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 Abstrakt 
Förskolans roll är i förändring, genom att förskolans läroplan har reviderats 
samt samhällets påverkan på verksamheten. Examensarbetet har syfte att 
undersöka sex personers uppfattning angående var förskolan är på väg att inta 
för roll. Förskolans signum är ett arbetssätt med omsorg, fostran och lärande 
som en helhet. I revideringen av läroplanen framskrevs lärandeämnen. 
Intentionen med uppsatsen är därför att beskriva huruvida förskolan tenderar 
att skolifieras på grund av revideringen eller om förskolans kultur och 
tradition har företräde framför reformer. Föreliggande uppsats har antagit en 
fenomenografisk metodansats samt ett sociokulturellt perspektiv. Empirin är 
baserad på sex individer med olika anknytning till förskolan. Fokus ligger på 
informanternas uppfattningar kring förskolans roll. Sammanfattningsvis 
påvisar resultatet att förskolan ska vara en verksamhet där omsorg, fostran och 
lärande är lika viktiga, dock påvisar uppfattningarna att lärande ska 
implementeras på ett lekfullt sätt i verksamheten. Mest framträdande 
resultatet har visat att traditioner och pedagogers förhållningssätt är av stor 
betydelse för den roll förskolan tar i besittning.  
 
 
 
Keywords: Förskolans roll, förskolans läroplan, revidering, politisk påverkan, 
Formuleringsarena, Realiseringsarena. 
 



  

 

ii 
 

 

Innehållsförteckning 
Abstrakt.......................................................................................................... i 
Inledning ....................................................................................................... 4 
Bakgrund ....................................................................................................... 8 

Arenor med påverkan i utbildningssystemet .......................................... 8 
Formuleringsarenan ................................................................................. 10 
Realiseringsarenan ................................................................................... 14 

Syfte och metod........................................................................................... 18 
Forskningsdesign ..................................................................................... 18 
Forskning om fenomenografisk metodansats och sociokulturellt 
perspektiv ................................................................................................. 18 
Urval .......................................................................................................... 20 
Datainsamlingens tillvägagångssätt och verktyg .................................. 21 
Analys av insamlad data ......................................................................... 22 
Etiska överväganden................................................................................ 22 
Metoddiskussion ...................................................................................... 22 

Resultat ........................................................................................................ 25 
Politisk påverkan...................................................................................... 25 
Revidering av förskolans läroplan, skolifiering?................................... 29 
Förskola och skolans kultur, i samspel? ................................................. 31 
Förskolans syfte, omsorg, fostran och lärande som helhet? ................. 34 
Förskolan som komplement och föräldrarnas påverkan ...................... 37 

Diskussion ................................................................................................... 40 
Globala perspektivet ................................................................................ 40 
Statens ansvar ........................................................................................... 41 
Forskning och dess påverkan .................................................................. 41 
Oro kring revideringen av förskolans läroplan ..................................... 42 
Tradition och kultur ................................................................................. 42 
Omsorg, fostran och lärande ................................................................... 43 
Vårdnadshavare och dess påverkan ....................................................... 44 

Fortsatt forskning och slutord ................................................................... 46 
Referenser .................................................................................................... 47 
BILAGA: .......................................................................................................... 

Frågeguide till pedagog ............................................................................... 
Frågeguide till vårdnadshavare .................................................................. 



  

 

iii 
 

Frågeguide till politiker ............................................................................... 
Frågeguide till verksamhetschef samt förskolechef .................................. 
Frågeguide till utbildningsdepartementet ................................................. 

 



Therese Karlström och Åsa Omark, 
Mittuniversitetet Härnösand, PE099G 
Självständigt arbete 15hp,  

 

 

 4

 Inledning  
Ordet förskola kan tolkas på olika sätt. Som egen verksamhet före skola där 
barnet får fritt utrymme att få sina behov uppfyllda. Det kan även tydas som 
verksamhet som ska förbereda barnet inför kommande skolplikt, det vill säga, 
en skolförberedande verksamhet där barnet anpassas över tid mot 
skolväsendet. En fråga som kan ställas är, var är vi på väg i dagens förskola? 
 
Förskolan är en verksamhet som förändrats över tid, från ren omsorg och 
omhändertagande till att fokuseras mer mot pedagogik. Lundgren (2010) 
beskriver, år 1968 tillsattes Barnstugeutredningen, vilket lade en grund till 
förändring inom Svensk förskola. Detta var starten för pedagogisk inriktning 
för förskolan. Bidragande till en förskolelag år 1975 och ett styrdokument för 
förskolan år 1987. Dessa förändringar medförde att förskolan intog förstärkt 
roll i det svenska utbildningssystemet.  
 
Förskolan ingår idag i det svenska utbildningssystemet, vilka påverkar 
verksamheten och styrdokumenten i hierarkisk ordning. Linde (2012) 
beskriver tre arenor som påverkar hur innehållet i läroplanen verkställs ute i 
verksamheten. Han kallar dessa för formuleringsarenan, 
transformeringsarenan, samt realiseringsarenan. Inom dessa arenor inryms 
staten, kommunen, personal i förskolan, föräldrar och barn. Alla deltagare har 
inverkan på de olika nivåerna i olika utsträckning. Däremot antyder Pierre 
(2007) att politiken och professionen är de två normsystem som styr 
skolsystemets styrning. Författaren förklarar att det politiska utgörs av de 
utskrivna mål samt riktlinjer som är formulerade av förvaltning och politiska 
beslut. Dock är professionsbegreppet tvetydigt, å ena sidan strävar pedagoger 
efter att vara professionella i sin kontext utifrån politiska beslut. Å andra sidan 
förhåller lärarna till etiska värden och normer som inte är beroende av 
exempelvis politiska beslut, utan det är något som sker förutsättningslöst i 
åtanke av en god medmänniska och förebild. Gadler (2011) förklarar de olika 
nivåerna som påverkar förskolan i termerna macro, meso och micro. Macro är 
den statliga, meso den kommunala och micro är på verksamhetsnivå.  
 
Skolifiering kommer behandlas i uppsatsen. Användningen av begreppet sker 
i resonemang om var förskolan är på väg, ifall den går från lek till en mer 
pedagogisk anpassad verksamhet. Detta kan visa sig i former på de olika 
arenorna, exempelvis via transformeringsarenans påverkan hur 
styrdokumenten utformas. Realiseringsarenan med pedagogerna som aktörer 
inverkar via förhållningssätt, frågor och planering av verksamhet. Via 
skolifiering diskuteras det i studien huruvida förskolan håller kvar vid 
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tradition och kultur eller om reformerna håller på att förändra förskolan. Detta 
i likhet med tankegångar som Pramling Samuelsson och Sheridan (2010) samt 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2013) innehar. 
 
Ett samband i utbildningssystemet som påverkar förskolan är det samarbete 
mellan verksamheterna förskola och skola. I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 
(Skolverket, 2010b) är det utskrivet att det ska finnas ett samarbete mellan 
skola, förskoleklass, fritids och förskola. Detta för att skapa en anknytning för 
lärande och utveckling i ett längre perspektiv. Både förskolans läroplan, Lpfö 
98 och läroplanen för grundskolan, Lgr 11 (Skolverket, 2011) strävar mot det 
livslånga lärandet. Ansvaret för en gynnsam övergång är ålagd på förskolan 
(Skolverket, 2010b). Ackesjö (2011) menar att den tid som barnet går i 
förskoleklass har avgörande roll i deras liv. Förskoleklassen har till roll att 
förbereda inför skoltiden. Forskaren pekar på hur förskoleklassen har två 
utformningar i det förberedande arbetet, det ena är inför skolan där 
pedagogisk undervisning ligger i fokus. Det andra är om skolan, där barnet 
förbereds med att få kännedom över det praktiska förhållningssätt som 
exempelvis, rutiner och regler. Ackesjö (2011) redogör för att skolan och 
förskoleklassen har liknande arbete med ämnen exempelvis språk och 
matematik. Detta har inneburit att skolans kultur påverkat förskoleklassens 
verksamhet. Författaren analyserar de tydliga gränser som skiljer mellan skola, 
förskoleklassen och förskolan, dessa är läroplaner och organisationernas olika 
villkor. Dessa tre ingår i skolsystemet och blir därför en naturlig åtskillnad. Å 
ena sida har de kulturer och olika läroplaner som separerar dem. Å andra 
sidan har de liknande mål att sträva mot framskrivna i läroplanerna. Intressant 
är diskussionen huruvida övergångarna mellan dessa tre verksamheter 
tenderar att utveckla förskolan till en mer skollik verksamhet. 
 
Under arbetet med denna studie har litteratur, dokument och artiklar lästs och 
analyseras, däribland PISAs1 undersökning. En intressant aspekt som framkom 
var PISAs fokuserade områden matematik, språk och natur och teknik, dessa 
är även framskrivna i den nya reviderade läroplanen för förskolan. År 2010 
reviderades läroplanen för förskolan och matematik, språk samt natur och 
teknik framskrevs på ett tydligare sätt (Skolverket, 2010b). Ulf P Lundgren 
uttalar sig i en intervju skriven av Bengtsson (2014) att deltagande i PISA 

                                                             
1 . OECD är förkortning för Organisation for Economic CO- operation and Development, och 
har sedan år 2000, utfört egna statistiska undersökningar vilket kom att kallas PISA, vilket är en 
förkortning för Programme for International Student Assessment . Sverige är ett av de länder 
som är med i organisationen OECD, som använder sig av PISA undersökningar som 
utvärderingsverktyg, där matematik, natur och teknik och språk fokuseras. Från år 2000 till 
2012 har Sverige deltagit vart tredje år och det har visat på sjunkande resultat inom i 
synnerhet matematik. 
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undersökningar kan ses som ett orosmoment när politiker använder sig av 
dessa resultat i valrörelser. Författaren beskriver Lundgrens mening kring att 
politiker stöttar sig mot OECD eftersom det är ett starkt varumärke, han visar 
oro för att detta kan bidra till minskad variation om alla länder vill vara främst 
på listan (Bengtsson, 2014). I likhet med vårt ovanstående resonemang kring 
sambandet mellan de framskrivna områdena i den reviderade läroplanen och 
PISAs undersökningar. Detta är i enlighet med det som Bengtsson redovisar 
kring Lundgrens tankegångar i sin intervju.  
 
Skolverket (2010a) redogör för den process som den dåvarande 
utbildningsministen Björklund förordnade, vilket var att granska förskolans 
läroplan och utveckla den inom områdena naturvetenskap och teknik, språk 
samt matematik. En promemoria redovisade förslagen den 24/6 2010. 
Förskolan i Sverige fick förstärkt pedagogiskt uppdrag att arbeta efter. 
Regeringens intention var att utvecklingen inom detta skulle fortskrida. Vidare 
ansågs det att förskolan i större grad skulle arbeta mot de förstärkta målen, 
med avsikt att ge pedagogisk stimulans i tidig ålder. Skolverket (2010a) 
förtydligar att lek och estetiska uttrycksmedel är lika viktiga i barnets 
utvecklingsprocess som problemlösning inom teknik och matematik etcetera. 
Genom att använda sig av ämnen i olika syften resulterar de både som medel 
och målverktyg. 
 
I samband med revideringen av läroplanen för förskolan, som skedde år 2010 
förstärktes vissa områden, exempelvis matematik, naturkunskap och teknik, 
samt språkutveckling. Mages (2006) pekar på fördelen med drama i förskolan, 
hon menar att det gynnar den språkliga utvecklingen hos barnet. Med tanke 
på att författaren framhäver drama för språkutveckling, kan det verktyget 
även användas i andra utvecklingsområden. Drama används som arbetssätt 
för att uppnå andra strävansmål. I läroplanen för förskolan (Skolverket 2010b) 
är det även utskrivet att alla estetiska ämnen ska inrymmas i verksamheten, 
dessa kan med fördel användas vid det tematiska arbetssättet som används i 
förskolan. Arbetet med estetiska ämnen i verksamheten kan dock hindras på 
grund av exempelvis pedagogernas rädsla, samt deras bristande kunskap och 
erfarenhet. Detta i enlighet med det Kim och Kemple (2011) konstaterar 
angående personalens förhållningssätt kring det estetiska ämnet musik. Där de 
menar att de vuxna saknar självförtroende och kunskap i tillvägagångssättet i 
praktiken. En tydlig parallell som kan dras är utifrån egna erfarenheter, där 
bristen på estetisk aktivitet, i synnerhet drama är undermålig. 
 
Skolverket (2010a) förklarar, på grund av att revideringen genomfördes så 
krävdes det även en kompetenshöjning hos de verksamma pedagogerna. I och 
med detta utformades ett koncept som kom att kallas förskolelyftet. Även 
implementering av läroplanen på verksamhetsnivå, det vill säga hur 
pedagogerna kan använda sig av läroplanen som stöd i dagliga arbetet. Denna 
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fortbildning var nödvändig av anledning att det pedagogiska arbetet ökade 
och därmed ställde högre krav på personalen.  
 
Detta arbete baseras på intresset ifall revideringen av förskolans läroplan har 
inneburit någon förändring för verksamheten eller tradition och förskolans 
kultur fortfarande styr. Erfarenhetsmässigt har det framträtt att det råder en 
större pedagogisk medvetenhet på förskolorna ändock är tillvägagångssättet 
på ett likartat vis. Frågan är, i och med de ämnen som framskrevs i 
revideringen samt de ökade krav på förskolorna, vart är förskolan på väg? 
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 Bakgrund 
Bakgrunden kommer behandla olika nivåer som påverkar 
utbildningssystemet. Tre arenor som nämns i uppsatsen är 
formuleringsarenan, transformeringsarenan samt realiseringsarenan. I första 
delen är alla arenor representerade med en beskrivning. Arbetet kommer i de 
följande avsnitten fokuseras på formulerings samt realiseringsarenan. Detta på 
grund av att transformeringsarenan inte är forskat utförligt kring. 
 

Arenor med påverkan i utbildningssystemet 
Daun (2004) har i sin komparativa fallstudie klarlagt hur decentraliseringen 
påverkat svensk utbildning. När Sverige under sena åttiotalet och början av 
nittiotalet, övergick från centraliserat till decentraliserat utbildningsväsende, 
försköts stora delar av beslutsfattande från staten till de enskilda 
kommunerna. I och med förändringen uppkom det fria skolvalet, om 
barnet/eleven skulle gå kommunal eller privat friskola. Ansvaret för skolans 
utveckling och utvärdering samt tillsynen, var nu kommunens. Detta 
resulterade att många fler beslut var tvungna att tas, men även av rektorerna 
på verksamhetsnivå. Forskaren fortsätter förklara att staten portionerar ut en 
budget till varje kommun, som i sin tur väljer hur dessa pengar förvaltas. 
 
I linje med Daun (2004) har Lindensjö och Lundgren (2006) undersökt och 
sammanställt konsekvenser i utbildningspolitiken med tonvikt på reformer 
som införlivades under nittiotalet. Detta genom att använda sig av politologisk 
forskning2, för att synliggöra skilda förhållanden. Forskarna visar att 
reproduktionsparadoxen3 har två följder. Å ena sidan skapas en skiljelinje i 
förhållande till innehåll och mål i utbildning kontra de metoder som används 
för att konkretisera målen. Detta innebär att det uppstår en spricka 
formuleringsarenan, realiseringsarenan emellan. Politikerna arbetar utifrån två 
aspekter. För det första ska de föra folkets talan kring utbildning medan för det 
andra arbeta med förverkligande av utbildning, där det krävs en analys kring 
huruvida behovet ser ut i samhället. Politikerna beslutar om mål, vilket i sin 
tur skolpersonalen införlivar i verksamheten. Denna realisering kräver en 

                                                             
2 Politologisk forskning menas att studier av praktisk och teoretisk politik bedrivs samt 
beskrivningen av politiska system. 

3 Den dubbelhet som finns mellan oberoende och beroende av det samhälle och den bas som 
strukturerar produktionen, vilket utvecklar paradoxen, det vill säga, en motsägelse gällande 
planerandet och utförandet av olika utbildningar.  
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professionalism i lärarkåren. Emellertid är lärarutbildningen grundad på 
politiska beslut. Den andra skiljelinjen är, att å andra sidan tydliggörs en 
skillnad på realiseringsarenan i hur politiken påverkar det administrativa. 
Detta genom att de har skilda metoder kring hur besluten fattas och hur 
undervisningen sker.  
 
I likhet med Lindensjö och Lundgren (2006) resonerar i stycket ovan, förklarar 
Dahllöf (2000) samma fenomen, men med andra begrepp i sin textanalys. 
Forskarna har tolkat hur det kan bli mer framgångsrikt, exempelvis kan macro 
och micronivåer användas för att skapa förståelse angående fenomen, bland 
annat inom pedagogik. Forskaren förtydligar i sitt resonemang sambandet 
mellan globala perspektivet och det utbildningssystem som finns i landet, 
macrosystemet, vidare ner till microsystemet, som representeras av 
exempelvis, verksamhet, såsom förskola, skola, hemmet och slutligen till 
individen. Mellan dessa två arenor återfinns mesosystemet, där 
artikelförfattaren förklarar vad som inrymmer i denna, till exempel 
uppväxtvillkor, kamrattryck, aktiviteter som sker på fritiden. Mesonivån 
påverkas av både macro och micronivån. Dahllöf (2000) problematiserar det 
faktum att forskare inom pedagogik som enbart använder sig av macro och 
microsystemet förlorar en viktig del för förståelsen genom att utesluta 
mesoklassificeringen. Forskaren poängterar, för att få insikt om helheten av det 
studerande fenomenet är det av stor betydelse att använda sig av mesonivån 
för att binda samman macro och micro. Detta är enligt Dahllöf undermåligt 
inom pedagogisk forskning. Vidare redogörs den positiva aspekten att 
använda en variationsrik samling informanter vid studerandet av en kontext. 
På grund av att individer har olika förutsättningar och därmed varierande 
uppfattningar kring fenomenet. Artikelförfattaren exemplifierar att dessa 
kategorier är till fördel om de inryms av, politiker, skolledare, lärare och 
föräldrar. Anledning är av deras olika syn på verkligheten och hur mål ska 
uppnås. Paralleller kan dras mellan macro, meso och micronivåer som 
förklaras i stycket och de arenor som beskrivs i inledningen av Linde (2012) 
samt det Lindensjö och Lundgren (2006) beskriver kring de olika arenorna i 
bakgrunden. Emellertid resonerar Dahllöf (2000) att det finns en linjär likhet 
kring hur utbildningssystemets former ser ut, från när barnet börjar i förskolan 
till den vuxna studenten som utbildas på universitet. Dessa aktörer återfinns 
på en nationell, lokal och regional nivå. Vad dessa har gemensamt är att alla 
har mål att sträva mot samt att staten förväntar sig både kvalitativa och 
kvantitativa nationella övergripande mål.  
 
Ur en annan infallsvinkel redogör Lindensjö och Lundgren (2006) huruvida 
transformeringsarenan innefattas av de mediala som finns i samhället, nyheter 
via tv, tidningar, webben etcetera. I och med denna bevakning av media ställs 
högre krav att resultaten i utbildningsväsendet kvalitetssäkras. Politikerna är i 
en beroendeställning av de mediala verktygen och hur dessa förmedlar 
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budskapen, vilket har påverkan på hur det uppfattas i samhället. Förklaringen 
till den nivå som finns mellan formulerings och realiseringsarenorna är att det 
sker en omvandling mellan beslut och förverkligande. Lindensjö och Lundgren 
(2006) poängterar att det finns bristande forskning kring 
transformeringsarenan i synnerhet gällande hur politiska beslut omvandlas 
och på så sätt påverkar utbildning. I linje med Lindensjö och Lundgren (2006) 
påvisar Lilja (2010) hur media presenterat det svenska utbildningsväsendet och 
den dåvarande socialdemokratiska regeringen, ansvarig för synen på det 
svenska misslyckandet i utbildning. Detta på grund av konkurrensen ur det 
globala perspektivet. Forskaren menar att den diskussion som fördes angående 
skolans roll lyftes fram i det mediala. Synen på det svenska 
utbildningsväsendet och den pedagogik som bedrevs frammålades som 
traditionsbunden med fokusering på etiska värderingar och kompetens inom 
det sociala området. I framskrivningen i media menar Lilja att pedagogiken 
ansågs bristfällig i kunskaper inom specifika ämnen. 
 

Formuleringsarenan 
Lilja (2010) resonerar kring hur lärares premisser i deras utövande i 
professionen påverkas av politikers beslut, vilka influeras av konkurrensen av 
det globala perspektivet, i antologin tillhörande rapportserien om utbildning. 
Sverige har gått från att till stor del vara fokuserad inom sin gräns, sett till 
skola och utbildning. Till att numera antagit en global roll, med samarbete 
inom EU4 och OECD. Forskaren argumenterar, på grund av detta samarbete 
med organisationer på överstatlig nivå har den svenska politikens inflytande 
över utbildningsväsendet minskats. I diskursen rörande den globala påverkan 
på utbildning, har det visats att det är i jämförelser som utförs internationellt 
på elever, som distinkt blir den avgörande faktorn när kvaliteter mäts. Lilja 
(2010) utvecklar sitt resonemang genom att tydliggöra att lärarna även 
påverkats i kvalitetshöjande syfte, detta genom förhöjt krav på professionen 
och dess utbildning. Från politiskt håll har det funnits en intention att granska 
och bestämma över lärares profession, vilket utmynnar till en försämring i 
läraryrkets kvalitativa utvecklingspotential. 
 
I likhet med det Lilja (2010) argumenterar så resonerar även Lindensjö och 
Lundgren (2006) att formuleringsarenan vuxit, från att varit enbart politiskt till 
att grupper inom samhället fått större påverkan på grund av missnöje kring 
ekonomiska nedskärningar. Makten har därmed förflyttats, vilket medfört att 
det blivit svårare att fatta politiska beslut. Vidare finns ännu en svårighet på 
formuleringsarenan, i och med decentraliseringen uppstår en risk när 

                                                             
4 Partnerskap 28 länder sinsemellan i Europa, ett politiskt och ekonomiskt samarbete 
(Europeiska unionen)   
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kommunerna ska införa nya reformer. Exempelvis genom att själva skapa egna 
tolkningar på besluten eller rakt av att använda sig av statens beslut. I och med 
denna frihet kan det uppstå svårigheter i styrning, men även försvåra att en 
likvärdig utbildning genomsyrar landet. 
 
I likhet med Lilja (2010) resonerar i första stycket om formuleringsarenan så 
utvecklar Lauglo (1995) resonemanget kring utbildningssystemet i sin 
komparativa textanalys kring decentralism och konsekvenser som synliggjorts 
i utvärderingar. Decentralism är svårt att definiera menar forskaren, eftersom 
det finns varierade former. Dessa i sin tur med olika innebörder beroende på 
grupper, intressenter och organ. Skillnaden i form påverkas av aktörer, såsom 
lokala politiska myndigheter, verksamhetschefer, läraryrket, statliga 
tjänstemän, utbildningsorganisationer med dess studenter, vårdnadshavare 
samt kooperativ. Lauglo diskuterar kring vad som är utmärkande för de olika 
formerna av decentralisering och nämner liberalism, federalism och 
lokalpopulism. Dessa karakteriseras genom att liberalismen förlitar sig på 
marknaden och den reglering professionen medför, men ger även stor frihet 
till verksamheter och pedagogerna som inte blir utsatta för extern utvärdering. 
Federalism har till skillnad inget som pekar på att utvärdering medför 
påverkan. Lokalpopulism blir emellertid granskad av både lokala politiker och 
vårdnadshavare. Lauglo (1995) poängterar att många länder modifierar och 
använder sig av en blandning beroende på vad som influerar.  
 
En parallell till vad Lauglo (1995) resonerar kring olika aktörer som påverkar 
utbildningssystemet, så redogör Alvestad, Bergem, Eide, Johansson, Os, 
Pálmadóttir, Pramling Samuelsson och Winger (2014) i sin gemensamma 
fallstudie. Island, Norge och Sverige ingår i anknytningen mellan macro och 
micronivån och påverkan som uppstår för pedagogerna. Fokusgrupper, 
fokusintervjuer samt enkäter användes för att samla in data kring pedagogers 
uppfattningar, om ansvarsskiftet inom förskolans ramar. Detta har medfört att 
svenska pedagogernas delaktighet i att diktera och organisera frågor som berör 
förskolan har förskjutits, den makten har nu ålagts andra aktörer. Forskarna 
analyserar ansvarsuppgifterna hos pedagogerna i studien, vilket ser olika ut 
beroende på land, samhällsstruktur samt läroplan. Emellertid kan reliabiliteten 
vara ifrågasättbar med tanke på att fallstudien lutar sig på tre olika 
empiriinsamlingar, från tre skilda länder, med differentierad struktur. 
 
På motsvarande sätt med det Alvestad et al. (2014) utvecklar i stycket ovanför, 
diskuterar Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) vidare kring 
samhörigheten i sin intervjustudie som är utformad kring svenska 
förskollärare. Pedagogerna påverkas av de nya förändringarna i den 
reviderade läroplanen, som beslutats av de politiker och myndigheter som 
utformar utbildningssystemet. Forskarna drar paralleller till det så kallade 
macrosystemet. Genom att studien enbart utfördes i form av intervjuade 
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pedagoger kan trovärdigheten ifrågasättas. För att skapa mer styrka i sitt 
resonemang kring de olika arenorna, macro, meso och micro, kan det vara 
fördelaktigt att bredda empiriinsamling så alla nivåerna blir representerade i 
studien. Dahllöf (2000) menar att det kan vara fördelaktigt om politiker tar 
forskares resultat i beaktning när beslut ska tas rörande reformer kring 
utbildningsväsendet. Emellertid bör forskningens kvalitet intas med ett kritiskt 
perspektiv på grund av att all forskning inte är av hög kvalitet. 
Artikelförfattaren menar att forskningen bidragit till utbildningssystemets 
förändring i form av reformer, kring läroplaner. Dock menar forskaren att 
reformerna inte enbart grundar sig på forskning utan även politiska beslut 
påverkar detta. Emellertid så kan de politiska besluten tagit forskning i 
beaktning innan ett beslut tagits. Dahllöf ställer sig dock fundersam till hur 
den nuvarande forskningen är upplagd, han menar att det bör forskas inom 
hela systemet för att kunna synliggöra en helhet. Detta kan stöta på svårigheter 
på grund av att forskningen brukar finansieras av myndigheter.  
 
Ytterligare en aspekt som synliggörs är det Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2010) diskuterar huruvida förskolan blivit mer pedagogiskt inriktad på grund 
av revideringen av förskolans läroplan år 2010. De åsyftar att strategin för 
inlärning har fått högre kvalitet, beroende av att läroplanen reviderades och 
nya lärarutbildningen tillkom. Författarna påvisar det förhöjda ansvaret för 
förskollärarna gällande strävansmålen i den nya reviderade läroplanen för 
förskolan. Sheridan och Pramling Samuelsson (2013) har i sin studie, baserad 
på en mix av videoobservationer i verksamhet, samt utvärderingsverktyget 
ECERS5. För att uppnå helhet bör arbetssättet mot strävansmålen utformas 
lekfullt. Artikelförfattarna fortsätter redogöra för det ökade krav som ställs på 
pedagoger i och med revideringen av nya läroplanen och den politiska strävan 
efter en högre kvalitet på förskolan. Sheridan och Pramling Samuelsson (2013) 
poängterar även att kommunerna är ålagda att anställa utbildad personal som 
kan säkerhetsställa de kvalitativa krav som ställs. Forskarna resonerar även 
kring införandet av femtontimmars system, vilket innebär att barn mellan tre 
och fem år har femton timmars vistelsetid gratis. Genom denna reform har det 
skapats möjlighet för fler barn att implementeras i utbildningssystemet från 
tidig ålder, vilket har haft positiv inverkan på barnets utvecklingskurva.  
 
Sheridan och Pramling Samuelssons (2013) resonemang förstärks av Sahin, Sak 
och Tuncer (2013) i diskussionen att förskolan ska vara en arena för att 
förbereda barnet inför skolan. Detta påvisar artikelförfattarna genom att 

                                                             
5 ECERS är en förkortning av Early Childhood Enviroment Rating Scale. Ett utvecklingsverktyg 
som pedagoger använder för att utveckla sitt resonemang kring hur politiken påverkat den nya 
reviderade läroplanen genom förtydligande av strävansmålen matematik, natur, teknik, språk 
och kommunikation. 
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redogöra att förskolan har som ett av sina mål att vara skolförberedande. 
Forskarna redovisar även att cirka hälften av deras informanter menar att 
förskolan är en positiv startpunkt innan skolan. Flertalet ansåg det vara 
förskolans uppgift att göra barnet redo inför skolstart. Dock menar Sahin et al. 
(2013) att det finns motsättningar i resultatet, där det framkommer att nästintill 
alla deltagare i deras studie hade åsikt om, att det inte var förskolans uppgift 
att arbeta med läs och skrivutveckling. Skribenterna problematiserar också, 
barnet som befinner sig i övergångsfasen mellan förskola och skola ofta har 
svårigheter att anpassa sig till de mer lärarstyrda aktiviteterna. En annan 
aspekt som försvårar barnets övergång är de regler och gränser klassrummet 
för med sig. Författarna konkluderar i artikeln att dagens förskola har för 
avsikt att arbeta skolföreberedande utifrån perspektivet det livslånga lärandet. 
För att detta ska förverkligas bör inte förskolan och den grundläggande 
förberedelsen för skolan negligeras. 
 
Sheridan et al. (2011) beskriver i sin tur hur förskolan blivit en del av 
utbildningssystemet. Detta har medfört en egen läroplan som även hunnit 
revideras. I samband med förändringen har förskollärarutbildningen anpassats 
till att bli mer lärarlikt, författarna förklarar att studenterna får lära mer om 
pedagogik och hur barn lär sig. Kim och Kemple (2011) redogör i sin artikel 
hur pedagogerna upplever bristfällighet i sin utbildning gällande musik. 
Förskollärarna anser att det saknas kursutbud i musik, vilket leder till att de 
känner otillräcklighet när det handlar om kompetens. Lärarna i förskolan 
upplever sviktande självförtroende, som författarna menar grundar sig på 
bristande utbildning och erfarenhet från verksamheten som härleds till musik. 
Dock påvisar Kim och Kemple (2011) att pedagoger med bättre förkunskaper i 
musik anser det vara av större värde att använda sig av musik i verksamheten. 
Forskarna poängterar värdet av musik i lärarutbildningen, för att övervinna 
det negativa till musik som kan utmynnas från personlig erfarenhet. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2010) betonar att den nya förskollärarutbildningen 
har som särskilt mål att utbilda professionella lärare, för att bemästra det 
ålagda ansvaret den nya läroplanen för med sig. Emellertid påvisar Alvestad et 
al. (2014), trots att personalen fått vidareutbildning kring reviderade 
läroplanen och arbetssätt runt denna så var detta inte tillräckligt. Utbildningen 
riktade sig främst mot de äldre barnen i förskolan och de blev tillsagda att 
själva anpassa till de yngsta. Författarna betonar även att 
förskollärarutbildningen inte heller riktas mot de yngsta barnen. 
 
Ur en annan vinkling har Daun (2004) resonerat kring utfallet av 
decentralisering, vilket visar att det är skolorna själva som beslutar hur och 
vad som lärs ut, för att de nationella målen ska nås. Till detta kan tilläggas att 
det uppstod förvirring angående nya roller som denna maktförskjutning 
innebar. Skolledare fick ökat ansvar samt alltmer pappersarbete. Forskaren 
avslutar med att dra slutsatsen, förändringen mot decentralisering och 
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uppkomsten av privatisering måste förstås ur ett ekonomiskt syfte. Det har 
inneburit förminskad budget vilket ger till följd att offentlig sektor får krympt 
ekonomi. 
 

Realiseringsarenan 
På realiseringsarenan menar Lindensjö och Lundgren (2006) att reformer och 
andra beslut i skolväsendet implementeras i verksamheten. Detta sker på två 
sätt. Det första via den tolkning tjänstemän gör av de beslut politikerna fattat. 
Det är dessa tjänstemän som får stå tillsvars för felande reform och 
måluppfyllelse. För det andra är det lärarna som verkställer reformer inne i 
verksamheten. Flertalet forskare har kommit fram till resultatet att det är 
avgörande och ligger på läraren ifall måluppfyllelsen uppnås. De pedagoger 
som arbetar inom skolans värld besitter en professionalism som grundas på 
gedigen utbildning. Traditionen är av stor vikt i hur läraren bedriver 
undervisningen. Forskarna fortsätter lägga fram argument rörande 
maktaspekten som lärarna innehar, och de menar ifall en lärare inte anser en 
reform vara väsentlig kan denne hitta vägar att kringgå denna. I likhet med 
Lindensjö och Lundgren (2006), menar Gadler (2011) att skolan deltar på 
micronivån när han resonerar kring hur makro/meso/micronivåerna påverkar 
förskolan. Styrdokumenten används i praktiken och påverkar individen. 
Eftersom forskarens studie är övergripande med tanke på synliggörandet av 
alla tre nivåer, samt varierade empiriinsamlingsmetoder så skapas förståelse 
av helheten.  
 
Ur en annan aspekt tydliggör Yeh och Li (2008) ännu ett samband rörande 
estetiska ämneni resultatet från deras studie baserat på tester, intervjuer och 
observationer på barn från förskolor i Taiwan. Forskarna drar slutsatsen att 
med hjälp av kreativ drama samspelar micro, det vill säga barnet, och meso, 
som representerar förskolan. Det vill säga erfarenheter från hem och skola 
samverkar och påverkar hur barnet utvecklar sin kreativitet i förskolan. Med 
hjälp av de olika insamlingssätt i empirin så har resultatet styrkts, dock har 
endast sambandet mellan micro och mesonivån synliggjorts. På liknande sätt 
beskriver Ackesjö (2010a) i sin intervjustudie att förskolans lekfulla lärande 
öppnar upp möjlighet för ett likande arbetssätt i skolan. Förskoleklassen är en 
sluss mellan förskolan och skolan, och för att skapa igenkänning bör 
förutsättningar för lustfylld pedagogik med lekfullt lärande anammas av alla 
parter. Emellertid evaluerar forskaren sin intervjustudie angående hur hennes 
informanter uppfattar det skolförberedande arbetet i förskoleklassen. 
Personerna som intervjuades menar att de vill ge barnet en följsam inskolning 
som lägger grund för ett tryggt barn. Det handlar även om att skapa 
förutsättningar att barnet ska få utveckla självständighet, och anpassas till den 
kommande skolgången. Emellertid beskriver Sheridan och Pramling 
Samulesson (2013) att förskolans kultur är i förändring, från att varit mer 
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lekorienterad till att väga över mot en akademisk pedagogisk inriktning, i 
fråga huruvida förskolan håller på att bli mer skollik. 
 
Ännu en infallsvinkel som kan synliggöras är de fyra anledningar som Kim 
och Kemple (2011) visar på, vilka påverkar pedagogerna negativt i sitt 
arbetssätt gällande musik. Dessa är den personliga erfarenheten, fortbildning, 
erfarenheter från verksamheten, och bristande kompetens huruvida musik kan 
implementeras i verksamheten. Skribenterna förklarar, negativ personlig 
erfarenhet avspeglas i professionen, detta resulterar i bristfällig användning i 
verksamheten. Även en sviktande kunskap i hur musik kan användas i 
verksamheten. Detta kan avhjälpas med fortbildning. Kim och Kemple (2011) 
diskuterar sakfrågan, de säger att utbildning, samt användning av musik 
hjälper till i implementeringsprocessen. 
 
Ytterligare en aspekt är det Alvestad et al. (2014) har funnit, det finns inte 
något särskilt fokus som är specifikt inriktat mot det yngsta barnet i förskolan. 
Pedagogerna i Alvestads et al. Studie efterlyser klarare riktlinjer hur det ska 
arbetas med dessa barn. Författarna diskuterar problematiken som uppstår när 
förskollärare inte har kunskap eller relevant utbildning som riktas mot denna 
åldersgrupp. Detta är inte till fördel för det yngsta barnet när osäkerhet 
uppstår. Motsats till detta diskuterar Sheridan et al. (2011) i sin analys, att 
pedagogerna har tillit till sin kunskap inom de flesta områden som rör 
strävansmålen, exempelvis musik och drama inom förskolans läroplan. Dock 
initierar förskollärarna i författarnas studie att det är önskvärt med mer 
utbildning inom exempelvis natur och teknik, matematik och språk. En 
parallell till detta kan vara att i högre grad krävs kunskap inom områdena som 
är framskrivna i nya reviderade läroplanen, det kräver mer av förskollärarna 
och att utbildning inom dessa områden efterfrågas. Ett motsvarande 
resonemang har Alvestad et al. (2014) utvecklat i sitt resultat. Det har påvisats 
att förskollärarna arbetar med läroplanens strävansmål och riklinjer som del av 
den dagliga verksamheten. Å ena sidan visar det att vissa ämnesområden 
medför en större press på personalen att arbeta med, eftersom de är 
framskrivna som riktlinjer. Å andra sidan menar författarna att vissa 
pedagoger upplever en bristande kompetens inom exempelvis musik, bild, 
drama. Komplement till detta är att personal inom förskolan anser sig 
kompetenta att arbeta med dessa ämnen, dock försvåras detta på grund av 
stora barngrupper och tidsbrist. En utmaning enligt Alvestad et al. (2014) för 
förskollärarna är att väva samman det pedagogiska arbetet med ett lekfullt 
lärande i den dagliga verksamheten tillsammans med barnets delaktighet, i 
stället för att arbeta rutinmässigt. Emellertid menar Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2013) att förskollärarna på grund av revideringen i läroplanen 
behöver bredda sin kunskap inom områdena som är framskrivna.  
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Sheridan et al. (2011) diskuterar hur pedagoger tänker angående den bredd på 
kunskap som barnet bör utveckla i förskolan. Förskollärarna menar att social 
kompetens och etiska värderingar är mer betydelsefulla än ämneskunskaper 
såsom matematik och språk. Vidare pekar skribenterna på att lärarna strävar 
efter att barnet ska relatera vardagliga situationer och sina intressen, i sitt 
lärande. Forskarna skriver även att lärarna i förskolan värdesätter social 
kompetens för barnet, samt för dem själva i personalgruppen. Det är av stor 
vikt att vara en god förebild. För att förskollärarna ska kunna utvecklas i takt 
med förskolans förändring krävs det flexibilitet i sin personliga utveckling, 
medvetenhet om läroplanen, anpassningsbarhet i arbetet, samt vara 
uppdaterad i aktuell, relevant forskning. Allt detta skapar goda förutsättningar 
och möjligheter för utveckling och lärande hos barnet. (Sheridan et al., 2011). 
Forskarna påvisar att pedagogerna i förskolan tenderar att tänka i riktning mot 
läroplanens mål när de ställer frågor till barnen, det kan ske både spontant och 
schemalagt. Detta i situationer som hänvisar mot didaktiska ämnen som 
exempelvis matematik. Å andra sidan beskrivs att det ligger i ledarskapets 
intresse att göra barnet delaktiga i verksamheten, detta genom att stötta 
barnets medbestämmande, samt ta fasta på önskemål och intressen. Att arbeta 
med barn kräver att den vuxna är anpassningsbar för nya utmaningar i 
vardagen. Personalen behöver använda sin kunskapsbank för att anpassa till 
det barnet visar intresse för i stunden. (Sheridan et al., 2011) 
 
Till skillnad från det Sheridan et al. (2011) redogör i stycket ovan menar 
Alvestad et al. (2014) att det är skrivet i läroplanen att barnet ska ta egna 
initiativ och vara delaktig. De ställer sig emellertid frågande huruvida 
kompetent och självständigt barnet kan vara. Författarnas uppfattning är att 
barnet behöver trygghet och stöttning av de vuxna trots att de är kompetenta 
nog att fatta egna beslut. Ytterligare en aspekt framhåller Pramling Samuelsson 
och Sheridan (2010), lärandestrategier bör hållas på en nivå som anpassas för 
barn i förskoleålder. Detta medför en egen pedagogik för barn, som inte 
handlar om att tillämpa skolämnen till förskolan. Författarna menar att 
utmaningen ligger i att bevara förskolekulturen, men ändå arbeta mer mot 
ämnen fast på ett lustfyllt sätt.  
 
En parallell med det Pramling Samuelsson och Sheridan (2010) samt Alvestad 
m.fl. (2014) framskriver kring en pedagogik anpassad för barn accentuerar Kim 
och Kemple (2011) att pedagoger anser att musik är viktig i förskolans 
verksamhet. Förskollärarna menar att musik är fördelaktigt att använda som 
verktyg för exempelvis social och emotionell utveckling, hellre än som musik i 
sitt eget syfte. Författarna berättar att personal i förskolan anser att musik är 
värdefullt för barnet i dess utveckling. Dock antyder forskarna att det inte 
används i den utsträckning som lärarna önskar, på grund av bristande 
självförtroende i hur musik ska användas i verksamheten. Emellertid lyfter 
Sheridan et al. (2011) i sin analys att pedagogerna visar kompetens i utförandet 
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av det tematiska arbetssättet och kombinerar olika områden. Forskarna 
framhåller matematik och språklig utveckling i det tematiska arbetet, dock 
nämns inte estetiska ämnen. 
 
I ett likriktat resonemang argumenterar Szecsi (2008) kring det fördelaktiga 
med drama i sin fallstudie i Ungern, där inte bara lustfylldhet är huvudsyftet, 
utan kan även användas i lärande ändamål. Med hjälp av drama kan även 
andra mål uppfyllas på ett lekfullt sätt. Forskaren resonerar kring det faktum 
att drama kan vara ett väldigt fördelaktigt verktyg för att tillgodogöra sig 
kunskap. Trots detta resonemang kan tvivel uppstå, detta grundas på 
redogörelsen kring empirin, vilket är otydlig. Frågor kring om det är en 
fallstudie och metodvalet är observation, fotografering och ljudinspelning, 
detta på grund av utformningen av att artikeln inte har någon tydlig stuktur 
och stingens, angående metodval. Även hur lång tid som forskarens 
empiriinsamling fortgått är diffus. Szecsis (2008) resonemang styrks dock av 
det Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och 
Wallerstedt (2009) diskuterar utifrån den videoanalys, från förskolor och de 
lägre årskurserna inom skolan, som de utfört. Trots att det estetiska inte får så 
stort utrymme i verksamheterna visar det ändå på att pedagogerna har en klar 
tanke om vad barnet ska utveckla när det iscensätts. Forskarna resonerar 
huruvida förskolan och skolan för de yngre inte bör inrikta sig enbart mot 
ämnen som matematik och språk utan även möjliggöra för estetiska ämnen för 
att berika barnets kulturella kunskap. Pramling et al. (2009) drar slutsatsen att 
estetiska ämnen har viktig funktion inom verksamheter där yngre barn 
befinner sig, därför att de inte ska gå miste om det kulturella arvet som finns i 
samhället. Guss (2005) vidhåller det Pramling Samuelsson et al. (2009) pekar 
på i slutsatsen utifrån sin videoobservationsstudie, att drama inom förskolan 
är betydelsefull i den bemärkelsen att det samspelar med barnets egen kultur. 
Drama och lek är nära sammanknuten och barnet pendlar mellan roller i lek 
och verklighet på ett naturligt sätt. Därför ses drama som ett fördelaktigt 
verktyg att använda i barnets lärande. 
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 Syfte och metod 
Syftet med detta självständiga arbete är att beskriva hur sex personer med 
olika anknytning till förskolan uppfattar dagens förskola.  
 
I metoddelen kommer sju underrubriker att behandlas. Dessa är: 
 

• Forskningsdesign 
• Forskning om fenomenografisk metodansats och sociokulturellt 

perspektiv. 
• Urval 
• Datainsamlingens tillvägagångssätt och verktyg 
• Analys av insamlad data 
• Etiska överväganden 
• Metoddiskussion 

 

Forskningsdesign 
Detta arbete antog en fenomenografisk metodansats antagits, vilket grundades 
på empiri, samt att ett sociokulturellt perspektiv har intogs. Emilsson (2014) 
redogör för det ställningstagande som en metod och ett perspektivval utgör, 
detta påverkar synsättet på det material som ska analyseras, och framskrivas. 
Säljö (2010) förklarar det sociokulturella perspektivet, det är i samspelet 
människor sinsemellan som kunskap skapas och därefter implementeras av 
individen genom förhållningssättet. Dahlgren och Johansson (2009) beskriver 
vad fenomenografisk metodansats utgår ifrån, den riktar sig från att analysera 
enskilda personers uppfattningar kring fenomen. Det centrala i bearbetningen 
av materialet är att finna variationer i de enskilda individernas uppfattningar, 
inte leta efter likheter och skillnader informanter emellan. Genom de valda 
ansatserna kommer människors uppfattningar samt hur de tillsammans 
påverkar förskolans syfte att synliggöras. Intentionen med uppsatsen är att 
undersöka var förskolan är på väg, samt vad som påverkar detta och hur 
personer uppfattar förskolan som verksamhet, därför har denna ansats och 
perspektiv intagits. 
 

Forskning om fenomenografisk metodansats och 
sociokulturellt perspektiv 
Denna studie har anlagt ett sociokulturellt perspektiv på grund att vi vill 
belysa hur människor med anknytning till förskolan uppfattar huruvida 
förskolan tenderar att bli mer skollik, samt ifall de uppfattar att det finns något 
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som tyder på detta. Jakobsson (2012) förklarar utifrån sin observationsstudie 
det sociokulturella perspektivet, vilket är en interaktion mellan det materiella, 
tanken, och allt övrigt som omger oss. Detta är en ömsesidig kontakt, vilket 
inverkar på och skapar möjlighet för tänkandet. Inom det sociokulturella 
perspektivet finns ett viktigt begrepp som benämns mediering. Medieringen 
redogör för det samband mellan tänkandet, handlingar samt de produkter som 
skapas i samhället. Forskaren utreder att detta betecknas inom det 
vetenskapliga för mediering som sker genom artefakter. En viktig del som 
innefattas i det sociokulturella perspektivet är att skapa en förståelse på hur 
mänskligheten samspelar med de artefakter som finns i omvärlden samt hur 
detta har verkan på olika förlopp, exempelvis lärande. Genom att 
sociokulturella perspektivet är intaget går det inte att utesluta den påverkan 
som sker människor emellan, samt den påverkan av de ting som omger oss. 
Det essentiella som Jakobsson (2012) nämner i sin slutsats kring det 
sociokulturella perspektivet är att historiska och kulturella förlopp har 
påverkan i det som människor tänker och realiserar i sin vardag. Emellertid 
menar artikelförfattaren att utbildningsvetenskapliga forskningen är bristfällig 
i det avseende att det inte fullt ut kan finnas förståelse hur människor skapar 
ny kunskap samt hur denna kunskapsproggression kan utvecklas. 
 
Edwards (2005) ställer sig dock kritisk till det sociokulturella perspektivet i sin 
textanalyserande artikel, på grund av att det tar fokus från det individuella 
barnets utveckling, samt de lärprocesser och arbetssätt som riktas mot barnets 
lärande, men även att det sociokulturella perspektivet kan vara svårt att förstå. 
Å ena sidan menar Edwards, med ökad kunskap kring perspektivets grunder 
växer förståelsen kring synsättet. Å andra sidan menar forskaren att det trots 
fördelarna med att använda sig av det sociokulturella perspektivet ute i 
praktiken, finns det även en fara med att se det som enbart ett 
utvecklingsverktyg, det sociokulturella perspektivet har mycket bredare 
innebörd. Med denna synvinkling i beaktning kommer denna uppsats 
bearbeta den sociokulturella teorin utifrån en vidare aspekt, det vill säga inte 
enbart i syfte att se hur förskolan som verksamhet utvecklar barnets lärande i 
skolförberedande syfte. Fokus kommer ligga på hur människors uppfattningar 
kring huruvida förskolan tenderar att skolifieras. 
 
Detta examensarbete grundar sig på en fenomenografisk metodansats, för att 
synliggöra personer med samband till förskolan samt deras uppfattningar 
kring förskolan. Dahlin (2007) redogör i sin textanalys kring att 
fenomenografins grunder är förståelsen av ett fenomen och därmed kunna 
kategorisera olika variationer, hur fenomenet kan uppfattas. Fenomenografi 
har inte en psykologisk inriktning utan snarare en pedagogisk målsättning. 
Det grundläggande i metoden är att beskriva uppfattningar men inte varför 
människor har särskilda uppfattningar och omständigheterna omkring dessa. 
Forskaren menar, vid användning av fenomenografi i relation med en annan 



Therese Karlström och Åsa Omark, 
Mittuniversitetet Härnösand, PE099G 
Självständigt arbete 15hp,  

 

 

 20

synvinkling så berikar det utfallet av den empiriska analysen. Kinnunen och 
Simon (2012) diskuterar fenomenografi som metod i deras studie som är 
baserad på en textanalys. De belyser att intervjuer är en bra form av 
empiriinsamling. Genom att låta människor berätta sin egen tolkning kring det 
aktuella ämnet blir detta resultat rikt och styrker validiteten genom utsagorna. 
Artikelförfattarna poängterar att det är betydelsefullt för resultaten att 
informanterna representerar en bred spännvidd av olika karaktärer som är 
relevanta för undersökningen. Ett annat kännetecken för fenomenografi är att 
kategorisera framträdande uppfattningar som hör samman inom ett och 
samma område, detta sker i hieratisk form. Kinnunen och Simon (2012) ställer 
sig kritiska kring den fenomenografiska metodansatsen, på grund av att de 
anser replikerbarheten och generaliserbarheten är svåra att utläsa, detta för att 
en kvalitativ undersökning utgår från uppfattningar hos enskilda människor. 
Emellertid menar författarna till artikeln att denna metod har en styrka 
gällande att kunna avslöja hur människor tänker kring ämnet. Å ena sidan 
diskuterar Kinnunen och Simon (2012) att metoden inte är baserad på någon 
hypotes, så detta ger ett möjliggörande till att ny studie och nya 
forskningsobjekt kan upptäckas. Å andra sidan är metoden välbeprövad under 
sina år som ansats, den har etablerats som verktyg inom 
utbildningsvetenskaplig forskning. Forskarna förklarar att denna metodansats 
är fördelaktig att använda då forskarna inte besitter så stora förkunskaper om 
det studerade ämnet. 
 

Urval  
Eftersom uppsatsen är baserad på ett fenomenografiskt synsätt har det skapats 
en förutsättning att utröna variationen hos intervjupersonernas åsikter och 
uppfattningar. För att skapa bredd i undersökningen landade urvalet av 
informanter på en politiskt sakkunnig från utbildningsdepartementet, en 
lokalpolitiker från bildningsnämnden i kommunen, en verksamhetschef för 
förskoleverksamheten, en förskolechef, en förskollärare samt en 
vårdnadshavare. Undersökningen utfördes med personer från olika delar av 
Sverige. Både Stukát (2011) och Eriksson – Zetterquist och Ahrne (2011) 
betonar olika aspekter som kan vara fördelaktiga i urvalet av grupp 
informanter, bland annat ålder, kön och utbildning. Allt detta för att bredda 
kvalitén. Anledningen till urvalet av informanter var vårt intresse kring 
människors uppfattningar kring ämnet. För att undersöka uppfattningar 
valdes personer med olika anknytningar till förskolan. Detta med ett spann 
från statlig, kommunal till verksamhetsnivå, samt vårdnadshavare, för att 
representera de olika arenorna. 
 
En av de metodologiska utmaningar som påträffades var att hitta ett urval av 
personer som skapade bredd till studien. När dessa individer var kontaktade 
uppstod svårigheter att hitta passande tider. Ytterligare ett dilemma som 
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uppkom för båda intervjuarna var att låta tystnaden tala och invänta 
informanten i dess tankeprocess. Kvale (2009) framhäver fördelen med att låta 
informanten få tid för eftertanke och reflektion för att utveckla sitt svar. 
  

Datainsamlingens tillvägagångssätt och verktyg 
Det valdes att utföras semistrukturerade intervjuer, detta grundas på dess 
flexibilitet och att det går i riktning mot ett vanligt samtal. Linjärt med det 
Bryman (2011) diskuterar kring den semistrukturerade kvalitativa formen av 
intervjuer. Författaren menar också att det kan vara gynnsamt att använda en 
så kallad intervjuguide som stöd under mötet. En sådan frågeguide användes 
och återfinns i bilaga. Informanterna kontaktades via mejl och kontakten 
upprätthölls fram till intervjutillfället. Den inledande kontakten skedde via 
mejl, skulle vi inte fått något svar så var intentionen att vi skulle kontakta dem 
via telefon, detta blev aldrig aktuellt då samtliga svarade på vår första 
kontaktförfrågan. En av informanterna begärde frågeguiden i förväg. 
 
Separata intervjuer utfördes, med pedagog och vårdnadshavare, detta på 
grund av att informanterna inte ska känna sig i underläge. Eftersom personen 
som ställde upp i intervjun är underlägsen, sett ur ett maktperspektiv valdes 
det att göras enskilda intervjuer för att uppnå ett mer jämlikt förhållande. 
Stukát (2011) styrker detta tankesätt genom att förklara, om informanten 
uppfattar maktförhållandet ojämlikt kan detta påverka svaren. Emellertid 
genomfördes intervjuerna med förskolechefen, chefen för 
förskoleverksamheten, kommunpolitikern samt den sakkunnige på 
utbildningsdepartementet gemensamt, eftersom vi som studenter var 
underläge gällande status och makt. Val av plats för intervjuerna fick 
informanterna själva föreslå, detta för att det skulle bli ett tryggt och avspänt 
möte för dem. Vilket både Bryman (2011) samt Stukát (2011) initierar och 
påvisar, en lugn och ostörd miljö är fördelaktig vid intervjuer. Intervjuerna 
med vårdnadshavare samt pedagog utfördes i hemmiljö. Platsen för 
verksamhetschef och lokalpolitikerns intervjuer var på deras arbetsplats. 
Förskolechefens intervju utfördes i en konferenslokal på en av dennes 
förskolor samt intervjun med utbildningsdepartementet genomfördes över 
Skype. Intervjuernas tidsspann varierade mellan 40 minuter och 70 minuter. 
 
Verktygen som användes under intervjuerna var anteckningsmaterial i form 
av penna och papper, alternativt iPad, samt iPhones för ljudupptagning. Inför 
intervjun var verktyget för ljudupptagning fulladdat så det var försäkrat att de 
skulle hålla intervjuerna ut. Stukát (2011) påvisar vikten att vara förutseende i 
detta avseende för komplikationer med elektronisk utrustning. Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2011) hävdar att det är fullt tillräckligt att använda sig 
av mobiltelefon som ljudupptagningsverktyg när det handlar om studier i 
denna storlek. En annan aspekt av fördelen med lugn miljö som Bryman (2011) 
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och Stukát (2011) påvisade i ovanstående stycke är att ljudupptagning bör ske 
där intervjun kan utföras ostört, för att säkerhetsställa god kvalité på 
inspelningen. Intervjuerna transkriberades i sin helhet och analyserades och 
jämförts med varandra. Syftet med detta var att synliggöra samt frambringa 
klarhet i huruvida informanterna uppfattar var förskolans verksamhet är på 
väg. Under analysprocessen färgkodades framträdande ämnen som därefter 
kategoriserades upp i hierarkisk ordning. 
 

Analys av insamlad data 
Den insamlade empirin transkriberades i sin helhet, i nära anslutning till 
intervjuerna. Detta utfördes enskilt, det vill säga den student som intervjuade, 
transkriberade sitt underlag, samt att de gemensamma intervjuerna delades 
upp och transkriberades separat. Därefter analyserades den totala mängden 
empiri gemensamt. Öberg (2011) betonar fördelen att överföra tal till skrift 
snarast efter intervjun, eftersom analysprocessen påbörjas direkt efter 
intervjun. Eriksson–Zetterquist och Ahrne (2011) poängterar även att 
omskrivningen bör ske i sin helhet för att synliggöra avgörande detaljer såsom 
suckar, tonfall och pauser. Även Ahrne och Svensson (2011) förklarar det 
fördelaktiga med att ordagrant transkribera, de menar att det genererar i ett 
gediget underlag att analysera. Efter transkriberingsprocessen jämfördes 
intervjuerna med varandra för att upptäcka skillnader och likheter sinsemellan 
vad gällande informanternas uppfattningar och tankar kring ämnen kring 
förskolan och dess syfte. Därefter kategoriserades upptäckterna in i olika 
teman.  
 

Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska kodex (2002) upplystes 
informanterna om sina rättigheter. Det vill säga, deras utsagor behandlades 
konfidentiellt. Personerna som intervjuades underrättades även att deras 
deltagande var på frivillig grund och kunde avbrytas på deras initiativ. 
Insamlad data kommer användas enbart i denna uppsats. Undersökningen 
utfördes efter informanternas samt godkännande. Både Bryman (2011) och 
Stukát (2011) betonar vikten att förhålla sig till de fyra individskyddskraven 
som ställs vid forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I enlighet med den information 
angående den kodex som delgavs informanterna inför intervjuerna. 
Uppsatsskribenterna förhöll sig till dessa råd. 

 

Metoddiskussion  
Inledningsvis var vår intention med det självständiga arbetet, bearbetning av 
ämnet drama och dess påverkan i verksamheten. Utförandet av detta skulle 
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ske både praktiskt i form av dramatisering och teoretisk. Efter handledning 
ändrades inriktningen grundat på att ämnesvalet riskerade att bli svårarbetat. 
Valet landade därmed på att beskriva uppfattningar som vidrör förskolans roll 
i samhället. Avsnittet kommer behandla hur metodval och genomförandet 
påverkat studiens utfall i reliabilitet och validitet. 
 
Bryman (2011) beskriver reliabiliteten, vilket påvisar trovärdigheten, 
överförbarheten. Även möjlighet att konfirmera och styrka metodvalet samt 
dess pålitlighet. Replikerbarheten av vår studie stöter på svårigheter eftersom 
den grundar sig på människors uppfattningar, utifrån en fenomenografisk 
metodansats som grundats på intervjuerna. Författaren styrker detta 
resonemang genom påvisa vikten av att undersökningen möjliggör 
upprepning, för att skapa en replikerbarhet. Individers uppfattningar är 
personliga och ändras med tid, därav är förutsättningarna att hitta informanter 
som medför replikerbarhet av studien som ett hinder. Även det faktum att 
informanten i vår studie gavs valet att bestämma plats vid intervjutillfället. 
Detta i eftertanke kan ha påverkat negativt, grundat på att informanterna inte 
hade i åtanke vad som var en gynnande miljö för inspelningsverktygen, samt 
vad en avslappnande miljö kunde vara. Genom att valet för plats inte var 
konstant för samtliga informanter, skapar det svårigheter att replikera. 
Zetterquist och Ahrne (2011) menar att forskaren bör ha i åtanke att platsen 
kan påverka informantens svar, på grund av känslor och hur de vill framställa 
sig själv. Stukát (2011) beskriver att reliabiliteten påvisar kvalitén på 
undersökningen, detta genom de val av verktyg som forskarna använder.  
 
Validitet beskrivs enlig Bryman (2011) som äkthet i studiens mätning, dock är 
detta inte av stor betydelse för en kvalitativ studie. Ändock trots att studien är 
kvalitativ, valdes det att framskriva en del som framhäver validiteten. Formen 
för att styrka äktheten i empirin var att informanterna erbjudits läsa igenom 
transkriberingar. Anledningen var att möjliggöra för intervjupersonerna att 
påvisa om uppsatsskribenterna uppfattade deras utsagor rättvist. Emellertid 
framhåller Stukát (2011) svårigheten med att påvisa validitet, eftersom detta 
handlar om hur bra verktyg för metoden som använts. Stukát förklarar 
generaliserbarheten, detta utgör målgruppen för den studien är utförd på och 
gruppens storlek. Detta påverkar utfallet av resultatet. Studie kan ställas 
kritisk till generaliserbarheten, detta baseras på att urvalet av informanter 
inrymmer enbart en av varje kategori med anknytning till förskolan. Det hade 
varit fördelaktigt om forskningen grundats på fler informanter ur varje 
kategori.  
 
Sheridan (2007) ställer sig kritiskt i sin artikel baserad på metaanlys från fyra 
empiriska studier. Forskaren poängterar att metoder som inte baseras på en 
teori tenderar att få ett oklart utfall. Vår metodansats grundar sig inte i någon 
förutbestämd teori. Emellertid är svårigheten stor att stöttas mot en 
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teoribildning när uppfattningar hos individer är innebörden av uppsatsen. 
Aspekter som vi ställer oss kritiska till i arbetet är utförandet av vissa moment 
under empiriinsamlingen. För det första genomfördes en utav intervjuerna 
över telefon. Detta medförde avsaknaden av kroppsspråk och ansiktsuttryck, 
men även svårigheter att avläsa tankepauser hos informanten. Intervjun 
upplevdes forcerad och stel. Informanten hade även bett att få intervjuguiden i 
förväg för att förbereda sig. Vilket kan ha påverkat bortfallet av spontanitet. 
För det andra uppkom det vid två av intervjuerna att informanten inte 
planerat in den överrenskomna tiden för intervjuns tidsomfattning. Därav 
uppstod en tidspress, vilket medförde en stress att få med det viktigaste. 
Omfattningen av transkriberingen grundat på samtliga intervjuer är ännu en 
aspekt att diskutera, å ena sidan är transkribering tidsödande och 
kraftansträngande. Å andra sidan värdefullt i avseende att analysprocessen 
påbörjades under denna process. Detta styrker Öberg (2011) som resonerar 
kring fördelen med att transkribera som en start i analysprocessen. 
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 Resultat  
Detta avsnitt kommer redovisa resultatet av empiriinsamlingen. Fem 
kategorier var framträdande utifrån de uppfattningar som informanterna hade 
kring förskolan. Inom dessa områden presenteras nyanseringarna i hierarkisk 
ordning. I redovisningen från de intervjuer som utfördes har vi infogat tecken, 
[ ] kännetecknas som en längre paus i informantens svar, … är en beskrivning 
på utebliven text, [med text] visar på vad informanten syftar till i sin utsaga. Vi 
har valt att göra detta för att bevara informanternas anonymitet i den mån det 
går. I denna resultatdel kommer en stor mängd citat redovisas, på grund av 
synliggörandet av variationer kring informanternas uppfattningar. Citaten 
presenteras och i avslutning redovisas det vems utsaga det tillhörde. 
 
De fem kategorierna är: 

• Politisk påverkan 
• Revidering av förskolans läroplan, skolifiering?  
• Förskola och skolans kultur i samspel? 
• Förskolans syfte, omsorg, fostran och lärande som helhet? 
• Förskolan som komplement och föräldrars påverkan 

 

Politisk påverkan 
Politiker på statlig och kommunal nivå påverkar den svenska förskolan genom 
beslut kring styrdokument och riktlinjer. Dessa beslut baseras också på att vår 
förskola ska stå stark gentemot andra länder, detta genom att utveckla ett 
signum som kännetecknar verksamheten. Utmärkande drag är de tre ben, 
omsorg, fostran och lärande som speglar det unika, vilket i sin tur ger 
förutsättningar för att skapa en god kvalitet. Kompetenta pedagoger samt den 
barnsyn som präglas i det lekfulla lärandet, har medfört att lärandet sker på 
barnets nivå genom den pedagogik som kännetecknar förskolan. Detta kan 
återspeglas i det två av våra informanter anser kring global påverkan på 
förskolan. 

 
… jag tror att det handlar om rädsla utifrån den globala, vi ska vara 
konkurrenskraftiga … 

Lokalpolitiker 
 

… Sverige har ju lite unika i världen när det gäller förskolan, vi har ju en väldigt 
utbyggd förskola, vi har bra kvalitet på förskolan, vi har välutbildad personal …  

Verksamhetschef 
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Det kan utläsas via utsagorna att det svenska utbildningsväsendet är stolta 
över vad svensk förskola står för. Trots detta ligger det en oro över att halka 
efter i standarden gentemot andra länder. Både rädslan för att stagnera 
utvecklingsmässigt i förhållande till globala perspektivet, samt stoltheten över 
de byggstenar som utmärker verksamheten påverkar hur styrdokument och 
riktlinjerna utformas. Staten som styr det svenska kapitalet påverkar förskolan 
genom den fördelning av pengar som sker till alla kommuner i landet. 
Kommunerna i sin tur förvaltar denna budget på varierande sätt. Dock 
tydliggörs ett visst missnöje över det ekonomiska medel som förskolan får till 
sitt förfogande hos våra informanter. 
 

Pratar ni om att förskolan är viktig måste ni också tillföra pengar. Beslutar ni om 
nya läroplaner och nya riktlinjer, tillför mer pengar. För ni kan inte bara säga att vi 
ska lösa det. 
 
… prioritera ekonomi, men samtidigt så måste vi ju få pengar från staten också. 

 
… jag är inte riktigt nöjd över det där, så jag önskar att jag kunde påverka det där 
på något sätt. De statliga riktlinjerna. 

Lokalpolitiker 
 

För jag tror att det är ganska mycket pengar som dom måste gå in med, och jag tror 
inte att om vi alla lägg en tjuga att det hjälper. Vi måste nog [ ] det måste nog göras 
en ganska stor förändring. Vi måste ta pengar någonstans.  

Vårdnadshavare 
 

… det allra viktigaste är ju att skapa förutsättningar och skapa ramar för 
verksamheten och de första styrande dokumenten som vi har, är ju skollagen men 
också läroplanen för förskolan. 

 
… statens roll och regeringens … är framförallt att det övergripande ansvaret för att 
förskolan håller en god kvalitet och det finns likvärdiga förutsättningar … utforma 
ett system som är att få så likvärdigt som möjligt … 

 
… satsa på mycket tidiga insatser på barn för att förbättra svenskt skolväsende och 
där ser vi ju att pedagogiken blir lidande … 

Utbildningsdepartementet 
 

… förskolan i Sverige, att det ska vara någotsånär likvärdigt, det ska inte spela nån 
jättestor roll om jag går här eller om jag går i nån förskola nära nån stor stad eller 
så. 

Förskolechef 
 
Ett utmärkande särdrag är att förskolan behöver ett utökat ekonomiskt medel 
för att uppnå de förhöjda kraven som ställs i form av nya riktlinjer och 
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styrdokument. En för snäv budget riskerar att påverka den höga kvalité som 
svensk förskola strävar efter, därför är det av stor vikt att de statliga medlen 
ligger i samklang med de krav som ställs på verksamhen. Ett av de mål som 
finns i det svenska utbildningsväsendet är att skapa förutsättningar till 
likvärdighet inom förskolan. Kommunerna har i sin tur en påverkan på hur 
verksamheterna prioriteras. I grund och botten handlar det om hur den 
ekonomiska potten fördelas, men även de ramar och de politiska värderingar 
som kommunerna förhåller sig till. Här redovisas en rad olika variationer från 
informanterna rörande politisk påverkan. 
 

Mer planeringstid åt pedagogerna … Högre löner då är det glada pedagoger som 
jobbar bättre … personalbrist … täcka alla yttertider också, då går man ju kort mitt 
på dagen också så det är ju. Det drabbar ju barna [ ] och verksamheten … 

Pedagog 
 

… förutsättningarna att uppfylla syftena och hur det kan se brutalt olika ut 
beroende på hur kommunen satsar …  

Utbildningsdepartementet 
 

Ge två personer till på varje avdelning, hur svårt ska det vara liksom … Jaa, mer 
pengar åt barna å gammfolket … 

Vårdnadshavare 
 

… se till att det finns resurser för att kunna göra en bra förskola, och det är ju 
framförallt ekonomi och lokaler och personal … 

Lokalpolitiker 
 

… politikerna styr ju en del, dom kan ju välja ut vad det är vi ska jobba extra med, 
tillexempel utifrån deras omvärldsspaning … 
 
… sen har vi ju det kommunala uppdraget. Å det här är ju jätteviktigt [läroplanen]. 
Det är ju det viktigaste av allt, att vi får försöka jobba med det … det är ju mycket 
som kommunen kräver … det kommunala uppdraget har en tendens att ta över, 
litegrann. 

Förskolechef 
 

… det är jätteviktigt att vi håller oss till läroplanen och att vi har skollagen i ryggen 
och att vi har det kommunala uppdraget … ibland så känner både dom och jag att 
man slår huvudet i väggen men det är liksom bara att ta nya tag och kämpa vidare 
… 

 
… kommunerna har ju inte så mycket pengar. Då ska man ju brottas med 
äldreomsorgen och skolan … all styrning att det beror lite på litegrann på vad man 
har för politiskt styre … 

Verksamhetschef 
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Ett missnöje kan skönjas hos vissa informanter, vilket kan avläsas genom 
uppfattningar kring den personalbrist och önskan till en ökad satsning på 
förskolans verksamhet. Emellertid finns förståelsen över den svåra sits som 
kommunen har samt vikten att arbeta med de kommunala riktlinjerna. Dock 
synliggörs en strimma av oro att det kommunala uppdraget riskerar att väga 
över de andra uppdragen som förskolan är ålagda, samt att kommunens 
budget fördelas mellan andra instanser, exempelvis äldreomsorg. Trots detta 
tyder en del utsagor från vissa informanter att det är önskvärt med ökat 
ekonomiskt tillskott till både vård och skola, därav finns förståelsen att pengar 
fördelas efter de medel som finns. I de politiska besluten som tas angående 
styrdokument tas aktuell forskning i beaktande både på statlig samt 
kommunal nivå, detta för att de beslut som tas på ska baseras på goda 
grunder.  
 

… för det första så är ju forskningen en del av det, vi följde ju väldigt mycket 
studien kring Hattie … vad är det som är framgångsrikt? … den tar död på lite av 
det hära myterna, som man tror att all lösning är att man ska ösa in med mer 
resurser, utan det är helt och hållet [ ] den ABSOLUT avgörande faktorn är den 
enskilde läraren.  

 
… man tittar allt ifrån PISA – undersökningar och så. 

 
… forskning  och tittat på [ ] vad som är framgångsrikt… vad är det som är 
framgångsrikt, och det är ju egentligen det man redan förstår, det som är absolut 
avgörande, den enskilde läraren. Å det har inte att göra med hur många läxor man 
får, det behöver inte ha å göra ens med klassens storlek, den tar död på lite av de 
hära myterna, som man tror att all lösning är att man ska ösa in mer resurser, utan 
det är helt och hållet [ ] den absolut avgörande faktorn är den enskilde läraren. Å 
den mycket handlar om förhållningssättet i den.  

Lokalpolitiker 
 

Jag tror att mycket styrs av dom här PISA – rapporterna [ ] där dom ser att det är 
brister å då tänker dom att det här måste vi börja jobba tidigt, så fort det går bara.  

 
… nu har det ju varit matte å teknik å sånt [ ] ja så på sätt å vis så kan man väll säga 
att det hära PISA – undersökningarna har gjort att det här lyfts …  

Pedagog 
 

… förskolan ska vara ett förstadium till skolan och vi ser ju också i olika 
internationella mätningar till exempel PISA att de barn som gått i [ ] förskola och 
förskoleklass dom har sen presterat bättre i de förkunskaper som man tar med sig 
från förskolan, sätter en prägel på ens senare resa genom utbildningsväsendet. 

 
… den typen utav beprövad erfarenhet och vetenskap tycker vi är väldigt viktig att 
ha som navigeringspunkt, däremot så kan man inte i hundraprocentig utsträckning 
alltid förhålla sig till vetenskapen [ ] många studier till exempel är ju gjord på 
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internationell basis och där ser man olika på förskolans roll … i den månen har så 
är ju inte internationella forskningsresultat intressanta för oss, men självklart är det 
en del [den aktuella forskningen om svensk förskola] i utformningen av ny politik 
… OECD sitter just nu och gör en djupgranskningsstudie om svensk skola …  

Utbildningsdepartementet 
 
Forskning är tillsynes en viktig del i svensk förskola, på grund av att politiker 
tar del av intressant, aktuell forskning som härrör skolväsendet. En 
framträdande del som våra informanter lägger fram är PISAs undersökningar. 
Dessa undersökningar har de uppfattningar som visar att den ligger till stor 
grund kring beslutsfattande och den har påverkat framskrivningen av ämnen i 
förskolans läroplan. Å ena sidan uttrycker informanterna att forskning kring 
den svenska förskolan är viktigare än den globala forskningen. Å andra sidan 
synliggörs ett dubbelt budskap där personerna vi intervjuat menar att PISAs 
undersökningar har grund i utvecklingen av de styrdokument svensk förskola 
ska arbeta efter. PISAs studier är av global karaktär. 
 

Revidering av förskolans läroplan, skolifiering? 
I och med revideringen av läroplanen för förskolan år 2010, krävdes en 
fördjupning i förståelsen av förskolans uppdrag och vad de nya 
framskrivningarna innebar på verksamhetsnivå. Detta medförde ett högre 
krav på de personer som var delaktiga i arbetet kring implementeringen på 
micronivån/formuleringsarenan. Genom revideringen belystes ämnena 
matematik, språk och kommunikation samt naturkunskap och teknik.  
 

Det var väll bara det att det blev så otroligt mycket mer fokus alltså att man skulle 
jobba mer med läroplan ... Vad står det här? 

 
… riktlinjer som man ska fokusera på … det är ju mycket fokus på experiment och 
no … för det är nytt i den nya läroplanen, då blir det fokus på det.  

 
Men jag tänker att omsorg å fostran å lärande det [ ] de sker ju hela tiden [ ] Jag ser 
inga motsättningar i det, men sen har dom ju lyft fram att det är det som ska jobbas 
lite mer med å sätta fokus på … Jag tycker ändå att det är bra att dom finns, att det 
blir en möjlighet till snarlik likriktad förskola i alla fall. 

Pedagog 
 

… om jag pratar om naturvetenskap och teknik så tror jag att, det är någonting som 
vi sett att det är någonting som vi inte jobbat så mycket med … naturvetenskap och 
teknik tror jag man har varit lite sådär, inte rädd för, men jag tror att man själv inte 
riktigt vetat ”vad är det?” att man tror att det är nåt märkvärdigt. … förskolelyftet 
mot naturvetenskap och teknik … å det har slagit igenom. Jättemycket.  

Förskolechef 
 
Det har alltid gått trender i olika ämnen, just nu är det matte …  
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Lokalpolitiker 
 

… det lustfyllda lärandet den lite mjukare starten in i utbildningsväsendet å de 
senare skolåren [ ] och ser att skolan, förskolans primära uppdrag bygger i just det [ 
] och att det inte ska vara skolverksamhet, skola med skolböcker åå bänkar åå den 
typen utav undervisning utan snarare vara det lustfyllda, nyfiket utforskande 
lärandet som det har potential att vara. 

Utbildningsdepartementet 
 
I och med läroplanens revidering kan man se att arbetssättet i förskolan har 
utvecklats till en ny nivå där de framskrivna ämnena har en framträdande roll 
och det medför ett bakomliggande syfte i aktiviteterna i barngruppen. Å ena 
sidan menar en av våra informanter att det krävdes djupare analys kring det 
nya som framkom med revideringen, å andra sidan finns det uppfattningar 
från våra informanter som tyder på att grunduppdraget, att omsorg, fostran 
och lärande ska bilda en helhet. Emellertid kan det utläsas en oro över att 
revideringen har bidragit till att förskolan håller på att skolifieras, det vill säga 
att bli mer skolliknande på grund av framskrivningarna av lärandeämnen. På 
följande utsagor framträder denna ängslan. 
 

… det viktiga är väll att försöka jobba så att det inte är någonting som glöms bort ur 
läroplanen. 

Pedagog 
 

… du kan bli bra på dom dära ämnena. Du kanske har lättare i skolan men [ ] man 
får fortfarande inte glömma bort dom andra delarna … Jag tycker inte att dom 
behöver ha den hära stärkta läroplanen, kanske som de har idag … Dom ska leka 
och ha roligt … Jag är lite skeptisk till att dom verkligen har tiden att förbereda och 
allting för att de är så underbemannade.  

Vårdnadshavare 
 

Ja det var ju det som jag sa litegrann, jag är liiite rädd att det ska bli skolifierat, det 
är ju det liksom jag känner att [ ] när man börjar peka ut fler och fler ämnen i 
förskolan, för jag vill ju se det i ett sammanhang … hur ska vi kunna hitta det så att 
det blir mer [ ] … verklighetsförankrat. Så att det inte blir så abstrakt. 

Lokalpolitiker 
 

… å så tänker jag också på det här med lärande, det har ju blivit så mycket fokus på 
det, det har ju som förskjutits tycker jag på det litegrann från leken till lärande … 
jag vet att jag blev lite orolig för det här med ämnen, jag tänkte, ska det bli mer 
skollikt? 

 
Nä, jag tror jag var mer rädd för det när den här kom [revideringen] alltså från 
början, innan jag började förstå att vi kan ju ha, vi har stor frihet. Än, jag tyck inte 
att den håller på att skolifieras, jag tyck inte jag ser det ändå … Det tar tusen år att 
vända en oceanångare. 
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Förskolechef 
 

… det är en fara och att man måste verkligen vara observant så att vi inte hamnar i 
att förskolan blir [skolifierad] … det är ju inte alls vad vi vill.  

 
… när man reviderade läroplanen så såg man ju att det var just det här med vad 
man säger ämnens … matematik och det var det som hade kommit i skymundan … 
men nu kan man ju istället känna en oro över att det kan få lite slag att det har fått 
slagkraft … det ofta ju blir så att pendeln slår åt något håll. 

Verksamhetschef 
 
Uppfattningar kring oron över att förskolan håller på att skolifieras kan 
belysas ur olika perspektiv av våra informanter. Vid en första anblick och vid 
osäkerheten kring utgången påvisar några av uppfattningarna att det fanns en 
faktisk oro över att förskolan skulle tendera att bli mer skollik. För det andra, 
vid reflektion över situationen så synliggörs en förändring i åsikterna. 
Informanterna uttrycker, att över tid och med kunskap hur läroplanen 
implementeras så tonas denna rädsla ner. En av informanterna poängterar 
vikten att arbeta med ett helhetskoncept så ingen av delarna glöms bort. Likväl 
som det framkommer positiva uttryck angående läroplanen så framträder även 
en motsträvighet kring fokuseringen av styrdokumentet. 
 

Förskola och skolans kultur, i samspel? 
Inledningsvis när revideringen av förskolans läroplan presenterades uppstod 
en markant oro över att förskolan skulle börja likna skolverksamhet. Under tid 
har det utkristalliserats ett säkrare förhållningssätt gentemot läroplanen, på 
grund att den har anpassats och implementerats i verksamheten. Icke desto 
mindre poängterar informanterna att det är av stor vikt att arbeta med ett 
helhetskoncept där omsorg, fostran och lärande ska fokuseras. Å ena sidan 
menar en av våra informanter att läroplanen inte bör stå i fokus utan att 
barnen ska få leka och ha roligt på förskolan, en av orsakerna som 
framkommer är personalbristen som skapar svårigheter för iscensättandet. Å 
andra sidan menar en av de andra informanterna att personalen i förskolan har 
stort tolkningsföreträde när det gäller läroplanen och kan därmed anpassa 
verksamheten efter barnets behov och utveckling i den mån de har möjlighet 
till. Förhållningssätt som pedagogerna har kan präglas av olika kulturer som 
finns i lokalerna. Förskolan och skolans kulturer har skild historisk bakgrund 
samt olika läroplaner. Skolans kultur utmärks genom att framförallt rikta sig 
mot lärande och förskolans kultur kännetecknas av lek och omsorg. För att 
skapa en röd tråd genom hela utbildningsväsendet, för att skapa bra 
förutsättningar för barnet i det livslånga lärandet finns en önskan att 
kulturerna möts i ett samarbete på liknande villkor.  
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… nu är det ju snart trettio år sen, då var det ju, då var det de små barna dom 
kunde inte så mycket, behövde inte göra så mycket, behövde inte vara med på så 
mycket. … då var det ju tre barnskötare också en förskollärare, därför att det var så 
mycket omsorg. Men det var ju en annan syn på barn … det har ju hänt tycker jag 
otroligt mycket för de allra minsta barna, vad dom kan, och vad folk har fått syn på 
det, mot för vad man trodde på.  

Förskolechef 
 

… den här lärande och nyfikenheten … så sen när barn får mötas [ ] med 
professionella vuxna, får lära av varann … 

Lokalpolitiker 
 

De har varit åå hälsat på skolan, att det varit sånt utbyte i samband med 
klassbytardagar … 

Pedagog 
 

… förskolans läroplan och verksamhet ska genomsyras av det lekfulla lärandet 
medans skolans kultur/läroplan/styrdokument ska genomsyras mer av 
skolväsendet … 

Utbildningsdepartementet 
 

Jag tyck att det funkar bra som det är … Alltså som dom gör nu verkar ju funka bra 
…  

Vårdnadshavare 
 

… för det är mycket kapitel ett och två [läroplanen för förskolan] det är ju 
värdegrund, det är ju samma i skolans och förskolans, så det är ju mycket som, som 
man skulle kunna utgå ifrån, som är samma … jag tycker att förskolan har lyfts på 
något sätt, nog är förskolan liksom väldigt accepterad av skolan och anser att den 
är viktig … det är skillnad i förhållningssätt och vad det är man tycker är viktigt. 
Det är ju ungefär som att man känt att de vill vara skolan till lags, på något sätt … 
hemkunskapslärarna de kände sig lägre stående gentemot tyskaläraren, alltså, de 
var ju bara övningslärare dom var ju inge värt, det va ju å så blev det ju liksom 
nedåt då de som va med de yngsta barna var ju längst ner på … Så att nog slår vi 
lite i underläge. Det gör vi ju. Men jag tycker ändå att jag ser en stor skillnad, om 
man jämför några år bakåt, jag tycker att förskolan räknas på ett annat sätt nu … 
det var ju finare att jobba i förskoleklass som förskollärare, än att jobba med de 
yngre. 

 
… jag hör ju också ibland att ibland vill inte nån skola ha så mycket information, för 
man vill att det ska komma som ett oskrivet blad, och man ska bilda sin egen 
uppfattning och så. Men jag tänker att ett barn som varit på förskolan i fem år, 
kanske på heltid, dom har ju en lång historia bakom, de har ju varit med om massa 
saker. 

Förskolechef 
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Ja det handlar om att skapa arenor att samlas och prata, det är ju det de handlar om 
att personal från förskolan och personal i skolan behöver träffas och prata om 
kunskapsbegrepp [ ] förhållningssätt och uppdraget … det är viktig att man har en 
samsyn … men det är inte lätt för personalen i skolan har jättemycket att göra och 
känner sig jättestressad så det är svårt att och likadant i förskolan är det tuffa 
arbetsvillkor, det är ganska så fullt upp. Så där måste chefer se till att de blir dem 
här mötesplatserna … ett starkt värdegrundsfokus, i läroplanen både i förskolan 
och i skolan.  

Verksamhetschef 
 
Förändring över tid kring barnet, kan synliggöras genom informanternas 
uppfattningar att barnsynen har ändrats, till att de yngsta i förskolan anses 
vara mer kompetenta i dag och därför har lärandebiten förhöjts, dock ska 
lärandet ske på lekfullt sätt. Informanterna har en uppfattning att det är 
fördelaktigt om kulturerna kan samarbeta och möjligheten finns eftersom 
läroplanerna stöttar sig på samma värdegrund. Emellertid framkommer ett 
argument som påvisar att kulturerna ska vara skilda på grund av att det är 
skilda verksamheter med olika syften. Å ena sidan är förskolan hieratiskt lägre 
i status än skolan enligt en utav våra informanters uppfattning, vilket gör att 
förskolan anpassar sig efter skolans villkor samt att det är förskolans uppdrag 
att skapa ett samarbete. Å andra sidan så tydliggörs det i utsagorna att det 
finns möjlighet att frambringa gemenskap mellan kulturerna, men det är upp 
till ledningen inom skola och förskola att möjliggöra dessa möten. Däremot 
kan föreningen mellan dessa två kulturer stöta på hinder när de praktiska 
mötena ska assimileras. 
 

… men det är ju liksom på den övre nivån, men hur ska vi få ut det här i 
verksamheten? … de har väll någon träff emellanåt förskolechefer och rektorer men 
det är inte så ofta nu. Förut var det naturligt, i den organisationen som var … nu 
har vi murat upp en mur mellan igen. Å det tycker jag liksom är lite oroande … jag 
är litegrann rädd för att det här mötet mellan förskolan och grundskolan kommer 
att bli svårare [ ] det är ju liksom inte samma chefer å det är inte samma, man möts 
inte på samma sätt. 

 
Tillsammans i ett arbetslag. Det var ju det här för att kompletterar varandras olika 
typer av olika pedagogiska infallsvinklar … hur ska vi överbrygga det här? När vi 
liksom byggt upp de här murarna igen. 

Lokalpolitiker 
 

… vad viktigt det är [ ] man ska se ett livslångt lärande [ ] man ska gå från förskola 
en röd tråd upp till skolan så är det ju viktigt att [ ] det är regelbundna möten åå att 
man reflekterar kring det å så … tanken var ju att dom på pedagogiken skulle 
likson [ ] in mer i skolan så man skulle [ ] utnyttja det [förskolepedagogiken in i 
förskoleklassen] men med facit i hand så har det nog blivit nästan tvärtom [ ] det 
förskoleklassen har blivit lite mer skolifierad. 

Pedagog 
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… förskoleklassen har ju som varit den här bron mellan förskola och skola där det 
ska som kännas att det inte ska bli allt för annorlunda, lite högre krav men ändå ska 
man på nåt vis känns igen sig. Å att leken är viktig även lite högre upp i åldrarna. 
Men det känns som att nåt har hänt, som jag inte riktigt [ ] tycker om. 

 
… det finns ju en risk nu tycker jag att när det blivit såhär, förskolechefer och 
rektorerna att man gräver upp diken [ ] som vi har försökt att lägga igen [ ] För 
eftersom vi är uppdelad så, så blir det inte samma lätta sätt att mötas riktigt heller 
… får ju liksom strida när hon i sin ledningsgrupp med verksamhetscheferna för 
grundskolan och gymnasiet och så att, hon får ju som jobba, sig in för att dom ska [ 
] lyssna. 

Förskolechef 
 

… jag tror att det vi ser att förskoleklassen som finns i skolan har ju blivit väldigt 
mycket skola … kulturer är ju väldigt stark och fastän skolan har en läroplan och 
har haft det i alla år så visar ju forskning att det är ändå traditionen som styr. Det är 
inte uppdraget. [ ] … så länge det är så är det svårt att bryta mönster. 

Verksamhetschef 
 
Uppfattningar hos informanterna visar att det finns en önskan att kulturerna 
naturligt ska mötas över de gränser som finns i form av förskola, förskoleklass 
och skola. En oro tydliggörs för att omorganiseringen i form av nya 
befattningar och inriktningar för chefer, förskolechefer för förskolan och 
rektorer för skolan, skapat hinder för samspel verksamheterna emellan. För det 
första framkommer att det finns en samverkan chefer sinsemellan där de 
samtalar om samsyn. För det andra har det framträtt en uppfattning om att 
förskolan får strida mot skolan även på ledningsnivå, där förskolan är 
underlägsen i hierarkin. Däremot kan det tydligt framläsas utifrån 
uppfattningarna att kulturen styrs starkare från det traditionella 
förhållningssättet, än från det uppdrag som går att läsa i styrdokumenten. 
Detta visar sig genom våra informanters uppfattningar kring att 
förskoleklassen tenderar att bli mer skollik på grund av att den ofta inrymmer 
sig i skolans lokaler och därmed blir en del av skolans tradition. Grundtanken 
för förskoleklassen är att vara en bro mellan förskola och skola, där lärandet 
successivt ska ökas fast fortfarande baseras på det lekfulla viset som 
kännetecknar förskolans kultur. Emellertid så finns det en uppfattning från en 
av våra informanter som tyder på att förskoleklassen förhåller sig mera till 
skolans kultur.  
 

Förskolans syfte, omsorg, fostran och lärande som 
helhet? 
Ett kännetecken för svensk förskola är de tre delarna omsorg, fostran och 
lärande som ska bilda en helhet. Dessa omtalas i läroplanen för förskolan och 
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personalen i förskolan ska vara väl förtrogen med detta innehåll och förhålla 
sig till detta. När läroplanen för förskolan reviderades framskrevs 
lärandeämnen på ett tydligare sätt. Finns det uppfattningar som tyder på att 
revideringen har bidragit till förändring i det syfte förskolan ska ha? 
 

Att det är den verksamhet som är innan skolan tar vid … om man tolkar att ordet 
rätt av det är den verksamheten som är innan skolan [ ] men för det så vill jag inte 
tolka in att förskolan ska skolifieras på något vis. 

Pedagog 
 

Det ska vara ett förstadie till skolverksamhet. Det ska inte regelrätta [ ] 
katederundervisningar och skolbänkar [ ] utan det ska vara en förinstans till det … 
handlar ju inte om ett förvarandeuppdrag utan ett lekfullt lärande. Äh det är en 
plats som barn kommer till som första instans och får ett möte med skolväsendet 
med utbildning.  

Utbildningsdepartementet  
 

… omsorg åå fostran hur du är en bra människa, är en kompis är. Jag tyck att det 
kan vara viktigare än [ ] att bli en bra medmänniska än att lära sig … utan de lär sig 
genom lek, där tror jag att de flesta tycker att det är roligt faktiskt … förskolan är ju 
en trygg och säker plats … 

Vårdnadshavare 
 

… det är väll egentligen svensk förskolas signum litegrann, att vi har tre ben att stå 
på, både omsorg, utveckling och lärande … det är ju barns inflytande. Det är ju 
nånting som [ ] man prioriterar, eller som vi ska prioritera, att barn lär sig det här 
tidigt, demokrati. Att dom kan få tycka saker och få vara delaktig i vissa beslut å se 
att deras röst blir viktig å sådär. 

Förskolechef 
 

… att barn utvecklas tillsammans med andra, i samspel med andra och att 
relationer är viktigt … att träna sig att inför, inför att man ska ut och sen i skolan, 
det är första stadiet i utbildningsväsendet … allt lärande ska ju utgå från lek …  
 
kulturer är ju väldigt stark och fasten skolan har en läroplan och har haft det i alla 
år så visar ju forskning det att det är ändå traditionen som styr. Det är inte 
uppdraget. Ää och åå så länge det är så är det svårt att bryta mönster. Mm 

Verksamhetschef 
 
Enligt våra informanters uppfattningar kring förskolans uppgift är det tydligt 
att förskolan har som uppdrag att vara en verksamhet där barnet får 
socialiseras på ett lekfullt sätt och anamma sig nya kunskaper. En enighet 
råder om att förskolan inte ska syfta till att vara en verksamhet där lärande tar 
över. Emellertid framkommer det i utsagorna att förskolan är inkörsporten i 
skolsystemet. Dock påvisas vikten av det demokratiska förhållningssätt som 
ska genomsyra förskolans verksamhet och att det är pedagogernas ansvar att 
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detta förverkligas. Förskolan har tre delar som personalen ska arbeta med som 
helhet, en av dessa är omsorg. Inledningsvis när barnet inskolas handlar det 
främst om att bygga relationer, skapa trygghet men även andra delar av 
omsorgsbiten. Uppfattningar kring huruvida omsorg, fostran och lärande 
fokuseras, framträder hos våra informanter. 
 

… en plats att förvara barnen … i princip. 
 
… tycker de inte att det är roligt utan extremt svårt så tänker jag att det kan bli ett 
litet bakslag att de redan i så tidig ålder upplever att matematik är jättetråkigt …  

Vårdnadshavare 
 

… komma upp i deras trygga miljö å presentera sig å att då få ett ansikte … I en 
trygghetsaspekt kan man säga … farit dit med föräldrarna å hälsat på. Lära känna 
miljöerna å personal å så. 

 
… hur man är som medmänniska, att respektera och hur man beter sig mot andra, 
att lära sig sociala lekregler å sånt … omsorg å fostran [ ] det här med uppförande i 
skolan det betygssätts ju inte heller, de gjorde man ju förr i tiden. Det gör man inte 
nu [ ] alltså det behövs ju för att få ett jobb så måste du ju fungera socialt, då måste 
du vara socialt fungerande men [ ] det behöver ju egentligen inte vara det för att ta 
dig igenom skolan, om du bara klarar [ ] ja du klarar dig betygsmässigt … 

Pedagog 
 

… trygga barn som känn sig liksom omhändertagen [ ] på ett bra sätt och så … Att 
det är lika viktiga … matematik och lärande ska ske i samtal med barnen. I 
vardagssituationer. 

Verksamhetschef 
 

… jag tror att den här omsorgsbiten får vi ju inte [ ] den är ju jätteviktig … För att 
det är ju såna situationer, speciellt för de här små barna när man kan [ ] när det 
verkligen är omsorg … det har ju varit ganska mycket diskussioner om 
förskollärares och barnskötares roll och sådär. Det är klart, jag tänker, utifrån den 
utbildning man har så, så är det ju ändå. Det är ju mer de de är utbildade för 
[barnskötare], ändå, den här omsorgsbiten … Nä men de, för att barnet är ju en hel 
människa tänker jag, de behöver alltihop … man ska ju ha tillgång till allt vi gör, på 
olika sätt … det är en balans, att hitta ett bra, som en sammanhållen dag också. Det 
är aktivitet, lugnare och vila … så att de orkar med också. Att den är väl avvägd 
och så. 

 
… det ska ju vara en social arena … där barn får leka, jag tycker det är väldigt 
viktigt med leken, å att det är roligt … den ska också vara kompensatorisk … då 
måste vi liksom stötta det barnet, kompensera för kanske brister i hemmet och så. 
Mest så ser jag det som ett komplement, att här ska de få göra en massa saker som 
de inte gör hemma … man ska inte rusa igenom nånting bara, man måste se de här 
dagliga tillfällena också som något lärande och något viktigt.  
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Förskolechef 
 

… att vara tillsammans i en grupp, att socialiseras med andra. Det är väl också 
tanken kring också när man pratar om en allmän förskola för de lite äldre barnen i 
förskolan. Många barn som kommer till skolan som aldrig, som faktiskt inte har 
umgåtts i grupp. Å det måste man ju klara av när man kommer till årskurs ett. Så 
att det är väll litegrann det, dom delarna man måste träna på. 

 
… det är deras nyfikenhet, det handlar ju alltifrån att lära sig läsa eller bokstäver 
eller till att möta kompisar och leka tillsammans … att integrera det här i vardagen, 
att just förstå tekniken, vad är teknik? … Å då kan man diskutera det … just att 
fånga in i vardagen på ett lekfullt sätt, att avdramatisera. Att förstå tidigt vad det är 
… jag ville se det i ett sammanhang och i gruppen [ ] ja, just det här 
avdramatiseringen att förstå det. Det är väll litegrann den oro jag kan känna. 

Lokalpolitiker 
 
Grundläggande för att barnet ska kunna få en bra vistelsetid på förskolan är att 
de först och främst ska känna trygghet med miljö och de individer som finns i 
förskolans verksamhet. Detta kan utläsas av våra informanters uppfattningar, 
har barnen inte tryggheten så kan inte heller andra delar hos barnet som 
innefattar fostran och lärande utvecklas. Emellertid så anses fostran som en 
viktig del. Barnet ska lära sig sociala koder, uppförande i grupp som ett steg i 
utvecklingen till en ansvarfull människa. Å ena sidan har en av våra 
informanter uppfattning om att fostran har en betydande del för att klara sig 
igenom skoltiden. Å andra sidan uttrycker ytterligare en informant motsatsen 
till detta, där denne menar att eftersom uppförande inte längre betygssätts i 
skolan, finns möjligheten att klara sig igenom utbildningsväsendet utan dessa 
sociala koder. Dock är informanten av uppfattning att individen behöver de 
social kompetens för att fungera i arbetslivet. Informanterna har en gemensam 
syn kring det lekfulla lärande i förskolan. Uppfattningar visar på vikten av att 
pedagogerna arbetar utifrån en pedagogik och anpassar aktiviteterna efter 
barnets nivå. Lärandet kan med fördel integreras med vardagsaktiviteter. 
Fokus på ämnen kan tonas ner via detta förhållningssätt i samklang med 
barnets nyfikenhet. 
 

Förskolan som komplement och föräldrarnas påverkan 
Förskolan har en framträdande roll i barnets liv, både som kompensatorisk 
men främst som ett komplement till hemmet. Den kompensatoriska aspekten 
ligger i att stötta barnet som har det svårt hemma, medan det kompletterande 
avser att barnet får tillgodogöra sig kunskaper som inte hemmet erbjuder. 
Föräldrarna har i sin tur möjlighet att kunna påverka förskolans verksamhet 
genom önskemål och krav. Detta framträder i informanternas uppfattningar 
kring det förskolans syftar till. Vilka kommande citat visar variation kring. 
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… det syfte att förskolan ska komplettera hemmet, tycker jag är jätteviktigt. Det är 
föräldrarna som är liksom det viktigaste för barnen … ett komplement till hemmet 
och då tänker jag att förskolan handlar om det här med trygghet, fostran och 
lärande, det är förskolans uppdrag och i dagens samhälle [ ] så tror jag att förskolan 
har blivit ganska mycket också blivit ett stöd för föräldrar … 

Verksamhetschef 
 

… ett komplement, det är ju många som tror att förskolan ska ta över någon 
föräldraroll å det ska det definitivt inte göra … framförallt ett komplement tror jag 
till hemmet, det ska inte vara en efterapning av det som kanske finns hemma … 
Förskolan ska ju aldrig ersätta föräldrarna! 

 
Vi har en förmåga att veta vilka rättigheter vi har, men vi måste också tänka på vad 
det är för skyldigheter vi har … många föräldrar idag är väldigt medveten om de 
rättigheter man har [ ] kan ställa ganska mycket krav … personal i förskolan som 
förargas … platsen är till för barnet, det är inte till för föräldern. 

Lokalpolitiker 
 

… vi ska ju inte kompensera hemmet utan komplettera hemmet … det står det ju i 
läroplan så det är väll bassyftet eller vad man ska säga. 

Pedagog  
 

… få utvecklas så optimalt som möjligt utifrån den de är, och vara ett komplement 
till hemmet. 

 
… högstatusområde litegrann. Å de här föräldrarna många utav dom, dom liksom, 
ja dom var ju väldigt medvetna, dom var väldigt krävande, och de vill bestämma. 
Det var rätt jobbigt för rätt mycket personal …  

 
Utan de är som så nöjd [landsortsbor], det kan jag också fundera på varför är dem 
det? Så, man pratar om kulturer, man kan se en annan mentalitet. 

Förskolechef 
 

… alltså man skulle ju ha fått gått ihop men alltså man skulle ju ha fått, vi har ju 
facebook, man skulle ha fått starta en facebookgrupp som har spridit sig … 
föräldrar med barn på förskola [ ] eller nånting å liksom du vet börja med dära 
berömda skrivelsen å namninsamlingar, å jamen jag tror vi måste ligga på men vi 
måste ju vara enade, alla går tillsammans för att få in mer personal, mer resurser …  

Vårdnadshavare 
 
Uppfattningar kring förskolans roll i barnets vardag råder i enighet hos våra 
informanter. Dessa visar att förskolan ska verka som ett komplement till 
hemmet. Däremot menar en av våra informanter att förskolan även ska 
kompensera för de barn som behöver stöttning när inte hemmet räcker till. Å 
ena sidan ska förskolan erbjuda aktiviteter som vanligtvis inte utförs i hemmet, 
å andra sidan finns det uppfattningar som visar att vårdnadshavarna ställer 
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krav att förskolan ska finnas tillhands för deras egen skull och inte för barnets. 
Emellertid finns det utsagor som tydliggör den medvetenhet som finns hos 
dagens vårdnadshavare, de argumenterar kring den konkurrens som finns 
mellan kommunala och fria förskolor för att påverka barnets utveckling. På 
liknande sätt framkommer det att barn från högstatusområden har 
vårdnadshavare som ställer högre krav på förskolan. Ändock visar en av våra 
informanters uppfattning på att flertalet vårdnadshavare är nöjd i allmänhet 
kring förskolans verksamhet, och kommer därav nästintill enbart med krav 
som handlar om praktiska sakfrågor, än om teoretiska. Uppfattningar kring 
detta kan bero på det område människorna bor i, att kulturer i samhället 
påverkar. Informanterna resonerar kring om förskolan behöver ta mer ansvar i 
att göra vårdnadshavarna mer delaktiga och insatta i förskolans verksamhet. I 
och med en höjd förståelse menar informanterna att inflytandet kan öka. 
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 Diskussion 
I detta diskuterande avsnitt bearbetas framträdande teman kring förskolan och 
var den är på väg? Tenderar förskolan att skolifieras eller styr förskolans 
kultur och tradition verksamheten. Teman belyses utifrån en hierarkisk 
ordning, dessa är: 
 

• Globala perspektivet 
• Statens och kommunens ansvar 
• Forskning och dess påverkan 
• Oro kring revidering av förskolans läroplan 
• Tradition och kultur 
• Omsorg, fostran och lärande 
• Vårdnadshavare och dess påverkan 
 

Diskussionen avrundas med en avslutande reflektion av studiens resultat. 
Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning. 
 

Globala perspektivet 
Det globala perspektivet har en indirekt påverkan på det svenska 
utbildningssystemet, i detta avseende förskolans verksamhet, i form av de 
styrdokument och riktlinjer som beslutas av politiker. Å ena sidan synliggörs 
detta genom det informanterna uttrycker kring rädslan huruvida förskolan 
riskerar att hamna efter andra länder när det kommer till kvalitén. Å andra 
sidan är vi vägvisare gentemot andra nationer då det kommer till kvalitet samt 
det signum som kännetecknar svensk förskola. Dahllöf (2000) styrker detta 
resonemang genom att påvisa hur globala perspektivet påverkar sambandet 
mellan macro/micronivåerna. Detta påvisar även Lindensjö och Lundgren 
(2006) det vill säga det utbildningssystem som slutligen påverkar den enskilda 
individen i verksamheten i samspelet mellan formulerings och 
realiseringsarenorna.  
 
Ett missnöje kring decentraliseringen samt de ökade krav som ställs från 
realiseringsnivån kan skönjas utifrån informanterna. Det framkommer 
uppfattningar huruvida kraven höjs fast de ekonomiska medlen inte ökar i 
samma takt. Daun (2004) förklarar att i och med decentraliseringen hamnade 
ett stort ansvar på kommunal nivå. Staten tillhandahåller budgeten vilket i sin 
tur kommunerna får till förfogande. Emellertid finns uppfattningar att staten 
fortfarande är styrande, på grund av makten över de ekonomiska medlen. 
Även styret över reformerna. Informanternas resonemang styrks av Lindensjö 
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och Lundgren (2006) när de diskuterar klyftan mellan formulerings och 
realiseringsarenan.  
 

Statens ansvar 
Som synes har staten det övergripande ansvaret över svenska skolsystemet, 
detta i form av att styrdokumenten utformas och att de finansiella medlen 
distribueras ut till kommunerna i landet. Emellertid så skönjs ett missnöje över 
maktlösheten att påverka de statliga riktlinjerna. Kommunerna i sin tur 
fördelar den pott av pengar som de fått tilldelade sig, så därav finns ändå en 
viss möjlighet att påverka. En parallell till detta kan dras från det våra 
informanter redogör kring de ökade kraven som ställs från statlig nivå, i och 
med revideringen av förskolans läroplan, och den faktiska påverkan som 
ekonomi har för att skapa en kvalitativ förskola. Detta i enlighet med det 
Gadler (2011) redovisar om det samband som finns mellan stat, kommun och 
ända ner till verksamhetsnivå. Forskarna menar att verksamheten indirekt 
påverkas av macro och mesonivåernas beslutsfattare. Även Alvestad et al. 
(2014) samt Sheridan et al (2011) diskuterar på liknande sätt. Lilja (2010), 
Lauglo (1995) samt Lindensjö och Lundgren (2006) bekräftar denna diskussion 
att påvisa medias inverkan på politiker. Lauglo (1995) utvecklar resonemanget 
med att tillägga hur olika former av decentralism kan påverka, beroende av 
hur länderna utformar styrningen på grund av olika influenser. 
 

Forskning och dess påverkan 
Forskning är tillsynes en viktig del i svensk förskola på grund av att politiker 
tar del av för dem intressant, aktuell forskning som härrör skolväsendet. En 
framträdande del som våra informanter lägger fram är PISAs undersökningar. 
Dessa undersökningar har de uppfattningar som visar att den ligger till stor 
grund kring beslutsfattande och har påverkat framskrivningen av ämnen i 
förskolans läroplan. Å ena sidan uttrycker informanterna att forskning kring 
den svenska förskolan är viktigare än den globala forskningen. Å andra sidan 
synliggörs ett dubbelt budskap där personerna som vi intervjuat menar att 
PISAs undersökningar har grund i utvecklingen av de styrdokument svensk 
förskola ska arbeta efter. PISAs studier är av global karaktär. Liknelser kan 
dras till det Dahllöf (2000) samt Lilja (2010) lyfter fram huruvida forskning 
påverkar reformer inom svensk utbildning. Dock menar han att politiker bör 
se på forskning med kritiska ögon. Ännu en parallell kan synliggöras mellan 
det våra informanter talar om och det Sheridan och Pramling Samuelsson 
(2013) resonerar kring huruvida forskning bidragit till de framskrivna ämnena 
i den reviderade läroplanen för förskolan. I kontrast till ovanstående 
resonemang tydliggörs en uppfattning hos en informant, vikten av den 
enskilde pedagogens och dess företräde framför styrdokument och övriga 
reformer. Detta i avseende vilket arbetssätt som nyttjas. Lindensjö och 
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Lundgren (2006) styrker denna uppfattning genom förklara att pedagoger 
följer traditioner som finns i verksamheten, i företräde till reformer. 
Pedagogerna implementerar ämnen på ett lekfullt barnanpassat sätt som 
grundläggs på förskolans historiska traditioner. 
 

Oro kring revideringen av förskolans läroplan 
Under bearbetningen av resultatet framkom att informanterna kände en viss 
rädsla hur revideringen skulle slå igenom. Inledningsvis uppkom det farhågor 
att förskolan skulle efterlikna skolans verksamhet på grund av fokuseringen av 
teoretiska ämnena. Efter vidare implementeringsarbete dämpades denna 
oroskänsla, informanterna var tydliga att påpeka vikten att alltid ha i åtanke 
att alla delar i förskolans grundsyn omsorg, fostran och lärande ska vara 
delaktiga i verksamheten. Därför bör de verksamma i förskolan reflektera 
kring den grundtanke som deras handlingar baseras på. Detta i enlighet med 
det Pramling Samuelsson och Sheridan (2010) påpekar, att förskolan ska 
tillämpa verksamhetens aktiviteter efter barnets nivå. Däremot redovisar 
forskarna att förskolan har tagit pedagogisk inriktning mot lärande i och med 
revideringen. På samma sätt som det Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2010) visar på, anser Sahin et al. (2013) att förskolan har skolförberedande roll 
för barnet i syfte för det livslånga lärandet. Till skillnad från vad forskningen 
talar om angående att förskolan går mer mot lärande, visar inte våra 
informanters uppfattningar på samma resultat. Trots att det till en början fanns 
en oro till skolifiering hos våra informanter så dämpades denna. För 
närvarande uppfattar informanterna inte att det lärande som sker i förskolan 
är i riktning mot det lärande som sker i skolan. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2010) förklarar pedagogernas förhöjda pedagogiska ansvar på grund 
av revideringen. Sheridan et al. (2011) och Kim och Kemple (2011) tillägger i 
dessa resonemang pedagogers oro kring sin egen kompetens vid dessa 
förhöjda krav än fast pedagogernas utbildning har utvecklats i samma 
riktning. Detta är områden som inverkar på var förskolan är på väg, trots detta 
är detta inte ett ämne som belyses av informanterna. Alvestad et al (2014) 
styrker dessa resonemang men tillägger även att stora barngrupper och 
tidsbrist kan vara en riskfaktor för en verksamhet som präglas av både lek och 
lärande. Uppfattningar kring detta framkommer även i resultatet från 
informanter. 
 

Tradition och kultur 
Enligt uppfattningarna som framkommer i resultatet hos informanterna kan 
det förstås att den status förskolan och skolan innehar präglas av traditioner 
och är svåra att bryta, ändock synliggörs att barnsynen och pedagogernas 
förhållningssätt har förändrats över tid i takt att uppdragen i läroplanen blivit 
mer utkristalliserade. Å ena sidan, historiskt sett, ansågs barnet i förskolan inte 
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ha behov av utmaning i lärandesyfte, utan pedagogens uppgift var i första 
hand omsorg om barnet. Å andra sidan har den synen på barnet förändrats 
mot ett lekfullt lärandesyfte för en kompetent individ. Liknande resonemang 
kan dras till det Sahin et al. (2013) påvisar genom att diskutera huruvida 
förskolans kultur tenderar väga över från leken till lärandet, och på så sätt bli 
mer skollik. På liknande sätt synliggörs våra informanters uppfattningar kring 
att förskoleklassen går i riktning mot att anamma skolans kultur och på så sätt 
skolifieras i lärandesyfte för barnet. Med ett likartat resonemang menar 
Ackesjö (2010a) att förskoleklass blivit mer skollik trots att verksamheten har 
till syfte att slussa över barnet mellan förskolans och skolans kultur. Barnet ska 
i förskoleklass integreras successivt mot skola men med lekfull pedagogik. 
Forskaren påvisar dock i sitt resultat att förskoleklass på likartat vis som våra 
informanter utvecklas mot att bli mer skollik. För att möjliggöra ett samarbete 
över kulturgränserna är det väsentligt att representerande parter är 
anpassningsbara och öppna för arbetssätt som skapar förutsättningar för 
barnet i deras övergång mellan de olika verksamheterna. Sheridan et al. (2011) 
styrker våra informanters uppfattningar kring flexibiliteten som personalen 
behöver besitta för att skapa goda förutsättningar för barnet i dess utvecklig. 
Emellertid anser våra informanter att det även ligger på ledningsbasis att 
generera fördelaktiga möjligheter för barnet ska gå vidare i 
utbildningssystemet. 
 

Omsorg, fostran och lärande 
Genom analysen av empiriinsamlingen har det framkommit uppfattningar 
kring omsorg, fostran och lärande. Omsorgen tydliggörs som en 
grundläggande del som måste fungera för att de andra två ska få genomslag. 
Informanterna menar att barnet måste få en god start via inskolningen, där 
trygghet och tillit läggs för fortsatt utveckling, men även att barnet är en hel 
individ som behöver alla sina behov tillgodosedda. För det första synliggörs 
det uppdrag som personalen i förskolan har, barnskötare med utbildning 
gentemot omsorg och förskollärare som tar ett större ansvar för barnets 
utveckling och lärande. För det andra framkommer en uppfattning kring 
förskolans roll som en verksamhet där barnet får vistas medan 
vårdnadshavare är ute i arbetslivet. Till skillnad från det våra informanter har 
till uppfattning om det förfarande kring det yngsta barnet, där omsorgsbiten 
fokuseras, så diskuterar Alvestad et al. (2014) att det vore önskvärt att 
tillhandahålla tydligare riktlinjer huruvida arbetet med de yngsta ska fortgå. I 
enlighet med den uppfattning som en av våra informanter frambringade kring 
förskollärarens ansvar gentemot barnet, diskuterar Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2013) om det förhöjda krav som ställs på förskollärarna på grund 
av att läroplanen reviderades, detta för att skapa en kvalitativ förskola. Dock 
framträder en uppfattning som visar att traditionen är styrande i förhållande 
till uppdraget, detta på grund att ett kulturarv som har mönster, vilka är svåra 
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att bryta. Emellertid kan denna aspekt ses ur ett kritiskt perspektiv, vilket 
Sheridan och Pramling Samulesson (2013) styrker. Forskarna understryker att 
förskolan är under förändring, från att vara verksamhet där lek prioriterats till 
att det framskridits mer mot lärande. 
 
Ur fostransaspekten belyses uppfattningar av de utsagor informanterna 
delgivit, där å ena sidan synliggörs en tydlig enighet som visar på att barnet 
behöver lära sig sociala koder för att fungera i skolan. Å andra sidan så 
framkom en uppfattning om att fostran inte är nödvändig i skolsammanhang 
eftersom detta inte betygssätts, detta kan vara en orsak till att fostransaspekten 
undermedvetet inte fokuserade när läroplanen reviderades. Dock ska inte 
fostran förringas av förskolan enligt dennes utsaga eftersom social kompetens 
är nödvändig i arbetslivet. Detta i likhet med det Sheridan et al. (2011) 
resonerar kring att personalen i förskolan värdesätter etiska värderingar och 
socialt fungerande individer framför lärandeämnen. Ändock framhäver 
forskarna att det lärande som sker i förskolan ska fångas upp i 
vardagssituationer. Dessa tankegångar som forskarna framhäver, belyses även 
av våra informanter, där de poängterar att nyfikenheten ska initiera lärandet 
och detta ska ske i vardagen på det stadiet barnet kan tillgodogöra sig 
kunskap. Både Sheridan et al. (2011) och Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2010) styrker detta tankesätt i sina resonemang att lärandet bör anpassas efter 
barnet samt hittas i de vardagliga situationerna på ett lustfyllt sätt. 
 
Alvestad et al (2014), Kim och Kemple (2011), Szecsi (2008), Pramling 
Samuelsson et al. (2009) samt Guss (2005) för diskussionen kring de estetiska 
ämnen som kan användas som verktyg i verksamheten för att skapa ett 
lustfyllt lärande. De förtydligar även att dessa kan nyttjas för att integrera de 
framskrivna ämnena från revideringen. Detta kan med fördel användas i ett 
tematiskt arbetssätt, vilket Sheridan et al (2011) framhåller. I och med estetiska 
ämnens införlivande i verksamheten har traditionen och förskolans kultur 
hamnat i samhörighet med revideringen av ämnena i förskolans läroplan. 
Utsagor från flertalet informanter visar att den pedagogiska verksamheten ska 
grundläggas på ett lekfullt sätt. Detta styrker resonemanget kring att 
förskolans tradition och kultur samt läroplanens strävansmål går jämsides. 
 

Vårdnadshavare och dess påverkan 
Vårdnadshavares påverkan över förskolan kan diskuteras på olika sätt. För det 
första framkom det uppfattningar hos våra informanter som tyder på att 
föräldrar är medvetna om de rättigheter som barnet har i förskolan. Detta 
genom att påvisa den valmöjlighet de har kring förskolealternativ såsom 
kommunal alternativt fristående. För det andra visar det på att 
samhällskulturer kan ha inverkan på vilka krav som ställs från 
vårdnadshavarens sida. I högstatusområden menar en av våra informanter att 
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personerna som lever där är mer medvetna om sina rättigheter medan 
landsortsbefolkningen är mer tillfredsställda av den servicen som 
tillhandahålls. Emellertid synliggörs enighet i uppfattningar kring att 
förskolan ska ha en kompletterande roll till familjen. Det är vårdnadshavarna 
som innehar den viktigaste delen för barnet. Dock kan förskolan i 
undantagsfall verka i en kompensatorisk roll, där det råder brister på vissa 
områden i hemförhållandet. Till skillnad från våra informanters uppfattningar 
som visar på hur familjer kan ställa krav och påverka, så resonerar Yeh och Li 
(2008) kring det fördelaktiga i att hem och förskola samarbetar, då detta 
styrker barnet utveckling. Det har hos en informant framkommit en åsikt som 
vidrör förskolans syfte angående att verksamheten är till för barnet och inte 
vårdnadshavaren. Till detta kan en parallell dras till det Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2013) argumenterar kring det gynnsamma för barnets utveckling 
att tidigt i livet anpassas in i utbildningssystemet, detta i form av fri förskola 
från tre års ålder. En annan vinkling som kan härröra vårdnadshavares 
påverkan framkommer ur en utsaga som kommer från en informant. Att 
kunna påverka genom sociala medier som sprider röster från samhället, vilket 
i sin tur kan medför att politiker får ta detta i beaktning. På ett likvärdigt sätt 
styrker Lindensjö och Lundgren (2006) medias påverkan, dock lägger 
forskarna fram det ur ett annat perspektiv. Det vill säga, det är politikerna som 
använder sig av de mediala verktygen för att synliggöra budskapet. 
 
För att kunna sluta cirkeln återkommer vi till frågan, var förskolan är på väg? 
Förskolan är en verksamhet som inte styrs med lätthet, verksamheten har till 
uppgift att arbeta utifrån omsorg, fostran och lärande, vilket sker på en nivå 
som är fördelaktigt för barnet. Pedagogerna i förskolan har en gedigen 
erfarenhet och utbildning som styrker professionen, likväl som de påverkas av 
kulturen och traditioner som är nedärvda. Dessa är anledningar som kan bidra 
till att förskolan roll kan vara svår att ändra på ett enkelt sätt. Det krävs både 
kompetens och resurser, även tidsaspekten skapar svårigheter. I 
sammanställningen av resultatet framträder det att förskolans kultur och 
tradition för närvarande har företräde över reformer. Revideringen av 
läroplanen medförde inledningsvis en oro att förskolan skulle bli mer skollik 
Vår studie visar, trots att revideringen framskrivit vissa ämnen så har detta 
inte inneburit att dessa har fått företräde. Till avslutning vill vi visa på 
ovanstående resonemang genom en utsaga där en av våra informanter 
uttrycker: 
 

Det tar tusen år att vända en oceanångare. 
Förskolechef 
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 Fortsatt forskning och slutord 
Fortsatt forskning kring ämnet förskolans roll kan fördjupas genom att 
undersöka vidare kring medias inflytande på reformer, samt hur leden i 
hierarkin påverkas. Eftersom denna studie är baserad på intervjuer kan det 
med fördel användas annan empiriinsamling, exempelvis observationer eller 
skuggning, fokuseringen blir då inte på uppfattningar utan det framträder 
andra former av perspektiv på förskolans roll. Ytterligare infallsvinkel kan 
vara att enbart en yrkeskategori får representera empiriinsamlingen, för att 
tydliggöra skillnader och likheter inom samma grupp. Slutligen kan förskolans 
roll över tid analyseras genom en textanalys av styrdokument. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra informanter, som tog sig tid medverka och 
bidra med sina uppfattningar. Tack till vår handledare Staffan Löfquist på 
Mittuniversitetet i Härnösand, för all stöttning och handledning genom hela 
arbetet. Ett stort tack vill vi även tillägna våra familjer och närstående som 
under hela uppsatsen varit uppmuntrande och förstående, och som även läst 
och kommit med synpunkter på texten. Slutligen vill vi även tillskriva ett tack 
till varandra, att vi med gott mod haft ett fenomenalt samarbete hela arbetet 
igenom. 
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BILAGA: 
Frågeguide till pedagog 
 

• Allmänna frågor om informanterna (kön, ålder, utbildning, 
arbetslivserfarenhet)  

• Vad betyder ordet förskola för dig? Definiera ordet enligt din 
uppfattning. 

• Vad innebär förskolan för dig? Berätta. 
• Hur skulle du praktiskt vilja arbeta i förskolan med estetiska ämnen, 

berätta.  
• Vilket är ert syfte när ni använder er av estetiska ämnen? 
• (led in samtalet så det berör samtliga estetiska ämnen, drama, musik, 

bild)  
• Hur tänker du kring läroplanen? 
• Hur anser du om läroplanen och dess inverkan på verksamheten, 

berätta.  
• Finns det något särskilt läroplansmål som ni arbetar särskilt mycket 

med?  
• Kan du ge exempel på hur ni arbetar? 
• Har du märkt av någon skillnad från början av din karriär jämfört med 

nu, hur ni jobbar målinriktat? Berätta! 
• (ifall inte drama berörs så mycket under intervjun) 
• Du har inte berört drama som metod i verksamheten, om ni arbetar 

med det, berätta hur ni gör! 

 
Frågeguide till vårdnadshavare 

• Allmänna frågor om informanterna (kön, ålder, utbildning, 
arbetslivserfarenhet)  

• Vad betyder ordet förskola för dig? Definiera ordet enligt din 
uppfattning. 

• Vad innebär förskolan för dig? Berätta. 
• Berätta om hur du uppfattar att ditt/dina barn har det på förskolan, vad 

som görs och i vilket syfte som du uppfattar att de gör exempelvis olika 
experiment. 

• I riktlinjerna, de kommunala och läroplanen är matte, naturvetenskap 
och teknik, språk och estetiska ämnen inskrivna som ämnesområden 
för förskolan att arbeta med, hur tänker du kring det? 
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• Berätta hur du tänker kring att förskolan arbetar med ämnen, hur 
nödvändigt anser du att det är, och på vilket sätt? 

• Har du märkt någon utveckling kring ämnesområdena matte, 
naturvetenskap och teknik, språk och det estetiska hos ditt/dina barn? 
berätta på vilket sätt. 

• I läroplanen står det att förskolan ska arbeta med omsorg, fostran ock 
lärande som en helhet. Vad anser du om att riktlinjerna och de nya 
framskrivna ämnena ma, no/teknik och språk fokuseras mot enbart 
lärande? Berätta. 

• Håller förskolan på att skolifieras, bli mer skollik? Anser du att det är 
något som tyder på det? Berätta.  

• Finns det något viktigt som du tycker att vi missat att prata om som du 
vill tillägga? 

 

Frågeguide till politiker 
• Allmänna frågor om informanterna (kön, ålder, utbildning, 

arbetslivserfarenhet)  
• Vad betyder ordet förskola för dig? Definiera ordet enligt din 

uppfattning. 
• Vad innebär förskolan för dig? Berätta. 
• Kommunen har särskilda riktlinjer som de ålägger personalen i 

förskolan att arbeta med, berätta vad det är och hur det kommer sig att 
det blev just den inriktningen/ämnet. 

• Hur bör förskollärare arbeta med ämnesmålen från läroplanen samt de 
kommunala riktlinjerna? Berätta.  

• I den nya reviderade läroplanen är matte, no/teknik och språk 
framskrivna, hur kommer det sig att det är just dessa? 

• Varför var just dessa ämnen viktiga att skriva fram, och inte exempelvis 
de estetiska ämnena? 

• I vilket syfte bör man arbeta med matte, no/teknik, språk och de 
estetiska ämnena i förskolan? 

• Är ämnesmålen i läroplanen, samt kommunens riktlinje viktiga att 
arbeta med, eller kan man kunna klara sig utan dem och se till barnens 
intresse för deras utveckling i arbetet på förskolan? Berätta.  

• I läroplanen står det att förskolan ska arbeta med omsorg, fostran och 
lärande som en helhet. Hur kommer det sig att riktlinjerna och de nya 
framskrivna ämnena matte, no/teknik och språk fokuseras mot 
lärande? Berätta.  

• Håller förskolan på att skolifieras? Finns det uttryck som visar på det? 
Berätta. 

• Finns det något viktigt som du tycker att vi missat att prata om som du 
vill tillägga? 
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Frågeguide till verksamhetschef samt förskolechef 
• Allmänna frågor om informanterna (kön, ålder, utbildning, 

arbetslivserfarenhet)  
• Vad betyder ordet förskola för dig? Definiera ordet enligt din 

uppfattning. 
• Vad innebär förskolan för dig? Berätta. 
• Kommunen har särskilda riktlinjer som de ålägger personalen i 

förskolan att arbeta med, berätta vad det är och hur det kommer sig att 
det blev just den inriktningen/ämnet. 

• Hur bör förskollärare arbeta med ämnesmålen från läroplanen samt de 
kommunala riktlinjerna? Berätta.  

• I den nya reviderade läroplanen är matte, no/teknik och språk 
framskrivna, hur kommer det sig att det är just dessa? 

• I vilket syfte bör man arbeta med matte, no/teknik, språk och estetiska 
ämnen i förskolan? Berätta. 

• Är ämnesmålen i läroplanen, samt kommunens riktlinje viktiga att 
arbeta med, eller skulle man kunna klara sig utan dem och se till 
barnens intresse för deras utveckling i arbetet i förskolan? Berätta.  

• I läroplanen står det att förskolan ska arbeta med omsorg, fostran och 
lärande som en helhet. Hur kommer det sig att riktlinjerna och de nya 
framskrivna ämnena matte, no/teknik och språk fokuseras mot 
lärande? Berätta.  

• Finns det något viktigt som du tycker att vi missat att prata om som du 
vill tillägga? 

 

Frågeguide till utbildningsdepartementet 
• Allmänna frågor om informanterna (kön, ålder, utbildning, 

arbetslivserfarenhet)  
• Vad betyder ordet förskola för dig? Definiera ordet enligt din 

uppfattning. 
• Vad innebär förskolan för dig? Berätta. 
• I den nya reviderade läroplanen för förskolan är matte no/teknik samt 

språk framskrivna, vad har du för uppfattning kring det? 
• Förskolans kultur samt skolans kultur skiljer sig åt, bland annat på 

grund av historik och styrdokument, hur tro du att man kan få dessa 
att samspela, och bör man göra det? Berätta.  

• Förskolan är idag decentraliserad, tror du att det skulle vara 
fördelaktigt om vi återgår till en mer centraliserad styrning? Berätta hur 
du tänker. 

• Håller förskolan på att skolifieras? Finns det uttryck som visar på det? 
Berätta. 

• Finns det något viktigt som du tycker att vi missat att prata om som du 
vill tillägga? 


