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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att belysa vårdnadshavares syn på förskoleverksamheten. Min 

förhoppning är att genom detta bidra till en ökad förståelse för förskolebarnens 

vårdnadshavare och därmed främja en god samverkan mellan förskola och hem.  För att 

nå syftet och få svar på studiens frågeställningar användes inslag av både kvantitativa och 

kvalitativa metoder i form av webbenkät och intervjuer. I webbenkäten som främst rörde 

vårdnadshavares attityder till förskolans läroplan deltog 71 vårdnadshavare och i de 

semistrukturerade intervjuer som främst fokuserade på samverkan, erfarenheter och 

läroplan intervjuades två vårdnadshavare. Svaren från webbenkät och intervjuer 

analyserades och det relevanta för syftet sammanfattades sedan i resultatet. Resultatet 

visar på att det rådde skiftande attityder till läroplanen och dess mål, där läroplanskategorier 

som normer och värden samt barns inflytande mötte fler positiva attityder än barns 

utveckling och lärande. Även de förväntningar som vårdnadshavare hade på 

förskoleverksamheten var varierande, en tanke om att ”barn ska få vara barn” och att det 

är viktigt att de får ”bara leka också” förekom dock hos flera av respondenterna. 

Angående samverkan med förskolan är respondenterna i undersökningen relativt nöjda 

med den samverkan som finns och den information de får via olika sorters 

kommunikation, hos en respondent finns det dock en vilja av att vilja veta mer om 

förskoleverksamheten, något som förskolan inte vet om.  

 

Sökord: föräldrasamverkan, föräldrakontakt, vårdnadshavare, förälder, föräldrar, 

samverkan, förskola och hem, läroplanen, förskolans läroplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

 

Vårdnadshavare ger dig ansvaret över det viktigaste som de har. 

 Det är viktigt att de känner sig trygga med dig.  

 

Jag vill börja med att tacka min lokala lärarutbildare Maria. Tack för att du har fått mig 

att förstå hur viktigt det är att jag som förskollärare hela tiden strävar efter att skapa en så 

god föräldrakontakt som möjligt. Detta för förskolans, min, vårdnadshavarens och inte 

minst för barnets skull. 

Jag vill också tacka de vårdnadshavare som deltog i min studie, utan er medverkan hade 

jag inte kunnat genomföra detta.
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1. Inledning 
Idag går 84 % av alla 1-5-åringar i förskolan och en av anledningarna till att det är fler än 

någonsin kan vara ett ökat intresse för förskolans pedagogiska innehåll (Skolverket, 2014). Det 

talas mycket om pedagogiskt innehåll, lärande och läroplan. Men förstår vårdnadshavare vad 

det egentligen är som sker på förskolan? Under de år som jag varit förskollärarstudent har jag 

följt flera diskussioner mellan förskollärare och pedagoger på sociala medier. Något som jag 

upptäckt när jag läst dessa är att många förskollärare ofta tycks uppleva att vårdnadshavare inte 

förstår sig på förskoleverksamheten och att de inte är intresserade av lärandet som sker i 

förskolan. Detta baseras då ofta på att vårdnadshavare säger ”dagis” istället för förskola eller 

”fröken” istället för förskollärarens namn. Att vissa vårdnadshavare endast frågar personalen 

om omsorgsbiten tolkas ofta av förskollärare som att vårdnadshavarna inte bryr sig om vad 

barnet lär.  

Jag har också följt diskussioner mellan vårdnadshavare som gjort att jag upplevt att 

vårdnadshavaren faktiskt ofta saknar kunskap om vad som sker på förskolan. Ett exempel är 

när vårdnadshavare talat om matematik och uttryckt sig i stil med ”Matematik i förskolan? Låt 

barn vara barn, lära sig räkna kan de göra i skolan”. Matematiken är en del av Läroplanen 

(Skolverket, 2010) hur kommer det sig att vårdnadshavare inte fått information om vad 

matematik i förskolan innebär? Eller har vårdnadshavare inget intresse av att veta?  

Enligt Flisling m.fl. (1996) bygger en god relation mellan förskola och hem på att förskolläraren 

anser att vårdnadshavare har något att tillföra och att vårdnadshavare själva är intresserade av 

barnets utveckling. Sheridan (2009) förklarar att en god samverkan och en delaktig 

vårdnadshavare bygger på att vårdnadshavaren också har kunskap och insyn i 

förskoleverksamheten. Under min verksamhetsförlagda utbildning startade 

förskoleverksamheten ett Instagramkonto där de med bild och förklarande text kunde visa 

vårdnadshavare vad deras barn gjorde på förskolan. En av vårdnadshavarna uttalade sig mycket 

positiv till detta och förklarade att det kändes som att hen var mer delaktig och att det var enklare 

att fråga barnet och förskollärarna om dagen efter denna typ av insyn i verksamheten. Detta 

tyckte jag var intressant, kan det vara så att förskolan behöver bli tydligare och ge 

vårdnadshavare en bättre insyn i förskoleverksamheten?  Enligt Flisling m.fl. (1996) är det 

förskollärarna som har störst förutsättningar att påverka vilken relation som finns mellan dem 

och vårdnadshavare, jag tror det ligger mycket i det. Dock upplever jag att det saknas kunskap 

och jag tror vi förskollärare behöver bli bättre på att se förskolan från vårdnadshavarnas 

perspektiv.   

Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2010) menar att förskollärare som vågar släppa 

kontrollen och försöker närma sig barns perspektiv, ger barn större möjlighet till inflytande och 

delaktighet. Min tanke med denna studie är att detta även gäller vårdnadshavare, vi förskollärare 

behöver kunskap och förmåga att se förskolan från vårdnadshavares perspektiv. Detta för att 

bygga en god samverkan, där vårdnadshavare känner sig delaktiga i verksamheten och har ett 

inflytande i den.  
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2. Syfte och Frågeställningar 

 

2.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa vårdnadshavares syn på förskoleverksamheten. Min 

förhoppning är att genom detta bidra till en ökad förståelse för förskolebarnens vårdnadshavare 

och därmed främja en god samverkan mellan förskola och hem.   

 

2.2 Frågeställningar 
 

Vilka förväntningar finns det hos respondenterna gällande deras barns vistelse på förskolan?  

Hur beskriver respondenterna sin samverkan med förskolan samt den information de får om 

förskolans verksamhet? 

Vilka kunskaper och erfarenheter av läroplanen finns det hos respondenterna? 
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 3. Teoretiska utgångspunkter 

 I detta kapitel kommer centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter redogöras med hjälp 

av relevant litteratur och forskning. 

3.1 Centrala begrepp 

Läroplan 

En läroplan är riktlinjer som regeringen utfärdat för det offentliga skolväsendet. Förskolans 

läroplan har funnits sedan 1998. (Nationalencyklopedin, hämtad 2014-11-25) 

Samverkan 

I detta denna studie används Skolverkets (1998) beskrivning av föräldrasamverkan, de menar 

att föräldrasamverkan innebär all kontakt som sker mellan förskola och hem. Samverkan kan 

enligt Nationalencyklopedin (hämtade 2014-11-25) beskrivas som ett ”gemensamt handlande 

för visst syfte”. 

Inflytande  

Inflytande innebär ”möjlighet att påverka viss utveckling.” (Nationalencyklopedin, hämtad 

2014-11-25) 

3.2 Läroplan 

3.2.1 En förskola med läroplan 

I uppbyggnadstiden av förskolan hade staten stort inflytande. Förskolor styrdes genom att det 

fanns ett statsbidrag som kopplades till regler som förskolorna var tvungna att följa, dessa regler 

innefattade bland annat vilken storlek barngrupper fick ha och vilken personaltäthet som 

krävdes för verksamheten. Tanken var att detta skulle bidra till att skapa en enhetlig förskola 

med likställig kvalitet i hela Sverige.  Att förskolan styrdes centralt var dock något som ofta 

kritiserades, kritiker menade bland annat att den enskilda förskolans handlingsfrihet var knapp 

och att den enskilda förskolan borde få ta fler egna beslut (Persson 1998.) 

Under sent 1970-tal påbörjades diskussioner om en precisering av förskolan, man ville ha 

tydligare innehåll, struktur och planering i förskoleverksamheten. Under början av 1980-talet 

började motioner med krav på tydligare mål, tydligare riktlinjer och en läroplan för förskolan 

att komma in i riksdagen.(Utbildningsdepartementet, 2003) Under 1980-talet skedde sen stora 

förändringar, mycket av det ansvar som tidigare varit statens lades nu på kommunerna och 

staten hade inte längre lika stort inflytande på det juridiska och ekonomiska planet. De tidigare 

reglerna om bland annat barngruppers storlek och personaltäthet avskaffades och ersattes av 

målformuleringar som skulle vara statens nya sätt att styra kommuners verksamheter. I 

samband med detta trädde socialtjänstlagen (SoL) i kraft. Lagen angav mål för 

förskoleverksamheter, den angav dock inte hur dessa mål skulle uppnås utan det var upp till 

kommunerna att själva tolka den och besluta hur de ska förverkliga målen. Detta är enligt 

Persson (1998) ett exempel på hur förskolan gått från regelstyrning till målstyrning. Förskolan 

styrdes av ett pedagogiskt program där staten utarbetat principiella mål, kommunerna fick 

utarbeta riktlinjer och förskolan fick göra en lokal plan av den pedagogiska verksamheten. 

(Persson 1998) 
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1998 överfördes förskolan till utbildningsdepartementet och samma år fick förskolan sin första 

läroplan. Med läroplanen länkades förskolan och skolan ihop på så sätt att de byggde på samma 

syn om kunskap, lärande och utveckling. Genom att övergå till utbildningssystemet och införa 

läroplan skulle förskolans pedagogiska uppdrag förstärkas. (Skolverket, 2008) 

Efter att förskolan fick sin läroplan 1998 så skedde en revidering av den 2010. Lärarnas Nyheter 

(2011, hämtad 2014-12-02) beskriver, med hjälp av skolverkets undervisningsråd, läroplanen 

och de förändringar som blev efter att den reviderades 2010, enligt utbildningsrådet är 

läroplanen i princip den samma, men efter 2010 blev den tydligare. Detta skedde bland annat 

för att skapa en likvärdig kvalitet i förskolorna, alla skulle förstå vad målen innebar och det 

krävdes därför kompletteringar och förtydliganden. För att förstå sig på läroplanen krävs det 

enligt undervisningsrådet, Magdalena Karlsson (refererad i Lärarnas Nyheter, 2011) att man 

har läst hela, man behöver förstå grundtanken med läroplanen och det går enligt henne inte att 

plocka ut de olika målen var för sig. Matematikmål fanns med i läroplanen redan 1998, men i 

och med revideringen vecklades målen ut så de blev lättare att förstå, detta då alla förskolor inte 

arbetat med matematik på rätt sätt. Naturvetenskap och teknik fick ett större fokus i och med 

revideringen, kraven höjdes och målet var att förskolan skulle börja arbeta mer med teknik än 

vad de gjort tidigare. (Lärarnas Nyheter 2011). 

Idag har vi ett målstyrt utbildningssystem där staten beslutar om lagar, förordningar, mål och 

riktlinjer. Kommuner eller huvudmän organiserar verksamheter utifrån målen och personalen 

på förskolorna ansvarar för att arbeta mot de mål och riktlinjer som finns (Åsen, Vallberg Roth, 

2012) Utöver läroplanen har vissa förskolor egna policydokument som utan att strida mot 

läroplanen används som ett komplement. (Utbildningsdepartementet, 2014, Hämtad 2014-10-

08) 

3.2.2 Vad är en läroplan? 

 

Läroplan avser, som ordet anger, en plan för lärande, dvs. en form av studieplan. Termen 

läroplan, som den används i svenskan, är svår att översätta. På engelska är curriculum 

det ord som torde komma närmast. Curriculum kommer från latinet och betyder 

ursprungligen löparbana. I pedagogisk facklitteratur avser begreppet curriculum en 

utbildnings grundläggande mål och inriktning. 

 (Jord för växande, Utbildningsdepartementet, 1998 s.97) 

Enligt Vallberg Roth (2011) är innebörden av begreppet curriculum kurs eller studiegång och 

läroplan är ett presenterat innehåll för lärande och studier.  

I Sverige infördes läroplanen för förskolan 1998 och den är till största del skapad utifrån teorier 

om att barn lär i samspel med andra och i samspel med sin omgivning. (Sheridan m.fl. 2009) 

Syftet med läroplanen i förskolan är att den ska bidra till en likvärdig förskola med hög kvalitet. 

I förskolans läroplan finns det dock inga mål som ska uppnås, däremot finns det mål som ”anger 

inriktningen på vad förskolan ska arbeta mot och sträva efter när det gäller barnets utveckling 

och lärande” (Skolverket, 2005 s.2) Att läroplanen finns garanterar dock inte att förskolor blir 

likvärdiga. Bo Lindensjö och Ulf P Lundgren (1986, Refererad i Sheridan m.fl. 2009 s.21) 

skiljer mellan två olika nivåer när det gäller läroplaner och menar att det är en sak vad som 
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formuleras i läroplanen, ”formuleringsnivån”, och en annan sak hur den omsätts i praktiken, 

”realiseringsnivån”. Den pedagogiska kvalitén i förskolan, vilka möjligheter barnen får, 

kommer att bli olika beroende på vilken kunskap förskollärarna har och hur de förstår sitt 

uppdrag. Det har visat sig att de förskolor som redan innan läroplanen hade hög kvalitet, efter 

införandet ökade ännu mer i både kvalitet och pedagogisk medvetenhet. (Sheridan m.fl. 

2009,2010) 

3.2.3 Läroplan om förskolans uppdrag 

Enligt läroplanen (Skolverket, 2010) ska förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande och 

detta ska ske i en miljö som är rolig, trygg och lärorik för alla barn. Förskolan är en plats med 

en pedagogisk verksamhet där lärande, omsorg och fostran ska bilda en helhet. 

3.2.4 Läroplan och skollag om föräldrasamverkan och föräldrainflytande 
 

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling 

och växande. Skolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje 

barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Skolverket, 2010, s.5 

Enligt skollagen (2010:800) och läroplanen (Skolverket, 2010) ska vårdnadshavare ges 

möjlighet att ha ett inflytande över barnets utbildning. De ska också informeras fortlöpande om 

sitt barns utveckling och erbjudas utvecklingssamtal minst en gång per år.  

Förskollärare ska enligt läroplanen ge vårdnadshavare en god introduktion i förskolan och ge 

dem möjlighet att vara delaktig i förskoleverksamheten. En förutsättning för att vårdnadshavare 

ska kunna påverka och ha ett inflytande i förskoleverksamheten är enligt läroplanen att 

förskolan är tydlig i fråga om mål. (Skolverket, 2010)  

3.3 Samverkan och inflytande 

Det har alltid varit viktigt med goda relationer mellan förskola och familj för att 

verksamheten ska bli så bra som möjligt och för att barnen och föräldrarna ska trivas 

och känna sig trygga. Men sedan läroplanen 1998 kom har ambitionerna med 

föräldrakontakterna vridits ett snäpp längre. Då blev det fastställt vad föräldrarna har 

för rättigheter till information, insyn och inflytande och att det är förskolans ansvar att 

se till att relationerna mellan hem och förskola fungerar. 

Lärarnas Nyheter 2010-08-13 (Hämtad 2014-10-20) 

I både läroplan (Skolverket, 2010) och skollag kan vi se att det ska finnas en samverkan mellan 

hem och förskola och att detta är viktigt. Otydligare är det vad samverkan och inflytande 

innebär. I detta avsnitt kommer relevant forskning och litteratur om vårdnadshavares samverkan 

och inflytande i förskolan att redogöras.  

3.3.1 Föräldrasamverkan och föräldrainflytande 

Föräldrasamverkan i förskolan är något som länge har betonats. Sandberg och Vuorinen (2007) 

redogör för hur begreppet samverkan har haft en innebörd som ändrats av den tidsanda och det 

politiska klimat som pågått. I den tidiga förskoleverksamheten innebar samverkan att 

förskolans personal gav mödrar råd och stöd om barnuppfostran, det var inte bara barnen som 

fostrades utan även vårdnadshavarna. Sandberg och Vuorinen (2007) beskriver också hur det 
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kunde se ut på 70-talet när förskolor bjöd in föräldrar till samverkansdagar med lättsamt tema. 

Det kunde till exempel handla om att de skulle leka lekar tillsammans, vilket det tydligen fanns 

föräldrar som inte uppskattade. Idag har de lättsamma formerna för samverkan till stor del 

ersatts av mer formella former som till exempel föräldraråd. Enligt Ferm (1993) är samverkan 

ett sätt att beskriva att alla parter ska kommunicera bra, föräldrasamverkan innebär enligt 

honom kommunikation med vuxna. Skolverket (1998) menar att samverkan syftar på all 

kontakt som sker mellan förskola och hem.  

I utbildningsdepartementets rapport var-dags-inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning 

(1998) skriver de att barnen ska ha inflytande och kunna vara med och påverka i förskolan. Då 

vårdnadshavare har det stora ansvaret för barnets utveckling och fostran och barnet själv på 

grund av sin ålder inte kan ha inflytande fullt ut, ska vårdnadshavare ha inflytande ”åt barnet” 

och vårdnadshavares inflytande ska minska i samma takt som barnet blir äldre och själv kan 

uttrycka sig. (Utbildningsdepartementet, 1998) Samtidigt är barns inflytande och delaktighet 

idag ofta begränsat på grund av förskollärares förhållningssätt. Sheridan, Pramling Samuelsson 

& Johansson (2010) menar att förskollärare som vågar släppa kontrollen och försöker närma 

sig barns perspektiv, ger barn större möjlighet till inflytande och delaktighet. 

Arner (2009) skriver om att det kan vara svårt att skilja på begreppet inflytande och begreppet 

delaktighet, hon menar att begreppen ofta används med samma mening. Dock skriver hon att 

när hon talar om barns inflytande och barns delaktighet så menar hon att ett delaktigt barn är 

delaktig i det som förskolläraren redan bestämt medan ett barn som har inflytande kan vara med 

och bestämma. På samma vis går det att se på vårdnadshavares inflytande och delaktighet, 

vårdnadshavare har rätt till inflytande i deras barns utbildning, men hur vårdnadshavare och 

förskollärare tolkar inflytande är troligen varierande. Enligt Arner innebär att någon har en 

rättighet, att någon annan har en skyldighet. Hon skriver att då barnet har rätt att ha inflytande, 

så har förskolan också en skyldighet att erbjuda barnet detta.  

3.3.2 Varför föräldrasamverkan och föräldrainflytande?  

Demokrati 

Ett motiv för varför det är viktigt att vårdnadshavare är delaktiga och har inflytande i förskolan 

är att det är en mänsklig rättighet att ha inflytande. Förskola och skola ska fostra demokratiska 

medborgare och arbeta med grundläggande demokratiska värden som inflytande och 

jämställdhet. Detta enligt Utbildningsdepartementet (2003 s.9) som också skriver ”Att fostra 

barn till demokratiska medborgare förutsätter att de redan från förskoleåldern har inflytande 

genom att kunna påverka sin egen situation och verksamhetens innehåll.”   

Förskolan, barnet och lärandet 

Ett annat motiv är att vårdnadshavares engagemang i förskolan är mycket betydelsefullt för 

både förskolan, barnet och lärandet. Samverkan mellan förskola och hem ska ske för barnets 

skull och engagerade vårdnadshavare för inte bara sina barns talan, de bidrar också till att 

barnen får en mer positiv uppfattning om förskola och skola (Utbildningsdepartementet, 2003). 

Att de vuxna samverkar och finns till för barnet har också visat sig ha en positiv effekt på 

barnets utveckling och lärande. Vårdnadshavares och förskollärares uppgift kan ses som att de 

tillsammans ska leda barnen in i samhället. Hur de lyckas med denna uppgift beror helt på vilket 

samspel som finns mellan parterna (Flisling m.fl. 1996). Enligt Sheridan m.fl. (2010) är 
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vårdnadshavare ofta nöjdare med förskolor där det finns flera olika former av samverkan och 

förskollärare som anser att vårdnadshavare inte är intresserad av att ha en god samverkan är 

ofta från förskolor som har ett mindre utbud av samverkansformer. Det är främst förskolans 

ansvar att det finns en fungerande samverkan mellan förskola och hem, ansvaret ska inte läggas 

på vårdnadshavaren, förskolan ska sträva efter en god samverkan och visa respekt till 

vårdnadshavare oavsett om de tycks vara intresserade eller inte. (Flisling, Fredriksson och 

Lund, 1996) Vårdnadshavare kan också ha erfarenheter och se saker ur ett annat perspektiv än 

förskolans personal, vilket kan bidra till att förskolan utvecklas och blir bättre 

(Utbildningsdepartementet, 2003). Enligt Flisling m.fl. (1996) kan förskolläraren inte göra ett 

bra jobb utan tillgång till vårdnadshavarens kunskaper. Vidare skriver de att förskollärare inte 

kan skapa en välfungerande inlärningsmiljö för barnet om barnets vårdnadshavare inte upplever 

att de har en bra kontakt med förskolan och förskolan stärker dem i sin roll som vårdnadshavare. 

Barnets olika världar  

Rahm och Wall (1990) skriver att barn vistas i olika världar och att de vuxna måste knyta ihop 

dessa världar för att skapa ett sammanhang och låta barnen uppleva kontinuitet. Kontinuitet är 

extra viktigt för förskolans yngre barn som är beroende av de vuxna och de återkommande 

rutinerna i förskolan (Sheridan m.fl., 2009.) Ett sätt att se på samverkan mellan förskola och 

hem är att se det som en ”delad vårdnad”, en delad vårdnad där vårdnadshavare och 

förskollärare är beroende av varandra för att frambringa en så bra omsorg som möjligt för barnet 

(Gars, 2002). Vårdnadshavare och förskollärare bör mötas, komma överens och ha en 

ömsesidig respekt för varandra, för barnets skull. (Gars, 2002; Rahm och Wall, 1990) 

Att förskolan och hemmet kan beskrivas som olika världar som behöver knytas samman på 

något vis tycks många vara överens om. Enligt Sheridan m.fl. (2009 s.96) är vårdnadshavares 

och förskollärares kunskap om barnets skilda världar en förutsättning för att skapa en god 

samverkan. För att kunna vara med och påverka och ha ett inflytande behöver vårdnadshavare 

ha både kunskap och insyn i förskoleverksamheten, men även förskollärare behöver ha kunskap 

om barnets hemmiljö. Att denna kunskap finns är dock inget som ska tas för givet. Enligt 

Sheridan m.fl. (2009) visar en internationell studie att vårdnadshavare och förskollärare visste 

mycket lite om barnets olika världar och att det som vårdnadshavarna trodde sig veta var baserat 

på antaganden. I det skilda världarna – hemmet och förskolan- visade det sig också att 

vårdnadshavare och förskollärare hade helt olika beskrivningar på ett och samma barn: 

En del föräldrar beskriver sitt barn som aktivt, initiativtagande, socialt, kommunikativt 

och kreativt i samspelet med andra barn. Lärarna beskriver barnet som avvaktande, 

blygt, tystlåtet och lite försiktigt eller som ett barn ofta i konflikt med andra barn. 

(Sheridan m.fl. 2009 s.96)  

Enligt Flisling m.fl.(1996) är det förskolläraren som har störst förutsättningar att påverka vilken 

relation som finns mellan sig själv och vårdnadshavare. Det bör alltså vara förskolan som har 

störst förutsättningar att skapa en god samverkan mellan förskola och hem. Flisling m.fl. skriver 

också att en god relation bygger på att förskollärare anser att vårdnadshavare har något att 

tillföra och att vårdnadshavarna själva är intresserade av barnets utveckling.  
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3.4 Tidigare Forskning 

3.4.1 Utvecklingssamtalet, där mötet mellan förskola och hem blir extra tydligt 

Gars (2002) och Markström (2005) har studerat utvecklingssamtalet i förskolan. Medan Gars 

fokus legat på att undersöka hur förskollärare och vårdnadshavare upplever 

utvecklingssamtalen så har Markström fokuserat på att analysera samtalen genom 

ljudupptagningar från verkliga utvecklingssamtal. Markström ville ta reda på vad som 

egentligen sades på utvecklingssamtalen och hur samtalen användes av vårdnadshavare och 

förskollärare. Markström (2005) förklarar utvecklingssamtalet som en social avgränsad praktik 

där mötet mellan vårdnadshavare och hem blir extra tydligt. Gars (2002) har valt att förklara 

samverkan mellan förskolan och hemmet som en ”delad vårdnad”. Då barn spenderar mycket 

tid i förskolan idag menar hon att vårdnadshavare och förskollärare delar på den vardagliga 

omsorgen av barnen. En bra samverkan mellan förskola och hem gynnar barnens välbefinnande 

både på förskolan och hemma, det påverkar även barnens utveckling och lärande positivt.  

Både Gars (2002) och Markströms (2005) studier visar på att det är förskollärarna som styr 

utvecklingssamtalen, det är de som har planerat vad som ska tas upp och det är deras uttalanden 

som står i fokus. Enligt Markström (2007) förekommer värderande, kategoriserande och 

bedömande inslag mot barnet i utvecklingssamtalen vilket skapar en bild av hur ett ”normalt” 

förskolebarn bör vara. Gars (2002) menar att detta är något som inte få förekomma. 

Utvecklingssamtalet ska fokusera på barnets utveckling och lärande, det ska inte användas för 

att utvärdera barnet och skapa en norm för vad som anses vara normalt. Något som visar sig i 

Gars (2002) studie är att förskollärarna i undersökningen har en tro om att vårdnadshavare under 

utvecklingssamtalet vill veta om deras barn utvecklas ”normalt”, detta tycks dock inte stämma 

med vårdnadshavarnas uttalanden. Enligt vårdnadshavarna finns det en oro för hur barnet har 

det och fungerar i barngruppen, ingen nämner någon oro för barnets utveckling. I Gars studie 

visar det sig också att vårdnadshavarna och förskollärarna tycks ha skilda åsikter om vems fel 

det är om barnet uppträder på ett icke normativt sätt, förskollärarna antyder att problem hos 

barnet kommer ifrån hemmet och vårdnadshavare skuldbelägger ofta förskolan. I 

utvecklingssamtalet förväntar sig vårdnadshavarna att få ta del av förskollärares beskrivning av 

deras barn och samtliga vårdnadshavare i undersökningen menar att utvecklingssamtalets 

huvudsyfte är att ta del av hur barnet trivs och fungerar i grupp och i förskoleverksamheten. 

(Gars, 2002) 

Markströms (2005) analyser tyder på att samtalet används för att knyta ihop förskola och hem 

genom att information utbyts från båda parter. Hon upptäckte också att det sker en 

”pedagogisering” av vårdnadshavarna. Med pedagogisering menar Markström (2013) att 

vårdnadshavares barnsyn blir mer lik förskolans barnsyn där bland annat ett livslångt lärande 

står i fokus. Detta sker bland annat genom att förskolan skickar hem lappar inför 

utvecklingssamtalet där vårdnadshavare får fylla frågor, exempelvis om de läser för sitt barn. 

Markström menar att dessa frågor riktas mot barnet men att de också riktas till vårdnadshavare 

på de vis att de berättar för vårdnadshavaren vad som i förskolan anses vara viktigt för barnet. 

Utvecklingssamtalet präglas av vad förskolan anser att barnen behöver för att vara ett 

välfungerande förskolebarn och utifrån ett pedagogiskt synssätt. Detta menar Markström är 
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något som ställer krav på vårdnadshavarna, vårdnadshavarna måste förstå förskolans pedagogik 

och se sitt barn med ”pedagogiska glasögon”.  

3.4.2 Möjligheter eller problem 

Lika som Gars (2002) skriver Andersson (2004) att det finns ett för stort fokus på ”problem” 

hos barnen och att förskolor allt för ofta letar orsaker till dessa problem utanför förskolan. 

Anderssons åsikt är att det inte finns några problem som tillhör barnen och att förskolan istället 

bör fokusera på att analysera förskoleverksamheten och dess pedagogiska miljö. Om ett barn 

till exempel har svårt att anpassa sig i förskolegruppen så menar Andersson att detta bland annat 

skulle kunna bero på brister i kontakten mellan förskola och hem, då tidigare forskning enligt 

henne visat att en god samverkan mellan hem och skola är en av de viktigaste faktorerna för att 

ett barn ska anpassa sig i sin klass.  

Enligt Andersson pekar tidigare forskning på att de flesta lärare vill ha en fungerande 

samverkan med hemmet. Men hon menar att vårdnadshavarna allt för sällan lägger resurser på 

detta och att lärarna allt för ofta talar illa om vårdnadshavare i personalrummet. 

Allt går att se utifrån olika perspektiv. Som visats tidigare i denna uppsats finns det ofta ett 

fokus på problemen i förskola och skola. Detta är något som även går att se i tidigare forskning 

om barn och ungdomar. Mycket forskning handlar om de problem och svårigheter som finns 

hos barnet eller i barnets miljö. Andersson (2003) belyser att forskning allt för sällan fokuserar 

på barn som har det bra och som det går bra för.  

Andersson (2004 s.22-23) beskriver två modeller som visar på två olika utgångspunkter: 

 Resursmodellen – En positiv modell där fokus ligger på att se de möjligheter och 

resurser som finns. 

 Underskottsmodellen – En negativ modell där fokus ligger på att se brister hos individ 

och i miljö. 

De två modeller som Andersson beskriver visar på två olika utgångspunkter som kan finnas hos 

personalen i en förskoleverksamhet. Andersson (2004) menar att mycket går att se både från 

den positiva och den negativa sidan och menar att ”Pessimisten säjer att det är ett moln framför 

solen; optimisten att det är en sol bakom molnet” (s.22). Vidare förklarar hon att om man endast 

ser på ett problem utifrån underskottsmodellen så ser man ofta brister hos barnet. Man vill ha 

en förklaring till varför problemet finns och sätta in extra insatser för att kompensera detta. 

Resursmodellen fokuserar istället på att förstärka det positiva och att ta till vara på de resurser 

och krafter som redan finns. I förskolan menar både Andersson (2004) och Gars (2002) att det 

är vanligt att fokusera på det negativa, om det finns något negativt att säga om ett barn, eller 

om ett barn inte följer normen för vad som ses som normalt är det vanligare att diskutera detta 

barn än ett barn som utvecklas och följer normen. Det fokuseras alltså inte lika mycket på det 

barn som inte anses ha problem och det sägs mindre om detta barn i förskolans kontakt med 

vårdnadshavare.  

I ett debattinlägg med rubriken ” Jag lovar att utbilda – om du uppfostrar!” (Sydsvenskan. 

Hämtad 2014-11-05) skriver Jennie Bengtsson, lärare, om ett problem som hon upplever sitt 
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arbete: hon blir ifrågasatt av vårdnadshavare. I texten går det att läsa hur läraren upplever att 

bli ifrågasatt och hon ställer frågor till vårdnadshavare med fokus på vem som vet bäst: 

Jag är lärare. Tillsammans med eleverna utformar jag undervisningen. Kursinnehållet 

berättar vad jag ska undervisa om och kunskapskraven vad som krävs för olika betyg. 

Vi ska sätta elevernas visade kunskap i relation till kraven för de olika betygsstegen. 

Vem klarar av detta jobb bäst? Du som förälder, eller jag? Vem har relevant utbildning 

för detta, du eller jag? Vem kan utan och innan kraven för ämnena svenska och engelska, 

du eller jag? 

Jennie Bengtsson fortsätter sitt debattinlägg med att berätta att hon vet bäst samtidigt som hon 

uppmanar vårdnadshavare till att uppfostra sina barn då, enligt henne, ouppfostrade barn gör att 

hon har svårare att utföra sitt jobb och utbilda klassen. Hon hänvisar också sitt arbete till att hon 

följer läroplanen, samtidigt som hon avslutar sin text med ”Låt mig få sköta mitt jobb. Låt mig 

få sköta betygssättningen ifred. Låt mig utbilda ditt barn i skolan så kan du fokusera på att 

uppfostra barnet hemma!”.  Andersson (2004) skriver att det i skolans värld ofta är lärarna som 

är experter och att vårdnadshavare är en bortglömd resurs som ideligen benämns som jobbiga. 

Detta går ofta att se i debattartiklar där förskollärare och lärare anklagar vårdnadshavare för att 

vara jobbiga och okunniga och barn för att vara ouppfostrade som i exemplet ovan. Enligt 

Andersson (2004) uppstår det ett ojämnt maktförhållande i samverkan mellan förskola och hem 

vilket enligt henne kan bidra till att vårdnadshavare inte blir lyssnade på. 

3.4.3 Samverkan ur vårdnadshavares perspektiv 

Andersson (2003,2004) har med intervjuer undersökt hur föräldrar upplever samverkan med 

förskolan, genom att ta reda på vad som enligt föräldrarna karakteriserar ett positivt respektive 

negativt möte med förskolan. Enligt Andersson är vårdnadshavare en resurs som allt för många 

gånger glöms bort. Hon har skrivit tre böcker om samverkan varav en utifrån hennes intervjuer 

av vårdnadshavare och hon menar att vi måste lyfta vårdnadshavarnas tankar och uppfattningar 

då de spelar stor roll för barnens vistelse på skolan och förskolan. I hennes studie ”föräldrars 

möte med skolan” visar resultaten på att de vårdnadshavare som har positiva erfarenheter av 

skolan och av kontakten mellan skolan och hemmet, också har barn som är skolmotiverade. 

Bland de vårdnadshavare som har barn med sociala svårigheter eller inlärningssvårigheter 

upplevs samverkan med skolan inte lika positivt. Bland annat skriver Andersson att 

vårdnadshavare till barn med sociala svårigheter upplever att relationen mellan skolan och 

hemmet består av kritik och skuld. Detta är något som går att relatera till Gars (2002) studie där 

det framkom att lärare ofta lägger skulden utanför förskoleverksamheten när det uppstår 

problem för ett barn. 

Anderssons (2003) studie visar att de vårdnadshavare som anser att deras barn har det bra i 

skolan också är relativt nöjda med samverkan mellan skola och hem. Medan de som anser att 

deras barn inte har det så bra i skolan är mindre nöjda och upplever att samverkan inte fungerar. 

De missnöjda vårdnadshavarna upplever ofta att de inte blir respekterade och lyssnad på och 

att det finns brister i kommunikationen mellan skola och hem. Huruvida det handlar om att 

samverkan blir sämre för att barnet har svårigheter eller om barnet får svårigheter för att 

samverkan inte är välfungerande menar Andersson (2003) är svårt att avgöra. Det hon kan se 

är att det finns skillnader i hur vårdnadshavare upplever att de blir bemötta och att det är av stor 
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vikt att vårdnadshavare upplever att de blir bemötta med respekt. Det var även viktigt för 

vårdnadshavarna att de fick tillräckligt med information och att förskollärarna såg deras barn. 

I en studie av Sheridan m.fl. (2009,2010) upplever de flesta vårdnadshavare sig vara nöjda med 

den samverkan som de har mellan hem och förskola och även de menar att det viktigaste är att 

de finns en respekt för dem från förskollärarna, de vill respekteras i sina roller som 

vårdnadshavare. Ett fåtal vårdnadshavare i studien menar dock att deras chans till inflytande i 

förskoleverksamheten skulle kunna bli mycket bättre om förskollärarna hade mer tid för det.  

3.4.4 Vad är en bra förskola? 

Sheridan m.fl. (2009,2010) har undersökt vårdnadshavare och förskollärares attityder till 

förskolan och barns lärande. De redogör att det finns forskning som styrker att en bra samverkan 

är till barnets fördel då det bland annat påverkar barnets välbefinnande, lärande och utveckling 

positivt. En bra samverkan mellan hem och förskola ska också bidra till att lärandemiljöer av 

hög kvalitet skapas i förskolan.  

Sheridan m.fl. hänvisar till en internationell studie (Pramling Samuelsson & Fleer, 2008. 

Refererad i Sheridan m.fl. 2010) som visat att föräldrasamverkan och föräldrainflytande bygger 

på att det finns en tillit mellan vårdnadshavare och lärare. Vårdnadshavare behöver ha kunskap 

samt insyn i förskoleverksamheten för att kunna vara med och påverka och ha inflytande i den, 

förskollärare behöver ha kunskaper om barnets hemmiljö. Enligt den internationella studien och 

de förskolor som ingår i den saknas dock detta, förskola och hem vet inte särskilt mycket om 

varandra och det som de säger sig veta menar man i studien är sådant som är grundat på 

antaganden. Vårdnadshavarna i studien anser sig dock vara nöjda med förskolan och 

förskollärarna, förskolelärarna beskrivs som professionella och förskolemiljön som 

stimulerande. De skillnader som upptäcktes mellan förskollärare och vårdnadshavare var att 

deras beskrivningar av barnen oftast var helt skilda, de hade olika bilder av barnen.  

I Sheridans m.fl. studie visar sig vårdnadshavare vara överens om vad som beskriver en bra 

förskola: 

 I en bra förskola uppmuntrar lärarna barnens intresse av att pröva nya saker, barn blir 

respekterade och kan uttrycka tankar och åsikter. Lärarna arbetar medvetet för att 

utveckla barns sociala kompetens och kreativa förmåga, och barn och lärare bör 

gemensamt bestämma vad barnen ska göra i förskolan (2010 s.57) 

På frågor som handlade om barns lärande i skriftspråk och matematik så skilde föräldrarnas 

åsikter sig åt. Många var positiva till att barnen introducerades till detta i förskolan medan mer 

än hälften var kritiska till detta och menade bland annat att ”barn skulle få vara barn” och ställde 

sig kritiska mot att lärandet ska dominera i förskolan. Förskollärarna i studien var däremot 

överlag positiva till att introducera barnen till matematik och skriftspråk, samtidigt som tanken 

på att ”barn ska få vara barn” överlag var en åsikt som vårdnadshavare och förskollärare delade. 

Även om de flesta hade någorlunda positiva åsikter om matematik och skriftspråk, där vissa 

bland annat menade att det skulle finnas där om barnen själv visade intresse för att lära sig det, 

så fanns det också både vårdnadshavare och förskollärare som ansåg att matematik och 

skriftspråk inte var relevant alls i förskolan och att detta var något som barnen skulle vänta med 

tills att de började i skolan.  
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Sheridans m.fl. (2010) visar på att förskollärarna och vårdnadshavarna hade flera gemensamma 

åsikter om vad som är en bra förskola och att förskolan är en plats där barn tillsammans med 

andra barn och vuxna får utvecklas individuellt och utveckla en social kompetens. Att det fanns 

stora skillnader på vad förskollärare och vårdnadshavare ansåg om matematiken och 

skriftspråket plats i förskolan menar författarna kan bero på att införandet av en läroplan i 

förskolan har påverkat förskollärares attityd till matematik och språk mer än vad det har 

påverkat vårdnadshavares.  

Trots att matematik är något som finns med i läroplanen visar Sheridans m.fl. (2010) studie att 

en stor del av förskollärarna anser sig ha för lite kunskap i ämnet, de visar sig också ha dåliga 

personliga erfarenheter av matematik. Att förskollärare inte känner sig tillräckligt kunniga med 

matematiken är något som går att problematisera. Flisling m.fl.(1996) menar att det är av stor 

vikt att förskollärare är medvetna om vad de har för syfte med sitt arbetssätt, de behöver veta 

varför de gör som de gör när de beskriver sitt arbete för vårdnadshavare. Det handlar om att ha 

både kunskap och ett tydligt, synligt arbetssätt som vårdnadshavare kan ta del av. Samma år 

som Sheridans m.fl. (2010) studie publicerades reviderades förskolans läroplan och enligt 

Lärarnas nyheter (2011), som hänvisar till skolverket, skedde detta bland annat för att den skulle 

bli lättare att förstå och för att samtliga förskolor skulle nå likvärdig kvalitet.  

 I den reviderade versionen har man vecklat ut målen så att de blir lättare att förstå, eftersom 

alla förskolor tidigare inte arbetat så, säger Magdalena Karlsson. 

2.4.5 Känner vårdnadshavare till läroplanen och dess innehåll?  

En undersökning gjord 2012 av Skolverket (2013) visade att nio av tio vårdnadshavare i var 

medvetna om att förskolan har en läroplan, en majoritet av dessa vårdnadshavare ansåg också 

att de i hög eller ganska hög utsträckning kände till läroplanens innehåll. Samma undersökning 

visade dock att var fjärde vårdnadshavare upplevde att de visste ganska lite eller mycket lite 

om läroplanens innehåll.  
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4. Metod 
I detta kapitel beskrivs och motiveras de metoder som använts i studien samt vilka 

forskningsetiska principer som studien utgått från. 

4.1 Metodval 
Anledningen till att jag valde att ta reda på mer om vårdnadshavarnas syn på förskolan var att 

jag vill bidra till en större förståelse för barnens vårdnadshavare och därmed främja en god 

samverkan mellan förskola och hem. Enligt Trost (2005) är en kvalitativ studie rimligt om målet 

är att skapa en förståelse för människors resonemang, något som jag vill göra med denna studie, 

jag vill förstå hur vårdnadshavare i förskolan kan resonera om förskolan. Men min studie 

innehåller också kvantitativa inslag, med en webbenkät. I den kvalitativa metoden är det vanligt 

att generalisera, Bryman (2011) menar att detta är något som bör ske med försiktighet, vad en 

urvalsgrupp som till exempel vårdnadshavarna i denna studie svarar, svarar inte för alla 

vårdnadshavare. Generaliseringar kommer kunna visa sig i denna studie, men då gäller dessa 

endast de vårdnadshavare som deltagit och inte de vårdnadshavare som inte deltagit i studien. 

Studien kommer därför inte heller ge svar på hur vårdnadshavares syn på förskolan är, men 

däremot kommer den kunna ge oss en bild av hur vårdnadshavare kan se på förskolan. 

Från start var tanken att jag skulle göra denna studie med hjälp av intervjuer men då förskolans 

läroplan säger väldigt mycket om förskoleverksamheten och det som sker i 

förskoleverksamheten ansåg jag att det också var av intresse att ta reda på vad vårdnadshavarna 

har för erfarenhet och attityder till den och målen som står skrivna i den. I detta fall ville jag se 

på detta utifrån ett bredare perspektiv och nå fler vårdnadshavare, vilket ledde till att jag valde 

att använda mig av en webbenkät. Genom att använda mig av en webbenkätsundersökning 

nådde jag ut till fler vårdnadshavare än vad jag hade gjort med en intervju, enligt Stukát (2011) 

kan en fördel med enkäter vara att forskaren når ut till fler personer och därmed också får fler 

svar vilket kan ge kraft åt studiens resultat. 

Jag valde alltså att samla in empiriskt material till denna studie med en triangulering av metoder. 

Enligt Stukát (2011) kan en triangulering, en blandning av metoder, användas för att ge en 

större bredd på undersökningsområdet, vilket också var min avsikt med användandet av både 

intervjuer och webenkäter. 

4.1.1 Webenkät 

Enkäterna användes för att undersöka vilka attityder och erfarenheter vårdnadshavare kan ha 

av förskolans läroplan och de mål som står skrivna i den.  

Till studien utformades en strukturerad enkät med likertskala. En strukturerad enkät innebär att 

enkäten innehåller fastställda svarsalternativ, likertskalan innebär att den som svarar får ett 

påstående och sedan fasta svarsalternativ i olika skalor. Strukturerade enkäter med fastställda 

svar är att föredra när en större grupp ska svara på enkäten (Stukát, 2011) då det ofta är lättare 

att svara en enkät med slutna frågor (Bryman, 2011.) I min studie var påståendena mål från 

läroplanen och enkätbesvararen fick med hjälp av en fyrgradig skala svara om hen ansåg att 

läroplansmålet var mycket viktigt, viktigt, inte så viktigt eller oviktigt. Likertskalan används 

enligt Stukát (2011) ofta när man vill mäta attityder. 
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Förutom frågorna om läroplanens mål innehöll enkäten också andra strukturerade frågor där 

respondenten bland annat fick svara på om deras förskola varit tydlig med att förskolan arbetar 

utifrån förskolans läroplan, i dessa fall användes svarsalternativen ja, nej och vet ej. Enkäten 

avlutades med en öppen textruta där svarspersonen fick delge om hen hade några egna 

kommentarer till enkätens innehåll. 

4.1.2 Intervju 

Intervjuerna i denna studie var semistrukturerade vilket innebär att det fanns ämnesområden 

som täcktes in i intervjun, men frågorna som ställdes fick olika ordning beroende av hur de 

passade in i samtalet. I intervjuerna användes åtta stycken huvudfrågor som fokuserade på 

samverkan, inflytande och läroplan, dessa frågor ställdes till båda vårdnadshavarna, sedan 

ställdes också passande följdfrågor. Att använda sig av semistrukturerade intervjuer där 

individualiserade följdfrågor kan ställas är enligt Stukát (2011) ett bra sätt att komma längre 

och djupare på ämnet.  

4.2 Urval 
I den här studien svarade 71 vårdnadshavare på enkäten och intervju genomfördes med två 

vårdnadshavare. Enligt Trost (2005) bör syftet med studien avgöra antalet deltagare, då syftet 

med min studie var att belysa vårdnadshavares syn på förskolan var detta ett svårt avgörande. 

Enligt Trost (2005) är det bättre med få genomföra intervjuer som är ordentligt genomförda än 

att genomföra flera intervjuer och inte ha möjlighet att gå igenom det insamlade materialet med 

samma noggrannhet. Detta var avgörande i mitt val av metod där jag valde att intervjua endast 

två vårdnadshavare med en förhoppning av att få ut så mycket som möjligt ur dessa intervjuer. 

Samtidigt ville jag med studien lyfta fram fler vårdnadshavares syn på förskolan och dess 

läroplan och valde därför att genomföra en enkät med målet att nå minst 50 svarande. Genom 

användandet av enkäter kunde jag nå fler svar utan att riskera att det insamlade materialet skulle 

bli ohanterligt. 

Vårdnadshavarna till enkäten valdes ut genom att jag efterfrågade frivilliga från två en 

föräldragrupp på Facebook med 1099 medlemmar. 1099 frågades varav 71 valde att delta. I 

enkäten fick svarspersonerna ange hur många år de haft barn på förskolan, detta så att jag skulle 

kunna söka efter flera med ”längre” erfarenhet om det skulle visa sig att majoriteten av de som 

svarat var nya i förskolans värld. Urvalet var ett målinriktat urval där vårdnadshavare var målet, 

enligt Bryman (2011) innebär målstyrda urval att forskaren har en tanke/mål med vilka 

deltagare som är med i undersökningen, urvalet sker alltså inte helt slumpmässigt. I denna 

undersökning valdes en föräldragrupp med inriktning på barnkläder, vårdnadshavarna i gruppen 

behöver därför inte ha någon speciell uppfattning om förskolan, vilket vårdnadshavare i en 

föräldragrupp med förskoletema skulle kunna ha. Det som dock skulle kunna vara gemensamt 

för deltagarna från föräldragruppen är att de är intresserade av att diskutera sådant som rör deras 

barn i social medier, det var också frivilligt att delta vilket kan innebära att endast de som har 

ett intresse för förskolans läroplan valt att delta.  

Till intervjuerna efterfrågades två vårdnadshavare, också dem via en föräldragrupp på 

Facebook. Denna gång valdes en lokal föräldragrupp för att nå vårdnadshavare som bodde i 

samma kommun. Urvalet här skedde inte heller helt slumpmässigt då vårdnadshavare söktes i 

en grupp där vårdnadshavare med intresse av att diskutera barn på sociala medier befann sig. 
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Bland de som anmälde sig intresserade av delta i intervjun skedde dock ett slumpmässigt val 

efter dessa urvalskriterier: 

- Minst ett års erfarenhet av att vara vårdnadshavare till barn på förskolan 

- Ingen erfarenhet av att arbeta inom förskola 

- Olika kön 

4.3 Genomförande 

4.3.1 Enkät 

Enkäten (se bilaga 2) lades ut i föräldragruppen på Facebook tillsammans med ett 

informationsbrev (se bilaga 1). Där efter låg enkäten tillgänglig att genomföra i tre dagar, tills 

jag hade nått mitt mål med minst 50 svarande. Efter att 71 enkäter var besvarade bearbetades 

och analyserades det insamlade materialet för att hitta relevanta resultat till studien.  

4.3.2 Intervju 

Inför intervjuerna mailades ett informationsbrev (se bilaga 3) ut till respondenterna och plats 

och tid för intervjun bestämdes enligt deras önskemål.  Intervjuerna skedde sedan hemma hos 

de olika respondenterna där de innan intervjun fick information om upplägget, de 

informerades också om att de kunde avbryta om de så önskade. Respondenternas fick också 

ge sin tillåtelse till att samtalet spelades in vilket av båda respondenterna godkändes om 

endast jag hade tillgång till ljudfilerna, det bestämdes därför att ljudfilerna skulle slängas efter 

transkribering. Intervjuernas längd varierade mellan 20-40 minuter. Efter intervjuerna 

avlyssnades de röstinspelningarna och intervjuerna skrevs ner i sin helhet för att sedan 

analyseras och sammanställas till ett resultat.  

4.4 Forskningsetiska principer 
Vid deltagande i intervjuer och enkätundersökning garanterades samtliga vårdnadshavare om 

att Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) skulle följas. 

Respondenterna garanterades därmed anonymitet och informerades om att det var helt frivilligt 

att delta och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien. Ett undantag för detta 

var enkätundersökningen, som var helt anonym från start, ett inskickat svar i denna kunde inte 

tas bort, respondenten kunde alltså enbart avbryta sitt deltagande innan hen skickat in enkäten. 

De material som samlades in under enkätstudie och intervjuer ska endast komma att användas 

som underlag till denna studie och materialet behandlas konfidentiellt. Namnen på de som 

deltagit i intervjuer kommer att fingeras från start, lika så eventuella namn som respondenterna 

nämner och endast dessa namn kommer att nämnas i undersökningen.  

4.5 Studiens tillförlitlighet   
Enligt Stukát (2011) handlar en studies tillförlitlighet, eller reliabilitet, om att rätt mätinstrument 

har används och passar en studies syfte. Reliabilitet i en studie berättar om en studie är 

tillförlitlig medan begreppet validitet används för att beskriva om undersökningen undersökt 

det som den avsett att undersöka.  I denna studie användes enkäter och intervjuer för att 

undersöka vårdnadshavares syn på förskolan och därmed var samtliga respondenter 

vårdnadshavare. För att försäkra att just vårdnadshavare skulle besvara enkäten lades den ut i 
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en grupp där endast vårdnadshavare är välkomna, riskerna att andra besvarat enkäten är således 

liten.  

Innan enkäten skickades ut så genomfördes en så kallad pilotstudie, där tre frivilliga testade 

enkäten för att se om något var oklart eller otydligt. De fick också undersöka hur lång svarstid 

webenkäten hade. Efter detta gjordes små ändringar och enkäten skickades ut. Enligt Bryman 

(2011) är pilotstudier mycket viktiga vid användande av enkätundersökningar, detta då det vid 

genomförandet inte finns någon intervjuare med och kan rätta till oklarheter.  

Även inför intervjuerna så genomfördes en pilotstudie, detta för att undersöka om frågorna som 

ställdes var lätta att förstå samt för att kunna uppskatta hur lång tid intervjuerna krävde. Under 

själva intervjuerna användes också ljudupptagning för att nå högre tillförlitlighet, samtalen gick 

då att lyssna på flera gånger under bearbetningen av materialet. Respondenterna godtog dock 

bara inspelning för detta syfte och tillät inte att ljudfilerna sparades, vilket respekterades. Enligt 

Trost (2005) är ljudupptagning under intervjuer bra att använda sig av då det bidrar till att inget 

från intervjun missats, det är ett bra sätt för att få med allt.  
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5. Resultat 

5.1 Enkät 
I detta avsnitt redogörs resultaten från webenkätsundersökningen. Jag kommer att använda mig 

av begreppen ”positiva” och ”negativa” när resultaten beskrivs, detta innebär inte att resultatet 

är positivt eller negativt i denna studie utan används istället för att beskriva vilken attityd det 

finns till läroplansmålen. Svaren mycket viktigt och viktigt tolkas som positiv attityd, medan 

mindre viktigt och oviktigt tolkas som negativ attityd. 

5.1.1 Skiftande attityder till flera läroplansmål 

Majoriteten av vårdnadshavarna i studien hade en positiv attityd till målen i förskolans läroplan, 

men studien visar också på att det kan råda stora skillnader mellan olika vårdnadshavares 

uppfattningar. Detta då flera läroplansmål uppfattades som mycket viktigt eller viktigt av flera 

vårdnadshavare medan det uppfattades som mindre viktigt eller oviktigt av andra. Även om en 

majoritet av vårdnadshavarna hade en positiv ståndpunkt till samtliga mål så fanns det också 

vårdnadshavare som upplevde flera av målen som mindre viktiga eller oviktiga. En av de 

vårdnadshavare som genomfört enkäten upplevde till exempel 15 av 30 läroplansmål som 

mindre viktiga eller oviktiga.  

Ett exempel på något som kunde ses som mycket viktigt av en vårdnadshavare medan det sågs 

som oviktigt av en annan är: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn: som har ett annat 

modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl 

på svenska som på sitt modersmål.” 

5.1.2 Läroplans mål som mött flest positiva attityder 

Samtliga vårdnadshavare upplevde dessa läroplansmål som positiva: 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den” 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar självständighet och tillit till sin egen 

förmåga” 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: förståelse för att alla människor har lika 

värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning”  

Samtliga läroplansmål finns i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) 

5.1.3 Läroplansmål som mött flest negativa attityder 

De läroplansmål som flest vårdnadshavare upplevde som negativa handlade om matematik och 

naturvetenskap och var: 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, 

dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap”  

”Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa 

resonemang”  
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”Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och 

samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och 

fysikaliska fenomen”  

Samtliga läroplansmål finns i förskolans läroplan (Skolverket, 2010.) 

5.1.4 Flest negativa attityder angående barns utveckling och lärande 

I läroplanen (Skolverket, 2010) är läromålen som anges i denna studie uppdelade i tre 

kategorier: normer och värden, utveckling och lärande samt barns inflytande. 

Det som går att utläsa i denna studie är att i den första kategorin normer och värden är en stor 

majoritet överens om att målen är mycket viktiga eller viktiga. I denna kategori har ingen svarat 

att målen är oviktiga och endast 3 av 71 har svarat mindre viktigt på något av dessa mål.  

I kategorin utveckling och lärande, som också är en mycket större kategori med fler mål, är 

variationen på svaren mycket större. På flera punkter är svarsgruppen relativt överens även här, 

men i de läroplansmål som rör natur, teknik och matematik blir det en större variation på svaren 

och fler anser att målen är mindre viktiga eller oviktiga.  

I undersökningens tredje och sista kategori barns inflytande är svarsgruppen återigen relativt 

överens om att målen är viktiga och mycket viktiga, ingen har svarat att målen är oviktiga och 

endast 4 av 71 personer har svarat mindre viktigt på något av dessa mål. 

5.1.5 Låt barn vara barn 

Enkäten visar på att det finns åsikter om att ”barn ska få vara barn”, det betonas också att leken 

och omsorgen av barnen också är viktig. En vårdnadshavare skrev att ”..barn även ska få vara 

barn & "bara" leka & ha kul oxå. Detta glömd tyvärr lätt bort, i allt dokumenterande & strävan 

att efterfölja Lpfö hela tiden...”. Denna vårdnadshavare hade två till tre års erfarenhet av 

förskolan, hade läst hela läroplanen och ansåg att den var lätt att förstå. Liknande kommentarer 

kom från andra vårdnadshavare där en bland annat uttryckte att ”de flesta av målen kan jag 

uppfylla hemma...jag kan lära mitt barn det hen behöver lära sig så det viktigaste för mig är inte 

lärande utan omsorg”, andra skrev att det var viktigt att barnen fick leka och åsikter om att 

läroplansmålen skulle vara för högt uppsatta för förskolan visade sig också, en vårdnadshavare 

menade att flera mål var sådant som barnen lär sig senare i livet.  

Trots att majoriteten av vårdnadshavarna har en positiv attityd till läroplansmålen finns det 

alltså också en ängslan av det ställs för höga krav på barnen och att lärandet bidrar till mindre 

lek och att barnen inte ska bli sedda och hörda. En vårdnadshavare uttrycker att det är viktigt 

att nivån på läroplanspunkterna anpassas efter barnens ålder och utveckling, ”så man aldri begär 

för mycket av de. Det kan istället leda till prestationsångest både i förskoleåldern och i 

framtiden.” Det tycks också finnas en uppfattning av att läroplansmålen är något som ska 

uppnås, istället för det som det är: mål att sträva mot. 

5.1.6 Allmänt 

96% av vårdnadshavarna i enkätundersökningen var medvetna om att förskolan hade en 

läroplan. 71% av vårdnadshavarna i enkätundersökningen har läst antingen delar av eller hela 

läroplanen. 
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5.2 Intervju 
I detta avsnitt redovisas intervjuernas resultat. 

5.2.1 Kort presentation  

Vårdnadshavare med ett treårigt barn på förskolan: Kim 

Vårdnadshavare med två barn på förskolan, två och tre år: Mia 

De två vårdnadshavarna har sina barn på olika förskolor. 

5.2.2 Förväntningar hos vårdnadshavare gällande deras barns vistelse på förskolan  

Kim förväntar sig att barnen på förskolan ska få leka och lära sig. Han beskriver att barnet i 

förskolan ska få lära sig ”grundsakerna” som enligt honom bland annat är att kunna tala bra, 

sjunga lite samt leka lekar på egen hand. Det är enligt honom viktigt att barnet på förskolan får 

lära sig att leka egna lekar, att det inte bara är så att det är förskollärare som bestämmer vad ett 

barn ska leka med. Detta går att relatera till enkätundersökningen där samtliga vårdnadshavare 

ansåg att det var viktigt att barnen fick utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga. 

 Av förskollärarna förväntar sig Kim tålamod, snällhet och omtanke, men klargör också att han 

tycker det är viktigt att förskollärarna inte är för snäll, det är viktigt att dom kan sätta ner foten 

och säga ifrån också. Förskollärarna bör enligt Kim vara påhittiga och lägga ner sig själ i att 

”lära barnen saker”, det duger enligt honom inte med att någon kommer till förskolan och gör 

enbart det som krävs, det ska finnas ett stort intresse hos förskolläraren.  

Mia berättar att hon inte har så mycket förväntningar på förskolan, hon vill att barnen ska få 

vara ute mycket samt att barnen ska få leka med andra barn och utvecklas socialt. Att barnen 

skulle få arbeta med matte och ”upptäckargrejer” var inget som hon förväntade sig, hon menar 

att de gör mer än vad hon kunde tro att man gjorde på en förskola och att barnen har högre krav 

på sig än vad hon trodde.  Förskollärarna har hon heller inga speciella krav på, mer än att de 

eventuellt borde ha någon pedagogisk utbildning.  

5.2.3 Information om förskolan 

Kim berättar att den mesta information som han får från förskolan sker via lappar, skyltar och 

bilder som vårdnadshavaren ser vid hämtning och lämning av barnet. Det är enligt honom upp 

till vårdnadshavaren själv att ta reda på informationen, något som beskrivs som bra samtidigt 

som informationen beskrivs ha lite brister och det finns en önskan om mer samtal med 

förskollärarna. Den information som vårdnadshavaren får  via skyltar och lappar 

handlar bland annat om barnets mat- och sovvanor. Bilder visar på vad barnen har gjort till 

exempel om barnet gjort teckningar eller byggt något. Kim berättar hur han varje dag frågar 

förskollärarna hur det har gått under dagen och alltid får svaren ”det har gått bra”. Enligt honom 

är det inte detta som han vill veta med frågan, istället beskriver han hur hans fråga ”har det gått 

bra idag” inkluderar flera andra frågor som han egentligen vill ha svar på: 

När jag kommer brukar jag fråga hur det har gått, då menar ju jag ”Har Flisan skött sig? 

Har hon ramlat och slagit sig? Har hon åkt på stryk? Har hon ätit och sovit bra?” Alltså allt 

det där blir ju ”Har det gått bra?” och då får jag alltid till svar att ”ja allt har gått bra” sen 

blir det inge mer. Så det muntliga är kasst.  
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Kim upplever också att han inte är delaktig i det som sker på förskolan i den grad som han vill 

vara. Han skulle vilja veta mer om hur förskollärarna tänker och planerar, men nämner också 

att han inte ens vet om de planerar något eller tar dagen som den kommer.  

Det hade ju vart kul att veta om de har nå slags teman, eller ”den här veckan ska vi 

gå in litegrann på det”. Sen behöver det inte bara vara det men då vet man litegrann 

vad de sysslar med liksom. För att det hade vart jättekul det, för då när man hämtar 

jäntan kan man fråga hur det har gått och ge lite tips och hur hon ska göra och sådär, 

det hade vart skitkul det. 

Enligt Kim finns det mycket han skulle vilja veta mer om, han nämner också under intervjun 

att han kan känna sig tjatig när han varje dag frågar vad det varit för mat. Han talar om lappar 

och skyltar som något positivt samtidigt som han önskar att det funnits mer information, han 

vill veta mer om förskoleverksamheten, vad de har för syfte och mål med det de gör och också 

mer om hur hans barn är på förskolan. Samtidigt så uttalar han en förståelse för att förskollärarna 

inte berättar allt han vill veta och menar på att de har fullt upp, så han är heller inte den som 

klagar. Han säger bland annat att ”det gnäller jag inte över, de har så mycket att göra så det är 

mycket som ska hinnas med och det förstår jag. Sen kanske inte dem har förstått vad jag vill 

veta”, men nämner också att de skulle kunna kompletteras med mer skriftlig information: ”Om 

dem inte har tid att prata så kan dem väll sätta upp en lapp hur tankarna ser ut för kommande 

vecka liksom, det hade vart jättekul det för att det är intressant och läsa och se vad de gör.” 

Mia är nöjd med den information hon får från förskolan, hon får veta vad barnen gjort under 

veckan, vad förskolan har för tanke med det som görs, information om hur de arbetar med 

läroplanen och liknande via ett veckobrev. Sedan finns det tv-apparater som spelar upp bilder 

på vad barnen gjort i hallen. Hon upplever också att förskollärarna är bra på att berätta vad 

barnen gjort.  

5.2.4 Samverkan 

Enligt Kim finns det inte tillräckligt med samverkansformer på hans dotters förskola. Han skulle 

önska att det fanns fler tillfällen för honom att få träffa andra vårdnadshavare och 

förskollärarna. Det Kim kommer på som förskolan erbjuder är idag utvecklingssamtal, 

föräldramöte och mötet vid hämtning och lämning. Ändå har Kim positiva erfarenheter av 

samverkan mellan förskola och hem, han anser att han blir ”lyssnad på” och att han har viss 

möjlighet till inflytande i verksamheten. Det han önskar är att mer skulle ske på förskollärarnas 

initiativ och mindre på hans. De positiva upplevelserna av samverkan har dock ett undantag 

och han berättar om hur han en gång ansett att hans dotter farit illa på förskolan och att han då 

varit nära på att ”sticka dit och be dem dra åt helvete allihop”, när han dagen efter tagit upp 

detta med hans dotters förskollärare så möttes han av en ursäkt i form av att det var den andra 

förskoleavdelningen som hade ansvarat för hans barn då. Men detta tycker han inte ”spelar 

någon roll, jag vill höra att de gjort fel och att det inte ska få hända, jag struntar i vem som haft 

ansvaret”, och han anser att han inte blev väl bemött i situationen. När det handlar om hur 

mycket förskolan vet om barnets hemmiljö så anser Kim att förskolan inte vet något alls. Han 

anser att det är fel och att han aldrig fått någon fråga om hur hon har det hemma, men säger 

också att han inte vet om förskollärarna får fråga sådant. Kim anser dock att det vore bra om de 



 

21 
 

visste hur dottern var hemma då hon inte är lika hemma som på förskolan och att det skulle 

underlätta om de tänkte lika. 

Mia anser att samverkan mellan henne och förskolan fungerar bra. Hon är nöjd med den 

information som hon får och upplever att förskollärarna har tid att prata med henne. Förskolan 

erbjuder olika samverkan i form av utvecklingssamtal, föräldramöte, lucia och föräldrafika, 

något som Mia uppskattar då det kan bli tillfällen där hon får träffa andra föräldrar och klagomål 

ibland kan tas upp på dessa. När det gäller inflytande i förskolan så upplever Mia att hon har 

det ”inte över hela förskolan kanske, men det som rör mina barn.” och tror att hon skulle kunna 

vara med och påverka ifall det var något hon hade någon speciell åsikt om. När det handlar om 

barnets hemmiljö anser Mia att förskolan inte vet så mycket, ”Ja jag vet ju mer om vad barnen 

gör på förskolan än vad dem vet om vad barnet gör hemma. Dom vet nog inte mycket alls. De 

vet att vi är separerade, men inte vad barnen leker med och så.” Enligt henne har det inte funnits 

något intresse att ta reda på något heller från förskollärarnas håll, det som de vet menar hon är 

sådant som barnen berättat för dem.  

5.2.5 Läroplanen 

Kim vet inte något alls om läroplanen och har så vitt han vet inte fått någon information alls av 

den.  

Näääe, jag känner inte alls till den. Ingen aning faktiskt. Jag vet någonting om den. Vi kanske 

har fått nå papper, näe det tror jag inte, jag vet inte. Näe känner inte till någon läroplan alls utan 

det där är väll, jag har väll bara förmodat att dem gör det bästa dom kan för att låta barnen ha 

en bra dag på dagis.  

Vidare nämner han att förskolepersonalen kanske nämnde det sist på ett utvecklingssamtal som 

dotterns mamma gick på. Att läroplanen innehåller naturvetenskap, matematik och teknik anser 

han att är jättebra då barnen får vara ute i skogen, räkna, bygga pussel och ”tänka med hjärnan” 

som han uttrycker det. Att dessa ämnen fanns med i någon läroplan tycks dock vara helt nytt 

för honom. Kim berättar om när hans dotter gjorde en triangel och nämnde den med just 

”triangel” och berättar att han tycker det är jättebra att barnen får lära sig sådant. 

Mia upplever att hon har koll på läroplanen för förskolan, då hennes barns förskola varje vecka 

skickar ut veckobrev där läroplanen är en del av den information hon får ta del av. Där får hon 

både se läroplansmål samt se hur förskolan arbetar efter dessa. Hon tycks inte vara helt säker 

på vad syftet är med den men antar att den finns för att kvalitetssäkra verksamheten. Angående 

matematik- och naturmål i läroplanen anser Mia att det är bra, men nämner också att hon inte 

tror att barnen lär sig så mycket och att det är lite väl höga krav för förskolan.  
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6. Diskussion 

6.1 Förväntningar på förskolan 
Genom de resultat som visats i enkäten går det att se att det kan finnas stora skillnader i vad 

vårdnadshavare anser att är viktigt i förskolan. Det den ena vårdnadshavaren anser att är mycket 

viktigt anser en annan att är helt oviktigt. Det är därför precis som Bryman (2011) säger 

riskabelt att generalisera, det som gäller för en vårdnadshavare gäller inte för samtliga 

vårdnadshavare. Något som dock återkommit ett flertal gånger, både i enkät och intervju är att 

det inte får vara för höga krav, att barnen ska få vara barn och att de ska få leka också. Detta är 

också något som också sågs i Sheridans m.fl. (2010) studie. Det viktigaste för de flesta 

vårdnadshavarna tycks vara att barnen får utvecklas socialt och individuellt.  

I enkätundersökningen fanns det svar som tydde på att det fanns en ängslan för att strävan efter 

läroplansmålen skulle ta tid från leken, har vårdnadshavare förstått att dessa mål kan uppstå i 

leken? Samtliga respondenter tycks vara överens om att barnen ska få lära sig att fungera socialt, 

något som också visade sig vara viktigt i Markströms (2005) studie då detta var något som 

vårdnadshavarna ville veta om det fungerade bra under utvecklingssamtalen, den visade också 

på att många var mindre intresserade av att höra om barnets utveckling. I enkätsvaren fanns det 

några svar där respondenterna menade att ”detta kan jag lära barnen hemma”, det verkar finnas 

många som tänker så. Det viktigaste för många tycks alltså inte alltid vara vad barnen lär sig, 

det viktigaste tycks vara att barnen fungerar i barngruppen och för vissa är det de enda som är 

intressant, att deras barn utvecklas som individ och socialt. Respondenterna i enkätstudien var 

alla positiva till de läroplansmål som handlade om att barnen bland annat skulle få utveckla sin 

identitet och känna sig trygga i den, utveckla en självständighet och tillit till sin egen förmåga 

samt en förståelse för att alla människor har lika värde.  

Något som flera vårdnadshavare förväntade sig av förskolan var att barnen skulle få leka. Att 

barnen skulle få leka fritt och leka utomhus var exempel som nämndes. Några respondenter 

ställde också lärandet och leken mot varandra och menade bland annat att det var viktigt att inte 

glömma bort leken i strävandet efter läroplansmålen. Att ”barn ska få vara barn” och att de ska 

få ”bara få leka” var något som nämndes som viktigt, men vad det innebär att ”bara leka” är 

inte helt klart. Det som går att ställa sig frågande till är om dessa respondenter är medvetna om 

hur deras barns förskolor arbetar för att sträva mot läroplansmålen, är de medvetna om att 

läroplansmål kan nås i just leken? Och att lek och lärande kan hänga samman även i förskolan? 

Enligt läroplanen (Skolverket, 2010) ska lärande, fostran och omsorg bilda en helhet och detta 

ska ske i en miljö som för barnen är rolig, trygg och lärorik för alla barn. Detta tycks inte vara 

helt klart för alla vårdnadshavare i studien, då det finns en oro för att det ställs för höga krav 

och att barnen inte får leka tillräckligt mycket kan en tolkning vara att vårdnadshavarna i studien 

inte förstått den helhet förskolan enligt läroplanen ska vara. 

 

6.2 Samverkan  

Att de vuxna i barnens omgivning samverkar har en positiv effekt på barns lärande och 

utveckling (Flisling m.fl.1996) Det är alltså betydelsefullt att det finns en god samverkan, både 

för barnets, vårdnadshavarnas och förskollärarnas skull. Resultatet av intervjuerna i denna 
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studie visar på att det finns skilda uppfattningar mellan hur vårdnadshavare uppfattar sin 

samverkan med förskolan. Kim beskriver en samverkan som han är nöjd med, men berättar 

också att det mesta sker via text och bild och att han skulle uppskatta att få mer information och 

samtala mer med förskollärarna, medan Mia upplever att förskollärarna på hennes barns 

förskola är bra på att informera, samtala och lyssna. Kim upplevde att mycket kunde bli bättre 

medan Mia var nöjd med allt, båda vårdnadshavarna var dock i helhet nöjda med den samverkan 

som fanns, de upplevde också båda två att deras barn hade det bra på förskolan. Enligt tidigare 

studier (Andersson, 2003) har vårdnadshavare som ansett att deras barn har det bra på skolan 

ofta också varit positiv till den samverkan som finns. Enligt tidigare studier av Sheridan m.fl. 

(2010) fanns det en brist i flera svenska förskolors samverkan med hemmet då vårdnadshavare 

inte hade tillräckligt med insyn och kunskap om förskolan för att kunna vara med och påverka 

och ha ett inflytande i den. Vårdnadshavarna i denna undersökning ansåg att de hade möjlighet 

till inflytande, men kunskapen går att ifrågasätta då mycket av det vårdnadshavarna sade om 

skolan enligt de själva var baserat på antaganden, precis som i den tidigare studien. Kim tycktes 

vara mycket intresserad av att få veta mer, han ville veta hur förskollärarna tänkte och han ville 

mer detaljerat veta hur dagen hade varit. Trots detta så hade Kim ingen aning om vad läroplanen 

var för något, han visste inte hur en dag på förskolan såg ut, han chansade utifrån sina egna 

aningar när han redogjorde för vad naturvetenskap, matematik och teknik innebar i förskolan. 

Att det finns ett intresse hos vårdnadshavarna för barnets utveckling är enligt Flisling m.f.l 

(1996) mycket viktigt för att skapa en god relation mellan förskola och hem, detta tycks det 

finnas här, det som man kan fråga sig är varför vårdnadshavaren ändå inte fått den information 

han velat ha. Kim nämner under intervjun att ”det kanske dem inte vet att jag menar” och 

syftade på vad han ville veta då han frågade ”har det gått bra idag?” kan det vara så att han varit 

otydlig eller är det förskolan som inte är tillräckligt engagerade? Kims egen teori tycks vara att 

förskollärarna har för lite tid för det muntliga, något som han också har förståelse för.  

Flisling m.fl.(1996) menar att det är av stor vikt att förskollärare är medvetna om vad de har för 

syfte med sitt arbetssätt, de behöver veta varför de gör som de gör när de beskriver sitt arbete 

för vårdnadshavare. Det handlar om att ha både kunskap och ett tydligt, synligt arbetssätt som 

vårdnadshavare kan ta del av. Enligt Sheridan m.fl. (2010) är det viktigt att förskolan har 

kunskaper om barnets hemmiljö, något som enligt vårdnadshavarna i denna studie inte finns, 

de menar att förskollärarna heller inte visat något intresse för att veta något om barnets 

hemmiljö och en av dem visste inte ens om förskollärare fick fråga om barnets hemmiljö. Enligt 

Andersson (2003) tyder tidigare forskning på att en majoritet av lärare vill ha en fungerande 

samverkan med barnens föräldrar men att det allt för sällan fokuseras på detta av både 

vårdnadshavare och förskollärare.   

6.3 Läroplanen 
Enkätundersökningen visade att det finns ett stort intresse för läroplanen hos de tillfrågade 

vårdnadshavarna om man ser till hur många som visste att den fanns samt hur många som har 

läst delar eller hela läroplanen. Denna undersökning svarar dock inte för vårdnadshavare 

generellt, endast för de som valt att delta i studien, vilket innebär att det är i den här studien 

som en majoritet av vårdnadshavare har läst läroplanen. Även om det är positivt att så många 

vårdnadshavare har en positiv attityd till läroplanen och att så många läst den så finns det också 
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vårdnadshavare som har en mer negativ attityd till den, inte har läst något ur den och också de 

som inte hört talas om den.  

Enligt läroplanen ska förskollärare ge vårdnadshavare en god introduktion i förskolan och ge 

dem möjlighet att vara delaktig i förskoleverksamheten. En förutsättning för att vårdnadshavare 

ska kunna påverka och ha ett inflytande i förskoleverksamheten är enligt läroplanen att 

förskolan är tydlig i fråga om mål (Skolverket, 2010.). I både intervjustudie och enkätstudie 

framkom det att det finns vårdnadshavare som inte har någon aning om vad läroplanen var, det 

som då går att fråga sig är om förskolan varit otydliga i frågan om mål eller vårdnadshavare 

ointresserade. I intervjustudien så fanns det hos Kim en vilja att veta mer, sett utifrån detta tycks 

han inte vara en helt ointresserad vårdnadshavare. En majoritet av vårdnadshavarna i studien 

var också positiv till samtliga av läroplanens mål, vilket också tyder på att vårdnadshavare 

faktiskt kan vara intresserad av och gilla det som står i den. I intervjun med Mia nämner hon 

att förskolan brukar beskriva vad barnen gjort och ta med delar av läroplanen för att visa på 

vilka mål de arbetat med och hur de gått till väga. Min uppfattning är att det är vanligt att 

förskolor arbetar på detta sätt, klipper och klistrar med läroplanen. Enligt skolverkets 

utbildningsråd (refererad i Lärarnas nyheter, 2011) så behöver man läsa hela läroplanen för att 

förstå dess grundtankar och mål ska inte plockas ut var för sig, är det ändå inte just detta som 

sker på förskolor idag? Detta till exempel på Mias barns förskola, ger förskolan vårdnadshavare 

tillräckligt med information? En förutsättning för att vårdnadshavare ska kunna vara med och 

påverka och ha inflytande i förskoleverksamheten är som sagt att förskolan är tydlig i frågan 

om mål (Skolverket, 2010) och en förutsättning för att få en förståelse för läroplanen och dess 

mål är enligt utbildningsrådet (refererad i Lärarnas nyheter, 2011) att man har läst hela 

läroplanen, det borde också vara av förskolans intresse att vårdnadshavare är medvetna om 

läroplanens existens, dennes innehåll och grundtanke.  

De mål som flest vårdnadshavare hade negativa attityder till i denna studie rörde matematik och 

naturvetenskap. Både i Sheridans m.fl. studie och i denna studie fanns det flera vårdnadshavare 

som var skeptiska till matematik i förskolan, det som går att fråga sig är om dessa 

vårdnadshavare förstår vad målen innebär? Sheridans m.fl. (2010) tanke var att matematik och 

teknik inte alltid funnits i läroplanen och att de därför var okända för vårdnadshavare, de visade 

sig också vara dessa ämnen som många förskollärare inte uppskattade eller kände sig bekväm 

med. Lärarnas Nyheter (2011, hämtad 2014-12-02) beskriver hur läroplanens revidering som 

skedde 2010 bland annat syftade till att förtydliga dess syfte och mål, detta bland annat om 

matematik då den tidigare läroplanen varit otydlig och förskolor inte hade arbetat med 

matematik på det sätt som det var menat. Idag har läroplanen och matematikmål för förskolan 

funnits i snart sjutton år och det är snart fem år sedan läroplanen reviderades, kan anledningen 

till att så många är skeptiska till matematik fortfarande bero på att det är ”så pass nytt”? 

Markström (2005) beskriver hur vårdnadshavare kan pedagogiseras i sitt möte med förskolan, 

förskollärare kan bidra till att även vårdnadshavare börjar se på barn med pedagogiska 

glasögon. Flera forskare (Andersson, 2004; Sheridan m.fl. 2009, 2010; Flisling m.fl 1996) är 

eniga om att det främst är förskolan och förskollärarna som kan påverka den relation som finns 

mellan förskola och hem, samt att denna relation bygger på att förskollärarna ser 

vårdnadshavare som en resurs och att vårdnadshavare har kunskap och insyn i verksamheten. 

Enligt Flisling m.fl (1996) krävs det dock också vårdnadshavare som är intresserade av barnets 
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utveckling, men de menar samtidigt att förskolan hela tiden ska sträva efter att skapa en god 

samverkan, oavsett om vårdnadshavarna visar intresse eller inte. Enligt Andersson (2004) är 

det dock inte ovanligt att förskollärarna ses som experter och att vårdnadshavare snarare ses 

som jobbiga snarare än som den resurs de skulle kunna vara. 

6.4 Har det gått bra idag? 
I intervjun talade Kim om en vilja av att få veta mer om barnets dag. Han berättade att han med 

frågan ”Har det gått bra idag?” ville veta mycket mer än att ”Ja, det har gått bra”. Samtidigt 

talade han om att förskollärarna kanske inte visste att han ville veta mer, eller att de kanske inte 

hade tid att berätta mer. Kim tycks nöja sig med den samverkan som finns och verkar inte ha 

några planer på att framföra sin vilja, detta uttrycker han när han säger att ”det gnäller jag inte 

över, de har så mycket att göra…” Trots att Kim anser att han har en relativt bra samverkan 

med förskolan så finns det alltså saker som han önskar men ändå inte vill framföra i respekt till 

förskollärarna och deras tidsbrist. Det vore intressant att veta hur Kim uppfattas av 

förskollärarna, om Kim kanske är en av de vårdnadshavare som förskollärare ser som 

ointresserad? Kims önskan är att förskolan ska erbjuda honom mer information och om det inte 

finns tid att ge denna information muntligt vill han ha ännu mer skriftlig information. Andersson 

(2004) och Gars (2002) beskriver hur det finns ett större intresse för diskussion mellan förskola 

och hem om ett barn när barnet till exempel inte följer normen för vad som är ”normalt” i ett 

barns utveckling. Kanske är det så att Kims dotter följer normen och att förskollärarna därför 

nöjer sig med att berätta att allt har gått bra, kanske är det därför som Kim också nöjer sig med 

den information han får, trots att han egentligen önskar lite mer.  
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7. Slutsats 
 

Det är omöjligt att generalisera vårdnadshavare, det som gäller för den ena gäller inte för den 

andra. Varje dag möter förskollärare vårdnadshavare med skilda erfarenheter och förväntningar 

på förskoleverksamheten. Förskollärarens jobb är att möta samtliga vårdnadshavare och sträva 

efter en fungerande samverkan. Det som visats i denna studie är att det råder stora skillnader i 

både kunskaper, erfarenheter och förväntningar hos vårdnadshavare, det den ena anser att är 

mycket viktigt anser en annan att är helt oviktigt.  

”Har det gått bra idag?” som är uppsatsens titel beskriver till stor del vad förskollärare varje 

dag möter: en enkel fråga utan ett enkelt svar som passar för alla. Det är omöjligt för 

förskollärare att veta vad vårdnadshavare förväntar sig av förskolan, om det inte finns en bra 

samverkan. För att nå en bra samverkan krävs det att förskollärare och vårdnadshavare är 

medvetna om barnets skilda världar, det krävs kommunikation och min slutsats av detta arbete 

är att hos mig som förskollärare måste det finnas en vilja av att förstå. När en av 

vårdnadshavarna i studien fick frågan om vad han ville få svar på när han frågade förskollärarna 

om det hade gått bra, var svaret att han ville ha svar på en mängd frågor. Trots detta svarar 

förskollärarna till denna vårdnadshavares barn att ”Ja, det har gått bra” och vårdnadshavaren 

nöjer sig med svaret, trots att han egentligen vill veta mer.  

Slutsatsen av denna studie är att förskollärare har ett stort ansvar när det gäller att skapa goda 

relationer till barnens vårdnadshavare. Istället för att använda sig av en underskottsmodell med 

fokus på att se brister hos individer, i detta fall vårdnadshavare, bör vi förskollärare använda 

oss av en resursmodell med fokus på att se de möjligheter och resurser som finns. Detta för 

vårdnadshavarnas, förskollärarnas och främst barnens skull. 
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8. Metoddiskussion 
 

I denna studie användes en triangulering av metoder för att samla in empiriskt material. Att 

använda sig av en blandning av metoder kan enligt Stukát (2011) göra att 

undersökningsområdet får en större bredd, något jag anser att det också gjort i denna 

undersökning där metoderna var webbenkät och intervju. Webbenkäterna, som användes med 

störst fokus på vårdnadshavares attityd till förskolans läroplan, nådde ut till 71 vårdnadshavare 

vilket var fler än målet för antal respondenter vilket kan ha gett en ännu större bredd 

undersökningsområdet än vad som först var meningen. I webbenkäten var det också flera som 

valde att lägga till egna kommentarer, vilket jag inte hade räknat med. De två intervjuerna som 

genomfördes, genomfördes endast med två intervjupersoner, i efterhand anser jag dock att detta 

var lite för lite. En av intervjupersonerna gav mycket till studien medan den andre inte gav lika 

mycket, ett par intervjupersoner till hade kunnat bidra till fler intressanta åsikter och 

erfarenheter som vårdnadshavare kan ha om förskolan. 

Studiens intervjufrågor var enkla och raka, vilket enligt (Trost, 2005) är att föredra, det viktiga 

är att få innehållsrika svar som svarar på studiens frågeställningar, vilket frågorna i denna studie 

gjorde. I intervjuerna samlades det in mycket relevanta svar av betydande roll för studiens 

resultat. Det som dock inte framkom i sådan stor utsträckning som jag hoppats var vilken bild 

vårdnadshavarna hade av förskolan samt vad de ville att barnen skulle få göra i 

förskoleverksamheten, istället blev det ett stort fokus på föräldrasamverkan, kanske för att detta 

intresserade respondenterna mer, men kanske också på grund av hur frågorna var utformade. 

Detta behöver dock inte vara något negativt och de två metoderna som användes för att samla 

in material till denna uppsats passade mycket bra, var tillräckliga och gav mycket relevant 

information till detta arbete.  
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8. Förslag till vidare forskning 
I denna studie har jag belyst vårdnadshavares syn på förskolan, det är också vårdnadshavare 

som svarat på vilken information som ges ut om förskoleverksamheten. Ett förslag till vidare 

forskning inom ämnet föräldrasamverkan är att undersöka vilken slags information 

vårdnadshavare faktiskt får om det som ska bilda en helhet i förskolan: lärande, omsorg och 

fostran. 
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Bilaga 1. Informationsbrev till vårdnadshavare 
 

 

Till vårdnadshavare som har barn på förskola. 

Hej! Jag läser till förskollärare på Högskolan i Gävle och under denna hösttermin 

skriver jag ett examensarbete inom pedagogik, 15 högskolepoäng. Syftet med mitt 

examensarbete är att belysa vårdnadshavares syn på förskoleverksamheten och därmed 

främja en god samverkan mellan förskola och hem. 

 

För att lyfta fram vårdnadshavares åsikter om läroplanen för förskolan behöver jag nu hjälp av 

vårdnadshavare att fylla i en webbenkät om läroplanens mål. Enkäten går ut på att läroplanens 

mål redogörs och vårdnadshavaren svarar om hen anser att målet är viktigt/oviktigt.  

Enkäten tar ca 5-10 minuter att genomföra. 

 

Enkäten är anonym och kommun eller förskolors namn är inget som kommer att anges. Det 

material som samlas in via enkäten kommer endast att användas i mitt examensarbete. 

Examensarbetet kommer sedan att publiceras i DiVA, ett system där examensarbeten och 

forskningspublikationer av studenter och forskare från högskolan i Gävle publiceras, på så 

vis kommer examensarbetet vara offentligt. Allt empiriskt material kommer efter avslutat 

examensarbete att lämnas in till Högskolan i Gävle, där kommer det att förvaras på säker 

plats under två år och därefter förstöras.  

 

 

Har du några frågor är du välkommen att skicka E-post till mig och/eller min handledare.  

Tack på förhand. 

Hälsningar  

 

Sanna Bjelke      E-post: xxxxx 

Min handledare i examensarbetet: 

Maria Andrén     E-post: xxxxx 
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Bilaga 2. Webbenkät 
Enkät: Läroplanen för förskolan Lpfö98 (Reviderad 2010) 

Förskolan har en läroplan med mål och riktlinjer för verksamheten. Alla förskolor i Sverige ska följa 

denna läroplan. 

Med hjälp av denna enkät är mitt mål att ta reda på vad vårdnadshavare anser om läroplanens mål. 

Hur viktiga anser du att förskolans mål är?  

Tänk på att det är just dina åsikter som är viktiga i denna enkät och svara precis som du känner 

och upplever det. Tack för att du tar dig tid. 

*Obligatorisk 

1. Hur länge har du haft barn i förskoleverksamhet * Markera endast en oval. 

 01 år 

 12 år 

 23 år 

 4+ år 

2. Alla förskolor i Sverige ska arbeta utifrån förskolans läroplan. Visste du att förskolan 

har en läroplan? * Markera endast en oval. 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

3. Alla förskolor i Sverige ska arbeta utifrån förskolans läroplan. Har ditt barns förskola 

varit tydliga med att de gör detta? * Markera endast en oval. 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

4. Läroplanen ska vara ett stöd för utvecklingssamtalet i förskolan. Anser du att 

läroplanen har varit ett stöd i de utvecklingssamtal du varit på? * Markera endast en 

oval. 

 Ja, alltid 

 Ibland 

 Nej, aldrig 

 Jag har inte närvarat på något utvecklingssamtal 
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5 Har du läst läroplanen för förskolan? * Markera endast 

en oval. 

 Ja, hela 

 Ja, delar av den 

 Nej 

6. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. * 

(Detta är ett av målen som står formulerade i förskolans läroplan, nedan följer resterande mål) 

Markera endast en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

7. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i 

andra människors situation samt vilja att hjälpa andra * Markera endast en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

8. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: sin förmåga att upptäcka, reflektera över 

och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, * 

Markera endast en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

9. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: förståelse för att alla människor har lika 

värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning * Markera endast en oval. 
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 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

10 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: respekt för allt levande och omsorg om 

sin närmiljö. * Markera endast en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

11. Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. * 

Markera endast en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

12. Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att 

leka och lära * Markera endast en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

13. Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar självständighet och tillit till sin egen 

förmåga * Markera endast en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 
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14. Förskolan ska sträva efter att varje barn:känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar 

känsla och respekt för andra kulturer * Markera endast en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

15 Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, 

att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma 

regler * Markera endast en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

16. Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande * 

Markera endast en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

17. Förskolan ska sträva efter att varje barn: tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser 

samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld * Markera endast en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

18. Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge 

uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv * Markera endast en oval. 
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 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

19. Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp 

samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa 

frågor, argumentera och kommunicera med andra * Markera endast 

en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

20 Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse 

för symboler och deras kommunikativa funktioner * Markera endast en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

21. Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier 

samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa * Markera endast en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

22. Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 

förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer 

som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama * Markera endast en 

oval. 
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 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

23. Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning 

och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och 

talbegrepp samt för mätning, tid och förändring * Markera endast 

en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

24. Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin förmåga att använda matematik för att 

undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar * 

Markera endast en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

25 Förskolan ska sträva efter att varje barn:utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och 

använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp * Markera endast en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

26. Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa 

resonemang * Markera endast en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 
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 Oviktigt 

27. Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och 

samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och 

fysikaliska fenomen * Markera endast en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

28. Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar intresse och förståelse för naturens olika 

kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra * 

Markera endast en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

29. Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, 

dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap * Markera endast en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

30 Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen 

och utforska hur enkel teknik fungerar * Markera endast en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

31. Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 

konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap * Markera endast en oval. 
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 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

32. Förskolan ska sträva efter att varje barn: som har ett annat modersmål än svenska utvecklar 

sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt 

modersmål * Markera endast en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

33. Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och 

åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation * Markera endast en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

34. Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna 

handlingar och för förskolans miljö * Markera endast en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 

35 Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter 

demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. * 

Markera endast en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt 

 Inte så viktigt 

 Oviktigt 
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36. Nu har du läst samtliga av läroplanens mål. Anser du att målen är lätt att förstå? Markera endast 

en oval. 

 Ja, alla är lätta att förstå 

 Ja, de flesta är lätta att förstå 

 Nej, de flesta är svåra att förstå 

 Nej, alla är svåra att förstå    

37. Egna kommentarer 

Har du något du vill kommentera så skriv det här. 

 

Tillhandahålls av 
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Bilaga 3. Informationsbrev intervju 
 

 

 

 

Till vårdnadshavare som har barn på förskola. 

 

Hej! Jag läser till förskollärare på Högskolan i Gävle och under denna hösttermin 

skriver jag ett examensarbete inom pedagogik, 15 högskolepoäng. Syftet med mitt 

examensarbete är att belysa vårdnadshavares syn på förskoleverksamheten och därmed 

främja en god samverkan mellan förskola och hem. 

 

För att lyfta fram vårdnadshavares åsikter om förskolan ska jag nu genomföra intervjuer med 

fokus på samverkan mellan förskola och hem och vårdnadshavares upplevelser av 

förskoleverksamheten. Till detta behöver jag frivilliga vårdnadshavare som vill delta i en 

intervju som tar ca.30 minuter.  

Intervjun är anonym och kommun eller förskolors namn är inget som kommer att anges. Det 

material som samlas in via intervju kommer endast att användas i mitt examensarbete. 

Examensarbetet kommer sedan att publiceras i DiVA, ett system där examensarbeten och 

forskningspublikationer av studenter och forskare från högskolan i Gävle publiceras, på så 

vis kommer examensarbetet vara offentligt. Allt empiriskt material kommer efter avslutat 

examensarbete att lämnas in till Högskolan i Gävle, där kommer det att förvaras på säker 

plats under två år och därefter förstöras.  

 

Har du några frågor är du välkommen att skicka E-post till mig och/eller min handledare.  

Tack på förhand. 

Hälsningar  

 

Sanna Bjelke      E-post: xxxxx 

Min handledare i examensarbetet: 

Maria Andrén     E-post: xxxxx 
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Bilaga 4. Intervjufrågor 
 

Allmänna frågor 

Hur många barn har du?  

Vilken ålder är det på ditt/dina barn?  

Upplever du att ditt barn trivs på förskolan? 

 

Frågor om läroplan, samverkan och inflytande 

Vad förväntar du dig av ditt barns förskoleverksamhet?  

Vad förväntar du dig av förskollärare?  

Hur tror du att en dag på förskolan ser ut?  

Vad vet förskolan om barnets hemmiljö?  

Hur upplever du din samverkan med förskolan? 

Vad får du för information om förskoleverksamheten? 

Vad vet du om förskolans läroplan?  

Förskolans läroplan har mål som handlar om bland annat naturvetenskap, matematik och 

teknik vad anser du om detta?  

 

 


