfarande är så än i dag. 
 
En annan intervjuad pedagog ville dela med sig av sitt ”tyckande” men med risk för att 
hennes eget arbetssätt skulle ändras avsevärt om hon fick mer kunskap om andra länders sätt 
att praktiskt genomföra förundervisning så har hon inte tagit till sig den kunskapen. Hon 
menar att det heter förundervisning för att just komma ifrån begreppet skola innan barnen 
börjar skola. De intervjuade personerna vet att sätten att bedriva verksamheterna på är väldigt 
olika både på Åland och i Sverige. Barn lär genom leken och dess betydelse för inlärning har 
stor betydelse för barnets utveckling. Där barn fått pedagogisk handledning utifrån sina behov 
lyckas man bäst men också att de bemöts av vuxna som har tid att lyssna och engagera sig. 
Majoriteten av de intervjuade menar att stora barngrupper och för få vuxna påverkar barnens 
mående och glädje. Glada och välmående barn har större förutsättningar och ork att lära sig. 
”Jag vet att man jobbar hårt med olika antimobbningsprogram och barns lika rätt i Sverige, 
samtidigt som man är bra på detta i Sverige så verkar det som om man ändå tappar bort sig 
någonstans på vägen.” 
 
En pedagog på ett daghem nämner begreppet Educare, vilket omfattar såväl omsorg som 
pedagogik, en social serviceform och en inlärningsmiljö, som en mera passande beskrivning 
av verksamheten på daghemmen. Omsorg är pedagogik och pedagogik är omsorg.  
Sexåringarna i barnomsorgen på daghem skall få lära genom lek och utvecklas socialt i olika 
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ålderskonstellationer. Risken att barnpedagogiken med leken, temaarbete, en tydlig dagsrutin i 
vardagen, ”vardagsförundervisning” i en trygg miljö äts upp av skolpedagogiken som har 
något smalare fokus med lektioner, inlärningsmål och kunskapsmål enligt läroplan att uppnå. 
Skolan som arbetsplats för sexåringar kan vara en tuff miljö, förstås beroende på skolans 
storlek, elevunderlag och byggnaden.  
 
De följer de styrdokument som finns på Åland (barnomsorgslagen, förordningen, 
förundervisningsplanen) samt deras egen arbetsplan, uppgjord enligt Landskapsregeringens 
direktiv. Även kommunens direktiv och intentioner styr. Kompetensutveckling och en 
välfungerande stabil personalstyrka är viktiga ”ingredienser” för att uppnå goda resultat i 
förlängningen. De vuxna skall ställa utvecklingsmässigt anpassade krav på barnen, vägleda 
och sätta upp nödvändiga gränser. Barn gör inte gärna frivilligt det som är svårt, tungt, 
besvärligt så det behöver finnas vuxna som tar ansvar för att medvetet och målinriktat stödja 
barnens hela utveckling och lärande. Ingenting fixar sig självt och det finns inget ”kvickfix”. 
Det är långsiktig regelbunden övning som ger färdighet, planering – utförande - uppföljning, 
helhetsperspektiv, tillräcklig kompetens, personal som är goda förebilder, tydliga mål är 
stommen i en barnmiljö (daghem) med den naturliga leken som arbetsmetod. Varför skall 
man ha så bråttom in i skolans värld? När skall barn leka om inte när de är små?  
 
Kompetensen att bedriva förundervisning finns inom barnomsorgen, inom daghemmets 
väggar. Då är barnen i samma miljö hela dagen, inte uppdelade på skola – eftis. De anser att i 
blandade grupper med 3-6 åringar får även de yngre barnen per automatik ta del av 
”vardagsförundervisningen” eftersom grunderna finns integrerade i hela verksamheten. 
Blandgrupper ger också sociala fördelar; att ha någon att se upp till, ta efter och få hjälp av 
när man är yngre. De äldre barnen får vara ”stora” med större ansvar att kunna hjälpa, ta 
hänsyn och att vara en förebild med möjlighet att i samvaro tillåta sig kravlös lek m.m.  
 
Den åländska daghemspersonalens syn på framtiden inom deras verksamhet 
I framtiden verkar styrdokumenten utgå från skolan sätt att lära, hittills har sexåringarna som 
har förundervisning haft friare sätt att lära exempelvis lek, sång, konst, sagor och så vidare. 
Barn behöver många sätt att lära på. Detta anser pedagogen gäller för både Åland och Sverige 
men att skolan verkar vinna terräng även för småbarnen. I början på 2000-talet talades det om 
att skolan skulle lära av daghemmet men det har runnit ut i sanden.  
 
En annan pedagog ser på framtiden med lite andra ögon, om 25 år kommer världen med all 
säkerhet att innehålla yrken och situationer vi inte har en aning om idag och vi kan således 
inte veta vilka färdigheter som kommer att behövas, endast försöka uppmuntra barn att söka 
kunskap och färdigheter för att på det sättet utveckla sig själva i samspel med medmänniskor 
och omgivning.  
 
Den åländska daghemspersonalens uppfattningar om undersökningarna som PISA gjort 
och om resultaten kan påverkas av barnets tid på förskolan eller daghemmet 
Pedagogerna har relativt lite att säga om detta, de flesta menar på att det beror på okunskap 
från deras egen sida. Men synpunkter som framförts är att de tror att det har att göra med att 
det finns många elever som inte har svensk bakgrund, det blir en större utmaning för skolans 
lärare att tillgodose elevernas behov vid inlärning. Stödet är begränsat hemifrån för dessa 
elever, eftersom föräldrarna har annat modersmål än svenska. 
 
En pedagog är inne på hur det ser ut i respektive land med bland annat personalresurser, för 
stora klasser, resurser för barn med behov av extra stöd, hur ser barnens självkänsla ut? Kan 
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det vara sådant som längre fram påverkar inlärningsresultaten? Hon visar på det faktum att 
alla behöver få en möjlighet att bemötas på den utvecklings nivå som de befinner sig på, finns 
det tillräckligt med resurser för det? Sverige är ett mångkulturellt land så det är inte så lätt alla 
gånger att kunna bemöta barnen på individnivå, men Sverige är oerhört duktiga på att kämpa 
vidare med detta tillägger hon. 
 
En annan pedagog funderar på hur mycket teoretisk kunskap behövs för att fungera bra i 
samhället? Får finländarna bättre jobb än svenskarna? Hur mår människorna i ett samhälle 
som kräver högre och högre resultat? Att kraven på att våra unga skall prestera mer och mer 
är skrämmande, hur mår våra barn idag och vad kostar det samhället? Å ena sidan är det dags 
att fundera över våra tester som fokuserar på så mycket ren teori men å andra sidan är det 
klart att vi skall se till att alla kan läsa, skriva och räkna så att de har möjligheter till att få 
jobb. 
 
En pedagog tar upp vad Professor Mikael Uljens anser som studerat PISA undersökningen, 
han menar att finländska föräldrar är mer drivande och stöder sina barn och förväntar sig goda 
resultat. Han menar att detta härstammar från att Finland behöver och behövde konkurrens 
kraftiga och duktiga finländare efter kriget. Finland och Sverige har också olika traditioner 
om vad och hur man lär sig; Finland ett mer teoretiskt och Sverige mer praktiskt land. 
 
Vidare hade respondenterna åsikter som att de tror att Sverige har känt ett behov av att 
anpassa sin undervisning efter Europeiskt mönster med tidig skolstart, i Finland är vi längre 
bort från Europa och känner inte samma press. Det demokratiska klimatet i Sverige har också 
format deras skolsystem som ju skulle vara perfekt ifall barnen också vore perfekta, därför är 
det finska systemet bättre anpassat efter verkligheten. 
 
En av respondenterna menar att resultaten i PISA säkert kan påverkas av att Finland och 
Åland har haft annat pedagogiskt synsätt på hur det skall vara i skolan. Under många år har 
det verkat vara ”rörigt” i svenska skolor och många elever har svårt att inhämta kunskap i 
oroliga miljöer. I Finland har det varit mer ”traditionell” skolmiljö, men har försökt ha det 
mer ordnat och strukturerat i klasserna. 
 

5.4 Åländska skoladministratörer, sammanställning av 
intervjustudie gjord med överinspektör Bo Nygård, Ålands 
landshövding Peter Lindbäck och socialinspektör/barnombudsman 
Ulla Rindler-Wrede. 
Under denna rubrik som följer kommer resultatet av de intervjuer jag gjort med dessa tre 
personer att sammanställas. Dokumentet (Bilaga 2) som jag skickade till dem innehöll tre 
frågor, nedan följer en redovisning av samtliga frågor. 
 
De åländska skoladministratörernas syn på olikheterna mellan Finland, Sverige och 
Åland och deras verksamheter för respektive lands sexåringar 
Lindbäcks uppfattning är att sexåringar är för unga för att placeras i en skolmiljö och/eller 
förväntas tänka i ett skolande syfte. Fram till sju års ålder måste barnen få lära sig genom lek i 
en mera hemlik miljö, som ju daghemmet är, en del barn är till och med som sjuåringar för 
unga för skolgång. Att sätta en sexåring i någon slags skolmiljö är de facto att avbryta en 
positiv ”lära genom att leka” process i en hemliknande miljö och istället skapa en oönskad 
stagnation i barnens kreativitet. ”Låt barnen leka sig till lärdom tills de är gamla nog att ha 
förmågan och mognaden att tycka att det är intressant och givande att läsa sig till lärdom.” 
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Rindler-Wredes personliga uppfattning är att det inte just nu finns någon pedagogisk orsak att 
omorganisera verksamheten så länge den fungerar som den gör nu. Sen kan man ha olika 
uppfattningar om huruvida det blir billigare att ha samma huvudman för förundervisning och 
skola, om samarbetet mellan barnomsorg och skola fungerar bättre och så vidare. Det enda 
som är viktigt är att man håller respekten för lärandet på nuvarande nivå och då är den 
organisatoriska tillhörigheten inte det viktigaste.  
 
Nygård poängterar att förundervisningen är en integrerad del av daghemmens verksamhet. 
Den skolförberedande verksamhet på Åland börjar egentligen samma dag som barnet börjar i 
barnomsorgen och sedan blir ju denna verksamhet intensivare det sista året. Enligt den 
åländska förundervisningsplanen skall verksamheten omfatta minst 20 timmar i veckan och 
eftersom man inte plockar ut sexåringarna ur barngruppen alla dessa timmar så betyder det att 
de yngre barnen också deltar, dock på en för deras ålder anpassad nivå. Man jobbar 
naturligtvis enskilt med sexåringarna med direkt ”pappersarbete” (t.ex. öga-hand-papper-
övningar) och många tror därför felaktigt att just dessa tillfällen (oftast ca 1-2 timmar per dag) 
är enda gången som daghemmen har förundervisning. 
 
Vidare för Nygård fram sin personliga åsikt om att förundervisningen överlag fungerar bra i 
de åländska daghemmen och att det därför inte, ur pedagogisk synvinkel, är orsak att flytta 
den. Det finns naturligtvis både för- och nackdelar med att ha den i skolan. Sverige valde att 
föra över sexårsverksamheten till skolan entydigt för att föra in leken i skolan och få 
nybörjarundervisningen mera lekbetonad. Det gick precis tvärtom, det vill säga leken 
försvann för sexåringarna och deras verksamhet blev mera skolinriktad. En så tidig skolstart 
som möjligt är inte en framgångsfaktor då det gäller goda resultat i exempelvis PISA - 
undersökningarna. Det är väl få, om ens något annat land, som har så sen skolstart som vi, så 
landets framgångar beror alltså på något annat. En orsak är säkert att vår lärarutbildning håller 
hög nivå och att skolan och lärarna här tillmäts större betydelse än i exempelvis Sverige. 
Tillgången på utbildade lärare på alla nivåer är också en del av förklaringen. 
 
Volymmässigt så har ungefär hälften av de finländska sexåringarna sin förundervisning (20 
vt.) i skolan, sedan åker man antingen tillbaka till daghemmet eller blir i skolans 
eftisverksamhet. Att Finland genom en ändring i dagvårdslagen gjorde detta möjligt var 
främst ett sätt att tvinga kommunerna att se till att det erbjöds förskola till alla. Man ansåg 
nämligen att det fanns kommuner som misskötte sig på denna punkt. De båda ländernas 
utgångspunkter var alltså olika. Nygård har frågat efter en utvärdering hur förundervisningens 
flytt till skolan har gått i Finland men det verkar inte ha gjorts någon, vilket han anser vara 
anmärkningsvärt. Ett annat intressant fenomen är att huvudstadsregionen har stora bekymmer 
med att rekrytera utbildad personal till daghemmen och det finns områden där majoritet av 
barnträdgårdslärarna är formellt obehöriga. På Åland är situationen mycket god och det hör 
till ovanligheterna att personalen inte är utbildad. Litet om för- och nackdelar med de olika 
modellerna: 
 
Fördelar med förskoleundervisning i skolan (bildningsväsendet) 
 

• Statushöjning för barnträdgårdslärarna 
• Flesta kommuner har tidvis brist på daghemsplatser och en flyttning skulle ge nya 

platser på daghemmen 
• Förutsatt att det finns plats för sexåringarna i skolan så slipper kommunerna bygga nya 

daghem 
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• Ökat samarbete mellan de olika personalgrupperna (daghem/skola) 
• Informationsflödet om barnet kan fungera bättre 

  
Nackdelar med att inte ha förundervisning på daghemmet (socialförvaltningen) 
 

• Risk för att leken försvinner för sexåringarna (jfr Sverige) 
• Skolskjuts ger ökade kostnader för kommunerna 
• De sexåringar som inte är skjutsberättigade måste i vissa fall ge sig ut i trafiken innan 

de är mogna för det 
• För de familjer som behöver stöd kan det vara en fördel att daghemmen hör till 

socialförvaltningen istället för bildningsväsendet 
• Tystnadsplikten inom det sociala kan i bland leda till att informationsflödet kring 

skolstarten blir lidande 
 

De åländska skoladministratörerna uppfattningar om vad de anser kan vara orsaken till 
att två grannländer som Sverige och Finland kan nå så oerhört olika resultat i PISAs 
undersökningar 
Lindbäcks åsikt när det gäller de vetenskapliga jämförande studier som gjorts beträffande 
kunskapsnivåer mellan länder så vet han inte om det bottnar i ”experimenterandet” kring detta 
med förundervisning/förskoleklass, eller om det rätt och slätt beror på avvikelserna i 
kvaliteten och uppbyggnaden av skolsystemen i Sverige och Finland (kompetensen på lärarna, 
läroplanernas uppbyggnad, självstudier, läxor, prov, betyg m.m.) 

Rindler-Wrede tror att det är den viktigaste orsaken till skillnaderna mellan Finland och 
Sverige, både i skola och också i barnomsorg, att Finlands auktoritära lärarstyrda 
undervisningskultur ger helt enkelt bättre resultat rent kunskapsmässigt, vilket syns även i 
barnomsorgen. 

Nygård hänvisar till det han tidigare belyst, att tillgången på välutbildade lärare har stor 
betydelse för resultaten i PISA – undersökningen. En annan är den tyngd som skolan och 
lärarna i Finland fortfarande har. Skolsystemet i sig har ju varit en del av förklaringen i 
jämförelse med andra länder men de system vi har i Sverige och Finland är ju väldigt lika. 
Däremot finns det skillnader i lärarutbildningarna; för några år sedan fick 95 % av dem som 
sökte till lärarutbildning i Sverige studieplats, motsvarande siffror i Finland var 15-30 % 
(beroende på högskola/område), det sker alltså en viss gallring redan här. De privata skolorna 
har ökat markant i Sverige och det har nu visat sig att de inte alltid lever upp till 
kvalitetskraven. Det har till och med visat sig att en del privata skolor startats primärt i 
vinstsyfte, inte av ideologiska skäl som ”Vi skall erbjuda en bättre skola än vad kommunerna 
gör”. Det finns exempel då familjer känt att de måste söka plats på privat skola (fast man 
skulle föredra den kommunala) för att barnets kompisar går där eller för att den kommunala 
skolan kan tvingas stänga på grund av sviktande elevunderlag och då den privata är full 
riskerar man att stå utan eller får lång väg till nästa kommunala skola. Många kommuner i 
Sverige har under senare tid valt att inte satsa på den kommunala skolan och därför finns det 
allt för många dåliga skolbyggnader, för stora undervisningsgrupper och för få utbildade 
lärare. 

5.5 Resultat från PISAs undersökning 2009 
Skolverket (Rustad att möta framtiden? 2010) har sammanfattat en rapport om PISA resultat 
och i väldigt kort så säger den bland annat att Sydkorea är det land som uppvisar det högsta 
medelvärdet när det gäller läsförståelse, 539 poäng. Därefter kommer Finland med 536 poäng 
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och Sveriges resultat är 497 poäng, OECD - medelvärdet är 493 poäng. Resultaten i 
matematik visar att det genomsnittliga resultatet för svenska 15 – åringar är 494 poäng, 
OECD – genomsnittet är 496 poäng. Med Sydkoreas 546 poäng och Finlands 541 poäng är 
det de som når de högsta medelvärdena. I naturvetenskap är det genomsnittliga resultatet för 
Sverige 495 poäng, OECD – genomsnittet är 501 poäng. Finland är här det OECD – land som 
har det högsta medelvärdet på 554 poäng medans regionen Shanghai – Kina har ett ännu 
högre värde på 575 poäng.  
 
I läsförståelse presterar flickor signifikant bättre än pojkar i samtliga deltagande länder, i 
genomsnitt bland OECD – länderna skiljer det 39 poäng till flickornas fördel. Sveriges pojkar 
når 475 poäng i genomsnitt medan flickorna når 521 poäng, en skillnad på 46 poäng vilket är 
en betydligt större skillnad än OECD - genomsnittet. I Finland är skillnaden mellan flickor 
och pojkar ännu större, 55 poäng. 

 

5.6 Sammanställning av de tre empiriska undersökningarna 
Så, kan tidigt stöd i förskoleklassen och förundervisningen vara en förklaring till resultaten i 
PISA? Det skulle i alla fall kunna vara en rimlig förklaring, men det finns inget enkelt svar 
utan det beror på en mängd olika faktorer i samspel med varandra. Läraryrket har en hög 
status i Finland och ett stort antal söker till lärarprogrammet men endast en av tre bli antagna. 
Detta innebär att nivån på de antagna lärarstudenterna är hög och det bidrar i sin tur till att 
kvaliteten på de finska färdigutbildade lärarna är hög. Utbildning över lag värderas hög i 
Finland och detta genomsyrar hela det finska samhället. Enligt finska skolforskare som 
analyserat PISA – resultaten kan ungefär en femtedel av kunskapsglappet mellan Finland och 
Sverige förklaras av den högre andelen elever med utländsk bakgrund i Sverige. Nästan i 
varje klass i Sverige finns elever med utländsk bakgrund och i vissa städer finns flera skolor 
där den övervägande majoriteten av elever har en annan språkbakgrund, vilket kan försvåra 
bra resultat i PISAs undersökningar (Svenska dagbladet 2007). 
 
Samtliga styrdokument som analyserats verkar ha en väl utarbetad struktur för avsikt att göra 
allt för att utbilda och ge god omsorg åt ländernas barn och elever, om styrdokumenten sedan 
följs är ett helt annat underlag för forskning. Men för att lyckas med målen för respektive 
lands sexåringar finns bra underlag i form av just styrdokumenten. 
 
Sverige är det land i denna undersökning som inte har ett styrdokument som speciellt är 
utformat för det ändamål att passa in för deras sexåringar, enligt respondenterna verkar detta 
resultera i att den så viktiga leken tas bort för tidigt för de svenska barnen. Åland är ön mitt 
emellan Sverige och Finland och kan dra nytta av detta genom att de finska politikerna följer 
Sverige och försöker ta de positiva delarna och tipsen från båda länder och införa det i 
barnomsorgen på Åland och Finland. 
 
Majoriteten av de åländska respondenterna anser sig nöjda med deras verksamheter som de är 
i nuläget. De menar att det gynnar barnen att vara på daghem tills de är sju eller det året som 
barnet skall fylla sju och att de då är skolmogna. Vilket Ålands landshövding Peter Lindbäck 
betonar med att ”Låt barnen leka sig till lärdom tills de är gamla nog att ha förmågan och 
mognaden att tycka att det är intressant och givande att läsa sig till lärdom”. 
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6. Diskussion 
 
Tiden räcker aldrig riktigt till vid arbeten som dessa - intressanta ämnen blir bara ”skrapade 
på ytan” och följdfrågor som dyker upp får inte plats vilket i mitt fall medför att min vision av 
detta arbete var en helt annan än vad det färdiga resultatet blev. Jag har gjort det bästa av 
situationen och försökt tillfredställa vad jag egentligen hade velat uppnå. Det som skulle bli 
en rätt så ingående undersökning känns i nuläget som jag bara berört väldigt lätt i kanten på 
ämnet i fråga. Framför allt eftersom jag hade önskat och behövt svar av pedagoger från både 
Finland och Sverige för att ha möjlighet att få ett mera jämförande, bredare, ingående och mer 
informationsrikt resultat. Kanske hade jag för höga ambitioner och höga förväntningar på 
människorna jag tog kontakt med, när jag kontaktade de personer som är högre uppsatta? Om 
jag skulle göra om undersökningen så skulle jag säkra antalet svarande respondenter genom 
att ta kontakt med minst dubbelt så många personer, personer i olika rang och så vidare.  
 
Jag har ett personligt intresse i ämnet jag valt för att jag själv bor i Finland (på Åland) och har 
under utbildningens tid fått ta del av olikheter mellan ländernas skol- och utbildningssystem. 
 
De finska, åländska och svenska styrdokumenten är på många sätt lika om man ser till hur 
välgjorda de är, man ser verkligen till barnets och elevens bästa. Jag började sedan granska 
dem noggrannare ur synvinkeln att de även gäller för sexåringar och det var då jag insåg 
skillnaderna. Den största och mest påtagliga skillnaden enligt mitt eget tycke är att den 
svenska läroplanen som skall vara anpassad för landets sexåringar blir väldigt olik de finska 
och åländska dokumenten då de är speciellt anpassade för sina sexåringar och således 
självklart har begrepp som är mer anpassade. Personligen anser jag att det inte verkar vara 
helt genomtänkt att sexåringarna i förskoleklass är mogna för att följa Lpo 94, det borde göras 
ett skilt styrdokument som bara gäller för just förskoleklassen. Jag anser även att det skulle 
gynna och underlätta för de vuxna som arbetar med barnen att få ett specifikt utformat 
styrdokument att utgå ifrån i arbetet. 
 
Jag lade också märke till att det står att Lpo 94 är anpassad för att förskoleklassen också skall 
finnas under dess styre, men ändå nämner Lpo 94 leken endast på två ställen, dessa har jag 
utmärkt i texten under rubriken Resultat; ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det 
aktiva lärandet” och ”Särskilt under de tidiga skolåren har leken en stor betydelse för att 
eleverna skall tillägna sig kunskaper”. Jag måste än en gång poängtera att jag spekulerar, 
men jag har svårt att tro att de i förskoleklassen kan hålla samma krav på inlärning som den 
övriga skolan. Skolverket säger att Lpo 94 och Lpfö 98 skall gå hand i hand och vara 
sammanvävda, det påståendet är jag inte beredd att hålla med om. Jag anser att 
förskoleklassen är i stort behov av att få en egen läroplan att följa. 
 
Det finska styrdokumentet för förundervisningen är betydligt längre än de andra två och till 
skillnad mot de svenska läroplanerna, existerar ändå exempelvis ingen speciell rubrik 
angående pedagogens roll, i dokumentet står det sporadiskt hur pedagogen skall interagera i 
verksamheten – kan det vara så att den finska lärarutbildningen är så utformad att lärarens roll 
är så pass tydlig att styrdokumenten kan vara utan riktlinjer? 
 
Under specialundervisning i alla styrdokument framkommer det väldigt tydligt att alla skall 
bemötas på sin nivå, att alla barn skall ha samma förutsättningar, men hur sköts detta i 
praktiken? Många daghem och förskolor har personal som knappt hinner med dagsrutinerna 
med de barn som inte behöver extra hjälp. Ekonomin är en stor del av förverkligandet av extra 
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hjälp så som personliga - och gruppassistenter. Får alla barn och elever den hjälp som utlovas 
och som skall fungera som ett skyddsnät för de behövande? 
 
När det kommer till sexåringarnas placering, det vill säga att flytta upp dem till skolan istället 
för att de får vara på förskolan, anser jag att barn behöver få känna att de är just barn och leka 
medans de är små, varför ha så bråttom till skolans värld? Jag anser att de absolut hinner 
tillbringa tillräckligt med tid i skolan, livet efter sex år består av många år i skolan! Kanske 
unga i allmänhet skulle orka mer i skolan och vara mindre skoltrötta om de fick ett extra år i 
lekens värld? Jag vill tro att det är bra för dem att vara på daghemmet/förskolan tills de är 
eller skall fylla sju då det innebär att de får känna sig som riktiga förebilder för de yngre det 
sista året. Enligt min mening; hellre vara på dagis/förskola och känna sig ”för” stora (ibland 
känna att de är färdiga där) än att vara i skolmiljön och känna sig små och utsatta. För det 
kan vara skrämmande i den åldern att vistas i stora skolor med många elever, borde man inte 
presentera skolan för barnen i ett långsammare tempo än vad man idag gör i exempelvis 
Sverige? Även Hancock (2011, s.1) menar att ”Den obligatoriska skolgången börjar inte 
förrän sju års ålder. ”Vi har inte bråttom”, säger Louhivuori. Barn lär sig bättre när de är redo 
för det, varför stressa dem? Likaså Bo Nygård menar ”Det är väl få, om ens något annat land, 
som har så sen skolstart som vi”. Jag anser att om barnen får ha en sådan sen skolstart gynnar 
deras framtida skolgång jämfört med andra länder. Barnen får tid på sig att mogna på 
daghemmen för att sedan när de börjar skolan vara mer redo och mottagliga för att ta till sig 
kunskapen i skolan och att detta även visar sig i PISA – undersökningarna. 
 
För de åländska pedagogerna verkar den allmänna uppfattningen vara att de flesta inte tycker 
att 6-åringarna skall vara i skolan, att de tappar leken i och med inträde i skolvärlden, att stora 
grupper begränsar och att kompetensen inom daghemmen är mycket hög. Detta kan jag hålla 
med om då jag på mina VFU studier noterat att när gruppen delas in i mindre grupper har 
barnen lättare att få taltur och en chans att lyssna i lugn och ro. Vilket tidigare har noterats så 
är utbildningsprocenten hög inom den finska barndagvården –väldigt få outbildade arbetar 
med våra yngre barn. 
 
I fråga två som ställdes till daghemmen verkar det som att man vill tro att sexåringarna är kvar 
på daghemmen i framtiden. Man tror sig även att till och med daghemmen kommer påverkas 
av nya framtida arbetsplatser, och visst är det spännande att se hur framtiden utvecklas – 
kanske man inte leker doktor och lärare utan IT-konsult eller rymdskeppsförare. Framtiden 
vet vi ingenting om och det kan vara skönt på många sätt, men framtiden förändrar och vi 
förändras med den.  
 
De goda resultaten för Finlands del i PISA – undersökningarna hävdar man att beror bland 
annat på de höga krav som ställs på eleverna både från skola och från föräldrar, dock finns 
statistiska bevis för att siffrorna på bland annat alkoholism och själmord i Finland är bland de 
högsta i världen. Detta gäller både för Finland och Japan och båda länderna är framgångsrika 
studienationer - är detta ett resultat av de höga kraven som ställs på barn och ungdomar? I min 
undersökning kan jag se att det är många som inte har så goda kunskaper angående PISA och 
dess resultat vilket gör det svårt för dem att ha en konkret åsikt. Men det som respondenterna 
menar att kan ha betydelse är att det rätt och slätt bland annat kan bero på kvaliteten och 
uppbyggnaden av skolsystemen i Finland och Sverige även Finlands auktoritära lärarstyrda 
undervisningskultur och ett annat pedagogiskt synsätt menar de att kan ha en betydande roll. 
Personligen anser jag det som väldigt intressanta siffror som visar på Sverige och Finlands 
antal antagna till lärarutbildningen, 95 % av de sökande i Sverige får studieplats och 15-30 % 
i Finland, som Bo Nygård menar att det redan här sker en gallring som kanske inte sker i 
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Sverige? Av egen erfarenhet kan jag hålla med om detta men vad de märkbara PISA 
resultaten länderna emellan beror på låter sig inte fångas i ett enkelt svar utan kommer an på 
en mängd olika faktorer i samspel med varandra. 
 

6.1 Kritisk diskussion av arbetet 
Jag har inte hittat någon direkt liknande forskning inom mitt ämne så det har varit svårt att ha 
något att jämföra med och nästintill inga böcker har funnits att referera till. Vidare borde jag 
ha läst på ännu mer innan jag skickade ut e-intervjuerna, exempelvis frågat något om 
styrdokumenten. Jag frågade även om vad de ansåg om de andras sätt att arbeta men de flesta 
besvarade hellre frågan med att berätta om sitt eget sätt att arbeta, kanske är man rädd för att 
yttra sig eller kritisera om hur andra arbetar? 
 

6.2 Vidare forskning 
Under hela arbetets gång har jag känt att detta arbete nästintill går att fortsätta med till 
oändlighet, jag valde ett för stort ämne för ett relativt litet arbete som detta. Ju mer jag arbetat 
ju mer information har jag hittat och ju fler ”aha-upplevelser” har jag fått. Extra glad är jag att 
jag valde just detta ämne eftersom jag kommer ha stor nytta av det i mitt kommande yrkesliv 
då jag lärt mig en hel del ny fakta. 
 
Förslag och idéer som kan användas i en eventuell vidare forskning: 
 

• Undersöka om Lpo 94 (Lgr 11) verkligen gynnar sexåringarna i Sverige eller om det 
gör att det finns en onödig press på barnen i en för ung ålder. Vill de svenska 
förskollärarna ha en ”eget” styrdokument till sexåringarna? 

 
• Då styrdokumenten som jag har granskat känns precis så väl genomtänkta och 

ambitiöst gjorda som de är och rimligtvis borde det inte finnas så stora svårigheter att 
lyckas om man följer dem till punkt och pricka, vore det intressant att som 
vidareforskning undersöka hur väl dessa verkligen följs. 

 
• Göra om samma studie som jag har gjort men även få informationen av personer från 

Sverige och Finland för konkreta jämförande av verkligheten. Likaså att göra en 
djupare granskning av PISAs undersökningsresultat. 

 
 



 

30 
 

7. Referenser 
 
Lgr 11 (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet. 
 
Lpfö 98, reviderad 2010 (1998). Läroplan för förskolan. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet. 

Lpo 94 (1998). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet. Stockholm: Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet. 

Hancock, L. (2011). A+ for Finland. 42 (5), s.1 
 
Johansson, B. & Svedner P O. (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen. 
Undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB 
läromedel & utbildning. 
 
Internationella studier, (2010). Rustad att möta framtiden? PISA 2009 om 15-åringars 
läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap. Resultat i koncentrat. 
Sammanfattning av rapport 352. Skolverket. 
 
Utbildningsstyrelsen, Tammerfors. Grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2010).  
 
Nyyssola K. och Hämäläinen K. (2001). Lifelong learning in Finland: The extent to which 
vocational education and training policy is nurturing lifelong learning in Finland. Office for 
official publications of the European communities, Luxemburg 
 
Uljens, M. (2007). PISA – resultaten i Finland. Perspektiv på och förklaringar till 
framgången.  
 
Välijärvi, J., Linnakylä, P., Kupari, P., Reinikainen, P. & Arffman, I. (2000). De finländska 
framgångarna i PISA – några orsaker. Pedagogiska forskningsinstitutet, Jyväskylä 
universitet. 
 
Westerholm, A. (2010). Kvantitativa indikatorer för utbildningen 2010. Den svenskspråkiga 
utbildningen. Utbildningsstyrelsen, s. 1. 
 
Ålands lagsamling (1995). Utbildning, kultur och idrott –grundskolelag för landskapet Åland. 
Allmänna bestämmelser. 
 
Ålands landskapsregering. Förundervisningsprogram för barnomsorgen i landskapet Åland 
(2005). 
 
 
Broschyr 
 
Ålands landskapsregering, utbildnings- och kulturavdelningen. (2011-2012). Utbildning på 
Åland 2011-2012. Mariehamn. 
 



 

31 
 

 
Internet 
 
www.ne.se 
http://www.ne.se/f%C3%B6rskola 
 
www.skolverket.se 
http://skolnet.skolverket.se/polopoly/utbsys/ 
 
http://www.norden.org/sv 
 
http://www.oph.fi 
http://www.oph.fi/utbildning_och_examina 
 
Svenska dagbladet 
www.svd.se 
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/finlandska-elever-i-varldstoppen-i-
kunskapstest_320834.svd 
 
 
Figur 1 
Figur 1. Utbildningssystemet i Finland. 
http://www.oph.fi/utbildning_och_examina  
 
Figur 2 
Figur 2. Det svenska utbildningssystemet.  
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.149881!Menu/article/attachment/SVUS-Original-
2011-A4-3.pdf  
 
 
 
 
 



 

32 
 

8. Bilagor 
 
Bilaga 1 Intervjufrågor till daghem och förskoleklasser 
Hej! 
Jag heter Caroline Andersson, är 25 år och bor på Åland. Jag studerar på Högskolan i Gävle 
till barnträdgårdslärare och är nu inne på min sista termin, vilket betyder att jag nu skriver 
mitt examensarbete. Det skulle vara vänligt om Ni ville kommentera ett par frågor som jag 
har och på så vis hjälpa mig att kunna färdigställa mitt arbete. Jag vill jämföra Finland, Åland 
och Sverige gällande några av de faktorer som skiljer länderna åt inom barnomsorgens värld. 
Detta vill jag göra för att jag under utbildningen fått ta del av hur olika dessa länder är. 
 
Finland; Daghem, detsamma som Sveriges Förskola. Ännu har Finland till största delen 
daghem och förskoleundervisning som sker på daghemmet. 
 
Åland; Daghem med förskoleundervisning. 
 
Sverige; Har ingenting som heter daghem (dagis), i min utbildning har jag fått informationen 
att de anser att det namnet är föråldrat. De har förskola och året innan barnet börjar årskurs ett 
går de på sexårsverksamhet/förskoleklass. Detta betyder att hela året innan barnet skall börja 
årskurs ett så befinner de sig i ett förberedande klimat och koncept inför skolstart. 
 
1. Hur ser Ni på de andras sätt att arbeta med sina sexåringar? Hur kommer det att se ut där ni 
arbetar i framtiden, ge gärna synpunkter i den utsträckning Ni själva vill? 
 
Om Ni ser nedan på undersökningarna som PISA gjort så är skillnaderna på resultaten mellan 
Finland och Sverige otroligt stora, kan resultat som dessa redan på ”förskolenivå/dagisnivå” 
ha betydelse? 
 
2. PISA är ett OECD-projekt som syftar till att undersöka i vilken grad respektive lands 
utbildningssystem bidrar till att undersöka om elever som snart kommer att ha avslutat den 
obligatoriska skolan är rustade att möta framtiden. Studien mäter kunskaper i läsförståelse, 
matematik, problemlösning och naturvetenskap och 2010 deltog 65 länder eller regioner, 
Undersökningarna har visat att Finland fortfarande placerar sig bland de bästa. De finländska 
elevernas matematiska kunskap ligger på toppnivå i OECD-länderna, också i läsning är de 
bäst inom OECD. Det naturvetenskapliga kunskaperna håller högsta klass och nivån är hög 
också i fråga om förmågan att lösa problem. 
 
De Svenska resultaten lever inte upp till samma nivå., genomgående visar de svenska eleverna 
sämre resultat. I läsförståelse ligger de på en genomsnittlig nivå, från att tidigare ha legat över 
snittet. I naturvetenskap presterar de svenska eleverna för första gången under OECD-snittet. 
Och i matematik ligger eleverna på en genomsnittlig nivå, efter att i den förrförra 
Pisaundersökningen 2003 legat över det internationella snittet. Nära en femtedel av de 
svenska eleverna når inte upp till basnivån i läsförståelse. Detta leder till att den svenska 
skolan blivit mindre likvärdig, enligt Skolverkets presentation av OECD-undersökningen. 
 – Resultaten är ingen överraskning, anser utbildningsminister Jan Björklund. 
Vad anser Ni kan vara orsaken till att två grannländer som Sverige och Finland kan nå så 
oerhört olika resultat? 
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Är det något ni finner oklart eller att ni har annat intresse i min undersökning tveka inte att 
fråga. Denna intervju är frivillig och Ni är självklart anonyma i denna undersökning! 
Tacksam för svar! 
MVH 
Caroline Andersson 
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Bilaga 2 Intervjufrågor till högre uppsatta personer 

Till (namnet på personen i fråga)  

Jag heter Caroline Andersson, är 25 år och bor på Åland. Jag studerar på Högskolan i Gävle 
till barnträdgårdslärare och är nu inne på min sista termin. Jag skriver mitt examensarbete just 
i detta nu och det skulle vara mig en ära om Ni ville kommentera ett par frågor som jag har. 
Jag skall jämföra Finland, Åland och Sveriges olika sätt gällande att vi i Finland och Åland 
har förskoleundervisning på daghemmet (med undantag) och Sverige har förskoleklass. 

Jag vill i mitt examensarbete jämföra Finland, Åland och Sverige inom några av de faktorer 
som skiljer länderna åt när det gäller vad respektive lands sexåringar befinner sig i för 
verksamhet året innan årskurs ett. Detta vill jag göra för att jag själv bor i Finland (på Åland) 
och jag har under utbildningen fått ta del av hur olika dessa länder är, bland annat att i Sverige 
heter det förskoleklass, detta betyder att hela året innan barnet skall börja årskurs ett så 
befinner de sig i ett förberedande klimat och koncept. I Finland är daghem samma sak som 
Sveriges Förskola och Finland har inte i regel förskoleklass, i Finland och på Åland är man på 
daghemmet tills man skall börja årskurs ett och varje dag har man förskoleundervisning 
medans de yngre barnen sover/vilar. 

1. Hur ser Ni på dessa olikheter, ser Ni att det är bäst att fortsätta som det är nu eller borde 
man ta efter Sverige och börja ha skilt daghem för 3-5 åringar och sedan skilt för 6 åringarna? 
Hur kan dessa skillnader påverka framtiden för barnen? 

2. PISA är ett OECD-projekt som syftar till att undersöka i vilken grad respektive lands 
utbildningssystem bidrar till att undersöka om elever som snart kommer att ha avslutat den 
obligatoriska skolan är rustade att möta framtiden. Studien mäter kunskaper i läsförståelse, 
matematik, problemlösning och naturvetenskap och 2010 deltog 65 länder eller regioner, 
undersökningarna har visat att Finland fortfarande placerar sig bland de bästa. De finländska 
elevernas matematiska kunskap ligger på toppnivå i OECD-länderna, också i läsning är de 
framgångsrika inom OECD. Det naturvetenskapliga kunskaperna håller högsta klass och 
nivån är hög också i fråga om förmågan att lösa problem. 

De Svenska resultaten lever inte upp till samma nivå, genomgående visar de svenska eleverna 
sämre resultat. I läsförståelse ligger de på en genomsnittlig nivå, från att tidigare ha legat över 
snittet. I naturvetenskap presterar de svenska eleverna för första gången under OECD-snittet. 
Och i matematik ligger eleverna på en genomsnittlig nivå, efter att i den förrförra 
Pisaundersökningen 2003 legat över det internationella snittet. Nära en femtedel av de 
svenska eleverna når inte upp till basnivån i läsförståelse. Detta leder till att den svenska 
skolan blivit mindre likvärdig, enligt Skolverkets presentation av OECD-undersökningen. 

 – Resultaten är ingen överraskning, anser utbildningsminister Jan Björklund. 

Vad anser Ni (namnet på personen i fråga) att kan vara orsaken till att två grannländer som 
Sverige och Finland kan nå så oerhört olika resultat? 

Evigt tacksam för svar! 

MVH/Caroline Andersson 
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