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Abstract
This dissertation examines the inheren t meanings in the claim that the pre-school is
"a complement to the home". The meanings are analysed in order to explore the
reasons behind the ext ension of child care in Sweden, and particularly durin g the
period 1990-1995.The dissertation has two objectives. The first objective is to
analyse the aims, as identified by the state and the municipalities, for pre-schools
and family day nurseries to act a s a complement to the home; with an additional
analysis of the children's social and cultural contexts.
The second objective is to analyse how employees and parents interpret the idea
that pre-sch ooling is a complement to the home. Date used for this research is
national programme information, guidelines used at mun icipal levels, and empirical
data from one questionnaire to staff and two questionnaires to parents. Theories
about frame factors and curricu la constitute the points o f departure for the analyses
of the national programm es at state and at loca l levels, and for the analyses of the
questionnaires.
The analyses shows that the concept of "a complement to the home" has varied
over time and that it is contextually d ependent. In the 1930s, when there was a need
to improve children's playing environment to compensate for small, cramped, and
dark homes, the pre-school was designed to provide large, light rooms. During the
1940s and the 1950s, it was assumed that child care should act as a complement to
the home (i.e., not be regarded as a competitor). Such different connotations inherent
in the concept of "a complement to the home" reflect the Z eitgeist of the various
decades. They also show how the needs of children and family have been expressed;
which, in turn, related to the need for women to be active in the labour force.
The results of the analyses show that official documents, parents and staff
express a belief in pre-schools and family day nurseries as importa nt complements
to the homes, particularly in reference to children's social development. But the
differences the parents express concerning thei r children's upbringing are shown to
relate to their educational background.
The actual activities of the pre-school complement are worked out in close co
operation between parents and staff. D ifficulties occur when individual children's
needs are taken as a point of departure. This result suggests tha t the pre-school can
be a complement to each child only when divergences in opinions between staff and
parents are limited. Family nurseries, which generally are less organised and have
fewer children than pre-schools, can provide child care that is more designed to fit
the specific needs of children and pare nts. One of the conclusions of this study is
that pre-school s are run on the basis of staff efforts, and that co-operation with
parents constitutes a decisive factor in the future development of pre-schooling.
Key words: Child care in Sweden, analyse the aims, co-operation with parents, preschools and family day nurseries.

Relationen hem - förskola
Intentioner och uppfattningar om
förskolans uppgift att vara
komplement till hemmet
1990-1995
Ewa Ivarson Jansson

Eva Ivarson Jansson: Relationen hem - förskola. Intentioner och
uppfattningar om förskolans uppgift att vara
komplement till hemmet, 1990-1995
Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet
©2001 Ewa Ivarson Jansson
Omslag: Ateljé 293, efter idé av Ewa Ivarson Jansson
Tryck: Umeå universitets tryckeri
ISBN 91-7305-151-9, ISSN 0281-6768

Relationen hem - förskola
Intentioner och uppfattningar om
förskolans uppgift att vara
komplement till hemmet
1990-1995
Ewa Ivarson Jansson

Akademiska avhandlingar, Pedagogiska institutionen
Umeå universitet
Nr. 60

Ivarson Jansson, Ewa. Relationen hem - förskola. Intentioner och uppfattningar om
förskolans uppgift att vara komplement till hemmet 1990-1995. (Relational Family Preschool. Intentions with and Conceptions of the Preschool Task to be "a
complement to the home"). Academic dissertation, Faculty of Social Sciences,
Umeå university, Sweden, 2001. (In Swedish with a summary in English.)
ISBN: 91-7305-151-9; ISSN: 0281-6768.
Abstract
This dissertation examines the inherent meanings in the claim tha t the pre-school is
"a com plement to the home". The meanings are analysed in order to explore the
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and fam ily day nurseries to act as a complement to the home; with an additional
analysis of the children's social and cultural contexts.
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data from one questionnaire to staff and two questionnaires to parents. Theories
about frame factors and cu rricula constitute the points of depar ture for the analyses
of the national programmes at state and at local levels, and for the analyses of the
questionnaires.
The analyses shows that the concept of "a complement to the home" has varied
over time and that it is contextually dep endent. In th e 1930s, when there was a need
to improve children's playing environment to compensate for small, cramped, and
dark hom es, the pre-school was designed to provide large, light rooms. During the
1940s and the 1950s, it was assumed that child care should act as a complement to
the home (i.e., not be regarded as a competitor). Such different connotations inherent
in the concept of "a complement to the home" reflect the Z eitgeist of the various
decades. They also show how the needs of children and family have been expressed;
which, in turn, related to the need for women to be active in the labour force.
The results of the analyses show that official documents, parents and staff
express a belief in pre-schools and family day nurseries as importa nt complements
to the homes, particularly in reference to children's social development. But the
differences the parents express concerning their children's upb ringing are shown to
relate to their educational background.
The actual activities o f the pre-school complement are worked out in close co
operation between parents and staff. Diff iculties occur when individual children's
needs are taken as a point of departure. This result suggests that the pre-school can
be a complement to each child only when divergences in opinions between staff and
parents are lim ited Family nurseries, which generally are less organised and have
fewer children than pre-schools, can provide child care that is more designed to fit
the sp ecific needs of children and pare nts. One of the conclusions of this study is
that pre-sc hools are run on the basis of staff efforts, and that co-operation with
parents constitutes a decisive factor in the future development of pre-schooling.
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Förord
Avhandlingsarbetet, detta tidskrävande arbete är nu slutfört. Det är
först efter det här arbetet som den verkliga forskningen skall ta fart.
Ett arbete som förhoppningsvis aldrig tar slut.
Vid den tidpunkt när Pedagogiska programmet för förskolan eller
som det vanligtvis benämns det pedagogiska programmet, skulle
implementeras i vårt avlånga land, arbetade jag med utbildning och
fortbildning av förskollärare, barnskötare och dagbarnvårdare. Frågor
om hur barnens hem skulle "kompletteras" stod i fokus och
osäkerheten om vad det egentligen innebar var ständigt
återkommande. - Hur skall det pedagogiska programmets mål för
verksamheten, tolkas och genomföras? Jag tyckte att det var
intressanta och relevanta frågor, vilket gjorde att jag planerade för att
undersöka hur de anställda uppfattade sitt uppdrag med avseende på
att komplettera barnens hem. Det resulterade till att börja med i
Personalundersökningen. Jag vill passa på att tacka alla som svarade
på enkäten och därmed gjorde detta arbeta möjligt. Nästa empiriska
studie gjordes för att utröna hur föräldrar såg på möjligheten att
samverka med förskolan angående barnens fostran. Det kom så
småningom att leda till Föräldraundersökningen 1 och 2 samt till
denna avhandling. Ett stort tack till er alla föräldrar i Östersunds
Kommun som har bidragit till denna avhandling genom att svara på
enkäter. Frågorna var många och ibland knepiga att svara på.
Sammantaget handlar dessa enkäter om relationen mellan hem och
förskola och vad som avgör, om och på vilket sätt, verksamheten i
förskolan kompletterar hemmet. Mina erfarenheter som förskollärare,
lärarutbildare och de erfarenheter jag fatt genom mitt engagemang i
fortbildningssammanhang i förskola och skola har varit till stor hjälp
och framför allt bidragit som sporre i avhandlingsarbetet. Förskolan är
en kvinnodominerad verksamhet och de allra flesta av mina
informanter är kvinnor. Eftersom jag själv är kvinna/mamma och
förskollärare och arbetat inom förskoleverksamheten kan det vara
svårt att avgöra när jag använt min yrkesbakgrund och av den
anledningen varit mindre lyhörd för föräldrars uttryck. Det i sin tur
kan ha inneburit till att jag undgått nyanser som jag borde ha
uppmärksammat. Som forskare är egna erfarenheter en tillgång om
man kan medvetandegöra sig och träna att se ur olika perspektiv,
vilket har varit min avsikt.

Jag har inte varit ensam med att utforma detta arbete, även om
stunderna vid datorn ibland känts både ensamma och långa. Först och
främst vill jag sända mitt varmaste Tack till Leif Lindberg, för det
outtröttliga stöd jag fatt under hela min forskarutbildning och
framförallt under avhandlingsarbetet. Ett stort Tack till Daniel Kallos
som var ledare för våra seminarier och alltid bidragit med konstruktiv
kritik, tack för ditt stöd i slutskedet av arbetet. Tack till er alla i
seminariegruppen ni har funnits där, om än på distans så har ni på
olika sätt både stöttat och uppmuntrat mig mer än en gång. Tack, Eva
Andersson, Astrid Ahl, Gun-Marie Frånberg, Tomas Grysell, Kerstin
Holmlund, Ingeborg Moqvist och Christina Segerholm. Tack även ni
andra som på olika sätt stöttat och varit trevliga i största allmänhet,
när jag funnits i ert fikarum på "peddan" i Umeå
Jag vill också sända ett varmt Tack till Mitthögskolan som bekostat
största delen av min utbildning och Tack, Björn Wallin som varit min
lokale handledare och mitt stöd vid genomförandet av föräldraunder
sökningarna.
Tack även till Umeå Universitet för doktorandtjänst ett antal
månader och för att ha försett mig med handledare och kollegiestöd
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till hands för behövlig rekreation och avkoppling mellan varven. Tack
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II

Kapitel 1

Inledning
Förskolan och familjedaghemmet står i direkt förbindelse med
hemmet via de barn som finns där och genom den relation föräldrar
och anställda skapar. I den här avhandlingen belyser jag relationen
hem - förskola under tidsperioden 1990-1995. Det görs dels genom att
de statliga och kommunala intentionerna gällande samverkan hem förskola analyseras, dels genom att de anställdas och föräldrarnas
uppfattningar om relationen mellan hemmet och förskola beskrivs och
analyseras.
Ett uttryck som återkommer i de texter som styr och reglerar
barnomsorg är att förskolan och även familjedaghemmet skall vara ett
komplement till hemmet. Just "komplement till hemmet" används som
något alldeles självklart och underförstått även av de anställda i
förskolor och familjedaghem. Jag blev uppmärksam på uttryckssättet i
samband med fortbildning av anställda i förskolor och familjedaghem.
Vid en närmare granskning av vad komplement till hemmet innebär
började frågorna komma. Hur tolkas detta i förskolorna? Hur uppfattar
de anställda komplement till hemmet? I vilka avseenden ska förskola
och familjedaghem vara ett komplement till hemmet? Vad vill
föräldrarna att deras hem skall kompletteras med? Finns det något
speciellt innehåll som alla små barn bör fa ta del av? En ännu mer
konkret fråga kan också ställas: Är det möjligt att komplettera varje
barns hem, oavsett antal barn i grupperna och oavsett vad barnen har
för behov?
Utgående från dessa frågor böljade jag läsa texter som på olika sätt
påverkat utvecklingen av barnomsorgen och regleringen av densamma
från 1930-talet fram till 1990. Litteraturgenomgången gav belägg för
att relationen hem - förskola har förändrats över tid och uttrycket
komplement till hemmet har uttryckts på olika sätt. Dock har alltid
barnomsorgen betraktats som ett tillägg men med tonvikt på olika
slags "tillägg" beroende på vilken tidsperiod som studerats. Mitt
intresse för relationen hem - förskola kom därför mer precist att
inriktas på hur de anställda uppfattar förskolan som komplement till
hemmet och hur föräldrarna uppfattar förskolans kompletterande
uppgift under 1990-talets första hälft, dvs. att både försöka fånga den
samtida innebörden och förstå dess undertext.
L

Som bakgrund till detta arbete inledde jag en systematisk genomgång
av de texter som styrt och reglerat förskolan från senare delen av
1930-talet och fram till undersökningsperioden 1990-1995. I dessa
texter söktes innebörder i uttrycket komplement till hemmet samt
vilka motiv som funnits för att bygga upp barnomsorg under senare
delen av 1900-talet till den omfattning vi har idag.1
Därefter påböljades arbetet med att analysera de dokument som
styrt och reg lerat förskolans verksamhet och dessa benämns antingen
statliga styrdokument eller statens intentioner i avhandlingen. De
kommunala styrdokumenten ingår också och de benämns Kommunala
riktlinjer. Men även de anställdas och föräldrarnas uppfattningar om
"förskolan som komplement till hemmet" undersöktes. Nedan
presenteras de styrdokument som varit föremål för granskning samt en
översikt över de undersökningar som ingår i avhandlingen.
Styrdokument som ingår i studien:
Socialstyrelsen. (1987). Pedagogiskt program för förskolan. Allmänna
råd från socialstyrelsen,1987:3. ( Benämns i avhandlingen: det
pedagogiska programmet).
Socialstyrelsen. (1988). Kommunala Familjedaghem. Allmänna råd
från socialstyrelsen 1988:4.
Socialstyrelsen. (1988). Pedagogiskt program för fritidshem.
Allmänna råd från socialstyrelsen 1988:7.
Socialstyrelsen. (1990). Att lära i förskolan. Innehåll och arbetssätt
för de äldre förskolebarnen. Allmänna råd från socialstyrelsen 1990:4.
Socialstyrelsen. (1991). Barnomsorgen är för alla barn. Allmänna råd
från socialstyrelsen 1991:1.
Socialstyrelsen. (1993). Förskolan och det Pedagogiska programmet.
Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1993:3.

1

Mer om detta kommer i kapitel 3.

2

Socialstyrelsen. (1995). Barnomsorgen i socialtjänstlagen. Allmänna
råd från socialstyrelsen 1995:2.
Kommunala mål och riktlinjer: Härnösands kommun, Sollefteå
kommun och Örnsköldsviks kommun.
De empiriska undersökningarna genomfördes enligt följande:

1989

1990-

1991

1993

Personalundersökning
{Pu) enkät

Föräldraundersökning
{Ful) enkät

Materialinsamling
Analys och rapportering

Materialinsamling
Analys och rapportering

1i QQ9
yyz*

1177J
QQS

Fräldraundersökning
enkät
Materialinsamling
Analys och rapportering

1i QQ
yy\)fi

9001
Z.UU i

Analys av de insamlade
materialet. Sammanställning
och skrivfas

Avhandlingsfasen påbörjades 1997 varvid insamlat material bearbetades och
analyserades med utgångspunkt i ramfaktorteoretiskt tänkande och i läroplansteoretiskt perspektiv.

1 den första enkätundersökningen ingick samtliga anställda inom
barnomsorgen i tre Norrlandskommuner. Den kallas fortsättningsvis
Personalundersökningen (förkortas Pu).2 De anställdas uppfattningar
ger möjlighet att analysera en del av relationen hem - förskola.
Samtidigt när det är barnens hem som skall kompletteras framstår det
högst rimligt att ställa frågor till föräldrarna om deras relation till
förskolan och deras uppfattningar om vad som kan menas med
förskolan som "komplement till hemmet". Härmed blir det möjligt att
utforma en "relationsbeskrivning" av vad som läggs i "komplement
till hemmet". Därför insamlades föräldrars uppfattningar om deras och
barnens behov när de väljer kommunal barnomsorg i form av förskola
(daghem, deltidsförskola3) eller familjedaghem till sina barn.
För en sammanfattning av undersökningen se bilaga 1.
Vid tiden för undersökningen var sexåringarna i en särskild grupp som benämndes
deltidsförskola eller deltidsgrupp.

2
3

3

Jag fick möjlighet att medverka i ett projekt om barns utveckling och
socialisation.4 Här kunde jag ställa frågor till familjerna om hur de
ordnat sin barnomsorg och hur föräldrarna uppfattade förskole
verksamhetens kompletterande uppgift. Familjen, det vill säga
föräldrar med barn födda 1990 blev undersökningsenheten i denna
studie. Jag kallar den här Föräldraundersökning 1 (förkortas Ful).5
Ytterligare en undersökning med samma familjer genomfördes två år
senare. Motivet till den var dels att barnen blivit äldre och många fler
hade hunnit fa erfarenheter av den kommunala barnomsorgen, dels att
föräldrarna därigenom förväntades ha mer precisa synpunkter på såväl
innehåll som utformning av förskoleverksamheten.
Den
undersökningen benämns Föräldraundersökning 2 (förkortas Fu2).6
När undersökningarna Pu, Ful och Fu2 avrapporterats var för sig
bestämde jag att återigen analysera allt material för att om möjligt ge
ett samlat svar på mina frågor.
Mot denna bakgrund är avhandlingens syfte följande:
- att analysera de statliga och kommunala styrdokumenten för förskola
och familjedaghem med avseende på uppdraget att vara ett
komplement till hemmet och till barnens sociala och kulturella miljö i
övrigt,
- att beskriva och söka förstå hur de anställda i förskola och
familjedaghem uppfattar sitt uppdrag att vara ett "komplement till
hemmet,"
- att beskriva och söka förstå hur föräldrar uppfattar den kommunala
förskoleverksamheten som ett "komplement" till deras hem.

Vid Mitthögskolan, institutionen för utbildningsvetenskap, startades i slutet av
1988 ett projekt med namnet Barns utveckling och socialisation. Ansvarig för
projektet är Björn Wallin. Under detta tema finns ett antal d elprojekt. Ett av dessa
delprojekt kallas för "Barn 90" och är en longitudinell undersökning med syfte att
följa barn födda 1990, från ett års ålder till skolstarten eller längre. Undersökningen
omfattar en grupp föräldrar där det yngsta barnet i familjerna var mellan 1 oc h 2 år
när den första enkäten skickades ut. Enk äten omfattar ca 800 familjer. Anledningen
till att vi valde Östersunds kommun som undersökningskommun var att institutionen
sedan länge har samarbetat med kommunen bland annat angående utbildningar av
barnomsorgspersonal.
5 För en sammanfattning av undersökningen se bilaga 2.
6 För en sammanfattning av undersökningen se bilaga 3.
4

4

Avhandlingens fortsatta framställning disponeras på följande sätt:
I kapitel 2 k araktäriseras de teorier och begrepp som utgjort redskap
för analyser i avhandlingen. I kapitel 3 presenteras
förskoleverksamhetens intentioner och de anställdas uppdrag med
avseende på relationen hem - förskola såsom de framträder i det
pedagogiska programmet det vill säga i det statliga styrdokumentet.
Kapitel 4 behandlar de anställdas och föräldrarnas uppfattningar om
målet med barnens fostran i förskolan. Uppfattningarna jämförs sedan
med intentionerna för
verksamheten utifrån det pedagogiska
programmet som även här analyseras. I kapitel 5 ställs frågan: Vad är
det som bestämmer innehåll i små barns fostran? Här behandlas
förskolans innehåll som det kommer till uttryck i det pedagogiska
programmet och i de kommunala riktlinjerna. Frågan är om målet att
verksamheten skall komplettera barnens hem har någon inverkan på
det som sker i verksamheten. I kapitel 6 behandlas vad som kan avses
med "komplement till hemmet" utifrån intentionerna i de kommunala
riktlinjerna. Därefter redovisas och analyseras de anställdas och
föräldrarnas uppfattningar om vad "komplement till hemmet" innebär
för dem. Kapitel 7 belyser intentionerna med relationerna föräldrar
och anställda i förskola och familjedaghem. Därefter presenteras de
anställdas och föräldrarnas uppfattningar angående föräldrarnas
inflytande över verksamheten. I kapitel 8 behandlas frågor om vad de
anställda uppfattar som styrande för utformningen av verksamheten.
Slutligen i kapitel 9 sammanfattas de resultat som framkommit i de
olika kapitlen därefter diskuteras komplement till hemmet ur olika
perspektiv, ett enskilt barns perspektiv, ett föräldraperspektiv samt ur
ett pedagogperspektiv.
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Kapitel 2

Teoretiska utgångspunkter
I detta kapitel karaktäriseras kortfattat de teorier som utgjort redskap
för arbetet med att analysera de statliga och kommunala styr
dokumenten och analysera de genomförda undersökningarna. Min
utgångspunkt är ramfaktorteori och läroplansteori samt begrepp om
den "dolda läroplanen" och "osynlig pedagogik".

Ramfaktorteoretiskt tänkande
Ramfaktorteorin utvecklades av Urban Dahllöf och Ulf P. Lundgren
för studier av relationen mellan ett utbildningssystems organisatoriska
ramar och undervisningsprocessens innehåll, förlopp och utfall.1
Styrkan i det ramfaktorteoretiska tänkandet ligger i att det påvisar
förutsättningarnas betydelse för pedagogisk verksamhet. Vidare visar
teorin förutsättningarnas relationer till det som händer i den
pedagogiska processen. De förutsättningar som finns för pedagogisk
verksamhet i klassrummet har gjorts synliga och studerats empiriskt.
Ramfaktorerna tillmäts betydelse för såväl process som resultat.
Förutsättningarna står i direkt relation till utfall. Uttryckt på ett annat
sätt kan man säga att ramfaktorteorin fokuserar relationen mellan
resurser, verksamhet och resultat. 2
Ramarna opererar på olika nivåer i undervisningssystemet. Först
kan vi urskilja de begränsande ramarna som ligger på en övergripande
nivå och som inte påverkas av aktörerna. Dessa ramar avgörs på
politisk nivå. De benämns yttre ramar (Higher order frames).
Exempel på sådana är ekonomiska resurser, läroplaner, personaltäthet
och barngruppernas storlek. Under den nivån finns ramar som

Urban Dahllöf, (1967), (1971). Denna teori har senare utvecklats av Daniel Kallos
och Ulf P. Lundgren. (1972).
2 Donald Broady och Sverker Lindblad, "På återbesök i ramfaktorteorin.
Temaintroduktion", Pedagogisk Forskning 1, (1999):2. "I detta tidskriftsnummer
har vi samlat flertalet av de längre anförandena. Urban Dahllöf inledde symposiet
med att förklara dess rubrik. "Ramfaktorteorin har aldrig varit någon teori, möjligen
ett sätt att tänka, och framförallt har det varit fråga om en teori utan om ett spektrum
av forskningsansatser."
1
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benämns inre ramar (Proximal order frames). De är av den karaktären
att de kan påverkas av aktörerna. Källos anger sex grupper inre ramar:
1. Personella ramar (Personal frames),
2. Organisatoriska ramar, (Organizational frames),
3. Tidsramar, (Time frames),
4. Innehållsramar, (Content frames),
5. Fysiska ramar, (Psysical frames).
6. Övriga ramar, (Residual frames).3
De sistnämnda finns på en annan nivå. De bestäms inte på
institutionsnivå men har ändå betydelse för den pedagogiska
verksamheten.
Genom att studera förskoleinstitutionernas förutsättningar i termer
av yttre och inre ramar kan ökad förståelse för relationen hem förskola skapas. Sociala förutsättningar är en del av den inre
organisationen och de relationer som tar form. Relationerna bidrar till
de normer, regler och vanor som är av betydelse för verksamheten.
Till inre ramar hör också de föreställningar som de anställda har om
förskolans och familjedaghemmets uppdrag. Det vill säga hur de
anställda uppfattar och tolkar sina åligganden.
Vi har genom ramfaktorteorin gjorts uppmärksamma på ramarnas
betydelse men också på det frirum som finns i en icke detaljstyrd
verksamhet. Ramarna ingår i de förutsättningar som måste tillskapas
vid utformandet av en verksamhet och för att målen med
verksamheten skall kunna uppnås. Ramfaktorteoretiskt tänkande anses
inte kunna användas för att predicera pedagogiska processer, utan
anses mera lämpad för att i efterhand förstå och förklara skeenden.4
Ramar kan gestaltas på olika sätt för att underlätta kopplingen till
empiriskt material. Den första nivån, yttre ramar, är i detta
sammanhang Socialtjänstlagen samt regler och rekommendationer i
Peddagogiskt program för förskolan och Kommunala mål och
riktlinjer. För att förstå de betingelser som råder inom den
pedagogiska praktiken är det av största vikt att ha orienterat sig om de
förutsättningar som ges i och med de yttre ramarna. Dessa
styrdokument innehåller de explicita intentioner som staten har med
den svenska barnomsorgen. Även de kommunala målen är föremål för
3 Daniel Källos, On Education scientific research. Pedagogiska institutionen, Lunds
Universitet (1973), 52.
4
Christina Gustavsson, "Ramfaktorer och pedagogiskt utvecklingsarbete".
Pedagogisk Forskning i Sverige, 1, 1999,47.
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analys i första hand med avsikt att visa hur de statliga intentionerna
tolkats i de kommunala målen. Syftet är även att visa hur relationen
hem - förskola är tänkt att fungera. Närmare bestämt hur intentionerna
uttrycks i olika kommuner angående förskolans uppgift att utgöra ett
komplement till hemmet. För att få en ökad insikt i styrdokumenten,
med avseende på vilka värderingar och principer som var rådande
under undersökningsperioden har de yttre ramarna i det här fallet det
pedagogiska programmet och de kommunala riktlinjerna även
analyserats med hjälp av läroplansteoretiska begrepp.
Den andra nivån ramar, inre ramar, kan här knytas till de anställdas
utbildning, den inre organisationen, tidsramar, administrativa rutiner,
schemaplanering, innehåll och material i verksamheten samt till den
fysiska miljön både utomhus och inomhus. Även de anställdas
uppfattningar och föreställningar om hur verksamheten skall utformas
ingår häri.
Att identifiera "yttre och inre ramar" i det empiriska materialet ger
en möjlighet att förstå och resonera kring hur dessa samspelar med
varandra och relationen hem - förskola, eller mer precist relationen
föräldrar - anställda.

Läroplansteori
Det läroplansteoretiska tänkandet bygger på kunskap om
utbildningens processer, mål, innehåll och metodik som utvecklats i
ett visst samhälle och i en viss kultur och för att överföra normer,
värderingar och kunskaper till nästa generation. Det vill säga för att
klara av reproduktinsproblemet. Läroplansteori är emellertid ingen
enhetlig teoribyggnad. Enkelt kan den beskrivas som att den fokuserar
planer för lärande. Det finns två huvudlinjer i den läroplansteoretiska
forskningen. Det på ramfaktorteori grundade läroplansteoretiska
perspektivet är makroorienterat, historiskt och filosofiskt knutet till
nordisk eller germansk uppfattning av begreppet läroplan.51 den andra
inriktningen, den anglosaxiska, står curriculum i centrum. Den är
bredare och mera obestämd och omfattar skolans verksamhet i vid
mening. Det är den första inriktningen som utgör utgångspunkten i
Abrahamsson, Bengt, Gunnar, Berg, och Erik, Wallin. "Organisations- och
läroplansperspektiv. En väg mot en teori om skolan som institution". Pedagogisk
forskning i Sverige, 2. (1999): 145-161.
5
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denna studie. Med den utgångspunkten uppfattas syftet med läroplaner
vara att skapa nödvändiga villkor för reproduktionen i ett samhälle.
Som teoretiskt begrepp är läroplan vidare än den administrativa
termen läroplan. Det innefattar texter som är producerade för att lösa
representationsproblemet. Detta kan indelas i urval av innehåll,
värderingar, kunskaper och erfarenheter, det vill säga vad som skall
förmedlas. Vidare belyses organisation av kunskaper och färdigheter
samt anvisningar för hur innehållet skall delas upp, läras ut och
kontrolleras. Läroplaner innefattar således inte bara planer för lärande
utan också de principer som ligger bakom valen av de kunskaper,
värderingar etc. som ingår i en läroplanstext. Enligt denna teori
gestaltar allt som en viss läroplan omfattar under en specifik period en
kod för lärandet.6 En läroplanskod innehåller således en uppsättning
samlande principer efter vilka urvalet av innehåll gjorts, hur detta
innehåll motiverats, realiserats och hur det förmedlats för att uppnå
utbildningens syften.
Varje läroplan innebär att innehåll och metoder valts i syfte att
styra och påverka. Konsekvensen av detta syfte är att det behövs
någon form av kontroll av hur framgångsrikt arbetet varit. Dessa två
processer, styrning och kontroll, är de centrala elementen i varje
läroplan. En läroplan utformas dessutom i en historisk och kulturell
kontext och i varje utbildningssystem finns ett aktivt inflytande.
Lundgren beskriver några läroplansteoretiska utvecklingslinjer från
det antika Grekland och fram till våra dagar. Han formulerar det
samband som finns mellan mål, innehåll och metodik i olika
utbildningar och beskriver dessa principer i form av läroplanskoder.
Fyra övergripande läroplanskoder kan urskiljas. Var och en svarar
således mot den uppfattning som varit rådande under en period. Den
första benämns den klassiska koden. Utbildningen skulle balansera
mellan tre block: intellektuell träning, estetisk fostran och fysisk
träning. Kunskapen ansågs finnas inom människan. Målet var att
skärpa intellektet och höja människan över det praktiska, vardagliga
livet. En andra och senare kod som identifierats är den realistiska
koden. Den kännetecknas av naturvetenskapliga bildningsideal och
tanken om att ta in kunskap genom sinnena utvecklades. Nya ämnen
som geografi, naturhistoria och mekanik kom till. Fram till 1800-talet
Ulf P Lundgren, Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori.
(Borås: Utbildningsförlaget, 1979), 16.
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berörde utbildning enbart ett fatal i samhället. Förändringar i det tidiga
1800-talet med den ökade industrialiseringen kom att förändra den
sociala strukturen vilket också medförde nya krav på och en ny syn på
utbildning. Det blev viktigt att fostra medborgarna i deras plikter mot
staten. Obligatorisk skola infördes i de flesta europeiska länder
omkring 1830-1840. I Sverige blev grunden Gud och fosterlandet.
Den läroplansteoretiska termen för detta var den moraliska koden.
Den innefattade det överordnade målet, som avses med all
undervisning, att tränas i förmågan att värdera och att ange vad som
var gott för människan. Efter andra världskriget föreslogs i 1946 års
skolkommission en radikal förändring i den obligatoriska skolans
inriktning. En riktning mot demokratiska värden förespråkades med
respekt för oliktänkande och minoriteter. Skolan skulle genom sina
läroplaner fostra medborgarna i det moderna demokratiska samhällets
tjänst. Det allt mer specialiserade samhället krävde även speciella
yrkeskunskaper vilket i sin tur medförde att man i utbildningen måste
utgå ifrån individen. Detta kom att betecknas som den rationella
läroplanskoden, ibland även kallad nyttokoden. Nyttotänkandet
innebär att skolan skall förbereda för praktiska uppgifter i samhället.
Själva termen nytta kom att syfta till beredskap för förändring och
undervisning med framtidsinriktning?
Utbildningens funktion blev inte bara att garantera
kulturreproduktion utan även att vara kvalificerande för yrken och
befattningar. Medborgarna måste utbildas för att kunna utföra de
arbetsuppgifter som samhället kräver. Lösningen på detta problem
blev att man i utbildningen utgick ifrån individen, nationen och nyttan
och häri inryms principerna: barnet i centrum, individen, pragmatism
och rationalitet. Barnet i centrum utgår ifrån de tankar som den
amerikanske Hegelinspirerade filosofen och pedagogen John Dewey
förde fram i början av 1900-talet. Verkligheten består enligt Dewey av
problemsituationer och lösningarna på dessa problem var enligt
honom kunskap. Han trodde på individens utveckling i dialog med
omgivningen. Enligt honom bör undervisningen utgå ifrån barnens
behov och organiseras så att de lär sig genom aktiva handlingar i
samspel med andra. Denna pragmatism innebar bland annat att det var
barnets behov som skulle utgöra grunden för innehållet i utbildningen
7 Ulf P. Lundgren, Between Hope and Happening: Text and context in curriculum.
(Viktoria: Deakin University Press, 1983):
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och att det skulle finnas en koppling mellan teori och handling.
Rationalitet står för det sunda förnuftets val, att välja de medel som
leder till de mål som är satta.8

Osynlig pedagogik
Basil Bernsteins begrepp den osynliga pedagogiken, vilket har
diskuterats i samband med ramfaktorteori, har använts för att visa att
lärarens kontroll av barnet är underförstådd, ej uttalad. Ju mer
underförstått sättet för överföring är och ju diffusare kriterierna är,
dess osynligare är pedagogiken. Förskollärarna och barnskötarna är
vanligtvis måna om att det skall finnas hög grad av valfrihet i både lek
och aktiviteter i verksamheten. Idealet är att läraren ordnar den
kontext där barnen skall vara. I Bernsteins teoribildning används
begreppen klassifikation (classification) och inramning (framing) och
man kan påstå att förskolepedagogiken förverkligas genom svag
klassifikation och svag inramning. Med klassifikation avses relationen
mellan ämnenas indelning och uppdelning. Verksamheten i förskolan
kännetecknas av svag klassifikation. Det innebär att ämnesgränserna
är suddiga och att tonvikten läggs på sättet att lära och sättet att förstå
olika problem {integrerad kod), i motsats till stark klassifikation där
färdigformulerad kunskapen skall överföras och problemen är
förelagda liksom lösningarna på dem {sammanhållen kod). Med
inramning avses de principer som har med överförandet och
mottagandet av stoff att göra. De har att göra med urval och kontroll
av innehållet i undervisningen. I det här fallet handlar det om urval av
innehåll i förskoleverksamheten och hur det skall förmedlas. Bernstein
använder begreppet stark inramning för att beteckna hög grad av
kontroll från pedagogens sida och föga inflytande från barnen. Svag
inramning kännetecknas av motsatsen, det vill säga låg grad av
kontroll från pedagogens sida och stort inflytande från barnen. Den
osynliga pedagogiken förverkligas genom integrerade koder, svag
klassifikation och svag inramning.9

Sven G. Hartman och Ulf P. Lundgren, Individskola och samhälle. Pedagogiska
texter av Johan Dewey (Stockholm: Natur och Kultur, 1980).
9 Basil Bernstein, Om samhällsklass och den osynliga pedagogiken. I Basil
Bernstein, och Ulf P. Lundgren, Makt Kontroll Pedagogik (Lund: Liber, 1983), 4865.
8
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Den dolda läroplanen
Det finns även andra nyckelbegrepp som används i analysen. Philip
Jacksons begrepp om den dolda läroplanen faller inom den allmänna
läroplansteorin som jag knyter an till. I stora drag innebär den dolda
läroplanen att vad barnen/eleverna lär sig av och i undervisningen inte
primärt är de specifika ämnena/innehållet utan att det är det liv de
lever i skolan de lär sig av. Det innebär till exempel att sitta stilla,
vänta på sin tur och att underordna sig de normer och regler som
förväntas av dem i ett "civiliserat samhälle".10 Dessa krav och
förväntningar som ställs på barnen/eleverna sker dolt i ett system som
ger uttryck åt att varje individ skall fa utrymme att utveckla sina
speciella begåvningar. Om inte barnet/eleven utvecklas gynnsamt och
utifrån de underförstådda förväntningarna så faller detta tillbaka på
barnet/eleven själv som getts möjligheter men inte tagit dessa till
vara.11
Denna korta introduktion i ramfaktorteori och läroplansteori i
allmänhet och mina diskussioner av begreppen osynlig pedagogik och
den dolda läroplanen far tjäna som bakgrund för mina teoretiska
analyser. Centralt är således hur det pedagogiska programmet styrt
och påverkat verksamheten i förskolan. Hur olika former av arbetssätt
utvecklats och organiserats, vilket innehåll som fokuserats i förskolan
under undersökningsperioden. Hur uttrycket att "förskolan skall vara
ett komplement till hemmet" uppfattats av föräldrarna och de anställda
samt vilken inverkan styrdokumentet har haft för att implementerà
specifika uppfattningar.

Philip W. Jackson, Life in classrooms. (Teachers College. Columbia University
New York, 1968), Ny utgåva 1990. "Den dolda läroplanen" myntades av Jackson,
1968.
11 Gunnar Berg, Tomas Englund, och Sverker, Lindblad, (red.) Kunskap
Organisation Demokrati. ( Lund: Studentlitteratur, 1 995), 33.
10
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Kapitel 3

Förskoleverksamhetens mål. De anställda och
deras uppdrag
För att spegla de komplexa relationerna mellan hem och förskola,
föräldrar och anställda, presenteras inledningsvis några olika
vardagsverkligheter vilka har betydelse för mötet mellan hem och
förskola och mellan föräldrar och anställda. Dessa exempel far tjäna
som bakgrund för en beskrivning av förskolans mål som dessa
uttrycks i de statliga intentionerna, närmare bestämt i Pedagogiskt
program för förskolan och i Socialtjänstlagen. Därefter följer en
översikt över de yrkesgrupper som arbetar i förskola
och
familjedaghem.
Analysen av de statliga och kommunala intentionerna visar att
synsättet att förskolan skall komplettera hemmet, är centralt i
styrdokumenten. I slutet av kapitlet diskuterar jag olika innebörder av
"komplement till hemmet".

Sociala och kulturella villkor i förskolan,
familjedaghemmet och i hemmet
Enligt svensk lag har föräldrarna huvudansvaret för barnen. För
äldrarna har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör de egna
barnen. Både kvinnor och män har i stor utsträckning arbete utanför
hemmet och få föräldrar har därför möjlighet att vara hemma och ta
hand om barnen alla dygnets timmar.1
Förskolan och familjedaghemmet "tar hand om" barnen medan
föräldrarna arbetar eller studerar. De anställda har i uppgift att ge
barnen möjligheter att utvecklas enligt barnens egna förutsättningar.
De anställda skall tillgodose barnens behov och intressen. Dessutom
skall de tillgodose samhällets behov av att överföra grundläggande
värderingar, kunskaper och färdigheter till nästa generation för att
garantera samhällets fortbestånd. "Förskolan och familjedaghemmet
skall härvidlag vara ett komplement till hemmet samt till barnets

1 Föräldrabalken. 6 kap. 1§.

13

sociala och kulturella miljö i övrigt"? Man kan uppfatta de statliga
intentionerna så att samhället i dag ställer så stora krav på familjerna
att de behöver ett komplement för att klara av både arbete och barn.
Eftersom förskolan vänder sig till praktiskt taget alla som har barn i
förskoleåldern, vänder den sig till en heterogen grupp både vad gäller
familjeliv, social och kulturell miljö samt givetvis fostransmiljö. Inte
heller de anställda är någon enhetlig grupp.3
Här presenteras några för mitt material typiska förhållanden.
Porträtten bygger på data jag samlat in och som jag sökt sammanfatta
genom att lyfta fram några exempel. Exemplen är valda så att de skall
spegla den komplexa situationen som uppstår i mötet mellan hem och
förskola och samtidigt visa på de stora skillnader som finns mellan
föräldrar och anställda. Stora skillnader finns även inom föräldra- och
yrkesgrupperna. Dessa skillnader påverkar självklart mötet mellan
hem och förskola.
På avdelningen Lingonet finns förskolläraren Elsa, 51 år. Hon har
arbetat inom förskoleverksamheten sedan 1971, då hon gick ut från
förskoleseminariet. Hon har nu vuxna barn, men när de var små hade
de förskoleplats. Elsa anser att det är viktigt med strukturerad och
planerad pedagogisk verksamhet samt fasta rutiner så att barnen
känner sig trygga i förskolan. Tillsammans med henne arbetar Britt,
Att det finns fog härför visar utsträckningen av kvinnors och mäns förvärvsarbete
under undersökningsperioden: "Andel av befolkningen mellan 20-64 år, som
förvärvsarbetade 1995 i Västernorrland och i riket. Kvinnor i länet, 72,9 procent. I
riket 70,6 procent. Männen i länet 75,0 procent. I riket 74,1 procent." Källa: Kvinnor
och män i Västernorrland. Länsstyrelsen Västernorrlands Län, Publikation 1997:24,
2

26.
3 Förskollärare har högskoleutbildning, numera 3 år, tidigare 2 år. Till dessa
utbildningar rekryterades 1987/88, 2698 personer. Fördelningen efter social
bakgrund var: Högre tjänstemän 11 procent. Lägre tjänstemän 36 procent. Facklärda
arbetare 19 procent. Ej facklärda arbetare 18 procent. Övriga: Lantbrukare,
företagare 15 procent. Statistiska meddelanden. Universitet och högskolor
Grundutbildning: Social bakgrund bland högskolenyböijare. 1987/88. Statistiska
Centralbyrån. Serien: Utbildning och forskning Örebro. 1994, 37.
Utbildning av barnskötare är idag en treårig gymnasial utbildning, tidigare fanns
tvåårig utbildning eller kurser ordnade på olika sätt från 6 v till 20 v. Variationerna
var stora.
Dagbarnvårdare har ofta utbildats i den kommun där de arbetar. D e kurser som
ges varierar i längd från kommun till kommun. I mitt material finns det ett antal
dagbarnvårdare som har barnskötarutbildning och några som har förskollärarutbildning.
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46 år. Även hon har arbetat länge i förskolan. Hon är barnskötare. För
henne är det viktigt att "se" varje barn och att ge dem "trygghet och
omvårdnad". Att vara "en trygg famn att krypa upp i", är hennes
motto. Hon var hemma hos sina barn när de var små. De är tonåringar
nu och bor hemma. Ny i arbetslaget är Marie 28 år förskollärare, själv
småbarnsförälder. Hon har vikarierat på många olika ställen och
längtar efter en fast tjänst. Marie vill vara med och påverka
planeringen och inte bara fylla upp. Förskolan är belägen i utkanten av
staden. I närheten finns en stor lekpark. Det finns även gungor och
sandlådor på förskolans tomt.
På avdelningen Lingonet är det 17 barn inskrivna, de flesta har
heltidsarbetande föräldrar. I barngruppen finns 11 pojkar och 6
flickor. Där finns till exempel Jenny, fyra år och Anton, tre år. Jenny
är enda barnet i en familj med två yrkesarbetande föräldrar. Pappan är
tjänsteman och arbetar heltid. Mamman är kontorist och arbetar för
tillfället 75 procent. Familjen bor i en stor villa ganska centralt, med
stor tomt och en liten lekstuga till Jenny. Inom gångavstånd finns
bibliotek, post, bank och affärer. Jenny vistas i förskolan mellan
klockan 08.00 och 15.00 varje dag och trivs bra. Hon har många
kamrater att leka med på avdelningen men trivs bäst när hon far leka
med Ina. Ina är också fyra år och är i förskolan nästan varje dag. Ina
har diabetes och brukar fa "extra mat" ibland, Jenny vet orsaken och
har slutat att fråga varför Ina får mat när de andra inte får.
Anton är yngst i en familj med tre barn. Mamman är
sjukvårdsbiträde och arbetar heltid. Hon är ensamstående sedan ett år
tillbaka. Antons pappa har flyttat långt söderut. Familjen bor i en
lägenhet på bottenvåningen, i ett litet hyreshus, med tillgång till
gräsplan framför huset och en liten uteplats mot söder. Anton saknar
sin pappa. Antons mamma är i stort behov av att fa samtala med
någon person om sin situation som ensamstående. Hon vänder sig ofta
till förskolläraren Elsa när hon vill prata. Hennes hälsa har krånglat på
sista tiden med långa sjukskrivningar som följd. Antons syskon är
några år äldre och de har börjat skolan. Förutom dessa två finns det
ytterligare 15 barn med olika familjeförhållanden och olika behov och
intressen.
En annan situation råder i familjedaghemmet där Ulla, 34 år,
arbetar. Hon har två egna barn, fyra och sju år samt fyra dagbarn
mellan ett och fyra år. Dagarna kan ibland bli långa, två barn kommer
samtidigt som ett av de egna barnen skall gå till skolan. Två av
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dagbarnen, syskonen Lena och Lars, är kvar till 20.00 vissa kvällar.
Deras mamma arbetar inom vården och deras pappa arbetar inom
industrin. Pappans arbete är upplagt på tre skift. Vissa dagar är han
ledig och då tar han hand om Lena och Lars. Sådana dagar passar Ulla
på att planera maten för veckan och veckohandla. En förmiddag i
veckan kan Ulla ta med barnen till Öppna förskolan. Det upplever hon
som ett trevligt inslag i arbetet. Där far hon träffa andra
dagbarnvårdare, utbyta tankar och erfarenheter, samtidigt som barnen
far leka med andra barn.
Sett ur ett föräldraperspektiv kan exemplet med Lena och Lars visa
hur föräldrarna resonerat när de planerat att välja en "dagmamma" till
sina barn. Båda föräldrarna ville vara hemma så länge som möjligt
med barnen när de var små. Men det var mamman som utnyttjade
föräldraledigheten så gott som hela tiden eflterson pappan jobbade
skift och kunde vara hemma med familjen vissa dagar utan
ekonomiskt avbräck. Men när föräldraledigheten tog slut återupptog
mamman arbetet som undersköterska. Hon valde att minska
arbetstiden till 75 procent. Pappan i familjen har skiftarbete på en
fabrik och jobbar heltid. Det innebär att vissa dagar "kör det ihop sig"
med tiderna men å andra sidan kan han vara hemma med barnen
ibland. Båda föräldrarna arbetar efter schema, med skiftande längd på
arbetsdagen. Familjedaghem var därför den bästa lösningen. Ulla som
arbetar som dagbarnvårdare möter föräldrar vilka på grund av sina
skiftande arbetstider (eller av andra skäl) valt eller blivit tilldelad
familjedaghemsplats.
Barnet i förskoleverksamheten möter olika vuxna vilka skiljer sig
åt redan med avseende på utbildning. De anställdas ålder och
erfarenhet, orsaker till att man valt att arbeta i förskolan eller i sitt eget
hem som dagbarnvårdare är ytterligare några exempel på skillnader. I
de statliga intentionerna uttrycks en strävan att skapa en jämn och god
kvalitet samt en gemensam grund för de anställda att arbeta efter och
det finns en strävan efter att ha en mer enhetlig personalstyrka inom
barnomsorgen.4
Vidare kan man tillägga att ingen diskussion förs i den statliga
målbeskrivningen om hur den familj som ska kompletteras egentligen
ser ut. Vi vet dock från beskrivningar av familjers livssituationer att
4 Socialstyrelsen (1995). Barnomsorgen i socialtjänstlagen. Allmänna råd från
socialstyrelsen 1995:2. Stockholm: Fritzes, 26.
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dessa är högst varierande. De anställda konfronteras med föräldrars
och därmed med barns olika villkor.5
Dessa exempel illustrerar en del av de olikheter i villkor som
existerar i familjer och i förskola och familjedaghem. Olikheter som
troligen har betydelse för vilken omsorgsform man väljer för sina barn
och de har betydelse för hur relationerna mellan de anställda och
föräldrar blir och hur föräldrarna vill att förskoleverksamheten skall
"komplettera hemmet". Undersökningar visar betydelsen av att
föräldrar och anställda känner till varandras ansvarsområden: (I
kapitlen som följer längre fram kommer skillnaderna i familjernas
förväntningar att framgå mer precist).
Hur barnens två världar kopplas samman till en hel och sammanhängande
barndom är ofta alldeles oklart för de parter som handhar barnens omsorg
i de två socio toperna. Och det är ju inte unde rligt. Men det kan bl.a.
medföra att föräldrar och personal förväntar av varandra att de skall gå in
på det som egentligen måste vara vars och ens speciella
funktionsområden när det gäller barnens omsorg. 6
Här betonas vikten av att anställda och föräldrar samarbetar om
barnets behov. De anställda skall far information om barnets
hemförhållanden och att föräldrarna i sin tur skall ta reda på hur barnet
har det i verksamheten. Risken kan annars finnas att vissa barn
hamnar "mellan två stolar". Föräldrar och anställda skall samarbeta
om barnens fostran för att sammanfoga "barnens två världar". Detta
samarbete kan se olika ut och måste utformas i enlighet med varje
familjs och förskolas önskemål, möjligheter och förutsättningar.
Föräldrarnas förutsättningar skiljer sig åt när det gäller praktiskt
deltagande i barnens vistelse i förskolan och i familjedaghemmet.
Föräldrarnas arbetstider påverkar direkt i och med att dessa reglerar
barnets vistelsetider. Även andra faktorer, till exempel hur bundna
eller flexibla föräldrarna
är till sina arbetsplatser samt
arbetsuppgifternas karaktär, har visat sig vara av betydelse för barnet i
Ingeborg Moqvist. (1997). Den kompletterade familjen. Föräldraskap, fostran och
förändring i en svensk småstad (avhandling för doktorsexamen), Umeå Universitet
pedagogisk institutionen, Umeå universitets tryckeri.
6 Se t. ex. Lars D encik, Carina Bäckström, och Ewa Larsson. Barnens två världar.
(Stockholm: Esselte Studium. 1988). Här redovisas undersökningsresultat från en
studie om förskolebarnens uppväxtvillkor i storstadsförorter i Sverige och Frankrike.
(FRASBO- projektet), 288.
5
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förskolan. Arbetar någon av föräldrarna efter ett bundet schema kan
det uppstå svårigheter om förskolan söker kontakt.7 Ansträngande
arbete som fysiskt tröttar ut föräldrarna skapar även det särskilda
förutsättningar för barnet.8 Olika reella möjligheter finns således för
föräldrar att vara delaktiga i förskolans prioriteringar vilket sannolikt
inverkar på barnets vistelse i förskolan.9 I förskolans mål finns dock
ambitionen att överbrygga dessa svårigheter, dels genom
formuleringen i målen om att verksamheten skall vara ett
"komplement till barnens hem", dels genom att relationer skall skapas
mellan föräldrar och anställda.
Jag vill mot denna bakgrund i det fortsatta redovisa de statliga och
de kommunala målen för fostran i förskolan vid tidpunkten för
undersökningen 1990-1995.
Samtidigt
skall nämnas att
benämningarna för det vi nu (år 2001) kallar "Förskoleverksamhet"
vid tiden för undersökningen benämndes "Barnomsorgsverksamhet"
och den innefattade förskola (daghem, deltidsförskola) familjedaghem
samt öppen förskola.
Verksamheten för
sexåringar kallades
deltidsförskola. Numera ingår sexårsverksamheten i skolan och har
fatt namnet förskoleklass.

Mål och principer i förskola och familjedaghem
Förskolan fick sin första lag 1975, den så kallade Förskolelagen, efter
förslag från Barnstugeutredningen. Tidigare hade barntillsynen
reglerats i Barnavårdslagen. Förskolelagen innebar att kommunerna
blev skyldiga att erbjuda alla barn 525 timmar förskoleverksamhet det
år barnet fyllde sex år. Redan 1977 ersattes Förskolelagen av
Barnomsorgslagen som utvidgade förtursrätten till att även gälla

Elisabeth Näsman, Kerstin Nordström, och Rut Hammarström. Föräldrars arbete
& Barns villkor - En kunskapsöversikt om hur arbetslivet påverkar barns och
ungdomars uppväxtvillkor (Stockholm: Liber Tryck 1984), 145.
8
Anna Jacoby Lundén och Elisabet Näsnan. (1989). Mamma pappa jobb.
Föräldrar och barn om arbetets villkor. Stockholm: Arbetslivscentrum.
9 Ulla Kihlbom (1991). Barns utveckling och mödrars arbete. En longitudinell
studie av barns utveckling i relation till deras mödrars arbetsförhållanden,
(avhandling för doktorsexamen Stockholm Institute of Education Department of
Educational Research). Almqvist &Wiksell, 199.
7
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fritidshem.10 Förtursrätten innebar att barn till familjer som av
ekonomiska eller andra skäl är i behov av barnomsorg till sina barn
skall fa det.11 De övergripande målen för den kommunala
förskoleverksamheten integrerades i socialtjänstlagen 1982.12
Den 1 d ecember 1985 fattade riksdagen beslut enligt propositionen
Förskola för alla barn. Det innebar att från ett och ett halvt års ålder
skulle barnen ha rätt att delta i kommunal barnomsorgsverksamhet.13
Den skulle vara fullt tillgodosedd 1991. Kommunerna skulle ansvara
för utbyggnad, inriktning och kvalitet. Samtidigt med att riksdagen
fattade beslut om propositionen Förskola för alla barn beslutades
även att ett pedagogiska program skulle bilda ramen för förskolans
pedagogiska verksamhet.14 Benämns vanligen "det pedagogiska
programmet" för förskolan och utarbetades av en expertgrupp på
Socialstyrelsen. Detta program ingick i serien Allmänna råd från
Socialstyrelsen. Det avsåg att utgöra en del i det reformarbete som
pågick i stort sett i alla landets kommuner. I programmet redovisas
mål och viljeinriktning för förskolans verksamhet, som baseras på de
10 SFS 1976:381. Lag om barnomsorg. 1 § SoL Samhällets barnomsorg innefattar
förskoleverksamhet och fritidsverksamhet. Den har till syfte att i nära samarbete
med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och
social utveckling hos barnen. 2 § Förskoleverksamheten bedrivs i form av förskola
samt familjedaghem och annan kompletterande verksamhet. Förskola kan
organiseras som daghem eller deltidsgrupp.
11 Förtur enligt Socialtjänstlagen. I § 15 SoL anges att de barn som av fysiska,
psykiska eller andra skäl behöver särskilt stör för sin utveckling skall anvisas plats
tidigare än vad som anges i 14 § första stycket som innebär att alla barn i en
kommun har rätt t ill plats i förskola från och med det år då barnet fyller sex år.
Förtur enligt 6 § SoL innebär att det skall göras en helhetsbedömning av familjens
situation vilket i praktiken innebär att det ofta handlar om förtur för att familjen skall
klara sin försörjning och livsföring i övrigt. I A llmänna råd 1991:1 Barnomsorgen
är för alla barn, har socialstyrelsen beskrivit rätten enligt 15 §. Många av de
oklarheter som finns
försvinner när barnomsorgen blir fullt utbyggd och
förtursplaceringar blir mindre vanliga.
12 Barnomsorgen regleras av socialtjänstlagen (SoL) och trädde i kraft 1982.
Barnomsorgslagen. "Socialtjänstlagen (SoL) första paragrafen anger den ideologi den människosyn och samhällssyn - som socialtjänsten och därmed också förskolan
ska omfatta../.. Socialtjänstens tolfte paragraf anger den särskilda inriktning som
omsorgen om barn och ungdom skall omfatta." Socialstyrelsen 1987. Pedagogiskt
program för förskolan. 1987:3, 15
13 Prop. 1984/85:209 om förskola för alla barn, beslutad 18 april 1985. SoU
1985/86:5.
14 Pedagogiskt program för förskolan. 1987:3, 3.
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grundvärderingar som uttrycks i socialtjänstlagen, men även principer
för innehåll och arbetssätt i förskolan.15 Vidare anges principer för
ledning, planering och utveckling av förskolans verksamhet såväl på
kommunal ledningsnivå som inom den enskilda förskolan. Det
innebar att varje kommun skulle ta ställning till och ge förutsättningar
för arbetet i förskolorna i så kallade "kommunala riktlinjer", det vill
säga kommunens intentioner med förskolans
verksamhet. I
programmet formulerades några grundläggande principer för svensk
förskola. "Alla barns rätt till och alla barns behov av en
förskolepedagogisk verksamhet" lyftes fram. "Föräldrarnas viktiga
roll" betonades samt "samarbetet mellan de anställda och föräldrar"
i förskola och familjedaghem. Syftet med ett gemensamt program för
landets alla förskolor, familjedaghem och sedan även fritidshem var
att åstadkomma en verksamhet av jämn och god kvalitet samt att ange
inriktningen för det stöd som behövdes för att utveckla verksamheten.
Året efter att det pedagogiska programmet för förskolan
presenterats kom även Allmänna råd för familjedaghem och för
fritidshem,16 Senare utarbetades även anvisningar gällande barn med
behov av särskilt stöd.17 Kommunal barnomsorg styrs och regleras
förutom via socialtjänstlagen (och nämnda anvisningar) av staten,
genom att den anvisar olika slags grundförutsättningar, ekonomiskt
via bidrag18 och juridiskt via regler och lagar19 samt ideologiskt via
I socialtjänstlagen, portalparagrafen, fanns beskrivet att förskoleverksamheten
skulle främja demokrati, solidaritet, jämlikhet och ansvar samt aktivt verka för dessa
värderingar hos barnen. Barnomsorgen i socialtjänstlagen 1995:2, 15.
16
Kommunala Familjedaghem. Allmänna råd från socialstyrelsen 1988:4.
Stockholm: Allmänna förlaget.
Socialstyrelsen (1988). Pedagogiskt program för fritidshem. Allmänna råd från
socialstyrelsen 1988:7. Stockholm: Allmänna förlaget.
17 Socialstyrelsen (1991). Barnomsorgen är för
alla barn. Allmänna råd från
socialstyrelsen 1991:1. Stockholm: Allmänna förlaget.
18 Under senare år har den centrala regleringen av barnomsorgen minskats. De
statliga bidragen har ersatts med generella bidrag. Barnomsorgen i socialtjänstlagen.
1995:2, 13.
19 Styrinstrumenten framträder inte alltid renodlat. Barnomsorgens ideologi åter
finns till vissa delar i socialtjänstlagen dvs. i ett juridiskt styrinstrument.
Bestämmelser om ekonomi/statsbidrag regleras i en förordning, där det också finns
inslag av ideologi etc. Socialstyrelsen (1993). Förskolan och det Pedagogiska
programmet. Socialstyrelsen följer upp och utvärderar. 1993:3. Stockholm: Fritzes,
8.
15
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"det pedagogiska programmet".20 Ett annat exempel på styrning är att
staten satsar pengar för att de anställda skall kunna bedriva lokala
utvecklingsarbeten21
Kommunerna ålades att tolka och utarbeta egna mål och riktlinjer
som skulle uttryckas i en kommunal plan. Dessa planer kom att
benämnas kommunala mål och riktlinjer, senare endast "kommunala
riktlinjer". Det är således "det pedagogiska programmet",
Socialtjänstlagen samt "kommunala mål och riktlinjer" för
tidsperioden 1990-1995 som står i fokus för min genomgång av
styrdokument.
Intentionerna i dessa program och riktlinjer skulle genomföras av
förskollärarna, barnskötarna och dagbarnvårdarna i samarbete med
föräldrar och barn. Jag vill därför undersöka lite närmare hur de
anställda förbereds för
uppgiften genom att granska de
utbildningsplaner som finns för de tre yrkesgrupperna

De anställdas utbildning och uppdrag i förskola och
familjedaghem
I förskola och familjedaghem arbetar i huvudsak tre grupper anställda
med barnen: förskollärare, barnskötare och dagbarnvårdare. På
förskolorna tillkommer kökspersonal, lokalvårdare och praktikanter av
olika slag. De senares arbetsuppgifter innebär att de inte direkt arbetar
med barnen, men de utgör ändå viktiga förebilder för barnen.

20 De tre o lika styrsystemen är naturligtvis relaterade t ill varandra, me n kan ändå i
praktiken ta gestalt och utvecklas på olika sätt. Så kan t. ex. verksamheten ha ett
visst ideologiskt innehåll enligt centrala program, en viss inriktning enligt
socialtjänstlagen, men inte genomföras fullt ut beroende på att ekonomiskt utrymme
saknas. Styrsystemen kan således befinna sig i otakt med varandra på en rad o lika
sätt. Gunilla Dahlberg och Gunnar Åsén. Föreståndarna och förskolans ledning.
(Stockholm: HLS förlag 7/1987), 11.
21 Christina Segerholm. (1998). Att förändra barnomsorgen. En analys av en statlig
satsning på lokalt utvecklingsarbete, (avhandling för doktorsexamen,), Umeå
Universitet, Pedagogiska institutionen, Universitets tryckeri, 12-23.
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Förskollärarna
Förskollärare och barnskötare anses ha relevant utbildning för att
arbeta inom förskolans alla verksamheter.22 De allra flesta som arbetar
inom
barnomsorgen
har förskollärarutbildning
eller
barnskötartbildning. Förskollärarutbildningen har planerats utifrån
förskolans mål och förbereder de studerande för deras kommande
yrke. Utbildningsplanen för förskollärarutbildningen angav inriktning
och syftet var att de studerande skulle förvärva kunskaper, färdigheter
och kritisk skolning för sin kommande yrkesutövning.23 Utbildning
anses vara det som garanterar verksamhetens kvalitet i arbetet med
barnen och med deras fostran och utveckling.24 Utbildningen till
förskollärare har förändrats en hel del under senare år och genomgår
för närvarande stora förändringar.
I regeringens proposition
1999/2000:135 föreslås en förnyelse av lärarutbildningen, vilket bland
annat innebär en förlängning med 20 poäng för lärare i förskola från
120 till 140 poäng.
Barnskötarna
Utbildningarna för barnskötare har varit utformade på olika sätt under
åren. Från att ha varit en tvåårig yrkesutbildning med varvad teori och
praktik blev det en treårig gymnasieutbildning och sedan har den
förändrats
igen.
Vid
jämförelser
av
timplaner
med
förskollärarutbildningen visar det sig att tyngdpunkten för
barnskötarutbildningen låg på vårdmomenten och inte på de

Förskolans verksamhet bör ledas av förskolepedagogiskt utbildad personal med
såväl teoretisk som praktisk kompetens. Socialstyrelsens uppfattning om de
anställdas utbildning har uttryckts i: Utvecklingsplan för
barnomsorgen,
Socialstyrelsens rapport till regeringen. (1982), 58-60
23 UHÄ. Central utbildningsplan för förskollärarlinjen
med föreskrifter
av
universitets och högskoleämbetet, fastställd 1991-03 -14.
24 I l agtexten från 1995 har det införts något som kallas för "Kvalitetsparagrafen"
Här skriver man: "Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk
verksamhet
erbjuda
fostran
och
omvårdnad.../..För
bedrivande
av
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall det finnas personal med sådan
utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk
verksamhet kan tillgodoses../.. Verksamheten skall utgå ifrån vaije barns behov."
Barnomsorgen i socialtjänstlagen. 1995:2, 23
22
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pedagogiska och psykologiska momenten.25 Barnskötarutbildningen
ingår numera i ett gymnasieprogram. Utifrån detta är det tänkt att de
studerande senare kan välja inriktning för fortsatta studier vid något
högskoleprogram, exempelvis Barn- och ungdomspedagogisk
utbildning.
Det har varit livliga diskussioner fackligt, både inom
förskollärarnas och inom barnskötarnas fack, om det skall vara två
personalkategorier i förskolan.26 Den förändring som gjorts angående
barnskötarutbildningen innebär på lång sikt en förändring i riktning
mot en enhetlig yrkesgrupp i förskolan. Men både barnskötarna (de
tidigare utbildningarna) och förskollärarna anses ha den kunskap som
behövs för att arbeta i förskolan.
Dagbarnvårdarna
Dagbarnvårdarna anställs av kommunen för att ta hand om barn i det
egna hemmet. Familjedaghemmen är inriktade på att ta hand om barn i
förskoleåldern samt barn från de tre första skolåren. Dagbarnvårdarnas
utbildning är varierande. Oftast har de som är anställda av kommunen
gått kurser i kommunens regi.27 Dagbarnvårdarna deltar också i
kommunens studiedagar för anställda i förskolan.28 Allmänna råd för
Utbildning av barnskötare sker vid gymnasieskolans vårdlinje (2-årig
ungdomsutbildning)
samt
inom
KOMVUX/AMU.
Utvecklingsplan för
barnomsorgen. Socialstyrelsens rapport till regeringen den 14 maj 1982, 74.
26 "De ökade krav som ställs på barnomsorgen aktualiserar frågan om
vidareutbildning. Att barnskötare vidareutbildar sig till förskollärare eller
fritidspedagoger innebär en kompetenshöjning av barnomsorgens personal.
Socialstyrelsen instämmer i bedömningen att d et bör vara en strävan att successivt
öka andelen högskoleutbildad personal och att på sikt ha en mer enhetlig
personalstyrka inom barnomsorgen. Prop. (1993/94:11), 40." Barnomsorgen i
socialtjänstlagen. 1995:2,26.
27 "Kartläggning i 15 Kommuner
Undersökningen visar att ca 70 procent av
dagbarnvårdarna hade genomgått någon form av barnomsorgsutbildning. Drygt 90
procent hade erfarenhet av egna barn. A v dessa hade 40 procent erfarenhet av annat
arbete med barn o ch ca. 15 procent hade arbetat på någon institution. Kommunala
familjedaghem. 1988:4, 17.
28 "Även familjedaghemmen behöver yrkeskunnig personal. Det är viktigt att ställa
bestämda krav på adekvat erfarenhet och utbildning när personal rekryteras till
familjedaghemmen. Dagbarnvårdarna bör ha en utbildning som ger både praktisk
och teoretisk kompetens På sikt bör alla ha en utbildning som motsvarar
barnskötarutbildning." Barnomsorgen i socialtjänstlagen. 1995:2, 25.
25
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verksamheten i familjedaghem utarbetades vårenl988.29 Där framgick
att familjedaghem var en del i den ko mmunala förskoleverksamheten
och att samma mål gäller för både förskola och familjedaghem.
Samtidigt skall man vara försiktig med att jämföra verksamheten med
förskolans på grund av de speciella förutsättningarna som finns i
familjedaghemmet. Familj edaghemmet utgör ett viktigt komplement
till förskolan på grund av den omsorg som kan erbjudas under kvällar
och till och med nattetid om behov finns. Dagbamvårdarens
arbetssituation är speciell jämfört med andra yrkesgruppers:
Dagbamvårdarens yrkesroll kan uppfattas som kom plicerad och svå r.
Omgivningens förståelse för hennes arb ete och pr ivatliv (t id) varierar.
Gränserna m ellan priv atperson o ch yr kesarbetande är sv år att dra , när
hemmet är både arbetsplats och eget hem. Att inta en yrkesmässig
hållning oc h arb eta professionellt är sä rskilt vik tigt i yrken so m lig ger
nära privatlivet. Genom eftertanke och medvetet ställningstagande kan en
tydlig yrkesroll formas.30
För dagbarnvårdare är det ibland svårt att skilja på arb ete och fritid.
Olika intressen och krav skall tillgodoses, samtidigt skall även
dagbamvårdaren vara modell för barnen. Ofta finns både dagbarn och
dagbamvårdarens egna barn i gruppen, vilket innebär särskilda
problem i dagbamvårdarens situation. Ett av dessa är att skilja mellan
mammaroll och yrkesroll. En av tankarna i allmänna råd för
dagbarnvårdare är att flera dagbarnvårdare kan arbeta tillsam mans i
mindre grupper på fyra till sex dagbarnvårdare. På så sätt skulle
arbetslag skapas i vilke t ett sama rbete kan ske. D agbarnvårdarna kan
då ersätta varandra vid semester och sjukdom. I familjedaghemmet
som har andra förutsättningar än förskolan men samma mål
rekommenderas att samarbete med närliggande förskola skapas. På så
sätt far dagbarnvårdarna, på samma sätt som andra anställda inom
barnomsorgen, kännedom om kommunens riktlinjer för verksamheten.
Dagbarnvårdarna har en viktig fu nktion att fylla, de får ofta ta emot
barn vars föräldrar har oregelbundna arbetstider. Det innebär att
dagbarnvårdarnas arbetsdagar kan bli båd e långa och me d varierande
antal barn per dag. Dessut om variera r åldrarna. I dagbarnvårdarnas
uppgifter ingår även att skapa relationer till barnens föräldrar.
29 Kommunala familjedaghem. 1988:4, 20.
30

Ibid., 37.
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Familjedaghemsverksamheten ska utformas i nära samarbete med
barnens föräldrar för att "komplettera barnets hem". I styrdokumentet
för dagbarnvårdare rekommenderades särskilda möten för föräldrar
och dagbarnvårdare. Föräldrar och dagbarnvårdare behöver fa
kännedom om varandras uppfattningar och värdringar i frågor som rör
barnets fostran.
De anställdas uppdrag
De anställda skall ta hand om barnen medan föräldrarna arbetar eller
studerar. Verksamheten skall utgå från de enskilda barnens behov
samt ta hänsyn till vad som sker utanför förskolan. Det innebär att de
anställda måste ha god kännedom om barnets hemförhållanden och, i
och med det, bra kontakt med barnets föräldrar. I "det pedagogiska
programmet" understryks vikten av de anställdas allsidiga kompetens.
Personalens kunskaper och färdigheter är verksamhetens viktigaste
tillgång. De ska på ett medvetet sätt kunna välja innehåll och tillämpa ett
arbetssätt som leder till inlärning och utveckling för alla barn i
gruppen../..De skall genom sin ledning av verksamheten ge alla barn
möjlighet att lära och utvecklas.31
Förutom specifika yrkeskunskaper och färdigheter betraktas de
anställdas sociala kompetens särskilt viktig och relationerna mellan de
anställda och barnen uttrycks på följande sätt:
Personalen är vid sidan av föräldrarna viktiga förebilder och
identifikationsobjekt som har stor betyd else fö r barn ens uppf attning om
sig själva och o m vuxenvärlden../.. Personalens relationer till barnen bör
präglas av ömhet, närhet, intresse och engagemang../..Förskolans
personal skall samarbeta i arbetslag../..Arbete och ansvar ska fördelas
med häns yn till komp etens, förmåga och intr esse../..Personalens sätt att
agera, att bem öta barn en, vara ndra och and ra vux na, deras sätt att fatta
beslut, lös a konfl ikter och förde la ansva r och arbe ta bild ar mön ster för
barnen.32

31
32

Pedagogiskt program för förskolan. 1987:3, 52-53.
Ibid., 52-53.
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Intentionerna i Barnstugeutredningen fördes
vidare till det
pedagogiska programmet. I Barnstugeutredningens betänkande skrev
man om relationen mellan barn och anställda på följande sätt:
Kontakten mellan barn och pers onal kan omfatta långa perio der unde r
barnens förskoleår. Det finns därför starka skäl att relativt ingående
analysera personalens roller i förhållande till barnet och dess föräldrar../..
Med utgångspunkt i barnets utvec kling och därt ill rela terade be hov ka n
följande roller och rollförväntningar sägas vara aktuella:
1. Personalen som identifikations- och imitationsobjekt (på ett inre plan).
2. Personalen som normgivare (även på ett yttre plan).
3. Personalen som stimulansgivare. 33
I de första rollförväntningarna, med de anställda som identifikations
objekt, ingick föreställningen om ett lagarbete och att de vuxna
specialiserar sina arbetsuppgifter. På så sätt fick de anställda
anledning att samarbeta med varandra. Det förväntades att barnen på
ett aktivt sätt skulle "välja vuxna" efter vilken aktivitet de ville hålla
på med. En viktig uppgift för förskolan var att lägga grunden till att
barnen skulle samarbeta med andra människor. De anställda utgjorde
viktiga modeller för samarbete. Arbetslaget skulle även vara forum för
pedagogiska diskussioner om arbetsfördelning och andra organisa
toriska frågor. De anställda skulle även vara normgivare. Det syftade
till att de anställda skulle ge uttryck för värderingar i etik och
samarbetsfrågor och visa barnen gränser för självständigt handlande i
olika sammanhang. Men även peka på vikten av att gränserna var
befogade, så att barnen lärde sig att respektera kollektiva regler och
normer. De anställda som stimulansgivare innebar att de skulle ha en
tillåtande och generös attityd. De skulle se till att barnet hade ett stort
utbud av lekmaterial som gav utrymme för flera utvecklingsnivåer
med tillräcklig variation på varje utvecklingsnivå.
I det pedagogiska programmet framhåller man att de anställda vid
sidan av föräldrarna är viktiga förebilder och identifikationsobjekt för
barnen. En tolkning är att man i detta program för fram föräldrarnas
betydelse och att förskolans roll är att ta vid där föräldrarna har behov
av "komplement". Barnet och föräldrarna kommer i första hand,
därefter kommer personer utanför familjen, det vill säga förskolans
SOU 1972:26. Förskolan
Barnstugeutredning, 104.
33

Del

1.
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personal. Dessutom betonas att barn lär sig hela tiden och att det sätt
varpå de anställda skapar relationer, samarbetar, löser konflikter,
bemöter varandra och barnen, fattar beslut och fördelar ansvar bildar
mönster för barnen. Det är relationen mellan föräldrar och anställda
som förs fram och understryks gång på gång liksom även
föreställningen om att verksamheten skall "komplettera barnens hem".
Decentraliserat ledningsansvar
I samband med att det pedagogiska programmet implementerades, i
slutet av 1980-talet, diskuterades decentralisering av kommunala
verksamheter. Den offentliga debatten därvidlag präglades av ett ökat
servicetänkande, där "kunden", det vill säga brukaren av tjänsten,
skulle stå i centrum34 Riksdagen beslutade att göra vissa förändringar
av kommunallagen i syfte att öka "brukarinflytandet." När det gäller
barnomsorg ansågs det bland annat att föräldrarna skulle ges större
möjlighet att på ett aktivt sätt påverka verksamheten. Genom att
delegera ansvaret till föreståndarna på förskolan kunde besluten tas
närmare "brukarna". Föräldrar kunde vända sig direkt till de anställda
med sina funderingar, och behövde inte gå till socialförvaltningen för
att föreslå eller förändra något som kunde göras direkt av de anställda
och föreståndare.35
För decen traliserade arbetsformer är avsikten att "lokala" förhållanden
skall påverka och forma servicens innehåll, bl. a. genom att centrala
regler minskar och ansvar för
personal- och ekonomifrågor
decentraliseras. På så sätt ska de anställdas professionella yrkeskunskaper
bättre komma till sin rätt.36
Detta skulle underlätta för de anställda att ta hänsyn till enskilda
föräldrars önskemål. Besluten skulle kunna fattas vid den enskilda

34 Anders Mellbourn. Bortom det starka samhället. Socialdemokratisk förvaltnings
politik 1982-1985. (Carlssons förlag. 1986), 31 "Från myndighetskultur till
servicekultur" skulle kunna vara en sammanfattande rubrik för v aije genomgång av
departementets verksamhet.
35 Se Civildepartementet: Vidga brukarinflytandet! Rapport från en konferens i
Uppsala den 21 november 1990.
36 Benny Hjern och Per Viklund Decentraliserad tjänsteproduktion. (Servicepro
jektet i Härnösand slutrapport 1990:3).
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förskolan och man behövde inte vänta på besked från social
förvaltningens ledning.37
Sammanfattningsvis kan sägas, att de anställda med hjälp av sin
yrkeskompetens ansågs kunna avgöra varje barns behov och utgående
ifrån dessa kunna utveckla barnens inneboende resurser. Detta var de
förutsättningar som skulle göra det möjligt för förskolan
och
familjedaghemmet att komplettera varje barns hem.
Mot denna bakgrund kan man fundera över hur dessa "goda
intentioner" skall kunna förverkligas och vad innebär det egentligen
att "hemmet skall kompletteras"? Till att börja med kommer jag att
undersöka betydelsen av uttrycket komplement samt hur uttrycket
använts i samband med barnomsorgsverksamhet.

Vad betyder komplement?
Komplement betyder tillägg. I det ligger att det är något, i det här
fallet är det "hemmet," som skall ges ett tillägg eller en utfyllnad.
Verbformen är komplettera som används för att beskriva handling,
göra fullständig, tillägga, utfylla. Komplement har ibland använts
synonymt med kompensation. Det leder till missförstånd dels för att
kompensation innebär något annat än komplement, dels för att
förskolan faktiskt också har ett kompensationsuppdrag.
Kompensation betyder uppväga utjämna, eller ersätta. Ordet
betyder att det finns brister som behöver uppvägas eller utjämnas.
Verbformen är kompensera. Att kompensera, innebär ersätta, gottgöra
eller utjämna för brister.
Det är endast när särskilda brister eller när problem finns som
förskolan skall kompensera för dessa. I Barnstugeutredningen
användes kompensation i syfte att "gottgöra för brister" och då avsågs
i första hand barn som hade behov av särskilt stöd.38 Förskolan skulle
i dessa fall göra en kompensatorisk insats. Att arbeta i
37"Med

ramlagstiftning följer således att e n verksamhet déconcentreras så till vida
att ett stort ansvar läggs på lokala nivåer och verksamhetsnivåer att tolka de
nationella målen uttryckta i styrdokument som tar hän syn till lokala förhållanden."
Christina Segerholm (1998). Att förändra barnomsorgen, 22.
38 Förskolan kan vara ett instrument som i kombination med hemmiljön ger det
handikappade barnet kraftigt utökade resurser att tillgodose särskilda behov och
därigenom ge dem bättre ut vecklingsmöjligheter. SOU 1972:27. Förskolan del 2.
Betänkande avgivet av 1968 års barnstugeutredning, 269.
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förskoleverksamheten och se den som ett pedagogiskt utvecklingsstöd
skulle vara bra för alla barn och gynna även barn i behov av särskilt
stöd men kan inte uppväga de specialinsatser som behövs för dessa
barn. Om uppdraget i förskoleverksamheten generellt skulle tolkas
som kompensatoriskt skulle arbetet fa en annan karaktär än om arbetet
inriktas på att komplettera. Kompensera innebär att bristerna skall
fastställas (diagnosticeras) och åtgärdas. Det innefattar ett särskilt
ansvar att upptäcka och utreda vad som behöver kompenseras och på
vilket sätt.39
Om vi bedriver en kompensationspedagogik har det inte sällan sin
utgångspunkt i att vi tycker rysligt synd om barnen i gruppen. Vi
beklagar dem för att de bor där de bor../..vi inrikta r oss på att rädda
barnen. 40
Det var viktigt att skilja på komplementär och kompensatorisk
verksamhet eftersom innebörden i kompensation var "öronmärkt" i
Barnstugeutredningen till att gälla barn med behov av särskilt stöd.
"Komplement

en term med flera innebörder

Att hemmet b ehöver kompletteras på olika sätt har varit ett gångbart
motiv och det har getts olika innebörder under årens lopp. Det
viktigaste skälet att flytta barnens fostran från hemmet var den
förändring som industrialiseringen förde med sig. Arbetsgemenskapen
var upphävd, produktionen lösgjord från hemmet och dessutom så
komplex och specialiserad att barnen inte kunde delta. Hemmet hade
upphört att vara ändamålsenligt som fostransmiljö. Det blev en alltför
torftig social värld för de små. Redan att barnen fick vara tillsammans
med andra barn i ändamålsenliga lokaler ansågs ha en oerhörd
39 "Barn som behöver särskilt stöd kan vara barn som behöver hjälp i sin
känslomässiga och sociala utveckling, barn med fysiska handikapp, barn med
allergier eller andra m edicinska handikapp. Det kan också vara barn som behöver
särskilt stöd i sin språkliga utveckling eller flyktingbarn med svåra separationer eller
traumatiska upplevelser bakom sig." Detta finns reglerat i 15 § SoL och 6 § SoL Jfr
förtursrätten.
40 Iv Pierre, Ann-Christine, Eklundh och Carin, Linderoth. Att komplettera hemmet.
I Planera handla utveckla.
En
antologi om verksamhetsplanering inom
barnomsorgen. (Socialstyrelsen och Utbildningsförlaget. Borås: Centraltryckeriet,
1988 ), 65.
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psykologisk betydelse för deras sunda utveckling. Barnens "sociala
fostran" var således ett viktigt argument för
införandet av
barnkammarskolorna eller "lekstugorna" enligt makarna Myrdal. De
ansåg vidare att den trånga och ofta mörka bostaden behövde
kompletteras med stora ljusa lokaler för barnen. Där skulle det även
finnas rikligt med lekmaterial och en pedagogiskt utbildad person
(kvinna) vilken dessutom frigjorde andra kvinnor från hemmet några
timmar. Komplementet ansågs gälla de otillräckliga lekmöjligheterna i
hemmet och de allt för få sociala kontakterna.41
Förskolans kompletterande uppgift, sedd ur ett historiskt perspektiv
har bl.a. belysts i Holmlunds avhandling. Där framkommer följande:
Tidsavgränsningen halvdagvård var mycket betydelsefull. Barnträd
gården skulle komplettera hemmet och inte konkurrera om moderns
uppgift.42
Barnomsorg utanför hemmet kunde uppfattas som konkurrent till
hemmet och då i synnerhet till moderns uppgifter. Det verkar vara så
att tanken om ett "komplement till hemmet" var lättare att acceptera
och ansågs mindre hotfull. Moderns viktiga roll som fostrare bestod
och hemmet skulle även fortsättningsvis vara den plats där barnen
skulle vistas mest. Halvdagvården gjorde det dessutom möjligt att
hemarbetet kunde kombineras med ett halvtidsarbete.
På 1960-talet framfördes återigen idéer om att "barnstugorna på ett
värdefullt sätt skulle kunna komplettera bostäderna". Särskilt gällde
det när barnen bodde i områden med stark koncentration av barn i
olika åldrar. Barnens behov av rörelse behövde tillgodoses med väl
tilltagna utrymmen för lekar och sysselsättning. "Komplement"fick här

Alva Myrdal, Gunnar Myrdal. "Barnens fostran i familj och barnkammarskolor."
Kris i befolkningsfrågan 1934. (Nyutgåva omtryckt av andra utgåvan 1934.
Bokförlaget Nya Doxa 1997), 298.
42 Genom att behandla både barnkrubbornas och bamträdgårdarnas framväxt och de
olika traditionerna de vilar på har frågan om komplement och kompensation till
familjen kunnat utredas. Även barninstitutionerna som konkurrent till modern tas
upp. De problem som finns inbyggt i yrkesutövandet och skapandet av ett yrke så
närliggande familjens/kvinnans område belyses i avhandlingen.
Holmlund, Kerstin. (1996). Låt barnen komma till oss. Förskollärarna och kampen
om småbarnsinstitutionerna 1854-1968 (avhandling för doktorsexamen Umeå
Universitet) Umeå: Borea bokförlag, 206.
41
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en materiell betoning, vilket framgår i de detaljerade planer över
lekrum och övriga lokaliteter som skulle ingå i en "barnstuga."43
Även de sociala motiven framfördes i "Råd och anvisningar":
barnstugan skulle hjälpa hemmen att "z tid förmedla kontakt med
jämnåriga kamrater", samt att "vänja barnen att reda sig själva
utanför det egna hemmet". Ett annat exempel på förskolan som
"komplement" var införandet av syskongrupper. Motiveringen till
dessa var bl.a. att det under 1960-talet fanns många familjer med
endast ett barn, syskonrelationer var inte alla förunnat. Förskolan
kunde då vara ett viktigt komplement till hemmet genom att barnen
organiserades i syskongrupper.44 På så sätt kunde "enda barnet" få
uppleva att vara tillsammans med flera barn i olika åldrar och i en nära
relation till andra barn. I nämnda PM betonades även vikten av att
införliva barnet i ett större sammanhang och att barn skulle fa komma
i kontakt med familjer från olika socialgrupper och inkomstskikt.
Här kan man läsa att även "barnstugeutredarna" hävdade att
förskolan utgör ett "komplement till hemmet" och att samarbete med
föräldrarna är viktigt:
Att bölja i förskolan innebär för barn et och föräldrarna att hemmet och
familjen kompletteras med en ny miljö. Barnet möter nya människor i ny
omgivning. Förä ldrarna får medarbetare i sin fostr an av barn et och det
måste etableras ett samarbetsförhållande.45
Det är en ny miljö med nya människor som kompletterar familjen.
Utredarna skriver också om vikten av att föräldrar och anställda far tid
att lära känna varandra. Föräldrarna å sin sida far då en uppfattning
om de anställdas arbete och de anställda å andra sidan får en inblick i
föräldrarnas och barnens vanor, vilket kan leda till att de lättare kan
förstå och knyta an till barnet. Här skissas en tänkt situation där de
anställda skall bilda sig en uppfattning om vad "komplement" kan
omfatta i ett enskilt fall. Vad som avses med "komplement" är därför
omöjligt att precisera generellt, eftersom de anställda skall utgå ifrån
Råd och anvisningar i socialvårdsfrågor. Kungliga Socialstyrelsen, nr 184 Dec.
1965, 5.
44 Diskussions- PM från 1968 års barnstugeutredning. Innehåll och metoder i
förskoleverksamheten, 17.
45 SOU 1972:26. Förskolan Del 1. Betänkande avgivet av 1968 års Barnstuge
utredning. Stockholm: Socialdepartementet. Allmänna förlaget, 152.
43
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vaije enskilt barns behov och barnets sociokulturella bakgrund. Den
förutsättning som anges är att föräldrarna framför sina synpunkter.
För att för skolan på läm pligt sätt skal l kunna fun gera som kom plement
till hemmet bör föräldrarna få framföra synpunkter på verksamhetens och
miljöns utfo rmning samt ge väg ledning rörande de t egna barn ets beh ov
och vilken individuell handledning det kan behöva etc.46
Förskolans komplementära funktion motiverades inte heller närmare i
det pedagogiska programmet. Där kan man läsa följande:
Förskolan skall vara ett komplement till hemmet och barnens sociala och
kulturella miljö i övrigt, samt ge föräldrarna möjlighet att förena
föräldraskap och familjeliv med förvärvsarbete eller studier.
Verksamheten skall utformas i nära samarbete med föräldrarna.47
Båda föräldrarna skall alltså ha möjlighet att kunna arbeta utanför
hemmet och samtidigt vara förälder. Föreskriften om komplementet
ger föräldrarna möjlighet att överlämna det konkreta ansvaret för
barnet/barnen medan föräldrarna
arbetar eller studerar, men
verksamheten skall också komplettera den sociala och kulturella
miljön i övrigt. I intentionerna framförs gång på gång att samarbete
mellan föräldrarna och de anställda är en förutsättning för
att
verksamheten skall vara ett "komplement till hemmet" och på bästa
sätt utformas i enlighet med föräldrarnas önskemål. Hur denna
samverkan ska utformas finns det exempel på i de "kommunala
målen". Även där betonades vikten av att skapa förutsättningar för
fungerande föräldra- och personalrelationer. 48
Huvuduppgiften i arbetet "att utgöra ett komplement till hemmet" när
föräldrarna arbetar och studerar, bygger på att någon tas om hand. Vidare
finns implicit ett antagande om "att ersätta någon". Med ersätta avses här

46 SOU 1972:27. Förskolan Del 2. Betänkande avgivet av 1968
barnstugeutredning. Stockholm: Socialdepartementet. Allmänna förlaget, 52.
47 Pedagogiskt program för förskolan.
1988:4, 23.

års

1987:3,12. Komunala familjedaghem.

48 Se vidare i kapitel 7, om samarbete föräldrar - anställda.
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funktioner/handlingar föräldrarna van ligtvis utför . Med ko mplement har
myndigheterna avsett ett tillägg till familjen.49
De anställda inom förskoleverksamheten
skulle arbeta efter
styrdokumentet som innefattade de av samhället accepterade
normerna och värderingarna. Dessa normer och värderingar finns
angivna i socialtjänstens portalparagraf.50 Ansvaret för att
verksamheten skall bli så bra som möjligt vilar på de anställda och de
ledningsansvariga som har till uppgift att följa upp och utvärdera
verksamheten.51
"Komplement" far sin innebörd och sitt innehåll utifrån de behov
som uppstår. Ett tillägg som inte hotar kärnfamiljen men ändå tar över
vissa uppgifter från föräldrarna. I en antologi från Socialstyrelsen om
verksamhetsplanering, behandlas "komplement":
Lokalerna ser för hoppningsvis annorlunda ut än barnens hem../..Om vi
arbetar kompletterande blir föräldrarna våra viktigaste samarbetspartner.
När man arbetar kompletterande lägger man till.52
Det som framkommer igen är att föräldrasamarbetet är viktigt och att
lokalerna i sig är annorlunda än i hemmet och erbjuder möjligheter
som inte finns i ett hem. Förändringar i riktning mot en aktivare miljö
med verkstäder och aktivitetsstationer framfördes i och med
barnstugeutredningens intentioner, vilket skulle innebära att lokalerna
i sig kunde sägas vara ett tillägg till hemmet. De lokaler som avses är
förskolans lokaler. I familjedaghemmen har man konstaterat att
hemmiljön ger "naturliga förutsättningar". Men även lokalerna i
förskolorna har i många fall sett ut som i ett hem, med soffor och
andra typiska "hemmöbler". Det speglar den syn som fanns på
Rohlin, Malin. (1988). Yrkeskompetens i barnomsorgen. En studie av
barnomsorgspersonalens föreställningar om sin yrkeskompetens och dess värde.
Högskolan för lärarutbildning i Stockholm. Institutionen för pedagogik. Rapport nr
3/1988, 12.
50 Pedagogiskt program för förskolan. 1987:3. Socialtjänsten första paragraf anger
den ideologi - den människosyn och samhällssyn - som socialtjänsten och därmed
också förskolan ska omfatta, 15. (Mer ingående i kapitel 4 i avhandlingen)
51 Ibid., 68.
52 Pierre, Iv, Ann-Christine, Eklundh, och Carin, Linderoth. (1988). Att komplettera
hemmet. I Planera handla utveckla, Socialstyrelsen, Borås: Centraltryckeriet, 6770.
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"daghem". Daghemmet uppfattades som "ett hem på dagen" för
barnen. Det finns många exempel på hur förskolornas möblering
fortfarande påminner om ett hem. I det pedagogiska programmet
framgick att förskolan skulle vara bra för alla barn och att der var alla
barns rätt och alla barns behov att ta del av förskolepedagogisk
verksamhet. Ett annat motiv var att hjälpa och stödja föräldrarna i
deras fostrarroll för att varje barn skulle få en så god grund som
möjligt för sin utveckling. Det fanns också ett motiv av förebyggande
karaktär, att kompensera för sociala och kulturella faktorer.53
Ett motiv av annat slag är att staten i och med förskolan får en slags
kontroll över familjen. Lagen att alla barn har rätt till förskoleplats
från ett och ett halvt års ålder kan ses som en tillgång för den enskilde,
men också som att staten intervenerar i den privata sfären.54
Det jag har visat här är att innebörden av "komplement till
hemmet" har varierat under årens lopp. Uttrycket har använts för det
behov av tillägg som funnits under olika tidsperioder. Att ge barnen
social stimulans i ändamålsenliga, ljusa lokaler var ett viktigt
komplement på 1930-talet. Barnomsorgen sades utgöra "komplement
till hemmet" istället för "konkurrent" och kunde göra det möjlig för
kvinnorna att kombinera barnavård och halvtidsarbete under1940- och
1950-talen. Möjlighet gavs för ensamma barn att fa syskonliknande
relationer samt bättre lekmiljöer och ett rikt och mångsidigt
lekmaterial. Dessutom fick föräldrarna
stöd och vägledning av
utbildad personal. Det var huvuddragen i innebörden av
"komplement" på 1960- och 1970-talen. Detta samt de tidiga
innebörderna i "komplement", barnets sociala fostran, att bryta
hemmets isolering, utgöra en stimulerande miljö för barnen, frigöra
modern från hemmet, finns
överlagrade i "det pedagogiska
programmet". Några ytterligare innebörder av "komplement till
hemmet" enligt det pedagogiska programmet 1987 är det stöd och
samtidigt den avlastning föräldrarna kunde få i sin föräldraroll.
En paradox i sammanhanget blir då att de barn vars föräldrar står utanför
arbetsmarknaden inte har tillgång till förskoleplats i samma utsträckning som de
barn vars föräldrar arbetar eller studerar.
54 Donzelot talar om ingripandet i familjen, i termer av maktkamp som i korthet kan
beskrivas som en kamp mellan den gamla fadersmakten och den nya socialstatens
"fadersmakt". Kajsa Ohrlander. I barnens och nationens intresse. Social
reformpolitik 190-1930 (avhandling för doktorsexamen Stockholms universitet)
Almqvist & Wiksell, 1992, 18.
53
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Dessutom påpekas den möjlighet förskolan ger för att båda föräldrarna
skall kunna kombinera arbete med familj och barn. Föräldrarna
förväntades ta ett aktivare ansvar än tidigare och framföra synpunkter
på vad "komplement" skulle bestå av så att de anställda i sin tur kunde
utforma verksamheten på ett för barnet lämpligt sätt.
Sammanfattningsvis kan man säga att de olika innebörderna som
lagts i "komplement till hemmet" speglar den tidsanda som funnits
under olika årtionden samt de sätt på vilket man uttryckt barnens och
familjens behov. Det i sin tur har bland annat samband med
arbetsmarknadens behov av arbetskraft, (kvinnlig) samt synen på
familjen och kvinnan. På samma sätt ger en tolkning av det
pedagogisk programmet en bild av hur man under undersöknings
perioden (1990-95) gjort preciseringar angående förskolans roll i
samhället. I och med att möjligheten att erhålla en förskoleplats (när
det gäller barn i åldrarna l-5år) fortfarande står i relation till om
föräldrarna uppfyller de arbetsmarknadsanpassade kraven, kommer
vissa barn inte i åtnjutande av denna verksamhet. Det i sin tur innebär
att förskolans "utbildning" av barnen inte ses som något alla barn bör
ha med sig för sin fortsatta utveckling. Det vill säga det är först när
barnen fyllt sex år som det, sett ur statens perspektiv, blir angeläget att
barnen deltar i förskolans verksamhet. Jag skall analysera "det
pedagogiska programmet" utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv för
att påvisa vad jag menar med att förskolan hamnar i ett dilemma
mellan hemmet och skolan.
En läroplan innebär att ett visst innehåll väljs ut, det vill säga de
kunskaper, normer, och de värderingar som skall föras över till nästa
generation medborgare samt på vilket sätt det skall ske och hur
verksamheten skall organiseras. Metoder för förmedling och
organisering av detta innehåll anges i läroplanen. Konsekvensen av
detta syfte är att det behövs någon form av kontroll av hur
framgångsrikt arbetet varit. Dessa två processer, styrning och kontroll,
är centrala element i varje läroplan. En läroplan utformas dessutom i
ett historiskt och kulturellt kontext och i varje utbildningssystem finns
ett aktivt inflytande.
Vid tiden för denna undersökning kallades förskolans olika
verksamhetsformer för daghem, deltidsförskola samt familjedaghem.
Deltidsförskolan, för sexåringar, tillhandahöll de lagstadgade 565
timmarna per år vilka alla barn hade rätt att få ta del av. (Riksdagens
beslut 1985, om förskola för alla barn). Daghem fick föräldrarna
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ansöka om till sina barn och möjlighet att få en plats gällde den som
arbetar eller studerar. Samma regler gällde familjedaghemmen. Det
politiska styrdokument som utformades var det första i sitt slag och
kom att betraktas som en läroplan för förskolan. Det är det
pedagogiska programmet som avses.55
Förskolan har två nära sammanbundna uppdrag. Det ena uppdraget
gäller tillsyn, omsorg om barnen medan föräldrarna arbetar eller
studerar, det andra är att föra över samhällets värderingar till nästa
generation. Deltidsförskolans uppdrag innebär mer av det senare och
har också ett eget styrdokument som heter Lära i förskolan.56 Men
förskolan för l-5åringar kan inte enbart tillhandahålla tillsyn utan
kvalitet vilket innebär att även den har en plan för pedagogisk
verksamhet.
Det pedagogiska programmet distanserar sig från skolans läroplan
och verksamhet genom att på punkt efter punkt visa på andra sätt att
bedriva verksamhet än den gängse formen. Jag tar några exempel för
att påvisa vad som avses. För det första förekommer
ingen
ämnesindelning i form av matematik, svenska, historia osv. Istället
presenteras tre huvudsakliga områden ur vilka de anställda kan arbeta
temainriktat, det utgör exempel på det Bernstein menar med svag
klassifikation. De områden som skall ingå i förskolans verksamhet är
natur, kultur och samhälle, (vilka jag kommer att belysa mer ingående
längre fram). Även det temainriktade arbetssättet som rekommenderas
utgör ett avsteg från traditionell förmedlingspedagogik (exempel på
det Bernstein menar med svag inramning). Organiseringen av
innehållet skall ske utifrån barnens behov och intressen inte ett visst
antal timmar per dag eller vecka.
Uttryck som att "inlärning sker i naturliga sammanhang" visar på
att det inte behöver vara traditionella lektioner för att inlärning skall
ske. Vardagliga sammanhang kan vara vid påklädning eller vid
måltider, när samtal förs mellan barn och pedagoger. Samtal utgör en
källa till kunskap och utveckling. Någon tidsangivelse för hur många
timmar ett visst område skall avhandlas finns inte heller i det
pedagogiska programmet.

Pedagogiskt program för förskolan 19987:3 .
Lära i förskolan. Innehåll och arbetssätt för de äldre förskolebarnen. 1990:4
Stockholm: Allmänna förlaget
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Ett mer traditionellt synsätt på kunskap finns i Lära i förskolan. Den
innehåller som titeln antyder, att när barnen är sex år är det lämpligt
att föra in mer av kunskaper om natur och miljö, matematik, kretslopp
samt kunskaper om människan mm. Sett ur ett läroplansperspektiv
framträder en tydlig vilja att förbereda sexåringarna för den
obligatoriska skolan. Synen på lärandet, som det framställs i det
pedagogiska programmet, finns visserligen kvar, t.ex. att barnets
utveckling och behov skall utgöra grunden för innehållet samtidigt
som den ämnesindelning som finns i den traditionella skolan används
inom samtliga områden. Deltidsförskolan far en tydligare profil och
närmar sig skolans ansvarsområde även om den formellt sett
organiseras inom socialtjänsten (vid undersökningsperioden är
socialstyrelsen huvudman).
När det gäller de yngre barnen (1-5 åringarna), är det deras behov
och intresse som skall vara utgångspunkten för det innehåll som
verksamheten i förskolan
skall bygga på. Det pedagogiska
programmet liksom även de kommunala riktlinjerna betonar de
anställda pedagogernas ansvar för att samarbeta med föräldrarna. Det
är deras ansvar att skapa och upprätthålla goda relationer med
föräldrarna. Skrivningarna tyder på att man under denna period (199095) betonade föräldrarnas engagemang och möjligheter att påverka
mer än tidigare. Betoningen läggs på att förskolan skulle utgöra
komplement till hemmet och att föräldrarna
alltjämt har
huvudansvaret för barnen. Ett exempel är att föräldrarna skall
komplettera planeringen om dessa anser att något fattas som deras
barn skulle behöva eller som de själva vill att barnet skall vara med
om. Föräldrar skall också beredas möjlighet att vara med vid
genomförandet av verksamhet för att fa så god inblick som möjligt i
syfte att påverka innehåll och utformning av verksamheten. Det
innebar som jag tolkar det att man i styrdokumenten ville visa på
föräldrarnas oumbärliga funktion i sammanhanget. Förskolan skall
komplettera hemmet men den får inte vara så enastående bra att
föräldrarna kommer till förskolan
med barnen utan att ha
arbetsmarknadsanpassade behov av tillsyn för barnen. Förskolan skall
heller inte organisera verksamheten i speciellt innehåll eller lära
barnen att läsa och skriva. Det är den obligatoriska skolans uppgift. På
så sätt hamnar förskolan mellan hemmet och skolan i en ställning där
det som återstår är att vara ett tillägg till hemmet, vilket kan ges olika
innebörder allt eftersom behov uppstår, eller som det uttrycks:
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Förskolan skall vara "komplement till hemmet och dess sociala och
kulturella miljö i övrigt". Denna verksamhet finns mellan t vå starka
falt, hemmet och skolan. Vad kan de anställda förverkliga i det
utrymmet och vilka förväntningar har föräldrarna på den verksamhet
där deras barn skall vistas medan de arbetar eller studerar?
Denna
avhandling
avser
att
belysa förhållanden
i
förskoleverksamheten under åren 1990-1995. Unnder den perioden
var det Socialstyrelsen som på uppdrag av regeringen utarbetat
allmänna råd för förskoleverksamheten. Sedan dess har en hel del
förändringar skett. Avslutningsvis vill jag i detta kapitel i korthet
belysa utvecklingen fram till dags dato (våren 2001).
Riksdagen beslutade år 1995 om en skärpning av barnomsorgen i
socialtjänstlagen. Beslutet innebar att kommunerna numera är
skyldiga att inrätta förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i olika
former för barn i åldrarna 1-12 år. Det ska ske i den omfattning som
det behövs med hänsyn till föräldrarnas men också barnens behov.
Samtidigt infördes "kvalitetsparagrafen" vilken innebär att
verksamheten ska vara målinriktad och ledas av pedagogiskt utbildad
personal.57
I många av landets kommuner hade sexåringarna, under ett antal år,
erbjudits plats i skolan i stället för i förskolan vilket var billigare för
kommunen och samtidigt, visade det sig vara, första steget till det som
kom att kallas "förskoleklass". Det i sin tur ledde till att
måldokumenten för
sexåringarna behövde ses över liksom
styrdokumenten för barnen i de tidigare skolåren. Den första juli 1996
överfördes förskoleverksamheten
och skolbarnsomsorgen från
Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet.58
Ibid., 23.
Genom regeringsbeslut 1996 fick statsrådet Ylva Johansson i uppdrag att tillsätta
en kommitté med uppdrag att lämna förslag till ett nytt måldokument för den
pedagogiska verksamheten för barn och ungdom 6-16 år. K ommittén antog namnet
Barnomsorg och skolkommittén (BOSK). Kommittén överlämnade sitt betänkande:
Växa i lärande. Förslag till läroplan för barn och unga 6-16 år (SOU 1997: 21) till
statsrådet i februari 1997. Parallellt med detta, arbetade en annan arbetsgrupp med
Samverkan för utveckling, om förskolan, skolan och skolbarnsomsorgen. (DS
1997:10) där vissa tillämpliga delar av bestämmelserna i socialtjänstlagen om
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklassen fördes
in i under
skollagen. Detta förslag behandlades i propositionen Förskoleklass och andra
skollagsfrågor (1997/98:6) som överlämnades till Riksdagen hösten 1997.
57

58
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Regeringen beslutade 13/2 1997 i tilläggsdirektiv att ge BOSK
fortsatt uppdrag. Uppdraget var dels att utarbeta förslag till
måldokument även för den pedagogiska verksamheten i förskolan,
dels att göra en översyn av skollagen utifrån de krav integration av
förskola, skola och skolbarnsomsorg ställer. I tilläggsdirektiven
framgår också att verksamheten för de yngre barnen 1-5 år är
omfattande och att särskilt måldokument bör utformas för dessa
åldrar.59
Avsikten är att det nya måldokumentet för förskolan skall ersätta
det pedagogiska programmet och utgöra ett styrdokument som
motsvarar skolans läroplan. Det betonas att förankringen i barnenas
egna erfarenheter är viktig liksom lekens och fantasins betydelse för
barns tankeutveckling och förståelse av omvärlden. Det temainriktade
arbetssättet är en väsentlig del av förskolepedagogiken samt att stor
vikt skall läggs vid föräldrasamarbete som ofita är väl utvecklat. Det
nya måldokumentet skall bidra till bättre samordning mellan förskola
och skola när det gäller gemensamma synsätt. Vidare skriver man
angående uppdraget:
Förskolans principer och värderingar när det gäller den pedagogiska
verksamheten skall också fortsatt utgöra utgångspunkten vid
utformningen av det nya måld okumentet för förskolan Måld okumentet
bör kunn a vara vägledande även för andra verksamheter än förskolan,
t.ex. familjedaghemmen, den öppna förskolan och barn på sjukhus.60

59 För barn i åldern l-5år bedriver förskolan en omfattande verksamhet. Nära 70
procent av femåringarna, 60 procent av fyraåringarna, 55 procent av treåringarna, 50
procent av fyraåringarna o ch 30 procent av ettåringarna omfattas idag av förskola.
Den helt dominerande verksamhetsformen för dessa åldrar är daghemmen. En
mindre andel av femåringarna har plats i deltidsgrupp. Därutöver går ca 10-15
procent av barnen i varje åldersgrupp i familjedaghem.
Utbildningsdepartementet. Att erövra omvärlden. Förslag till läroplan för förskolan.
Slutbetänkande av Barnomsorg och Skolkommittén. SOU (1997:157). Stockholm:
1997, 197.
60 Ibid., 198.
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Uppdraget slutfördes och redovisades i november 1997 och i juni
1998 presenterades Läroplan för förskolan (Lpfö 1998, Förordning om
en läroplan för förskolan).61.
Efter denna redovisning av den administrativa utvecklingen
angående förskoleverksamheten återgår jag till tidsperioden för
avhandlingen. I nästa kapitel beskrivs och analyseras anställdas och
föräldrars uppfattningar om målet med barnens fostran i förskolan och
uppgiften att "komplettera hemmet".

Till sin utformning påminner den mer om en läroplan än vad det pedagogiska
programmet gjorde, och barns lärande far en mera framträdande roll än tidigare. De
anställda far också en tydligare roll i och med denna läroplan. Riktlinjerna inleds
med orden; Alla som arbetar i förskolan skall, vilket innebär en mycket tydlig
markering i vilken riktning arbetet skall ske. Det står t.ex. att:
61

"Alla som arbetar i f örskolan skall samarbeta med hemmen när det gäller barnens
fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan."
Utbildningsdepartementet. Läroplan för förskolan. (Lpfö 98), 12
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Kapitel 4

Uppfattningar om målet för barnens fostran
I detta kapitel presenteras förskolans intentioner ytterligare, därefter
behandlas de anställdas och föräldrarnas uppfattningar i ett antal
frågor angående målet för
verksamheten och verksamhetens
"viktigaste uppgifter." Det material som analyseras är hämtat ur
Personalundersökningen (Pu). I denna undersökning deltog 1000
anställda, förskollärare, barnskötare och dagbarnvårdare som arbetar i
förskolor (daghem och deltidsförskolor) i kommunerna Härnösand,
Sollefteå och Örnsköldsvik. Kommunerna är alla stora till ytan med
många förskolor och familjedaghem i tätorterna men även i
glesbygden.1
I senare delen av kapitlet jämförs de anställdas och föräldrarnas
uppfattningar med intentionerna i det pedagogiska programmet.

Intentioner for verksamheten
I den tidigare nämnda Barnstugeutredningen behandlades
verksamhetens mål mycket ingående. Där lades grunden till de
övergripande pedagogiska målen som återfinns i det pedagogiska
programmet för förskolan.
Detta program inrymmer intentioner
grundade på traditioner som funnits före dess tillkomst. I och med att
det pedagogiska programmet var det första centrala styrdokumentet
för förskoleverksamheten har det fått stor spridning och lästs av
många. Det har även använts i utbildnings- och fortbildnings
sammanhang. Målen formulerades enligt följande:
• Förskolans personal bör str äva efter att i samarbete med föräldrarna
ge vaije ba rn bäst a möjliga bet ingelser att rikt och må ngsidigt utve ckla
sina känslo- och tankemässiga tillgångar.
• Förskolan kan därigenom lägga grunden till att barnet utvecklas till en
öppen och hänsynsfull människa med förmåga till inlevelse och till
samverkan med andr a, i stånd att kom ma fram till egna omdömen och
problemlösningar.

1

Sammanfattning, av Personalundersökningen finns i bilaga 1.
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• Förskolan bör hos barnet lägga grunden till en vilja att söka och
använda kunskaper för att förbättra sina egna och a ndras levnadsvillkor,
(min kursivering).2
Här framgår att de anställda bör samarbeta med föräldrarna och
tillsammans med dem utveckla barnens tillgångar. Det innebär att de
anställda bör ha god kännedom om varje enskilt barn. Det som sker i
förskoleverksamheten anses grundläggande för barnets fortsatta
utveckling. Detta gäller såväl känslomässig utveckling som social
kompetens och problemlösning. Socialtjänstlagen (SoL) första
paragrafen anger den ideologi- och människosyn som socialtjänsten
och därmed också förskolan skall omfatta.
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund
främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i
levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin
och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas
och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande
rätt och integritet."3
Förskoleverksamhetens dubbla uppgifter är att ge barnen möjlighet att
utveckla sina egna förutsättningar samt att tillgodose samhällets behov
av att överföra värderingar, kunskaper och färdigheter till nästa
generation. I det pedagogiska programmet förstärks ytterligare att
målen för förskolans pedagogiska verksamhet baseras på de
grundläggande värderingar som uttrycks i socialtjänstlagen:
Förskolans ver ksamhet skall genomsyras av strä van efter att ho s barnen
grundlägga demokrati, solidaritetjämlikhet, hänsyn och ansvar...4
Förskolans personal har fatt anvisningar angående verksamhetens
demokratiska grund och vad de förväntas sträva efter. Målen skall
vara vägledande för de anställda vid planering av den dagliga
verksamheten. Dessutom skall konkreta överväganden göras
tillsammans med föräldrarna. I övrigt finns både en förändring
1 § SoL. Pedagogiskt program för förskolan. 1987:3, 15-16.
Ibid., 15.
4 Ibid., 40.
2
3
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sinriktning i målen för verksamheten och en del som betonar
kontinuitet. Eftersom intentionerna uttrycks både i termer av "skall"
och "bör" ges handlingsutrymme till de anställda att tolka och utforma
verksamheten efter eget omdöme och med anpassning till rådande
förhållanden. I Pu efterfrågades de anställdas uppfattningar i ett antal
frågor angående verksamhetens viktigaste uppgifter.

De anställdas uppfattningar om målet med
verksamheten
En av frågorna som ställdes till de anställda var: Vilka är dina
huvudsakliga arbetsuppgifter? Denna fråga var öppen, det vill säga de
anställda har själva formulerat sina huvudsakliga arbetsuppgifter, utan
att vara styrda av förutbestämda alternativ. Svaren har sedan
kategoriserats i fem verksamhetsfokuserade kategorier. (Se tabell 4:1)
Tabell 4:1 De anställdas uppfattningar om vad som är deras
viktigaste arbetsuppgift
Arbetsuppgifter

antal

%

Exempel på utsagor

Vård och
omsorg om barnen

237

30,5

Pedagogiskt
stimulerande arbete

167

21,5

Laga mat, städa,
tvätta

151

19

Praktiska förberedelser,
planera arbetet

137

17

Stimulera barnen socialt

25

4

Vara extramamma. Vara tillsammans
med barnen. Finnas till hands. Se till
att barnen far omvårdnad.
Tillfredsställa barnens behov, lära
dem utifrån deras egna
förutsättningar. Ordna samlingar.
Förmedla kunskap.
Förbereda mat och matinköp,
förbereda för verksamhet med
barnen. Städa upp efteråt.
Planering, praktiska förberedelser av
olika slag, löner, budget,
övrig administration.
Lösa konflikter, fungera i grupp.
Samarbeta.

Ej svarat på
frågan

65

8

782

100

Summa
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Nästan en tredjedel av alla anställda angav vård och omsorg om
barnen och finnas till hands för barnen, därefter angavs pedagogiskt
stimulerande arbete. Laga mat och städa lyftes fram av knappt en
femtedel och något färre praktisk planering för barnen. Att stimulera
barnen socialt togs upp som ett viktigt område av några fa.
Vid uppdelning yrkeskategorivis framkom skillnader mellan de
olika yrkesgrupperna.
Tabell 4:2 De tre viktigaste
yrkeskategorivis, i procent
Arbetsuppgifter
Vård och omsorg om
barnen, ge dem trygghet
Pedagogiskt stimulerande
verksamhet. Sysselsätta barnen,
ge tillfällen till inlärning
Praktiska förberedelser,
planera arbetet, administration
Kamratkontakter, ge barnen
möjlighet att vara med andra
barn
Laga mat och ta emot bam i
hemmet. Ge barnen mat
Ej svarat
Totalt

arbetsuppgifterna

uppdelade

Förskol
lärare

Barn Dagbarn- Före
skötare vårdare ståndare

%

%

%

%

40

20

10

14

16

18

6

74

4

3

2

6

2

9

43

5
100

18
100

8
100

32

33

31

6

-

-

100

I tabell 4:2 kan man se de tre viktigaste arbetsuppgifterna för varje
yrkesgrupp. De som satte vård och omsorg högst fördelade sig ungefar
lika i de olika yrkesgrupperna utom föreståndarna.
Förskollärarna var de som poängterade pedagogiskt stimulerande
verksamhet i högre utsträckning än de andra. Detta reflekterar både
den utbildning de har och de arbetsuppgifter de tilldelar sig själva eller
har sig tilldelade. För barnskötarna var det vård och omsorg om
barnen som kom i första hand, därefter kom pedagogiskt stimulerande
verksamhet och sist praktiska förberedelser. Detta kan också relateras
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till deras utbildning. Denna har i större utsträckning inriktats på "ta
hand om och vårda barn" i jämförelse med förskollärarutbildningen.
Dagbarnvårdarna uppfattade det praktiska arbetet med matlagning,
städning och ta emot barn i det egna hemmet som den viktigaste
arbetsuppgiften (43 procent). Därefter kommer vård och omsorg om
barnen (31 procent) och pedagogiskt stimulerande verksamhet (10
procent). Dagbarnvårdarna prioriterar det praktiska arbetet vari ingår
hushållsarbete, matlagning och andra praktiska sysslor.
Föreståndarna var de som hade det mest enhetliga svarsmönstret.
Av dem uppfattade de flesta planering och administrativt arbetet som
de viktigaste uppgifterna (74 procent). Deras huvudsakliga arbete blir
synligt här. Pedagogiskt arbete, vård och omsorg kom i andra och
tredje hand.
Det finns med andra ord fog för att hävda att de anställda som sina
viktigaste arbetsuppgifter anger de som de anställts för att utföra.
Män det finns även en tydlig närhet mellan å ena sidan de angivna
viktigaste arbetsuppgifterna och å andra sidan den utbildning de
anställda genomgått. Härmed är det inte orimligt att anta att
uppfattningarna om vilka arbetsuppgifter som är viktiga och de
arbetsuppgifter de tilldelats också har betydelse för inriktningen på de
dagliga aktiviteterna. De anställda ombads att rangordna vad de tyckte
var viktigast med avseende på barnens aktiviteter. Här har de fyra
viktigaste aktiviteterna tagits med och jämförs yrkeskategorivis. (Se
tabell 4:3).
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Tabell 4:3 Uppfattningar om de för barnen viktigaste aktiviteterna
uppdelade efter yrkeskategorier, i procent
Yrkeskategorier
Aktiviteter

Antal Förskol
lärare

Barn Dagbarnskötare vårdare

%

%

%

1. Att barnen far leka med kamrater,
social träning, hänsyn, tillit till
andra vuxna.
2. Att barnen får vara ute vaije dag,
leka ute och göra utflykter
3. Att barnen får intellektuell
stimulans
4. Att ha planerade aktiviteter
5. Går ej att rangordna, allt är lika
viktigt
6. Fri lek viktigast, bra med material
7. Ej svarat på frågan

462

69

56

46

124

7

5

32

93

9

15

12

58
28

8
-

6
2

5
12

6
1

8
8

4

Summa: Antal och Procent

782

100

100

100

6
-

-

Oavsett vad man prioriterade som sin egen viktigaste arbetsuppgift
ansåg drygt hälften, att det viktigaste var att barnen får leka med sina
kamrater. Det var däremot ingen särskilt viktig arbetsuppgift, endast 4
procent ansåg att det var viktig (se tabell 4:1). Det kan förstås utifrån
att för skolemiljön är t illrättalagd för lek med kamrater och att barnen
aktiverar sig själva och varandra i leken. Att iordningställa för barnens
lek är en arbetsuppgift som inryms under praktiska förberedelser. Det
kan innebära att stimulera för exempelvis "rollekar" med kläder och
rekvisita, för "bygglek" med olika byggklossar, bilar och även annat
konstruktionsmaterial. Att leka med kamraterna innefattar "social
träning" eller samvaro vilken avser att utveckla förmågan att umgås
med andra människor, att lära sig lösa konflikter och visa hänsyn till
andra, både barn och vuxna.
Social träning uppfattades alltså som viktigast av alla
yrkeskategorier. Därefter kom utevistelse, utflykter och planerade
aktiviteter. Av dagbarnvårdarna var det en tredjedel som ansåg
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utevistelsen vara viktig. Utevistelsens betydelse framkommer i många
av utsagorna. En dagbarnvårdare uttryckte sig så här: - "Det är viktigt
att barnen får frisk luft varje dag." Det var många som uttryckte just
vikten av frisk luft och att vara ute dagligen. Endast några fa ansåg att
intellektuell stimulans var viktigast, det var flest barnskötare som
tyckte det, därefter dagbarnvårdarna och bara en tiondel av
förskollärarna. Det kan möjligen förstås utifrån att förskolan av
tradition inte prioriterat intellektuell stimulans. Uppfattningen bland
de anställda är den att barnen far ökad kompetens av allt som sker i
förskolans verksamhet och med tonvikt lagd på social utveckling.5
I de officiella målen framhölls att man skulle främja social trygghet
och frigöra och utveckla enskildas och gruppers resurser i förskolan.
Det är meningen att allt skall ske utifrån en demokratisk grund. Vid
jämförelser mellan intentionerna för förskoleverksamheten och de
anställdas inriktningar kan man se att förskollärarna i större
utsträckning än barnskötare och dagbarnvårdare poängterade
pedagogiskt stimulerande verksamhet. Det kan tolkas som att; frigöra
och utveckla enskildas och gruppers resurser. Det finns en
förändringsinriktning i den uppfattningen. De var också många av
förskollärarna som föredrog planerade aktiviteter. Många uppgav även
vård och omsorg i sin prioritering men som grupp betraktad kan man
utläsa att förskollärarna hade en inställning som förespråkar
utveckling och att barnen ska förberedas att klara av framtida krav.
('förändringsinriktning" 6 samt ser " barnet som projekt").1
Förskollärarna och de studerande hävdar att det är barnens sociala utveckling som
är det viktigaste under förskoletiden, så även för sexåringar." Morsing Berglund,
Barbro. 1994. Förskolans program för sexåringar, (avhandling för doktorsexamen
Lunds Universitet), Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 235.
6 Detta kan även jämföras med det "framtidsinriktade klimatet" som omfattas av de
som tänker sig att göra barnen mer förberedda att klara av framtiden. Det
"nuinriktade klimatet" omfattas av det som kan utläsas i de anställdas handlande och
de är mer inriktade på att klara av situationer här och nu. Det fanns också daghem
som karakteriseras av en blandning av det typiska för de två andra grupperna. Det
benämns "genomsnittligt klimat". Ekholm, Bodil och Anna, Hedin. Sitter det i
väggarna? En b eskrivning av daghemsklimat och barns beteende, (avhandling för
doktorsexamen, Linköpings Universitet. Department of Education and Psychology).
Linköping: University. 1991, 164-167.
1 Barnet som projekt och barnet som varande - nyckelsymboler som fångar in
föräldrars föreställningar om barn. Det skall ses som elaborerade symboler som
redskap för tanken och inte som fasta kategorier som man kan sortera människor
efter. Barnet som varande innehåller tankar om barnets utveckling som realiserandet
5
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Barnskötarna prioriterade tillsyn, vård och omsorg i större utsträck
ning än förskollärarna. Det kan tolkas som en betoning av kontinuitet.
Den inställningen motsvarar främjande av social trygghet, vilken
också är en del i de officiella målen. Man ser till att barnet mår bra
och känner sig tryggt. Många barnskötare var också inställda på
utveckling och pedagogiskt stimulerande aktiviteter. Barnskötarna
hade en inriktning som innefattade att barnet skall ha det bra både i
nuet och i framtiden. De företräder både kontinuitet (de ser barnet som
varande) och förändringsinriktning till viss del. (de ser barnet som
projekt).91
Dagbarnvårdarna hade både praktiska sysslor och vård och omsorg
i sitt arbete men även inslag av pedagogiskt arbete. Det framgick ändå
att det var det praktiska som tog överhanden. Detta kan ses som ett
uttryck för kontinuitet.

av en inre bestämmelse över vilka omvärlden inte råder. Ba rnet som projekt fångar
föreställningar om barnet som bärare av framtiden. Där framtiden ses som något
som är möjligt att styra." Halidén, Gunilla. Föräldrars tankar om barn. (Stockholm:
Carlsson. 1992), 31-32.
8 Ibid.,28
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Föräldrarnas uppfattningar om målet med
verksamheten
I Föräldraundersökning 2 (Fu2) ombads föräldrarna att ange vad de
ansåg vara det viktigaste målet för barnens fostran i familjen och inom
förskoleverksamheten. Svaren på den öppna frågan kategoriserades i
fem områden vilka framgår nedan.9 (Se tabell 4:4).
Tabell 4:4 Föräldrarnas uppfattningar om vad som är det viktigaste
målet för fostran i familjen och inom förskoleverksamheten, uttryckta i
procent

Områden i fostran
1. Personligt emotionell
2. Social kompetens
3. Moraliska etiska
4. Förmåga att tänka
5. Främja fysisk styrka
6. Flera alternativ
7. Annat
Summa: Procent
Antal

Mål för fostran
i familjen
61,4
4,6
10,0
2,6
0,3
15,7
5,4
100
350 familjer

Mål för fostran
i förskole
verksamheten
20,5
54,2
4,2
1,9
0,6
14,0
4,5
100
308 familjer

Två tredjedelar av familjerna ansåg att det "personligt emotionella"
området var viktigast, när det gäller fostran inom familjen. Här följer
några exempel på utsagor från föräldrarna:
- "Harmoniska barn, att de blir öppna och visar sina känslor. "
- "Trygga glada hänsynsfulla barn. "
- "Trygga och självständiga individer som tro på sig själva . "

Trygghet var det viktigaste målet med fostran i hemmet, det är dock
inte klart om det är samma sorts trygghet som de anställda ger uttryck
för i sina utsagor. (Jag återkommer till detta längre fram i kapitlet.)
Mer än hälften av föräldrarna menade att det viktigaste målet med
9

Sammanfattning av Fu2 finns i Bilaga 3.
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fostran inom förskoleverksamheten,
kommentaren finner vi följande:

var "social kompetens". I

- "Kunna fungera i grupp
- "Att lära sig respektera andra barn, leka i grupp social samvaro. "
- "Socialt fungerande människor. "

Ovan framgår att många av föräldrarna vill att barnen ska ges
möjlighet till att knyta kamratkontakter i förskoleverksamheten. Det
finns förutsättningar för social samvaro i själva konstruktionen av
förskolan och även i familjedaghemmen, vilket flera föräldrar lyft
fram i kommentarerna. Man kan uttrycka det i termer av att det är av
det liv barnen lever tillsammans med andra barn i förskola och i
familjedahem som de lär sig.10
Även om det nu visade sig att över hälften av familjerna menade att
det var den sociala samvaron som skall prioriteras så framgår det, vid
uppdelning utifrån utbildningsbakgrund, att det finns skillnader mellan
familjerna.11 (Se tabell 4:5).

10. Philip W. Jackson. (1968). Life in Classrooms (ny upplaga 1990). Teachers
College.Columbia University New York.
11
För att kunna beskriva familjernas sociala bakgrund har föräldrarnas
utbildningsnivå och yrken kartlagts. SCB:s socioekonomiska indelning har varit
utgångspunkt för klassificeringen. Dock med vissa förändringar. Till gruppen
Akademiker hör: universitetsutbildning 5 år eller mer, vilket motsvarar läkare,
lektorer, advokater med flera. Tjänstemän innefattar högskola/universitetsutbildning
2-3 år, yrken som lärare, förskollärare, sjuksköterska m.fl. Facklärda arbetare
motsvarar yrkesutbildning på gymnasienivå. Svetsare, reparatör, cha ufför, kock. Ej
facklärda arbetare motsvarar de som har grundskola. Arbeten som affärsbiträde,
städare etc.
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Tabell 4:5 Föräldrarnas uppfattning om det viktigaste målet för
fostran
i
förskolan/familjedaghemmet,
utifrån
mödrarnas
utbildningsbakgrund, anges i procent
Mödrarnas utbildningsbakgrund
Mål med fostran i
förskole
verksamheten

AkademiKer

Tjänste Facklärda
män
arbetare

Alla

%

%

56,5

56,5

36

54,1

22,5

19

26

20,7

0

6

8

4,3

0

0

8

2,0

0

0,7

1,5

0,7

19

11

16

13,8

2
100

8
100

3
100

04,6
100

%

1. Social
70
kompetens,
samvaro med
andra barn
2. Personligt
15
emotionell komp.
3. Moralisk etisk
0
kompetens.
0
4. Intellektuell
kompetens.
5. Främja fysisk
0
styrka.
6. Flera alternativ
10
(av de ovanför)
7. Annat.
5
Summa: Procent
100

Ej
facklärda
arbetare
%

Bland akademikerfamiljerna är det hela 70 procent som anser social
kompetens vara det viktigaste målet i förskoleverksamheten och över
hälften av tjänstemän och facklärda arbetare, jämfört med de ej
facklärda arbetarnas dryga tredjedel.
Social kompetens inrymmer en förändringsinriktning, som syftar
till att ge barnet kunskaper för framtida behov. Det kan också jämföras
med tolkningen att man ser "barnet som projekt ".
Av familjerna uppfattar 20,7 procent att det personligt emotionella
området och att skapa trygghet för barnen, är det viktigaste området.
Främst är det de ej facklärda arbetarna som ville att
förskoleverksamheten skall prioritera det området. Detta tolkas som
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uttryck för en föreställning om "barnet som varande", en föreställning
som betonar kontinuitet.
Några procent ansåg att det var viktigt att arbeta med moraliska och
etiska frågor. Exempel på utsagor som belyser innebörden i moraliska
och etiska frågor:
- " A t t l ä r as i g v a ds o m ä r r ä t t o c h f e l "
- " A t t l ä r a s i g f ö l j a v i s s a r e g l e r o c h a t t k u n n a t a hä n s y n "
-" Årliga barn, som kan skilja på vad som är rätt och fel "

Moraliska överväganden kan även ses som en del i den sociala
utvecklingen, vilket dessa utsagor ger belägg för. Det kan i sin tur
förklarar att så fa poängterat etisk fostran explicit.
Föräldrarna i undersökningen uppmanades att ta ställning till två
ytterligheter med avseende på barnens fostran. Den ena frågan gällde
om de anser att man aktivt ska påverka barnens utveckling och den
andra om man ska att låta dem utvecklas så fritt som möjligt. (Tabell
4:6 och 4:7).
Tabell 4:6 Föräldrarnas uppfattningar om att barnen skall utvecklas
så fritt som möjligt. Uppdelade efter mödrarnas utbildningsbakgrund,
anges i procent
Mödrarnas utbildningsbakgrund
Barnen skall
utvecklas så
fritt som
möjligt
Instämmer
helt/
delvis
Tar ej
ställning
Helt/delvis
avstånd
Procent

Akade
miker

Tjänstetemän

Fack
lärda
arbetare

%

%

%

%

%

14

31

35

32

130/32

29

31

44

44

162/40

57

38

21

28

113/28

100

100

100

100

407/100
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Ej fack
lärda
arbetare

Antal/

De största skillnaderna i uppfattningarna fanns mellan akademiker och
de andra. Mer än hälften (57 procent) av akademikerna tog helt elle r
delvis avstånd från det påståendet. Det kan jämföras med ej facklärda
arbetare och facklärda arbetare där 28 procent respektive 21 procent
tog helt eller delvis avstånd.
Tabell 4:7 Föräldrarnas uppfattning om att aktivt påverka barnen i
deras utveckling. Uppdelade efter mödrarnas utbildningsbakgrund
anges i procent
Mödrarnas utbildningsbakgrund
Föräldrar ska
aktivt
påverka
barnens utv.
Instämmer
helt/delvis
Tar
ej ställning
Helt/delvis
avstånd
Procent

Akade
miker

Tjänste
män

Fack
lärda
arbetare

Ej
facklärda
arbetare

Antal

72

55

44

44

197/48

19

32

33

31

128/31

9

13

23

25

82/20

100

100

100

100

407/100

/
%

De flesta i akademikergruppen ville påverka barnens utveckling.
Andelen med den uppfattningen var större än i alla de andra
grupperna. I gruppen facklärda och icke facklärda arbetare var det
färre än hälften som ansåg att man aktivt skulle påverka barnen.
Liknande resultat har även visats i andra undersökningar. Detta kan
exemplifiera olika synsätt som är rådande bland föräldrar angående
barnens fostran.12
Vid en jämförelse mellan de anställdas och föräldrarnas
uppfattningar om vilken inriktning som prioriterades, det vill säga

Resultaten kan jämföras med Eva Lis Bjurmans undersökning från 1981. Hon
visade att tjänstemannabarnens fritid var mer styrd Hon kallar det det "reglerade
lekandet" och arbetarbarnen lekte mera fritt i ett "icke reglerat lekande". Eva Lis
Bjurman, Barn och barn. Om barns olika vardag. (Lund: Liber läromedel. 1981).
12
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aktiv påverkan, förändringsinriktning eller kontinuitet så framkom
följande.
Tabell 4: 8 Inställningen till fostran. Jämförelser mellan föräldra
grupper och yrkeskategorier i förskola samt familjedaghem

Föräldragrupper
Inställning till
fostran

Förändrings
inriktning,
aktivt påverka
Både och/
varken eller

Akade- Tjän
miker ste
män
X
X

X

Kontinuitet,
här och nu
inriktning

Yrkeskategorier

Fack Ej fack Förskol Barn- Dag
lärda lärda
lärare
skötare barn
arb.
arb.
vårdare
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Detta visar att det finns skilda uppfattningar angående påverkan och
frihet. Det förändringsinriktade synsättet finns främst bland föräldrar
med längre utbildning och bland förskollärarna. Att värna om
kontinuiteten finns främst bland arbetarfamiljer, dagbarnvårdare och
barnskötare. Det förefaller vara så att längre utbildning är en faktor
som innebär att föräldrar och anställda vill påverka barnen mer.

Jämförande analys
När anställdas och föräldrars uppfattningar och det pedagogiska
programmets intentioner jämförs med avseende på verksamhetens
inriktning, ska styrdokumentets intentioner ses som en yttre ram. Det
vill säga något som ej kan påverkas av aktörerna. (Se tabell 4: 9).
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Tabell 4:9 Sammanställning av de anställdas och föräldrarnas
uppfattningar om det viktigaste målet med förskoleverksamheten
jämfört med intentionerna i det pedagogiska programmet
De anställdas
uppfattningar

Föräldrars
uppfattningar

Det pedagogiska
programmets
intentioner

Uttryck för
kontinuitet

1. Omsorg,
trygghet och
barnens fysiska
omvårdnad
får mat, vila.

5. Personligt
emotionellt stöd.
Trygga och
harmoniska barn.

Vård och omsorg som är
viktiga sidor av
förskolans verksamhet,
ger alltid upphov till
ett intensivt växelspel
mellan barnet och den
vuxne (s. 47).

Uttryck för
förändring

2.Stimulera/utv.
barnen
pedagogiskt,
motoriskt,
socialt och
intellektuellt.

4. Att barnen får
umgås med andra
barn och vuxna.
Både etik och moral
samt social fostran.

Uttryck för
praktisk
omsorg

3. Förberedelser
Att barnen får vara
av olika slag. Se ute och få frisk luft.
till att den
fysiska miljön
fungerar och
att barnen har bra
material.

Att lära genom lek och
arbete.
Personalens uppgift är att
skapa gynnsamma
förhållanden i b arnets
vardag så att varierad lek
blir möjlig (s. 42).
Att ge barnen inspiration,
god tid,
utrymme och material för
lekar är en av förskolans
viktigaste uppgifter

(s. 46).

För det första menar mer än hälften av de anställda att det är deras
uppgift att se till att barnen blir trygga och att arbetet går ut på att
skapa trygghet i barngruppen. Målet för många anställda är att barnen
skall bli trygga, svårigheter uppstår när trygghet skall definieras.
För det andra menar den näst största gruppen anställda att barnen
skall stimuleras på olika sätt och att arbetets viktigaste uppgift är att se
till att det sker. En fjärdedel av de anställda har den uppfattningen.
För det tredje är praktiska förberedelser viktigt för en stor grupp
anställda, för ca en femtedel.

55

Det viktigaste målet för föräldrarna är att barnen får social stimulans.
Föräldrarna ser förskolans möjligheter att stimulera barnen socialt och
de flesta föräldrarna tycker också att det är förskolans viktigaste
uppgift. Möjligheten till kontakter med andra barn kan variera i
hemmiljön, medan det i barnomsorgen oftast finns stora grupper och
dessutom flera barn i varje åldersgrupp. Föräldrarna uttrycker en
önskan att barnen skall få lära känna andra barn och vuxna och att det
är genom det umgänget barnen lär sig sociala regler och normer. Det
kan jämföras med det jag tidigare anfört angående Jacksons
resonemang om att det är genom livet barnen lever i den organiserade
miljön som lärande sker
Nästa viktiga område för föräldrarna är det personligt emotionella
området i barnens fostran samt fostran i etik och moral. Föräldrarna
tycker att förskolan skall hjälpa till att upprätthålla de normer och
regler som de själva har i sin fostran. Liknande resultat framkommer
även i andra undersökningar t.ex. i Ekman och Sundeli13 och i
Perssons avhandling.14
Det framgår av ovanstående jämförelse att det finns en viss
diskrepans mellan de anställdas och föräldrarnas uppfattningar om det
viktigaste målet med förskolan och familjedaghemmet. Likväl kan
både de anställdas och föräldrarnas uppfattningar sorteras in under
målen i "det pedagogiska programmet", vilket rimligtvis betyder att de
ramar som finns för verksamheten är vida.
Skillnaderna i uppfattningarna om målen kan ses i ljuset av att
utgångspunkterna är olika för anställda och föräldrar. Föräldrarna
utgår ifrån sitt eget barn och de anställda utgår ifrån en grupp barn
samt den utbildning de har. Förskollärare och även barnskötare menar
att det är av de organiserade sammanhangen barnen "lär sig" och
"utvecklas" medan många av föräldrarna och dagbarnvårdarna
uttrycker att barnen lär sig genom det egna lekandet och den samvaro
de själva ordnar. (Här har alltså föräldrar och dagbarnvårdare liknande
uppfattningar). Dessutom framgår det att olika innebörder finns i de
ord som används av föräldrar och anställda, t.ex. ordet trygghet. Den
trygghet föräldrarna avser och den trygghet de anställda syftar på
13 Susanne Ekman och Knut Sundell. Mamma, pappa, dagis. Lund: Student
litteratur, 199 2.
14 Persson, Sven. (1994) Föräldrars föreställning om barn och barnomsorg.
(avhandling för doktorsexamen, Lunds Universitet, Malmö) Stockholm: Almqvist &
Wiksell International.
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verkar inte vara densamma. Föräldern som ansvarar för barnet under
dygnets alla timmar har sitt perspektiv på det egna barnets trygghet.
Det innefattar relationerna i familjen, barnets egen trygghet eller
stabilitet samt ekonomisk och kulturell trygghet. De anställdas
uppfattningar om trygghet är dels personliga, dels yrkesrelaterade och
då innebär trygghet det de kan ge barnen under den vistelse barnen har
i familjedaghemmet eller i förskolan. En trygghet som innebär att
barnen kan vara ifrån föräldrarna under dagtid. För de anställda
innefattar trygghet även att barnet far nya sociala relationer med andra
vuxna och de övriga barnen.
"Tryggheten" för barnen är också en del i den pedagogiska
verksamheten. Den planeras in i de dagliga rutinerna, i återkommande
aktiviteter samt i form av regler för samspelet i barngruppen. De
regler som byggs upp av de anställda och barnen står för en del av
innebörden i trygghet som den används av de anställda. Ytterligare en
aspekt av trygghet är att arbeta för att barnen skall vara så trygga att
de kan uttrycka sina behov och önskemål för de anställda. Föräldrarna
i sin tur menar att familjen ansvarar för barnens trygghet och
förskolan och familjedaghemmet kompletterar med till exempel social
samvaro med andra barn och vuxna.

Sammanfattning och slutsatser
Både de anställda och föräldrarna är överens om att förskolans
viktigaste uppgift är att stärka barnen i deras sociala utveckling.
Däremot finns det skillnader när det gäller sättet att se på hur
fostransprocessen går till. Utbildning har betydelse för vilket synsätt
som föredras.
De anställda uttryckte det i termer av att utveckla barnens sociala
kompetens och föräldrarna betonade kontakten med jämnåriga
kamrater, social samvaro och att umgås med andra barn och vuxna.
Förskollärarna är inriktade på pedagogiskt stimulerande
verksamhet som organiseras i verksamheten och de har en inriktning
som uttrycker utveckling och att barnen förbereds att klara av framtida
krav, de ser "barnet som projekt". Härvidlag verkar utbildningen ha
betydelse.
Barnskötarna prioriterar tillsyn, vård och omsorg i större
utsträckning än förskollärarna. Den inriktningen speglar också deras
utbildning. Den uppfattningen motsvarar främjande
av social
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trygghet. De är också inställda på utveckling och pedagogiskt
stimulerande aktiviteter. Många har således en inriktning som värnar
om barnet både i nuet och i framtiden. De foreträder både
"kontinuitet" och en "förändringsinriktning". Bland dagbarnvårdarna
har de flesta inställningen att klara av det som sker "här och nu". De
menade att barnen behöver vara ute och fa frisk luft, leka med
varandra och träffa jämnåriga kamrater. Här finns många likheter med
föräldrarnas sätt att uttrycka målet med barnens fostran.
Målet med fostran i förskoleverksamheten enligt drygt hälften av
föräldrarna (54 procent) bör vara att stärka barnens sociala kompetens.
Det varierade med utbildningsbakgrund och hela 70 procent av
akademikerfamiljerna ansåg social fostran viktigt i förskolan. Den
sociala anpassningen uppfattades vara en viktig del av förskolans
arbete, vilket framgick av såväl de anställdas som föräldrarnas
utsagor. Barnet bör ges möjlighet att träna sin sociala förmåga på ett
sätt som föräldrarna inte har möjlighet till i hemmet. Föräldrar med
längre utbildning har i likhet med förskollärarna uppfattningen att man
skall påverka barnen i deras utveckling. Synen på barnen var mer
"förändringsinriktad."
En femtedel (20,7 procent) av föräldrarna tyckte att de anställda i
förskoleverksamheten skall arbeta med barnets personligt emotionella
utveckling. Verksamheten skall organiseras så att barnen blir trygga
och harmoniska individer. De anser det viktigt att verksamheten
fungerar "här och nu" och det kan ses som ett uttryck för kontinuitet. 15
Skillnader finns mellan familjer beroende på utbildningsbakgrund.
Detta återspeglas också i de uppfattningar föräldrarna har om att aktivt
planera och påverka barnens utveckling.
Förskoleverksamhetens två funktioner som delvis är ett motsatspar
framkommer såledas även i det olika förhållningssätten. Vi kan
konstatera att i intentionerna finns både en förändringsinriktning och
en betoning av kontinuitet. Båda dessa förhållningssätt finns också
företrädda bland föräldrarna och bland de anställda inom
förskoleverksamheten. Sammantagna ska dessa förhållningssätt bidra
till att lösa reproduktionsproblemet i det samhälle vi har idag. Det är
Det kan även jämgöras med barnet som natur. Gunilla Dahlberg menar att den
dominerande diskursen kring barnet i den svenska förskolan är det hon kallar "
barnet som natur." Vilket innebär att man organiseraer miljön i vilken barnet
utvecklas av sig självt. Hillevi Lenz Taguchi. Varför pedagogisk dokumentation.
(Stockholm: HLS Förlag 1977), 19.
15
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en del av den ideologiproduktion som överförs till nästa generation,
och den har även en förändrande funktion. Att det finns flera
personalkategorier i verksamheten skulle kunna vara en garant för att
bevara olikheter i uppfattningar och förhållningssätt. Barnen far ta del
av både det kända och invanda mönster men även lära sig nya, andra
sätt att se på tillvaron och förhålla sig.
En viktig del i förskolans verksamhet är att utgå ifrån de
värderingar som finns i de statliga styrdokumenten och sträva efter att
grundlägga demokrati och solidaritet hos barnen. Verksamheten har
ett överordnat mål som skall finnas med oavsett vad som i övrigt
genomförs. Detta för att de värden som skall reproduceras ständigt ska
diskuteras och hålls vid liv av de anställda och föräldrarna Här kan
göras jämförelser med de bildningsideal som formades vid införandet
av folkskola i Sverige. 16 De anställda har som uppgift att upprätthålla
den ideologi som är grunden för det samhälle vi har idag. Det
differentierade samhället med stort behov av specialiserad arbetskraft,
måste satsa på individuell kompetens. I dessa avseenden känns
individualiseringen igen från den rationella koden. Vidare skall
individerna göras lyhörda för andra människors behov. Den sociala
kompetensen är grundläggande. Dessutom vill man enligt
målskrivningen föra över ansvaret att förbättra sina egna och andras
levnadsvillkor till individen.
Jag visade i förra kapitlet att förskolan finns mellan hemmet å ena
sida och skolan å andra sidan, vilket innebär en balansgång för att
hitta ett eget utrymme. Det pedagogiska programmet har genom att
understryka de anställdas uppdrag och förskolans uppgift att utgöra
"komplement till hemmet och barnens sociala miljö i övrigt" markerat
vilka förväntningar som skall ställas på verksamheten. Ett tydligt
exempel härpå är att förskolan och dess verksamhet inte ens av de
anställda framställts som en miljö för lärande och intellektuellt
stimulerande för barnen.

16 "Det var inte överklassens bildningsideal, förankrat i den officiella kulturens
avlagringar, som blev folkskolans bildningsideal. Istället formades ett nytt
bildningsideal genom statens behov av kontroll och ideologireproduktion../..
Folkskolan formades inte av folkets behov utan efter helt andra krav, relaterade till
behovet av att materialisera och förstärka en ideologi vars grund var ett feodalt
samhälle på väg mot kapitalism. Skolans uppgift var att förmedla denna ideologi, att
fä den accepterad." Ulf P Lundgren, (1979), 65.
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Föräldrarna uttrycker heller inga, eller fa förväntningar på lärande i
förskolan, det är av att "vara där" som de lär sig. I utformningen av
verksamheten finns en betoning på barnens sociala utveckling, även
om innehållet och arbetssättet bidrar till att stimulera barnens
tänkande och kreativitet utgör det inget centralt för uppfattningarna
om vad verksamheten är eller bör vara.
I nästa kapitel behandlas det innehåll som gavs i förskolan vid
tillfället för undersökningen, samt några av de skäl som angavs som
motiv för dessa val.
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Kapitel 5

Vad är det som bestämmer innehållet i små barns
fostran?
I detta kapitel behandlar jag förskolans innehåll som det kommer till
uttryck i det pedagogiska programmet och i de kommunala
riktlinjerna. Därefter presenteras det innehåll som användes i förskolor
och familjedaghem vid undersökningstillfallet, samt även de anställda
uppfattningar om vad som styrt dem vid valet av detta innehåll. I det
pedagogiska programmet finns förslag på områden inom vilka de
anställda kan välja samt vägledande principer för hur dessa val bör
göras. En fråga man kan ställa är, hur stor inverkan har målet att
verksamheten skall komplettera barnens hem? Innehållsgranskningen
diskuteras och analyseras både ur ett ramfaktor- och ett läroplansteoretiskt perspektiv.
Föräldrar är inte längre ensamma om att fostra och påverka de små
barnen. Allt fler barn vistas i förskola eller familjedaghem redan från
ett års ålder. Även om barn till största delen är hemma fram till sex års
ålder har de kontakt med till exempel den öppna förskole
verksamheten eller liknande verksamheter i kyrkans regi eller privat.
Individueringen böljar alltså tidigt, likso m pedagogiseringen. I alla de
verksamheter som på olika sätt kompletterar familjens fostran barnomsorg, skola, frivilligorganisationer, aktiviteter o. dyl . - är barnet
utsatt för en påverkan av annat slag än den som förekommer i familjen.1
Familjerna är konsumenter av barnomsorg och i den bemärkelsen är
de med och väljer och betalar för den tjänst de behöver. Det primära är
föräldrarnas beroende av att barnet tas om hand under den tid de har
förvärvsarbete eller studier att sköta. Samhället förändras i en allt
snabbare takt, socialt, ekonomiskt och teknologiskt. Vad är det då för
innehåll som anses angeläget för barn som växer upp i detta samhälle?
Det innehåll som tidigare funnits i förskolans verksamhet har
dominerats av natur och kultur samt traditionella förskoleaktiviteter
som samlingar, pyssel och utelek. Hur väljer de anställda under 1990talet det innehåll som ska komplettera barnens hem samt deras sociala
1

Ingeborg Moqvist, (1997). Den kompletterade familjen, 271.
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och kulturella miljö i övrigt? De anställda i förskolan förväntas
komma överens med barnens föräldrar om vad innehållet bör vara.

De anställdas uppfattningar om barnens fritidsintressen
En viktig förutsättning för att arbeta kompletterande bör vara att de
anställda känner barnen och har kännedom om deras intressen. I Pu
ställdes följande fråga till de anställda: "Vet du vad barnen har för
fritidsaktiviteter/intressen i hemmet?" Hur svaren fördelar sig framgår
av tabell 5:1.
Tabell
5:1
De
anställdas
uppfattningar
om
barnens
fritidsaktiviteter/intressen uppdelade, utifrån yrkesgrupper, i procent
Yrkesgrupper
Svars
alternativ
Ja
Nej
Ej svarat
Sum./ %

Förskol
lärare

Fritids
pedagog

Barn
skötare

Före
ståndare

Dagbarn
vårdare

Antal/
Procent

75
24
1
100

95
5
0
100

60
36
4
100

81
16
3
100

53
36
11
100

528/63
238/30
16/7
783/100

Svaren visar att de anställda anser sig ha god uppfattning om barnens
fritidsaktiviteter eller fritidsintressen. Det är rimligare att använda
fritidsintressen, eftersom små barn sällan ingår i grupper med
organiserade fritidsaktiviteter. Även de anställda har, av svaren att
döma, uppfattat frågan så. I personalundersökningen ingick ett litet
antal fritidspedagoger, 24 personer, av vilka de allra flesta arbetade i
deltidsförskolor med integrerad fritidsverksamhet på eftermiddagarna.
Av dessa har hela 95 procent kännedom om barnens fritidsintressen
och bland dagbarnvårdarn är det drygt hälften. En förklaring till
skillnaderna kan vara barnens ålder. De allra yngsta barnen talar
knappast om några speciella fritidsintressen. Många små barn vistas i
familjedaghem, lite äldre barn i förskola och de äldsta barnen finns på
fritidshem eller i familjedaghem. Fritidspedagogerna förefaller vara
mer inriktade på att ta reda på barnens fritidsintressen. Detta är i linje
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med den utbildning de genomgått och det är en arbetsuppgift att ha
kunskaper om barns fritid. Å andra sidan är det färre barn hos
dagbarnvårdaren det skulle kunna innebära mer tid med varje barn i
och med det bör dagbarnvårdaren också ha god kännedom om barnens
hemförhållanden och känna till barnens intressen.
Fler förskollärare än barnskötare har kännedom om barnens
fritidsintressen i hemmet. Det kan ha att göra med den
grundinställning som finns inom de olika yrkesgrupperna.
Förskollärarna är inriktade på att stimulera och utveckla och
barnskötarna är mer inriktade på att ta hand om och vårda barnen (se
även kapitel 4). Att föreståndarna känner till barnens intressen i högre
grad än förskollärare och barnskötare kan bero på föreståndarens
arbetsuppgifter. Hon har oftast den första kontakten med familjen och
tillfällen till samtal kan vara många innan allt blir klart med
inskolning på förskolan. I och med det finns också möjlighet att lära
känna familjer och barnen. En annan förklaring kan vara att
föreståndaren också arbetar i barngruppen och har daglig kontakt.
Vilka fritidsintressen har barnen? De anställda angav ca tre exempel
var. Här följer de intressen och aktiviteter som de anställda har
kännedom om. (Se tabell 5:2).
Tabell 5:2 Exempel på fritidsaktiviteter i hemmet
Aktivitet

Antal n

1. Utövar sport av olika slag, fotboll, ishockey,
bordtennis, skidor längd, slalom,
gymnastik, besöker simhallen.
2. Är ute i naturen.
3. Är med i sångkör och spelar instrument mm.
4. Går i ridskola, rider, sköter om hästar.
5. Träffar släktingar, familjeaktiviteter,
t.ex. gemensamma resor.
6. Ser på tv, video, och spelar dataspel.
7. Är med i scoutförening Unga örnar, Vi unga,
Unglottorna.
8. Deltar i träffar i kristen regi, kyrkans barntimmar.
9. Är med kompisar, leker, cyklar, bygger med lego.
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766
110
85
61
61
53
37
34
32

(n= personer)
De anställdas uppfattning är således att sporter av olika slag är de
vanligaste fritidsintressen som barnen berättar om. Men även andra
intressen förekommer. Ridning (hästintresse), scouting och körsång är
exempel på sådana aktiviteter och som vanligtvis inte förekommer i
förskolor och familjedaghem. Uppenbarligen deltar familjer med små
barn i en hel del aktiviteter utanför hemmet.

Vilket innehåll erbjuder förskoleverksamheten?
Styrdokumenten sätter visserligen ramar för innehållet i verksamheten
men dessa ramar är tämligen vida och ger därmed stora möjligheter
för de anställda att välja innehåll som passar för de barn som finns i
gruppen i förskolan eller i familjedaghemmet. Att välja innehåll är ett
sätt att konkretisera uppgiften att vara ett komplement till hemmet. Låt
oss först stanna inför vad som skrivs om innehåll i det pedagogiska
programmet och i kommunernas dokument.
Innehållet i förskolans verksamhet i enlighet med det pedagogiska
programmet
Innehåll och uppläggning av verksamheten ska planeras av de
anställda liksom de dagliga inslagen måltider, vila, utevistelse och
andra nödvändiga aktiviteter. I det pedagogiska programmet för
förskolan delas "innehåll" in i tre huvudområden: natur, kultur och
samhälle. I Lära i förskolan presenterades mer ingående vad som bör
ingå i de tre områdena när det gäller de äldre förskolebarnen. Där
skriver man att det är nödvändigt att personalen medvetet väljer
innehåll och tillämpar ett arbetssätt som leder till inlärning och
utveckling för alla barn.
Vad man arbetar med och hur man arbetar bör ständigt vara föremål för
reflektion. Det är viktigt att försöka förklara för sig själv och andra varför
man använder ett visst arbetssätt.

2

2 Socialstyrelsen (1990). Lära i förskolan. Innehåll och arbetssätt för de äldre
förskolebarnen. 1990:4, 19.
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Den praktiska verksamheten skall integreras i dessa tre områden bland
annat genom ett temainriktat arbetssätt:
Området Natur innefattar Människan, livsloppet, växter och djur,
klimat och miljö, naturfenomen, krafter och processer, teknik och
matematik.
Inom området natur ska barn ges förutsättningar att förstå det
ekologiska samspelet i naturen. Att vistas i skogen anses till exempel
utveckla känslan för naturens skönhet.
Området Kultur innefattar Levnadssätt och traditioner, språk och
litteratur, bild och form, drama, sång och musik, rörelse.
Inom området kultur kan man spela teater tillsammans med barnen
kring något aktuellt område eller ämne.
Området Samhälle innefattar Närsamhället, vardagslivet och övriga
samhällsfrågor, fostran till demokrati, jämlikhet, solidaritet och
ansvar.
Ett sätt att konkretisera samhället för barnen kan vara att aktivt studera
bostadshus och andra byggnader i förskolans närmaste omgivning.
Barnen ges möjlighet att ta reda på vad det finns för olika typer av
byggnader i deras närmiljö och barnen får tillsammans med de vuxna
undersöka vad byggnaderna används till, varför det byggdes just där
och så vidare. På så sätt förväntas barnen fa ökad förståelse för
samhällets olika funktioner som skapats för omvårdnad, utbildning,
försöijning och välbefinnande.
För respektive huvudområde finns sammanfattat vad barnen ska
lära sig. Några exempel:
Förskolan ska bid ra till att ba rnen utvec klar grundläggande begrepp om
tid, matematik, förståelse av fysikaliska och kemiska orsakssamband med
mera.3

3

Pedagogiskt program för förskolan. 1987:3, 29.
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Förskolan ska bidra till att barnen far förståelse och respekt för egna och
andras sociala och kulturella miljö, att levandegöra kulturarvet, att
uppmärksamma och stödja barnens egen kultur.4
Förskolans verksamhet ska genomsyras av strävan efter att hos barnen
grundlägga demokrati, solid aritet, jäml ikhet, häns yn, och ansva r. Detta
ska ske gen om en fost ran där sam varon är ett levande exem pel på vad
dessa ord innebär, där regle r och norm er får en konk ret inneb örd, där
konkurrens och utstötning motverkas och personalen medvetet och aktivt
verkar som förebilder.5
De anställdas uppdrag är att utifrån kunskaper om barns utveckling,
den egna barngruppen och baraens uppväxtmiljö tillsammans med
föräldrarna planera innehållet för en målinriktad och medveten
pedagogisk verksamhet. De anställda förväntas lära barnen att umgås
med andra, ge dem kunskaper om sig själva och sin omvärld. Varje
barn ska ges bästa möjliga förutsättningar att utveckla sina
emotionella och intellektuella tillgångar. I det pedagogiska
programmet uttrycks följande:
När verksamhetens innehåll väljs måste hänsyn tas till barnens
utvecklingsnivå, tidigare erfar enheter och dera s situation i och utanför
förskolan. De upplevelser, erfarenheter och kunskaper som barnen ska få
del av måste ha sin grun d i det som är nära och välb ekant för barne n.
Personalen ska välja innehåll utifrån barnens förmåga, de tankar och
intressen som de uttrycker samt vad som bedöms viktigt för dem,6

Förutsättningarna för innehållet och arbetssättet var klargjorda. Att
verksamheten skall bygga på det aktuella barnet och barngruppens
villkor framgår av följande:
För att den ped agogiska verksamheten ska k unna bygga på de n aktuella
barngruppens villkor måste förskolans personal få an svar och fr ihet att i
samarbete med föräldrarna utforma verksamheten, dess innehåll och
arbetssätt. Detta inom ramen för det pedagogiska programmet och
kommunens riktlinjer.7
Ibid., 30.
Ibid., 40.
6 Ibid., 26.
7 Ibid., 14.
4
5
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Det är dock en svår och grannlaga uppgift att bilda sig en uppfattning
om enskilda barns hemförhållanden. Ett råd från Socialstyrelsen
härvidlag är att utgå ifrån allmänna kunskaper.
Att skaffa sig allm änna kunskaper om m änniskors olika vil lkor och de n
miljö bar nen kom mer ifrån är emel lertid viktigt för att man i försk olan
ska kun na knyt a an, komplettera och vidga de erfar enheter barnen har.
Det är också viktig t att förnya dessa kun skaper allte ftersom sam hället
förändras.8
De anställda skall enligt intentionerna anpassa innehållet till barnens
behov och intressen. Ett välutvecklat föräldrasamarbete med barnet i
fokus är nödvändigt. Förskoleverksamhetens och föräldrarnas
gemensamma intresse bör vara att skapa så goda förutsättningar som
möjligt för barnet (se kap. 7).
Innehållet i familjedaghemmens verksamhet
Familjedaghemmet har andra förutsättningar än förskolan och vaije
familjedaghem utformar en verksamhet med en egen profil.
Dagbarnvårdaren som i huvudsak arbetar ensam har själv ansvaret för
att de olika arbetsuppgifterna blir utförda. Dessa grundförutsättningar
för verksamheten begränsar möjligheterna för
vad man kan
åstadkomma. I allmänna råd för familjedaghem framhålls att
"hemmiljön ger naturliga erfarenheter."9 Arbetet med barnen ska utgå
från hemmiljön och olika vardagssituationer. Dessa skall tas tillvara
för inlärning och kompletteras med planerade verksamheter. Exempel
på innehåll i familjedaghemsverksamheten är praktiska sysslor i
vardagen, ekonomi, social samvaro, regler, normer, trafikmiljön,
kulturutbud, högtider, traditioner, naturen och årstidsväxlingarna,
musik, sång, dans och rörelse. Genom att delta i olika sysslor, leka och
samtala med dagbarnvårdaren får barnen värdefulla kunskaper.
Verksamheten i familjedaghemmet skall planeras så att det finns tid
för stimulerande och roliga inslag som också skall följas upp.
Dagbarnvårdarna uppmuntras att göra en grundplanering för
återkommande händelser, situationer under dagen, veckan, månaden,
8 Lära i förskolan. Innehåll och arbetssätt för de äldre förskolebarnen. Allmänna
råd från socialstyrelsen 1990:4, 14.
9 Kommunala familjedaghem, 1988:4, 25.
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terminen eller året så att man tydligare kan se när tid finns för olika
aktiviteter.10
Innehållet i förskolans verksamhet enligt kommunala mål och
riktlinjer
Även i de tre kommunernas mål finns natur, kultur och samhälle som
viktiga hörnstenar som sätter gränser/ramar för vilket innehåll som
kan väljas. I de kommunala riktlinjerna citerar eller hänvisar man till
det pedagogiska programmet för förskolan.
Utgångspunkten vid
planering av innehåll är det enskilda barnet och den aktuella
barngruppen. I Sollefteås mål och riktlinjer kan man läsa följande:
Personalen väljer innehållet med utgångspunkt från barnens sociala och
kulturella situation, deras erfarenheter, intressen, och behov och utifrån
vad som bedöms viktigt för dem.

Liknande formuleringar finns i de två andra kommunernas mål.
Arbetssätt som rekommenderas skall vara gruppinriktat, där arbete,
lek och inlärning skall utgöra viktiga delar. Det gruppinriktade
arbetssättet innebär att det enskilda barnet fostras både som individ
och som gruppmedlem. Dessutom bör arbetet vara temainriktat, allt
enligt det pedagogiska programmet. Utformningen ska avgöras i
samarbete med barnen och deras föräldrar.
I en av kommunerna angavs riktlinjer även för innehållet, enligt
följande:
Riktlinjer för innehåll
Primärfunktioner, Måltid, Vila, Tambur, Utevistelse.

Under dessa rubriker finns
detaljerade anvisningar om hur
verksamheten skall utformas. Utevistelsen far utgöra exempel:
En viktig del av verksamheten är utevistelsen. Den tillfredsställer barnets
rörelsebehov och behov av frisk luft samt ger rika tillfallen till att
förmedla kunskap om natur och miljö../..Utevistelsen får inte bli något

10

Ibid., 27.
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slentrianmässigt som har till enda uppgift att "förse barnen med frisk
luft.11

Efter detta följer en uppräkning av motiveringar till och nyttan av
utevistelsen. På liknande sätt byggdes varje område upp. En normativ
del och en del med pedagogiska motiv skrevs fram för varje moment.
De vida ramar som ges de anställda i det pedagogiska programmet
krymper när den kommunala tolkningen är gjord. Anvisningarna om
vad som bör ingå i verksamheten står för denna insnävning. Några
exempel hämtade från en av kommunernas lokala plan visar på det:
I alla barnomsorgsformernas verksamhet ska dock finnas aktiviteter i
syfte att ge:
Träning för språk och begreppsbildning
Hälsofostran
Trafikfostran
Kunskaper om den egna kroppen
Träning i olika uttrycksmöjligheter
Kunskaper om närmiljön
Kunskaper om naturen och värdet av att värna om naturresurserna
Förankring i den lokala kulturen
Skapande verksamhet
Förberedande läsning och skrivning
Stimulans för matematisk begreppsbildning
En del av den pedagogiska verksamheten skall organiseras i
temaområden.

Anvisningarna anpassades i vissa avseenden till lokala förhållanden,
men när det gäller urval av innehåll finns inga specifika ämnen eller
områden som lyfts fram på något sätt. Personalen har möjlighet att
välja utifrån barnens behov och intressen utan att härvidlag vara styrda
av de kommunala riktlinjerna.
Hur omsätts detta i praktisk verksamhet? Valmöjligheterna ser ut
att vara många även om ett antal områden preciserats och att man
dessutom angivit vilka kunskaper och kompetenser som förväntas
stimuleras/tränas inom vart och ett av dessa områden. Det som anvisas
och förstärks i det pedagogiska programmet är temaarbete, lek och
inlärning.
11 Detta är ett exempel från första upplagan av kommunala mål och riktlinjer i en av
de tre kommunerna.
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Ett temainriktat arbetssätt
Att hålla kvar ett område en längre tid och koncentrera intresset på det
är per definition en del i temainriktat arbetssätt enligt det pedagogiska
programmet:
Temaarbete som pedagogisk metod innebär att verksamheten för en
längre tid koncentreras kring en aktuell fråga eller ett bestämt och
avgränsat område. De teman som väljs skall vara meningsfulla för barnen
och bidra till att de lär sig se och förstå viktiga skeenden och
sammanhang i sin tillvaro. Ett temaarbete ska ta sin utgångspunkt i
intressen och tidig are kun skaper i barngruppen samt i det peda gogiska
programmets innehåll.12
Det temainriktade arbetssättet har lång tradition av tidigare liknande
arbetssätt som arbetsmedelpunkt och intressecentrum. Arbets
medelpunkt utvecklades av Schräder Breymann under slutet av 1800talet och syftet var att ge barnen möjlighet att samla sig kring ett ämne
en längre tid. Motivet var att man i barnträdgården skulle kunna ge en
motvikt till barnens i övrigt splittrade vardag.13 En av de som var
kritiska till arbetsmedelpunkt var Elsa Köhler som ansåg att
arbetsmedelpunkten utvecklats till att i många fall bli ren
modellinlärning. Hon menade att barnen borde ges möjlighet att skapa
mera fritt. Elsa Johansson, barnträdgårdslärarinna och lärarutbildare i
Norrköping, utvecklade Elsa Köhlers idéer till något som hon kallade
intressecentrum. I ett intressecentrum utgick man ifrån en upplevelse,
en händelse eller att barnen gjorde ett besök i ett stall eller något
annat. Till de flesta intressecentra knöts en sång, en saga och en
fingerlek som tog upp ämnets innehåll. På så sätt integrerades flera
ämnen till större intresseområden. Begreppet var hämtat från John
Deweys pedagogik (se även kapitel 2). Det skulle inte förekomma
någon ämnesindelning utan områden fördes samman på ett sådant sätt
att barnet fick uppleva helheten i det som studerades. Meningen var att
barnet skulle få lösa problem av olika slag och lära sig ett sätt att lära.
Det räckte inte med reproducerande av kunskap. Skolan skulle ge
barnen redskap att söka kunskap och vara framtidsinriktad. I praktiken
Pedagogiskt program för förskolan. 1987:3,43.
Jan-Erik Johansson, Svensk förskolepedagogik
Studentlitteratur, 1994), 49.
12

13
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under

1900-talet (Lund:

kunde det innebära att en upplevelse som barnet varit med om fick
utgöra inledningen i undersökandet. På så sätt kunde alla kunskaper
och färdigheter tas i bruk. Pragmatismen kommer till uttryck i att
kunskapen skulle vara till "nytta" nu eller längre fram. Det
temainriktade arbetssättet har presenterats i många varianter och i en
tolkning av barnstugeutredningen uttrycktes det på följande sätt:
När BU förklarar hur arbetssättet i förskolan lämpligen skall bedrivas
använder man sig av begreppen: system, aktivitetsstationer och
aktivitetsområden. Dessa begrepp kan innehållsligt härledas till
arbetsmedelpunkt och intressecentrum.14

Uppmärksamheten kring det temainriktade arbetssättet var stort under
1980-talet och alltjämt i början av 1990-talet, vilket framgår av
litteratur samt fackpress. Vad innebar ett temainriktat arbetssätt på
1990-talet?
Temaarbete var enligt det pedagogiska programmet det centrala
arbetssättet för att arbeta med det innehåll som har beskrivits under
rubrikerna natur, kultur och samhälle. Hur har det temainriktade
arbetssättet uppfattats och omsatts i verksamheten av de anställda?
De anställda och det temainriktade arbetssättet
I Pu framgår att de anställda anammat det teminriktade arbetssättet.
Innehållet läggs upp i teman både i förskola och familjedaghem. Vid
korstabulering mellan arbete med tema och befattning, visade det sig
att det fanns vissa skillnader mellan yrkesgrupperna. (Se tabell 5:3).

14

Ibid., 44.
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Tabell 5:3 De anställdas svar på förekomst av tema, uppdelade i
yrkesgrupper i procent
Yrkesgrupper

Svarsalternativ
1. Ja, vi arbetar
med tema
2. Oftast
3. Det förekom
mer sällan
4. Nej
5. Ej svarat på
frågan
Totalt

Förskol
lärare
82

Före
ståndare
66

Barn
skötare
82

Dagbarn
vårdare
23

antal/%
452/58

12
3

11
8

10
4

12
30

92/12
104/13

2
1

6
9

1
3

32
3

124/16
8/1

100

100

100

100

783/100

Lika stor andel (82 procent) av förskollärarna som av barnskötarna
arbetar med teman. Intressant att notera är att ett stort antal
dagbarnvårdare arbetar med teman. Många av dagbarnvårdarna som
svarade på enkäten är barnskötare (39 st.) och några är förskollärare
(12 st.). Utbildning kan vara av betydelse för att så många
dagbarnvårdare arbetade med teman, så även den vägledning de fatt
av överordnade på förvaltningen och av förskollärarna på de öppna
förskolorna. De öppna förskolorna besöktes regelbundet av nära nog
alla dagbarnvårdare.
Vid jämförelse mellan kommunerna visar det sig att det var
vanligast att arbeta med teman i Härnösand (82 procent). Därefter
kom Örnsköldsvik (66 procent) och sist Sollefteå (59 procent). Den
markanta skillnaden i svarsmönster mellan Härnösand å ena sidan och
de två andra kommunerna å den andra, kan till v iss del förstås av att
Mitthögskolans förskollärarutbildning är förlagd till Härnösand.
Exempel på innehåll i verksamheten
De anställda angav i Pu vilka teman de arbetade med. Sammanlagt
resulterade detta över 700 temarubriker. Jag har kategoriserat dessa i
sju temaområden. (Se tabell 5:4) .Det bör påpekas att kategorierna inte
är helt ömsesidigt uteslutande. Tillverkning t.ex. kan förekomma inom
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alla temaområden men benämnas kanske som skapande eller finns
implicit efter som det handlar om en del av arbetssättet. Jag har ä ndå
strävat efter att genomföra kategoriseringen med betoning på innehåll
för att därmed minimera överlappningar.
Tabell 5:4 Teman man arbetet med den senaste tiden
Kategorier,

antal Temaområden (några belysande exempel )

1. Natur

400

2. Kultur

150

3. Samhälle

60

4. Människo
kroppen

50

5.Tillverkning >20

6. Etik och moral>20
7. Skolförberedande
aktiviteter
>20

Årstiderna. Årstidsväxlingama. Bär om hösten.
Svampar i skogen. Frukter. Småkryp, fåglar,
fjärilar
och
maskar.
Regn.
Regnskogen.
Dinosaurier. Husdjur.
Fiskarna och vattnet.
Experiment med vatten, snö och is. Björken under
året. Från frö till planta. Luften omkring oss.
Luftföroreningar. Stenar, sand och jord.
Julen. Påsken. Våra vanligaste traditioner och
aktiviteter i samband med dessa. Baka. Pyssla.
Drama. Cirkus. Sång och musik. Gamla visor.
Bondgården. Kläder förr och nu. Hemslöjd,
hantverk.
Vår närmaste omgivning. Närmiljön. Massmedia.
Besök
på
brandstationen.
Studiebesök
på
föräldrarnas arbetsplatser.
Besök i kyrkan. Sjukvård. Trafikfostran.
Kroppen. Jaguppfattning, jagutveckling. Från jag
till vi, grupputveckling. Rörelselekar. Lära känna
sig själv och sin kropp. Kroppsuppfattning.
Känslor vi alla har. Relationer. Kost - kostcirkeln.
Göra
saker,
dockor,
handarbete,
pyssel.
Skaparglädje. Göra mjuka djur och leksaker.
Tillverkning av alster till basar.
Klädsömnad.
Lådbilsbygge. Klippa och klistra. Bygga dockhus.
Bygga en trollskog. Tomtelandskap. Göra egna
instrument. Animerad film. Foto.
Solidaritet. Fredsfostran. Mobbning.
Vett och etikett.
Att börja skolan. Bokstäver, siffror och klockan.
Språk, ordlekar, rim och ramsor.
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Vid granskning av respektive kategori kan man se att under natur
återfinns traditionella förskoleområden
som till exempel
årstidsväxlingarna, bär om hösten. Det är teman som förekommit
under många år. Ett vanligt förekommande tema i kategorin kultur är
högtider. Även teman i kategorin människokroppen har förekommit i
förskolan under lång tid och dessa fick en renässans efter
barnstugeutredningen. Detta fanns även med i det pedagogiska
programmet. Andra "nya" teman som dinosaurier (se Natur) och
animerad film och foto (se tillverkning) förekom också. Det senare
tyder på att man även sökt sig mot nytt innehåll. Ett sådant var att
ordna en basar och tillverka alster till försäljning. Det tyder på att det
var initierat av någon vuxen (och/eller barn). Teman som etik och
moral förekom endast hos några fa. Ytterligare en kategori var
skolförberedande aktiviteter med temat att börja skolan och liknande.
Detta far nog betraktas som traditionell förskoleverksamhet, något
som troligen behandlas även om det inte förekommer som tema.
Innehållet, som de anställda uppgav att de arbetade med i form av
olika temaarbeten, visade på vad som inryms i anvisningarna i de
kommunala riktlinjerna och det pedagogiska programmet. Det liknade
i hög grad det innehåll som framkom i Morsing Berglunds avhandling
i vilken hon belyser förskolans verksamhet för sexåringar.15
I familjedaghemmen var något fler inriktade på att baka bröd och
förbereda traditioner, med i stort sett förekom ett likartade innehåll
både i förskolorna och i familjedaghemmen.
De förskolor som ligger nära naturen arbetar också med naturen
som tema. Det finns en tradition i svensk förskoleverksamhet att
arbeta med de fyra årstiderna och växlingarna mellan dem som
utgångspunkt för teman.16 Det som inte framgått i min framställning
är att den period som undersökts är vinter, dvs. från december till
mars. Senaste temat kan ha avslutats kring årsskiftet december
15 Detta kan jämföras med studien om innehållet i sexårsverksamheten för samma
tid. "Innehållet i se xårsverksamheten har liksom i den övriga förskoleverksamheten
en stark anknytning till årstidernas växlingar och högtidernas firande." Barbro
Morsing Berglund, Förskolans program för sexåringar (1994) 103.
16 Inte bara i svensk förskola är naturin tresset stort utan snarare i alla de Fröbelinspirerande barnträdgårdarna. "Fröbels naturuppfattning var nära förbunden med
hans Gudsbild. I naturen är Gud. Uppfostran skulle höja människan till kännedom
om sig själv, till kännedom om naturen och därmed om Gud." Ingegerd Tallberg
Broman, Perspektiv på förskolans historia (Lund: Studentlitteratur. 1995), 31.
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januari. Teman som snö och is är vanliga vinterteman, men även
teman med högtider som utgångspunkt. Under vintern är det julen och
längre fram påsken som i många fall utgör grunden för temat. I Pu var
det ca 30 procent som arbetade med ett tema som anknyter till
naturen. Från frö till planta är ett exempel.
Det förefaller vara så att naturen är ett område som inrymmer
mycket. Förutom naturen i sig innehåller de naturens roll i barnens
fostran. Jag skall ge ett exempel för att visa på vad som avses. Barnen
får arbetsuppgifter att ta ansvar för, det kan vara att så ett litet frö i en
kruka. Barnet far sedan vattna fröet så att det gror och växer, och får
på så sätt lära sig att vårda plantan. Att ta ansvar för "den lilla
plantan" tillmäts ett värde som socialt objekt för barnet, en
förlängning av Fröbels trädgårdsmästarmetafor. Men här är det barnet
som är trädgårdsmästaren eller vårdaren. Pedagogen utövar social
fostran genom det naturvetenskapliga inlärningsmomentet. I temat
"Från frö till planta" far barnet genom att vattna plantan, pyssla om
den och ge den daglig tillsyn, en känsla av att vara betydelsefull för
någon annan. Barnen har en uppgift att sköta. Belöningen kommer i
form av att plantan växer och det innebär att barnet har lyckats med
sin uppgift. Detta ger möjlighet att i praktisk handling åskådliggöra en
slags värderationalitet. Situationer skapas där samtal om olika värden
får en naturlig plats. Samtal kan ske om vilket värde en växt tillmäts;
olika växter har olika värden, nyttoväxter och prydnadsväxter t.ex.
men även värdet av att ha en uppgift, ett eget ansvar, är utgångspunkt
för samtal. Barnet får sedan ta hem plantan och visa föräldrarna hur
man vårdar den. Detta kan ses som ett uttryck för den sociala kod som
finns i förskolefostran, en önskan att fostra barnet till att kunna
ansvara för något utöver sig själv. På så sätt kan temat natur förstås
som en del i förskolans sociala fostran. En annan motivering är att
barnen kommer att ha behov av denna kunskap längre fram. Det är
således inte bara barnens behov här och nu utan även framtida behov
som motiverar innehållet. 17

"Fröbel beskrev detaljerat den pedagogiska iden om hur trädgårdsarbetet k unde
organiseras. Det påminde om ett samhälle i miniatyr, där värje barn til ldelades ett
eget område. /. De skulle självständigt välja vilka växter de ville plantera." Birgitta
WallströmMöte med Fröbel (Lund: Studentlitteratur, 1 992), 53.
17

75

Hur motiverades valet av tema?
De anställda har motiverat hur de har gjort sina urval. Härav kan
slutsatser dras om vilka principer som verkar gälla vid val av tema.
Mer än ett svar angavs av varje person. Sammanlagt gavs 1587
motiveringar. De olika motiveringarna till varför ett visst tema valts
var följande:
1. att temat ingår i grovplaneringen18 (350n)
2. att det är barnens behov (314n)
3. det är barnens intressen (283n),
4. att de anställda är intresserade av ämnet (189n).
5. att vi av traditionen har detta tema (128n).
Utgår innehållet från barnens behov?
Barnens behov och intressen utgör sammantaget de vanligast
förekommande motiveringarna till varför ett tema valts. Ändå finns
ingenting av det som angavs som barnens fritidsintressen med i något
av tema rubrikerna.19 Hur kan detta förstås? En möjlig tolkning kan
vara att man skiljer på fritidsintressen, det vill säga "intressen i
anslutning till hemmet" och "andra intressen". De sistnämnda är
"intressen" som överensstämmer med de uppfattningar de anställda
har om vad som kan utgöra ett innehåll i förskolan. Något som i sin
tur är avhängigt av deras tidigare erfarenheter och de förväntningar
som finns hos anställda om vad som är ett relevant innehåll i förskola
och familjedaghem. De samspelar också med föräldrarnas
uppfattningar samt de fysiska förutsättningarna för att genomföra ett
visst innehåll.

Grovplanering är de n långsiktiga planering som personalen gör för en termin i
taget eller längre, beroende på vilka rutiner man byggt upp för detta. I det
pedagogiska programmet för förskolan står det att personalen i sitt arbete ska utgå
ifrån barnens erfarenheter och den egna miljön men också komplettera vidga och
fördjupa b arnens intressen. Vidare att föräldrarna bör ha möjlighet att komplettera
med synpunkter på verksamheten utifrån sina perspektiv. Pedagogiskt program för
förskolan, 64-65.
19 Se i böljan av detta kapitel där det redovisas personalens uppfattningar om vad
som är barnens fritids intressen.
18
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Många motiverade temat med att "temat ingår i grovplaneringen."
Skälen till varför det lagts in i grovplaneringen framkom däremot inte.
Det kan innebära att det är fasta moment som förekommer vaije år
eller att den som svarat på frågan inte var med i beslutsprocessen när
valen av teman diskuterades. I övrigt är det planeringen som avgör,
det vill säga "den planering man gjort följer man."
Några menade att "det är av tradition vi har detta temat". De
traditionella aktiviteterna innefattar dels de stora högtiderna (Julen,
Påsken) men också de traditioner som finns inom verksamheten, till
exempel barnens födelsedagar och vissa teman som återkommer vaije
år. Några av dessa är; löv och bär om hösten, vinterfåglar,
vårblommor. Utöver dessa finns det mängder av teman som uppges
som traditioner men av lokal karaktär. Exempel på det är temat
"basar" som återkommer på en viss förskola vaije år. Här kan även en
motivering vara nyttan av att kunna skapa, producera något som sedan
skall säljas. Pengarna kan användas till något som barnen önskat eller
behöver.
Några få uppgav att de fått förslag från föräldrarna och några andra
att det var studiedagar som givit inspiration till temaval. Barngruppens
behov och barnens intressen är anledningen till valet av teman i 597
utsagor. Av detta kan man dra slutsatsen att de anställda uppfattar att
det är barnen man utgått i från vid val av teman.
Andra motiveringar till varför ett visst tema valts kan vara av
praktisk karaktär som närhet till något. Vid korstabulering mellan
"tema" och "närmaste omgivning" framkommer att teman med
anknytning till naturen var vanligare i glesbygdsområden och i mindre
samhällen. Härav kan man dra slutsatsen att "har man skogen inpå
knuten" är det naturligt att undersöka den lite närmare. Teman som
"människokroppen" och "trafikfostran" var vanligare i innerstaden.
Det mesta som uppgavs som innehåll i verksamheten är det som
betraktas som traditionellt "förskoleinnehåll". Det kan delvis förklaras
med att skillnader finns i det som uppfattas som barnens intressen i
hemmet, "fritidsintressen", och det som uppfattas vara barnens
intressen i förskoleverksamheten. Det verkar vara så att de anställdas
egna planeringar innehåller mycket av uppfattningar/föreställningar
om barnens behov och intressen samt det som av tradition har varit ett
innehåll i förskolan.
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Sammanfattning och slutsatser
I detta kapital behandlas innehållet i förskolans verksamhet i relation
till målet att "komplettera barnens hem". Utgångspunkten var de
anvisningar som gavs i det pedagogiska programmet och de
kommunala riktlinjerna. Avsikten enligt dessa styrdokument var att
barnet och dess sociala och kulturella miljö skall vara utgångspunkten
vid urval av innehåll samt att de anställda och föräldrarna förväntas
samarbeta. Det innehåll som rekommenderas spänner över områdena
natur, kultur och samhälle. Det i sin tur innebär stor valfrihet för de
anställda och till synes ett stort mått av frihet att sätta samman ett
lämpligt innehåll till de barn de har och den speciella barngruppen i
förskolan eller familjedaghemmet.
De anställda i förskoleverksamheten har i och med att de väljer ett
innehåll, tolkat sitt uppdrag och gjort prioriteringar. De anställdas
uppfattning är att barnens behov och intressen styr valet av teman. Jag
har tidigare nämnt att det i förskolans styrdokument finns kriterier för
det som karaktäriserar den rationella koden. I den inryms
uppfattningar om nyttoaspekterna i verksamheten, beredskap till
utveckling och en framtidsinriktning Det enskilda barnet kommer att
ha nytta av det som görs, nu eller längre fram i livet. De anställdas
motiveringar visar att man har anammat det tänkandet och motiverar
sina val utifrån barnens behov och nyttan av att fa ta del av ett visst
innehåll.
Vissa uppgav att de traditioner man haft, s amt tidigare utarbetade
planeringar, låg till grund för de val man gjort. Det framkom att
skillnader i utbud förekom beroende på var förskolan var belägen,
således i tätort eller glesbygd. Vidare blir det tydligt att yttre ramar i
form av styrdokument för verksamheten också styr de anställda och
påverkar vad som sker.
De anställda styrs också av de fysiska förutsättningar som finns för
verksamheten. Lokaler, geografisk placering, närheten till badhus,
bibliotek eller en skogsglänta är exempel på sådana. Det kan också
vara så att innehållet är motiverat utifrån barnens behov och nyttan av
att hålla på med trafikfostran om förskolan finns i en stad. Lika
motiverat som att lära barnen mer om skogen när förskolan finns i en
skogsglänta och så vidare. Det mesta som uppgavs som innehåll i
verksamheten är det som kommit att betraktas som traditionellt
förskoleinnehåll. Det kan förstås genom de skillnader som finns i
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barnens intressen i hemmet, fritidsintressen och vad som uppfattas
vara barnens intressen i förskoleverksamheten. Det verkar vara så att
de anställdas egna planeringar innehåller mycket av de uppfattningar
och föreställningar de själva har om barnens behov och intressen samt
det som av tradition är ett innehåll i förskoleverksamheten. Detta
innehåll övertar inte familjens ansvar och förpliktelser och övertar inte
heller det innehåll som kommer längre fram, det vill säga i den
obligatoriska skolan. I familjedaghemmet däremot är det helt legitimt
att utföra aktiviteter som förekommer i ett hem. Det anges till och med
som exempel på vad som kan ingå i verksamheten.20
Min slutsats är att trots det vida utrymme som ges för
verksamhetens innehåll i förskolan och familjedaghemmet är de
anställda bundna till ett visst traditionellt förskoleinnehåll. De
anställda har uppfattningen att det är barnens behov och intressen som
är utgångspunkt för val av teman. Det kan vara så att de inre ramarna
i form av uppfattningar om vad förskoleverksamhet är och bör vara
styr mer än de aktuella barnen. Tillgänglighet verkar vara en
reglerande princip liksom det som de anställda uppfattar som barnens
behov och barnens intressen.
Innehållet i de teman som redovisades visar att
förskolepedagogiken förverkligas genom svag klassifikation, det vill
säga ämnesgränserna är suddiga och tonvikten läggs vid sättet att
organisera innehållet. Om inramningen är svag, det vill säga om
barnen har stort inflytande över innehållet, är däremot inte möjligt att
avgöra utifrån mina undersökningar. De anställda anser att de utgått
från barnens behov, vad barnen anser är däremot inte utrett.
Det finns inbyggt i föreställningarna det faktum att verksamheten
skall anpassas både till hemmet och till skolan. Förskolan och
familjedaghemmet befinner sig mittemellan dessa två poler och ska
förhålla sig åt båda håll. Förskolan skall också distansera sig både
gentemot hemmet och skolan, genom att inte ersätta föräldrarna utan
endast komplettera hemmet. Detta skall ses i skenet av vad man
utifrån de statliga myndigheterna tillmätt förskolan för
uppgift.
Uppgiften att vara komplement till hemmet innebär att de anställda
väljer ut ett innehåll som de uppfattar som ett tillägg utöver det barnet
får i hemmet och som inte kolliderar med den obligatoriska skolan.

20

Se kapitel 5 innehållet i familjedaghemmet.
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Familjedaghemmet har dessutom hamnat i en position som innebär
att det egentligen finns mellan hemmet och förskolan. I vissa
kommuner uppfattas familjedaghemmet som ett komplement till
förskolan. Det år barnen fyller sex år blir en kombination mellan
deltidsförskola och familjedaghem en lösning för många familjer.
I nästa kapitel skall jag gå närmare in på hur "komplement till
hemmet" uttrycks i de statliga och kommunala intentionerna och hur
det uppfattas av de anställda och av föräldrarna.
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Kapitel 6

Komplement till hemmet. Intentioner och
uppfattningar
Enligt det pedagogiska programmet skall mål och riktlinjer för den
pedagogiska verksamheten utarbetas i varje kommun. I detta kapitel
behandlas hur man i de tre kommunerna formulerat riktlinjer med
avseende på att förskolan skall vara ett komplement till hemmet samt
hur detta komplement till hemmet uppfattas av de anställda och av
föräldrarna. Vad innebär det för de anställda att arbeta
kompletterande? Anser de att verksamheten är ett komplement till
hemmet? Vad anser föräldrar att verksamheten kan komplettera
hemmet med? Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att
verksamheten skall kunna utgöra ett komplement till vaije enskilt
barn? Kapitlet avslutas med en diskussion om vad det är som kan
uppfattas vara "komplement till hemmet" av det som sker i
förskoleverksamheten och vilka konsekvenser målformuleringarna har
för de uppfattningar som kommer till uttryck.

Intentionerna i de kommunala riktlinjerna
I de tre kommuner där personalundersökningen genomfördes hade
kommunala mål och riktlinjer upprättats (1984 och 1988). Dessa var
mycket omfattande och de utgjorde den första upplagan av respektive
kommuns riktlinjer. Man formulerade även principer för och råd till
de anställda om hur de skulle kunna uppnå målen. Både
Örnsköldsviks och Sollefteås mål och riktlinjer innehöll dessutom en
historik över barnomsorgens införande i kommunen.
I Sollefteå kommuns riktlinjer kan man läsa följande:
Barnomsorgen i Sollefteå ska i samarbete med hemmet erbjuda en
stimulerande och trygg miljö för barns fostran och utveckling.
Föräldrarna har huvudansvar för sina barn. Den kommunala
barnomsorgen är ett komplement till hemmets omsorg om barnen, den
skall fungera som ett stöd till föräldrarna, (min kursivering)
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Kommunens ansvar för tillsyn och omsorg om barnen medan föräldrarna
arbetar eller studerar bör ses som ett jämlikhetskrav.1

Omsorgen om barnen, en stimulerande och en trygg miljö var det som
betonades. Även stöd till föräldrarna fanns med i riktlinjerna. Följande
är hämtat från Härnösands kommun:
Socialtjänstens mål, ansvar, demokrati, solidaritet, jämlikhet och trygghet
anger att barnomsorgen har flera funktioner. Målen förutsätter att man
arbetar med barnens hela utveckling och att den pedagogiska planeringen
tar sin utgångspunkt i de förhållanden
under vilka barn lever. Den
pedagogiska verksamheten syftar till att förverkliga de sociala målen.
Dessa innebär att barnomsorgen skall vara ett komplement till hemmet i
en medveten och målinriktad fostran, påverkan och inlärning? (min
kursivering).

Här lyfts innehållet i socialtjänstens portalparagraf fram. Kommunen
för också fram omsorgen om barnen, en stimulerande och trygg miljö,
målinriktad fostran, påverkan och inlärning samt stödet till föräldrarna
i sina riktlinjer.
I Örnsköldsviks kommun skrev man som följer:
Förskolan/Fritidshemmet utgör ett värdefullt KOMPLEMENT TILL
HEMMILJÖN. Social gemenskap och samhörighet är viktiga kvaliteter
för både stora och små. Att tidigt i livet fa vara tillsammans med andra
barn och vuxna med kunskaper och erfarenheter om barn, att känna
samhörighet med en grupp är viktigt för att lära sig sociala beteenden
och normer för samvaro med andra människor.3 (min kursivering).

Här betonades särskilt betydelsen av att lära sig sociala beteenden för
att kunna umgås med andra. Förskolan skall äv en bidra till jämlikhet
mellan barnen och jämställdhet mellan flickor och pojkar (män och
kvinnor). Att utjämna de skillnader som finns
i barnens
uppväxtförhållanden ingår också i målskrivningen.
Kommunala mål och riktlinjer. Sollefteå Kommun, Socialnämnden. (1988), 16.
Mål och riktlinjer för barnomsorgen. Härnösands Kommun, Socialförvaltningen.
(1984), 10.
3 Kommunala riktlinjer för Förskola/Fritidshem. Örnsköldsviks Kommun. (1984),
10.
1

2
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I de tre kommunerna uttrycktes således närmast identiska
uppfattningar om hur förskoleverksamheten
skall komplettera
hemmet, även om det uttrycks något olika. Följande fem inriktningar
kommer sammanfattningsvis till uttryck i de kommunala riktlinjerna:
1. Verksamheten skall ansvara för tillsynen och omsorgen om barnen
medan föräldrarna arbetar eller studerar.
2. Verksamheten skall vara ett stöd till föräldrarna i deras fostran av
barnen samt bidra till att öka jämställdheten mellan män och
kvinnor.
3. Verksamheten skall utgöra en trygg och stimulerande och miljö för
barnen.
4. Verksamheten skall förverkliga
de sociala målen genom
målmedveten fostran, påverkan och inlärning.
5. Verksamheten skall erbjuda både barn och vuxna förebilder för
socialt beteende.

De anställdas uppfattningar om förskoleverksamheten
som komplement till hemmet
De anställda ombads ta ställning till ett antal påståenden om
förskoleverksamhetens kompletterande uppgift. I tabell 6.1 redovisas
deras uppfattningar.
Tabell 6:1 Förskollärarnas, barnskötarnas och dagbarnvårdarnas
uppfattningar om de anser att verksamheten kompletterar barnens
hem i något avseende, anges i procent samt antal svar

Svarsalternativ
1. Ja, i de flesta avs.
2. Endast i vissa avs.
3. Nej, inte i något avs.
4. Vet ej
Ej svarat på frågan
Procent / Alla

Förskol
lärare

Barn
skötare

Dagbarnvårdare

Alla

%

%

%

86
14

81
11
1
2
5
100

78
10
1
2
9
100

n
645
85
5
9
38
783 n

-

100
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Inom samtliga yrkeskategorier ansåg merparten att verksamheten
kompletterar barnens hem, något fler bland förskollärarna jämfört med
barnskötarna och dagbarnvårdarna. Vid jämförelser mellan
kommunerna förhåller det sig på samma sätt. Många hade även
exemplifierat sitt svar. Här redovisas några fritextsvar kategoriserade
med utgångspunkt i svarsalternativ.Yrkesgrupp anges inom parentes
efter citatet.
Merparten uppfattade att verksamheten kompletterar hemmet i de
flesta avseenden:
- Vi har resurser, gymnastiksal, hobbylokal, många kamrater, så visst
är fritidshemmet ett komplement till hemmet (Fritidspedagog).
- Barnen får leka med kompisar, speciellt jämnåriga, de får delta i
pedagogiskt planerad verksamhet. Dom får lära sig fungera i grupp,
samt visa hänsyn till andra människor (Förskollärare).
- T ex. när barnen bor i glesbygd försöker vi åka in till stan och göra
aktiviteter där (Dagbarnvårdare).
- Vi ger barnen upplevelser som föräldrarna inte orkar eller hinner
med (Barnskötare).
- Försöker se till att barn som inte badar så mycket får följa med till
badhuset (Dagbarnvårdare).

Barnen får komma i kontakt med andra miljöer som erbjuder andra
möjligheter än hemmiljön. Här ges exempel på aktiviteter som av
olika skäl kan vara svåra att hinna med för föräldrar. Det kan också
betraktas som ett slags stöd till föräldrarna. I dessa exempel finns
uttryck för att verksamheten, i överensstämmelse med intentionerna,
tillför något utöver det som erbjuds i barnens hem.4 "Komplement till
hemmet" uppfattas av den här gruppen anställda som målmedveten
social fostran, påverkan, inlärning, kamratkontakter samt stöd till
föräldrarna.
"Barn kommer till förskolan
med olika förutsättningar
och från olika
uppväxtvillkor. En förskola som i sin verksamhet utgår från detta kan bidra till ett
mer jämlikt samhälle genom att ge alla barn tillgång till väsentliga erfarenheter,
färdigheter och kunskaper för ett aktivt liv i dagens och morgondagens samhälle. ../..
Förskolan skall vara ett komplement till hemmet och barnens sociala och kulturella
miljö i övrigt." Pedagogiskt program för förskolan. 1987:3, 12.
4
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Det finns också uppfattningar om att barnen skall fa "samma sak" som
i ett hem, att familjedaghemmet ersätter hemmet eller eftersträvar att
vara "ett hem"5
En dagbarnvårdarens värderingar kom till uttryck i en önskan att
barnet skulle fa uppleva ordning och reda. Komplementet utgjordes av
att barnet lär sig genom att uppleva hur man kan ha det i ett hem där
ordning och reda råder. Här kan nämnas att ordning och reda också är
viktigt på daghem där många barn vistas.
Av de svarande uppfattade drygt en tiondel att verksamheten
kompletterar hemmet endast i vissa avseenden. Här följer några av
dessa fritextsvar:
- Vi vet inte
(Barnskötare).

tillräckligt

mycket om

barnens

hemförhållanden

- Jag är av den åsikten att barnen har det bäst i hemmiljön, därför kan
inte förskolan komplettera hemmet. Endast om det föreligger sociala
problem, t. ex. om det förekommer alkoholproblem (Barnskötare).

Här förekom uppfattningen att anställda borde känna till barnens
hemförhållanden bättre för att kunna arbeta kompletterande. Antalet
barn i gruppen gör det svårt att arbeta utifrån intentionerna, men
barnet far tillsyn i familjedaghemmet. Förskolan ses som ett
nödvändigt ont av några fa. Några uppfattade verksamheten
kompensatorisk enligt det som avses i socialtjänstlagen, det vill säga
när sociala eller andra problem föreligger. Det finns några som har
uppfattningen att barnens eget hem är det bästa. Ytterligare en
uppfattning är att ett familjedaghem är lika bra som det egna hemmet
förutom i ett avseende; deras egen mor saknas. Det förefaller vara så
att modersmyten fortfarande existerar.6 Den uppfattningen var
rådande i början av den offentliga barnomsorgens införande,

Det visar sig att de anställda ser på barnomsorgen på liknande sätt som föräldrarna
i detta avseende. Några menar att den tillför något, ett tillskott. Andra säger att det
ger samma som hemmet och ytterligare en grupp menar att det saknas något, då de
ej får vara med sin mor. Jfr Ingeborg Moqvist, 1997, 92.
6 Modersmyten fanns djupt förankrad även hos socialstyrelsens tjänstemän på 1940talet, och fram till böljan av 1960-talet. Deras ord vägde tungt vid riksdagens
behandling av olika ärenden. Det ansågs viktigt att und erstryka att inget kan ersätta
moderskärleken. Kerstin Holmlund, 1996, 300.
5
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familjedaghemmet var mer likt ett "riktigt hem". Det ansågs därför
vara bättre för barnen än daghem.7
En sammanställning av de anställdas utsagor, visar variationen i
vad som inryms i "komplement till hemmet" i förskolor och
familjedaghem.
Förskolorna (daghem, deltidsförskola)
1. Kamratkontakter och social fostran.
2. Målmedveten fostran, påverkan och inlärning.
3. Andra lokaler, arman miljö och annat material inomhus.
4. En annan miljö utomhus än den som finns i närheten av hemmet.
5. Föräldrastöd, sådant som föräldrar av olika skäl har svårt att hinna
med.
6. Aktiviteter av annan karaktär än i hemmet t.ex. gymnastik.
Familjedaghemmen
1. Ersätter hemmet under föräldrarnas arbetstid.
2. Andra normer än i hemmet.
3. Kamrater i varierande åldrar.
De anställdas uppfattningar och de formuleringar som finns i
riktlinjerna innehåller många likheter, även om de uttrycks på olika
sätt. Social fostran finns med samt påverkan och inlärning, stödet till
föräldrarna likaså samt stimulerande och trygg miljö. Det kan
jämföras med uttryck som andra lokaler än i hemmet och mer
material.

"Föregångaren till familjedaghemmet var fosterhemmet som ansågs vara att
föredra framfor heldagsinstitutioner. Så långt fram i tiden som år 1950 var antalet
barn i fosterhem större än i daghem". Ingegerd Tallberg Broman, Perspektiv på
förskolans historia {Lund: Studentlitteratur, 1995), 15.
7
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Föräldrarnas uppfattningar om förskoleverksamheten
som komplement till hemmet
Även till föräldrarna ställdes frågan om vad barnomsorgen ska
komplettera hemmet med. På den svarade 355 familjer (61 procent).
Deras svar har kategoriserats i följande sex kategorier. (Svaren är
hämtade från Ful).
Tabell 6:2 Föräldrarnas uppfattningar om vad barnomsorgen skall
komplettera hemmet med, anges i antal och procent
Förskolan, kompletterar
hemmet med:
1. Sociala mötesplatser
för barn
2. Pedagogiskt
stimulerande aktiviteter
3. Speciella intressen

familjer
antal

%

212

36

38

6

26

5

4.

Omsorg, tillsyn

15

3

5.

Annat

64

11

6.

Ej svarat på frågan

231

39

586

100

Summa antal/procent

Familjerna hade barn i åldrarna l-3år, vid undersökningstillfallet och
många hade vid denna tidpunkt ringa eller ingen erfarenhet av
kommunal barnomsorg. Det var dock ingen skillnad i svarsfrekvens
mellan de som hade barnomsorg och de som inte hade barnomsorg.
Vid genomgång av de öppna svaren gjordes kategoriseringar. För att
ge ytterligare precisering av föräldrarnas uppfattningar ges några
exempel utifrån utsagorna i de olika uppfattningarna.
Social mötesplatser för barn innehåller utsagor som följande:
- Träffa andra barn, vara ute och leka med andra barn.
- Social utveckling och umgänge med jämnåriga barn, möjlighet
till stora lekytor och pedagogiska leksaker och lekar.
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- Gruppfostran, grupplek, tilltro till andra vuxna och andra
barn. Kulturupplevelser konfrontation och förståelse av andra
kulturer, glädje att vara med andra barn.
Utelekens, lokalernas och lekmaterialets betydelse betonades. Men det
som dominerar är den sociala samvaron och att barnen lär sig att
umgås med andra människor. Föräldrarna betonar betydelsen av att få
möjlighet att möta andra människor. I deras sätt att uttrycka det finns
också att barnen lär av varandra och av att få möjlighet till upplevelser
utanför familjens hägn.
Här följer några exempel på utsagor som illustrerar vad kategorin
pedagogiskt stimulerande aktiviteter innehåller:
- Förberedelser inför skolstarten.
- Idéer, förslag till förnyelse av aktiviteter av alla de slag.
-All t som missas i hemmet p.g.a. att föräldrarna är tvungna att
jobba.
- Stödja barnets utveckling, dock ej över föräldrarnas huvud.
Dessa föräldrar menade att verksamheten ska stimulera och utveckla
barnen. De anställda är ersättare för föräldrarna när de är upptagna
med yrkesverksamhet eller studier. I förskolan skall barnen aktiveras
och få den hjälp de behöver. Några föräldrar uttrycker en önskan om
att barnen skall få sina speciella intressen tillgodosedda. Utevistelsens
betydelse framkom även här. Dessutom nämndes musik som intresse
både för avlyssning och utövning.
Omsorg/tillsyn illustreras av följande utsagor:
- Barnomsorgen kompletterar med barnpassning den tid jag
jobbar.
- I vårt fall räcker tryggheten hos dagmamman.
- Många föräldrar har inte så mycket tid för sina barn då kan
barnomsorgen gå in och hjälpa dem.
Verksamheten fungerade som ersättare för föräldrar under arbetstid.
God kvalitet på mat och omvårdnad var viktigt. Förskolans stöd till
föräldrarna uppfattades av en del av föräldrarna som komplement.
När föräldrarnas uppfattningar ställdes mot deras utbildningsbak
grund framträder följande skillnader (tabell 6:3).
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Tabell 6:3 Uppfattningar om vad barnomsorgen bör komplettera
hemmet med, uppdelade efter mödrarnas utbildningsbakgrund i
procent
Mödrarnas utbildningsbakgrund
Komplement
i form av:

Akade Tjänste
miker män

Facklärda
arbetare

Arbe
tare

Totalt
antal/ %

Sociala
mötesplatser

57

58

29

22

212/36

Pedagogisk
stimulerande

16

9

6

4

38/6

Speciella
intressen

7

5

3

4

26/5

Omsorg
vård

0

2

4

4

15/3

Annat

0

6

10

15

64/11

Ej svar

20

20

48

51

229/39

Antal/
Procent

30/
100

138/
100

253/
100

110/
100

584/
100

Den absoluta merparten ville att barnomsorgen skulle komplettera
med "sociala mötesplatser" för barnen. Vistelsen i sig själv
kompletterar hemmet, (jämför kapitel 4. Förskolans mål enligt
föräldrarna). Nästan två tredjedelar av akademikerna och tjänste
männen och en tredjedel av de facklärda arbetarna gav uttryck för den
uppfattningen. Pedagogiskt stimulerande verksamhet var det fler bland
akademikerna som angav, därefter kom tjänstemännen. Hälften av
arbetarna har inte svarat på frågan. Skillnaderna i uppfattningar
framkommer ytterligare om man lägger till de synsätt på fostran som
föräldrarna har (detta behandlades i kapitel 4). Jag har avsiktligt valt
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att göra uppdelningen utifrån kvinnornas utbildningsnivå. Det
motiverar jag med följ ade argument. Det är övervägande mödrarna
som fyllt i enkäten, 56 procent jämfört med 9 procent av fäderna De
övriga 35 procenten har fyllt i enkäten tillsammans. Det är således
övervägande mödrarnas åsikter som komit fram i undersökningen.
Dessutom kan följande citat ses som ytterligare att argument för att ta
fram mödranas uppfattningar.
Mödrarnas förvärvsarbete kan vara en av d e grundläggande faktorer som
blir bestämmande för vilken miljö barnet kommer att vistas i under
förskoletiden.8
Jag har således valt att redovisa resultaten utifrån mödrarnas
arbetsförhållanden, men under arbetets gång har jag även jämfört
resultat utifrån fädernas utbildningsbakgrund. Svaren skiljer sig inte åt
i någon större utsträckning. I båda fallen visar resultaten att de
föräldrar som har längre utbildning vill i större utsträckning än de med
kortare sådan att barnen skall få möjlighet att umgås med andra barn.
Dessa föräldrar vill också och att barnen skall stimuleras på ett sätt
som innebär att barn lär sig något. Av de senare verkar fler vara av
den uppfattningen att de anställda får avgöra vad som skall ske i
förskola och familjedaghem.
En sammanställning av föräldrarnas utsagor angående både vad
förskolan skall komplettera med och synen på fostran (från kapitel 4)
visar variationen i deras uppfattningar.
1.
2.
3.
4.
5.

Social fostran genom kamratkontakter och andra vuxna än föräldrarna
Tillsyn, omsorg
Utvecklande och lärorikt material
Lokalerna och andra aktiviteter än i hemmet är stimulerande
Stöd till föräldrarna

Nedan i tabell 6:4, jämförs de uppfattningar som framkommit i de
anställdas och föräldrarnas
utsagor med de uppfattningar som
uttrycktes i de kommunala riktlinjerna.
Ulla Kihlbom, (1991) Barns utveckling och mödrars arbete. En longitudinell
studie av barns utveckling i relation till deras mödrars arbetsförhållanden.
(avhandling för doktorsexaman). Stockholm Institute of Education Department of
Educational Research. Almqvist & Wiksell, 18.
8
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Tabell 6: 4 Sammanställning av de uppfattningar som karaktäriserar
föräldrars och anställdas uppfattningar om förskolan som
"komplement till hemmet" i jämförelse med de kommunala
riktlinjerna
Uttryckt i de
Personal
kommunala
Föräldrar
riktlinjerna
Människorna - Många av våra barn - Barnen får vistas i grupp
erbjuds liknande aktiviteter i och lära sig ett givande och
i sig
kompletterar hemmet, men att vistas i s tor tagande.
grupp med andra barn är - Jag anser att dagis ska
hemmet, de
dock alltid ett komplement.
komplettera umgänget med
utgör en
andra barn och aktiviteter
social
sånt som är svårt att göra
funktion
hemma.

Tillsyn och
omsorg om
barnen

- Vi ersätter föräldrarna när
de arbetar.

- Barnomsorgen kompletterar oss med barnpassning
den tidjag jobbar.

Målmedveten - Barnen får leka med
fostran och
kompisar, speciellt jämninlärning
åriga, de får delta i pedago

- Hinna med att stimulera
barn efter deras
varje
behov.

giskt planerad verksamhet.
Dom får lära sig fungera i
grupp, samt visa hänsyn till
andra människor.

Lokaler och
miljö

-

Föräldrastöd

- Vi

Försöker se till att barn - Att barnen får vistas ute i
som inte badar så mycket får naturen och att få frisk luft
följa med till badhuset.
är viktigt tycker jag.
- Vi har resurser, gym
nastiksal hobbylokal osv.
ger barnen upplevelser - Allt som missas i hemmet
som föräldrarna inte orkar på grund av att föräldrarna
eller hinner med.
är tvungna att jobba.
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Det framgår av denna sammanställning att de uppfattningar som de
anställda ger uttryck för också återfinns hos föräldrarna men med
vissa skillnader. I de anställdas utsagor kan utläsas sådant som tyder
på planering och iordningställande av situationer och miljö samt ett
grupptänkande. Hela gruppen barn skall vara trygg. Men det finns
även uttalanden om enskilda barn. Verksamheten planeras för att
stimulera barnen, "komplement" betraktas ur ett tillrättalagt
grupperspektiv av de anställda. Föräldrarnas svar baseras på
erfarenheter av det egna barnet samt uttrycker sådant som de anser
kan utföras bättre i förskolans regi än i hemmiljön. Ett exempel på det
finns i uttrycket lära sig umgås med andra människor. Komplement
till hemmet uttrycks ur ett individperspektiv där barnet lär sig genom
att befinna sig i ett sammanhang tillsammans med andra barn och
vuxna. Detta tyder på uppfattningen att barnen lär sig av det som
upplevs. Här kan man göra jämförelser med Jacksons (1968)
resonemang om att det är de liv barnen lever i förskolan eller skolan
de lär sig av (se även fotnot 11). Sammanställningen ger vid handen
att innebörderna i "komplement" varierar men det faller likväl inom
det som uttrycks i de kommunala riktlinjerna.
Konkretisering av "komplement till hemmet"
De yttre ramarna, i det här fallet de statliga intentionerna,
förtydligades ytterligare i de kommunala riktlinjerna. Uppfattning
arna om vad förskoleverksamheten skall/kan komplettera med
varierar. En liten grupp föräldrar anser att barnomsorgen är en
"ersättning för hemmet" under den tid föräldrarna arbetar eller
studerade. De behöver barnpassning. Denna grupp förefaller se på
barnomsorgen som en nödvändighet. Barnet måste ha någon som ser
till det och ger det trygghet medan föräldrarna arbetar eller studerar.9
9 "Barnomsorgen som nödvändighet" är en föreställning om att det inte finns något
val för föräldern. Den ekonomiska realiteten kräver att båda föräldrarna arbetar.
Kvinnor med denna föreställning vill vara hemma medan barnen är små, men anser
sig inte kunna det. De är inte särskilt intresserade av daghemmets pedagogiska
verksamhet, utan söker sig istället till andra tillsynsformer." Sven Persson, (1994).
Föräldrars föreställningar om barn och barnomsorg, (avhandling för
doktorsexamen University of Lund, the Malmö School of Education, and the
Society of Psychology and Pedagogy.) Almqvist & Wiksell, 149.
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Det i sin tur kan jämföras med den grupp som menar att barnomsorgen
kompletterar med socialt stimulerande verksamhet och samtidigt
tycker att verksamheten "tillför något".10 I den gruppen finns
merparten av akademiker och tjänstemän, och en stor del arbetare.
Många föräldrar poängterade utevistelse och naturupplevelser som
något de ville att barnen skulle fa vara med om helst dagligen. Några
andra menar att barn lär sig av att vara med om olika aktiviteter
tillsammans med andra barn och vuxna. Men de allra flesta
föräldrarna ger uttryck för det värdefulla i att möta andra människor
med andra normer och värderingar som berikar och tillför nya
dimensioner av tillvaron.
Vid jämförelsen av fritextsvar från föräldrarna och de anställda var
de anställda mer inriktade på hela gruppen barn och föräldrarna på det
enskilda barnet.
Social samvaro och fostran
Med social fostran och utveckling avses att kunna umgås med olika
människor och att lära sig hantera sina känslor i samarbetet med dessa
samt att lära sig hantera konfliktfyllda situationer och sammanhang.
Redan i k apitel 4 kunde vi konstatera att merparten av föräldrarna och
anställda uppfattar att den sociala fostran barnet far genom daglig
vistelse i förskolan eller i familjedaghemmet är förskoleverksam
hetens viktigaste uppgift. Utsagorna skiljer sig åt även om det i båda
fallen handlar om att lära sig umgås med andra barn, acceptera andra
människor och i och med det, kunna fungera i grupp. De anställda
uttrycker sig i termer av "social träning" och "organisering av social
samvaro" samt att barnen leker i grupp. Genom leken tränas en rad
sociala förmågor och gör det möjligt att utveckla kamratrelationer. De
föräldrar som uttryckt sig om det viktiga sociala samspelet i förskolan
menar att där finns många jämnåriga kamrater och även flera vuxna
som barnet kommer att lära känna. Det vill säga barnen lär sig av de

Denna grupp skulle kunna jämföras med en grupp föräldrar som ser
"barnomsorgen som möjlighet." "Om barnets behov inte enbart kan tillfredsställas i
hemmet tenderar föräldern att se barnomsorgen, och speciellt daghemmen som ett
positivt komplement till familjen." Sven Persson, Föräldrars föreställningar om
barn och barnomsorg, 1994, 148.
10
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liv de lever i förskolan eller i familjedaghemmet.11 Familjedaghemmet
kan oftast inte erbjuda lika många jämnåriga kamrater som förskolan.
Istället finns några fa barn och en vuxen att umgås med vilket innebär
att de har möjlighet att lära känna varandra ingående. Detta innebär att
leken blir nyanserad och dramatiserad. Fantasilek t.ex. förekommer
nästan enbart med barn som känner varandra väl, det vill säga i
familjedaghem och i förskolegrupper, där barnen varit tillsammans
länge.
Följande utsaga ger uttryck för att barnen lär sig något om sig
själva som ger dem beredskap att klara av social samvaro, i högre
grad än om de inte hade fatt den stimulans det innebär att vistas i
grupp — Att barnen får träna sig i att bli självständiga individer,
träna sig i konfliktlösning lära sig sina möjligheter och
begränsningar, tycker jag är det viktigaste (förälder).
I mitt material är det föräldrars och anställdas uppfattningar som
studerats. Dessa kan jämföras med ungdomars uppfattningar om deras
uppväxt på dagis och hemma. Strander har intervjuat 40 ungdomar
och hon skriver:
Ungdomarnas gen eraliserade minn esbild av dagh emmet är för 37 av de
40 inter vjuade ung domarna frä mst en miljö som i mycket komp letterar
hemmet. Daghemmet relateras framfor allt till kamraterna och den
lustfyllda leken. I kamratgruppen på dagis var pulsen hög.12
När de intervjuade ungdomarna ser tillbaka på sin egen daghemstid,
konstaterar de att där fanns kamraterna, kulturen och miljön som i
mycket utgjorde en kompletterande värld till hemmet. De kom även
ihåg att konflikter löstes på ett annat sätt på daghemmet än i hemmet.
Att lösa konflikter är ett exempel på sådant som ungdomarna
uppfattade att de blivit duktigare på genom att vara tillsammans med
andra barn och vuxna. Det är samtidigt ett exempel på den sociala
utveckling som förväntas ske i förskolan. Det i sin tur har sannolikt att
11 Jfr
Philip,W Jacksson. (1968). Barnens vistelsetid i förskola eller familjedag
hem har betydelse för vad de lär sig där liksom tiden i skolan är av stor betydelse för
barnens uppfattning om sig själv och vilka de är. Barnen lär sig hela tiden inte bara i
organiserade och planerade sammanhang.

12 Kerstin Strander, (1997). Jag är glad att jag gick på dagis. Fyrtio ungdomar ser
tillbaka på sin uppväxt, (avhandling för doktorsexamen, Institutionen för pedagogik.
Lärarhögskolan i Stockholm). HLS förlag, 181.
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göra med att de anställda medvetet observerar barnens beteenden och
ger dem möjlighet till träning i social samvaro och i att samtala utifrån
olika perspektiv och ståndpunkter. Detta förstärker min tes om att stor
vikt läggs vid social fostran.
Förskolans verksamhet genomsyras av ett antal principer för
samarbete och relationsskapande vari barnens sociala utveckling utgör
en viktig del.
Målmedveten fostran och lärande
Stimulera, utveckla, lära och förbereda barnen inför inträdet i den
obligatoriska skolan har också förekommit som argument för
förskolans kompletterande uppgift. Här kan man finna en skillnad i
intentionerna när det gäller de äldre barnen det vill säga de som deltar
i sexårsverksamhet i daghem eller deltidsförskola (numera
förskoleklass).Detta visar sig särskilt i de allmänna råd som gäller de
äldre barnen i förskolan.13
Många föräldrar menade att de aktiviteter som förekommer i
förskolan mycket väl förbereder barnen, medan andra efterlyser mer
arbete med skolinriktning. Exempel härpå är att barnen skall tränas i
att lära sig bokstäver och siffror. Några andra föräldrar menar att
förskolan skall bidra med moralisk fostran och lära barnen vad som är
"rätt och fel".
En grupp föräldrar uttryckte en önskan o m att barnen borde få sina
"speciella intressen" tillgodosedda, t.ex. nämndes sång och musik
samt att vara ute i naturen. Detta visar att de svar som föräldrarna gav
innehåller olika uppfattningar om och aspekter på vad barnomsorgen
ska komplettera hemmet med. Olikheterna i uppfattningar har med
föräldrarnas utbildningsbakgrund att göra. Akademikerna vill i högre
grad påverka verksamheten. Fler av dessa föräldrar har också flexibla
arbetstider som innebär att de kan ta kontakt med förskolan på tider
som passar både dem och de anställda. Många av dessa föräldrar har
ett förändringssinriktat förhållningssätt till barnen. De är måna om att
barnen skall lära sig något av de aktiviteter som förekommer i
förskolan. Samma uppfattning och förhållningssätt finns i förskolan
mest bland förskollärarna men också hos många av barnskötarna.(S e

13

Lära i förskolan. Innehåll och arbetssätt för de äldre förskolebarnen. 1990:4.
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även kapitel 4). Här framförs uppfattningar som kan tolkas som
uttryck för den rationella koden.
Lokaler och miljö
Redan under 1930-talet var miljöaspekten ett argument för
barnstugornas uppbyggnad. De mörka och ofta små bostäderna var
ohälsosamma för barnen att vistas i. Ljusa och stora lokaler
förespråkades när barnkrubbornas utbyggnad diskuterades. Dessa
skulle dessutom utrustas med pedagogiskt material för barnen att
sysselsätta sig med. Tillgången på lekmiljöer utomhus för barnen i
anslutning till förskolan/familjedaghemmet var något som ansågs
angeläget även i mina undersökningar. Det visade sig att den
kringliggande utemiljön i vissa fall utgör ett komplement till
hemmiljön. (Både föräldrar och de anställda talar om utevistelsens
positiva betydelse för barnen). Möjligheten att vara ute i alla väder
framförs särskilt av dagbarnvårdarna. En väl utrustad utemiljö verkar
vara något som förstärker möjligheterna att komplettera hemmet och
tillfredsställa behovet av utevistelse och frisk luft. På motsvarande sätt
är avsaknaden av lämplig utemiljö en hindrande faktor för att kunna
uppfylla detta behov.
Det finns skillnader mellan anställda och föräldrar i sätten att
uttrycka sig om miljön. De anställda var inriktade dels på att hinna
med att besöka de miljöer som inte fanns i närheten, dels på att fa till
stånd aktiviteter utomhus på gården. Syftet var att stärka barnens
motorik och att fa deras rörelsebehov tillfredsställt. Många av
föräldrarna och även många av dagbarnvårdarna ansåg att det var
själva utevistelsen, den "friska luften" som var det väsentliga. Andra
såg det som viktigt att barnen bytte miljö för att lära sig mer om
naturen eller om trafiken. Inomhusmiljön i förskolan är naturligtvis
viktig men att den var bra framstår mer som en självklarhet.
Föräldrastöd samt vård och omsorg om barnen
Många föräldrar anser att de behövde stöd av andra vuxna. Det var
vanligt att de anställda samtalade med och stöttade föräldrar i enkla
vardagsfrågor men också i svårare problem. Det stöd som de anställda
ger är beroende av vilken relation som byggs upp och vilket
förtroende föräldern har för den anställde. En del föräldrar uttryckte
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att de har bra relationer med de anställda: - Våra barn har det
jättebra på dagis för fröknarna är underbara. Dessa uttalanden visar
att samförstånd finns och att föräldrarna uppskattade de anställda.
Ett annat sätt att uttrycka föräldrastöd var att säga att förskolan är
en ersättning för hemmet. - Allt som missas i hemmet p.g.a. att
föräldrarna är tvungna att jobba. Med det uttrycks att förskolan
ersätter hemmet, varken mer eller mindre. Förskoleverksamheten ses
som ersättning för den förälder som inte kan vara hemma för tillfallet
på grund av förvärvsarbete eller studier. Vid närmare granskning visar
det sig att det var fa föräldrar som företrädde den synen på förskolans
verksamhet. Däremot användes uttryck som vård och omsorg om
barnen medan föräldrarna arbetar, någon som sköter om barnen och
ger dem kärlek och inte enbart ersätter utan även tillför omsorg och
ömhet till barnen.

Sammanfattning och slutsatser
I detta kapitel har relationen mellan hem och förskola belysts utifrån
målet att förskoleverksamheten skall "komplettera hemmet". Dels
visar detta att de kommunala riktlinjerna i viss mån konkretiserar vad
som avses med att "komplettera hemmet", dels att alla föräldrar också
uttrycker förväntningar på förskola och familjedaghem som är
avhängiga av de officiella målen. Det som föräldrarna menar att
förskolan bidrar med är social samvaro genom kamratkontakter och
andra vuxna än föräldrarna, samt tillsyn och omsorg om barnen. De
menar att i förskolan finns utvecklande och lärorikt material samt att
lokalerna i sin utformning gör att barnen kan beredas andra aktiviteter
än i hemmet vilket är stimulerande för barnen. Dessutom ger de
anställda i förskolan och familjedaghemmet stöd till föräldrarna.
Föräldrar med längre utbildningar har också krav på förskolan och
vill att barnen skall lära sig något av det som erbjuds, i högre grad än
föräldrar med korta utbildningar.
Yttre och inre ramar avgör hur verksamheten kompletterar
hemmet. Både de statliga och de kommunala styrdokument påverkar
de anställdas utformning av verksamheten samt lokaler och miljö men
även de anställdas och föräldrarnas uppfattningar om att verksamheten
är och skall vara "komplementet till hemmet".
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Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv visar denna sammanställning att
de intentioner som finns i det pedagogiska programmet och i de
kommunala riktlinjerna också existerar i de uppfattningar som
anställda och föräldrar ger uttryck för. Förskolans anställda har
indoktrinerats av en slags social kod, innehållande ett antal principer
för samarbete och relationsskapande vari barnens sociala utveckling
utgör en central del. En av dessa principer är att kunna umgås med
kamrater, lösa konflikter och att kunna samarbeta. Men även de
anställda förväntas kunna samarbeta med varandra och med föräldrar.
Denna betoning på det sociala kan också ses som en del i det utrymme
som finns mellan hemmet och skolan. Förskolans anställda har
anpassat sig till detta utrymme, utan att ta för stor del av föräldrarnas
ansvar och utan att kliva in i skolans domän. Den sociala fostran som
sker i förskolan kan hänvisas till förskolans uppgift att "förbereda
barnen inför den obligatoriska skolan" och att utgöra "komplement till
hemmet".
För att kunna utgöra "komplement till hemmet" måste således en
relation skapas mellan hemmet och förskolan. Det är något som
föreskrivs i det pedagogiska programmet och samarbetet mellan
föräldrar och anställda behandlar jag ingående i nästa kapitel.
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Kapitel 7

Samarbete mellan föräldrar och anställda i
förskola och familjedaghem
I det pedagogiska programmet skisseras en vision om samarbete
mellan föräldrar och anställda. I den ingår även en uppfattning om hur
samarbetet ska gå till. Samarbetet med föräldrar anses vara en
nyckelförutsättning för att de anställda skall kunna utforma en
verksamhet som "kompletterar hemmet". Det synsätt som tidigare var
etablerat mellan föräldrar och anställda innebar att föräldrar anpassade
sig till verksamhetens regler och vanor. I det pedagogiska programmet
förespråkas ett utökat samarbete/medverkan som också innebär att
föräldrar ges ett större ansvar för verksamhetens innehåll och
utformning. I detta kapitel fokuserar jag först de förslag till samarbete
som finns i det pedagogiska programmet och i de kommunala
riktlinjerna. Därefter redovisar jag de anställdas och föräldrarnas
uppfattningar om samverkan, inflytande och ansvarsfördelning.
Kapitlet avslutas med en diskussion om hur samverkan påverkas av
yttre och inre ramar.

Relationer i omvandling
Föräldrarnas ställning i förhållande till förskollärarna, barnskötarna
och dagbarnvårdarna har förändrats avsevärt under senare delen av
1900-talet. De första föräldramötena i barnkrubbor och barnträdgårdar
riktade sig till mödrarna och kallades även "mödrasamkväm" eller
"föräldrasamkväm".1 Föräldrarna betraktades som informations
mottagare. Ett möte kunde innehålla delar av en samling som tidigare
genomförts i barngruppen. Därefter kunde det vara information till
mödrarna om barnträdgårdens uppgift ur uppfostranssynpunkt samt
någon förtäring och kvällen avslutades exempelvis med sång.

"Barnen bör alltid ha en känsla av att hemmet och barnträdgården samverkar../..en
annan sida av samarbetet mellan hem och barnträdgårdar utgör föräldra- och
mödrasamkvämen". Elisabeth Willen, Samarbete med hemmen. I Sti na Sandels och
Maria Moberg. Barnträdgården en handbok. (Stockholm: Natur och kultur 1945),
187.
1
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Sedermera kom föräldramötena att utnyttjas som upplysningstillfallen
där föräldrarna gavs råd och stöd i föräldragärningen.2
I Barnstugeutredningen (1972) behandlades relationen mellan
föräldrar och anställda. Då betonades att förskolans anställda har en
yrkesrelation till föräldrarna
och att de anställda har en
kompletterande uppgift i förhållande till föräldrarna. "Personalen
måste alltid stödja föräldrarna i deras föräldraroll../..Råd om
uppfostran är sällan relevanta såvida det inte gäller enkla, praktiska
anvisningar"3. Vidare skrev man:
Det egen tliga syftet med väl utvecklad samverkan föräldrar - förskola är
att skapa goda uppväxtbetingelser för varje barn. Förskolan skall
därvidlag vara ett komplement till bostadsmiljön. Eftersom männ iskor
har olika förmåga och olika behov, måste meto derna att åstadkomma
samverkan vara många och skiftande.4
I Arbetsplan för förskolan (1977) skrev man att samverkan med
föräldrarna också kan betraktas som en nödvändighet för de anställda
och föräldrarna att lära känna barnens hela livssituation. Det var
nödvändigt för att förstå vilka erfarenheter, behov och intressen
barnen har.5 Man började skriva om samarbetet med föräldrarna i
termer av att även de anställda har nytta av att få veta vad föräldrarna
har att berätta om barnet och om barnets behov. Några år senare
(1981) kom föräldrarnas roll att beskrivas i riktning mot ett aktivt
deltagande även i verksamhetens utformning. Försök med formaliserat
föräldrainflytande föreslogs enligt följande modell:
schemalagd föräldramedverkan i det dagliga arbetet i barngruppen
(ca 2- 4 dagar per barn och år)
föräldradeltagande i plane ringsgrupp med p ersonalrepresentant samt 3-4
föräldrar efter ett rullande schema (ca en gång per månad)
föräldraträffar för samtliga föräldrar med personalrepresentanter där
planeringsgruppens förslag förankras (varierande antal per år).6
Ibid., 191.
SOU 1972:26 Förskolan del 1, 139.
4 Ibid.,144.
5Socialstyrelsen. Arbetsplan för
förskolan 1. Vår förskola.
förskolans pedagogiska arbete. 1977, 62.
6 Ibid., 23.
2
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En Introduktion till

Syftet var att föräldrar skulle ges möjlighet till inflytande i den
meningen att de som använder en viss samhällelig service också skulle
fa möjlighet att påverka utformningen av densamma.7 Det synsättet
kom att prägla flera områden inom den offentliga sektorn ungefär
samtidigt.8 Föräldrarna betraktas som brukare och genom att ge dem
större inflytande i förskolan förväntades de också ta större ansvar.

Samarbete mellan föräldrar och anställda utifrån
intentionerna i det pedagogiska programmet
Under årens lopp har även samarbetet med föräldrar utvecklats
metodiskt. Man kan i det pedagogiska programmet utläsa att
samarbetet skall ta sin början i och med att barnet tilldelas en plats i
förskola eller i familjedaghem. I den föreslagna arbetsgången ingår
följande moment: invänjning, kontaktdagar, hämtning och lämning
samt det enskilda samtalet och sist nämns olika former av
föräldramöten. Det är bland annat det traditionella föräldramötet på
kvällen som avses. Vart och ett av dessa uppräknade moment var
betydelsefulla och det fanns upparbetad praxis för respektive
"samarbetstillfalle" i verksamheten när de skrevs in i det pedagogiska
programmet.
De anställdas och föräldrarnas samarbete betraktas som en viktig
del i arbetet:
Samarbete mellan förskolepersonalen och föräldrarna är en sjä lvklar del
av förskolearbetet. Det är en förutsättning för kontinuitet mellan hem och
förskola och för en ver ksamhet som bygger på b arnens erfarenheter och
livsvillkor. Det är förskolans ansvar att ta initiativ till och upprätthålla en
7 Annika Ullman, Föräldrars samarbete med barnomsorgen. En tematisk essä
utifrån aktuell forskning och litteratur. (Stockholms socialförvaltning, rapport 8,
1987), 15.
8 "Behovet av en mer decentraliserad organisation inom socialtjänsten har vuxit
fram som en följd av en ökad inriktning mot en helhetssyn för arbetet../..
Socialtjänstens arbete har utvecklats - från social kontroll till social service." Roland
Bohlin, Margareta Andersson, Gäverth, Kim, Gabrielsson. och Ingrid Rolander.
Barnet i vuxensamhället. Falköping: Almqvist & Wiksell, 1991, 185. Med andra
ord, den som har behov av en viss service skall också få möjlighet att påverka hur
den planeras och genomförs. Det gäller barnomsorg, äldreomsorg samt individ och
familjeomsorg.
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aktiv dialog med varje förälder och uppmuntra och underlätta för
föräldrarna att bli delaktiga i förskolans verksamhet.9
När relationer skapas mellan människor i informella sammanhang sker
det oftast spontant. I förskolan och i familjedaghemmet finns rutiner
och traditioner som är tänkta att vara ett stöd för att relationer skall
kunna etableras. Dessutom har de anställda förväntningar på sig själva
samt från arbetslaget och ledningen att de ska etablera en så god
kontakt som möjligt med barnen och föräldrarna. "Förskolan skall
sträva efter att nå varje förälder. Det är de anställdas ansvar att skapa
en länk mellan förskolan och hemmet för varje barn."10
I det pedagogiska programmet finns beskrivet vad invänjningen
innebär:
Invänjning innebär en successiv introduktion i förskolan eller
familjedaghemmet för både barn och föräld rar. Den läggs upp på lite
olika sätt, det viktiga är att b arn och personal bekantar sig med varandra
och att föräldrar far insyn i verksamheten och känner förtroende för
personalen samt att invänjningen får ske i den takt som föräldrar och barn
behöver.11
Meningen är att kontakten ska utökas lite vaije dag till dess barnet är
moget att stanna kvar utan föräldern. Att bölja i förskolan innebär att
barnet måste klara av att vara ifrån mamma och pappa ett antal timmar
per dag.12
Relationen föräldrar och anställda utvecklas via de dagliga
kontakterna vid lämning och hämtning av barnen. Betydelsen av ett
väl fungerande samarbete visar sig i dessa situationer.13
Det enskilda samtalet behandlas i det pedagogiska programmet och
betraktas som ett tillägg till den dagliga kontakten. I detta samtal var
det tänkt att mer koncentrerat kunna följa upp och fördjupa samtalet
Pedagogiskt program för förskolan. 1987:3, 81.
Ibid., 54.
11 Ibid., 56.
12 Gunilla Niss, Gruppirtvänjning med små barn. Idéskrift om samverkan
föräldrar/personal. (Stockholms socialförvaltning. 1987).
13 Detta har ingående redovisats i en avhandling av: Hårsman, Ingrid. (1994).
Dagliga separationer och tidig daghemsstart, (avhandling för doktorsexamen),
Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap. Lärarhögskolan i Stockholm. HLS
förlag.
9

10
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om det enskilda barnet. Samtalet skulle ägnas åt barnets
förskolevistelse och förälderns synpunkter på verksamheten skulle tas
upp. Det kallades i dagligt tal för föräldrasamtal. De anställdas
uppgifter härvidlag innebär att planera såväl för innehållet i samtalet
som att förbereda föräldrarna på vad som kommer att behandlas. Även
den fysiska miljön har betydelse vid föräldrasamtalet. Det handlar om
ett samtal mellan likvärdiga parter.14
En annan form för samverkan med föräldrar som beskrivs i det
pedagogiska programmet är kontaktdagar. Man uttrycker vidare att
Förskolan på olika sätt måste visa att föräldrarna är välkomna att
delta. Dessutom föreslår man att de anställda ska dokumentera
verksamheten med filmer, bilder och utställningar som beskriver
verksamheten på ett sådant sätt att de föräldrar som ej har möjlighet
att besöka förskolan kan ges en så konkret bild som möjligt av
verksamheten. Föräldramöten ska ordnas regelbundet för gemensam
information och diskussion. Invandrarföräldrar kan behöva träffa sina
modersmålslärare för särskilda möten men även delta i de vanliga
föräldraträffarna, gemensamma fester eller utflykter.15
De anställda har således ansvar för att arrangera olika fora för att
utveckla och upprätthålla kontakterna med föräldrarna. I det
pedagogiska programmet betonas vidare de anställdas ansvar för att
ett samarbete kommer till stånd. Avslutningsvis påminner man de
anställda om att föräldrars behov och intressen varierar med barnens
ålder och att de anställda måste anpassa sig till detta och utforma en
metodik för olika former av samarbete med barnens föräldrar:
Synen på fö räldrarna som mottagare av infor mation har på relativt kort
tid utvecklats till att också innefatta förväntningar om deras engagemang
och medverkan. Det tar tid inn an tan ken om d elaktighet och med ansvar
på allvar tränger igenom hos både personal och föräldrar. Det finns en rad
svårigheter att lösa på väge n. Man må ste på olika sä tt ge alla föräldrar
reella möjligheter till inflytande.16
Elisabeth Sellerfors, Föräldrasamtal. ( Lund: Studentlitteratur, 1984).
Kontaktdagar var "öronmärkta" dagar avsedda för besök i barnomsorg och skola.
Vid dessa kontaktdagar utgick viss ersättning (föräldrapenning) från
försäkringskassan.
Informationsfolder försäkringskassan.
Föräldraförsäkring
Försäkringskassan. FKF 4270 96.01 SG r. (Dessa förmåner är för närvarande
borttagna. Nytt beslut skall tas i frågan den 1/7 2001, om ev. 1 kontaktdag/barn och
år skall återinföras).
16 Pedagogiskt programförförskolan. 1987:3, 55.
14

15
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Detta citat visar att det fanns en medvetenhet hos den expertgrupp
som författade det pedagogiska programmet om att svårigheter kan
uppstå när synsättet på föräldrar förändras. För familjedaghemmen
skriver man följande:
Föräldrar och dagbarnvårdare behöver känna till varandras uppfattningar
och värderingar i frågor som rör barnets fostran och ta till vana att
samtala om sådana frågor och försöka komma fram till en gemensam
linje för barnets bästa. För barnets skull måste man reda ut hur ansvaret
ska fördelas,
vad som är föräldrarnas, dagbarnvårdarens eller bådas
ansvar.17

Här betonas istället ett gemensamt ansvar för föräldrar
och
dagbarnvårdare samt att de ska komma överens om hur ansvaret skall
fördelas i frågor som rör barnets fostran. Dagbarnvårdarnas ansvar för
samarbetet är uppenbarligen inte detsamma som för förskollärare och
barnskötare.
Samarbete med föräldrar enligt kommunala mål och riktlinjer
De kommunala målen och riktlinjerna angående föräldrasamverkan
har naturligtvis stora likheter med det pedagogiska programmet. Att
ansvaret för att skapa relationer till föräldrar åvilar de anställda
understryks även i de kommunala riktlinjerna. I en kommuns riktlinjer
skriver man:
Samarbetets främsta mål skall vara att barnen får det bra. Föräldrar och
personal delar på detta ansvar../..Föräldrarnas möjligheter att påverka, att
vara delaktiga och känna att man behövs är viktiga förutsättningar för
samarbetet../..framförallt bör man gemensamt komma fram till vad det är
man skall samarbeta omkring. 18

I en annan kommuns riktlinjer uttrycktes det på följande sätt:
Barnomsorgen är ett komplement till hemmets fostran och förutsätt
ningen för en sådan funktion är att personal och föräldrar diskuterar

17
18

Kommunala familjedaghem. 1988:4, 32.
Kommunala mål och riktlinjer. Sollefteå Kommun 1988. Socialnämnden, 47.

104

gemensamma angelägenheter. Barnen far genom ett sådant samarbete
känna sammanhang i tillvaron../..Personalen har huvu dansvaret för att
samverkan kommer till stånd därefter bör ansvaret delas mellan personal
och föräldrar.19
I kommunernas riktlinjer beskrivs vad man förväntar sig av de
anställda när det gäller möten och kontakter med föräldrar. Det
framgår att föräldramöten bör hållas en gång per termin likaså
föräldrasamtal. Utöver det finns exempel på hur invänjning av nya
barn bör gå till. I en av kommunerna är det inte uttalat vilka former för
möten som ska användas utan endast att andra former kan prövas samt
att föräldrar ska känna att de kan påverka verksamheten. Målet med
samarbetet är att barnet skall fa så bra barnomsorg som möjligt.
Sammanfattningsvis framgår det i det pedagogiska programmet och
de kommunala riktlinjerna att de anställda ansvarar för att organisera
en bra vardags samverkan som ska leda till att föräldrarna utnyttjar sin
rätt till ett aktivt deltagande och inflytande i verksamheten.
Svårigheter med samarbetet
Forskningen om föräldrasamverkan visar dock att verkligheten är
betydligt mer mångfacetterad än vad som framgår av de texter som
presenterats. Rasmussen konstaterar att föräldrasamarbetet
kan
fungera bra men han menar också att det kan vara tillfälligheter som
gör att de anställda och föräldrarna råkar ha samma attityder och
därför snabbt hittar rätt våglängd. Det kan bero på att målen för
samarbetet är kortsiktiga och praktiska. Är målen långsiktiga och
integrerade i pedagogiska teorier och praktik är det mera komplicerat
att bygga upp ett samarbete.20
Utformningen av samarbetet uttrycks i termer av att detta skall ske
efter de behov och de förutsättningar som finns. I realiteten är det så
att inte alla föräldrar anser det angeläget att samverka i konkret
mening utan nöjer sig med en tämligen formell kontakt.

19 Mål och riktlinjer för barnomsorgen. Härnösands Kommun Socialförvaltningen,
Augusti 1984, 33.
20 Kjeld Rasmussen, Föräldrasamarbete ( Stockholm: Liber förlag, 1986), 17.

105

Undersökningar visar att det finns svårigheter med att fa till stånd
fungerande samarbete, inflytande och delaktighet.21 Svårigheterna
härvidlag har även uppmärksammats av Pingel & Lantz som visar att:
Samverkan mellan föräldrar och barnomsorgsorganisationen uppfattas
som ringa och innehållet i kontakterna inskränktes till informations
utbyte. Diskussioner uppfattades vara ovanliga.22
De anställda och föreståndare ansåg att föräldrarnas inflytande
begränsades till att föräldrar kan ge förslag på aktiviteter i arbetet med
barnen. Samtliga föräldrar såg hinder i möjligheterna att påverka.
Främst nämndes vad som uppfattades som en oklar gräns mellan
organisationens och föräldrarnas mandat. De anställdas inställning
sågs också som en hindrande faktor. Föräldrasamverkan och
föräldrainflytande ansågs ha liten betydelse för verksamheten på
daghem. I antologin Föräldrarna och barnomsorgen ställer man redan
i inledningen frågan:
Vilket förhållande skall hem oc h förskola ha till varan dra? Det vari erar
med hur man to lkar förskolans huvuduppgift för barnen och fam iljerna.
Är det service, uppfostran, tillsyn, undervisning eller rent av social
kontroll?23
Det kan även finnas andra förklaringar till varför inte samarbetet
fungerar:
Om man är osäker i sin yrkesroll kan man känna sig hotad av föräldrarna
och deras synpunkter.24
Osäkerhet i yrkesrollen och vad inflytande från föräldrarna egentligen
innebär, kan utgöra hinder för samarbete. Troligast förekommer alla
Annica Ullman, Föräldrarnas samarbete med barnomsorgen. (1988).
Birgit Pingel, och Annika Lantz, (1989). Att gestalta en organisation - perspektiv
på offentlig barnomsorg, (avhandling för doktorsexamen, Stockholms Universitet
Edsbruk och Täby: Akademitryck AB), 233.
23 Föräldrarna och barnomsorgen. Visioner och verklighet. Socialstyrelsen:
Utbildningsförlaget 1988, 7.
24 Britt-Marie Hurtig, "Föräldrasamverkan, en av våra uppgifter I F öräldrarna och
barnomsorgen. Visioner och verklighet. (Socialstyrelsen: Utbildningsförlaget 1988),
133.
21

22
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dessa uppfattningar om förskolans verksamhet och uppgift. Elisabeth
Sjögren Olsson skriver i samma antologi under rubriken "Samverkan
för barnens skull":
En ang elägen up pgift för att utv eckla och fördjupa samverkan är därf ör
att öka föräldrarnas möjlighet att med verka../..Det hand lar ock så om att
göra daghemmen beredda att ta emot föräldrar../..Personal måste också få
stöd och handledning av sina arbe tsledare i frågor som rör samv erkan
med föräldrar.25
Svårigheter med samarbetet finns men motiven till att utveckla
amarbetet är många och tydligt uttryckta, mot denna bakgrund skall vi
nu ta del av hur de anställda uppfattar samarbetet med föräldrarna i de
tre undersökta kommunerna.

25

Ibid., 39
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De anställdas uppfattningar om föräldrainflytande
Hur uppfattar de anställda intentionerna om föräldrarnas möjlighet till
påverkan av verksamheten. I Pu ställdes frågan: Tycker Du att
föräldrarna skall ha inflytande över verksamheten? Hur de olika
yrkesgkategorierna har svarat redovisas nedan.
Tabell 7:1 Yrkesgruppernas uppfattningar om föräldrainflytande,
anges i procent
Svarsalternativ

Antal
n

Förskol Fritids- Barn Dagbam
lärare
Pedag. skötare vårdare Totalt
%

%

%

%

%

61

4

13

8

11

8

255

32

37

33

32

33

433

61

50

55

52

55

20

3

-

2

4

3

1

-

-

-

1

-

Ej svarat på frågan

13

-

-

2

-

1

Totalt / %

783

100

100

100

100

100

1. Ja, i alla
avseenden
2. Ja, i de flesta
avseenden
3. Endast i vissa
avseenden
4. Inte i något
avseende
Vet ej

Den absoluta merparten av de anställda svarade att "endast i vissa
avseenden" ska föräldrarna ha inflytande över verksamheten. Två
tredjedelar av förskollärarna anser att föräldrarna skall ha inflytande
"endast i vissa avseenden" och drygt hälften av de andra
yrkesgrupperna. En tredjedel av förskollärarna anser att föräldrarna
ska utöva inflytande "i de flesta avseenden".
Endast en liten grupp tycker att föräldrarna ska ha inflytande i alla
avseenden, något fler bland fritidspedagogerna. Några få ansåg att
föräldrarna inte skulle ha något inflytande alls. Av dagbarnvårdarna
var det ungefar hälften som var för och hälften emot att föräldrarna
skulle ha inflytande. En uppdelning i kommuner visar skillnader i
uppfattningar:
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Tabell 7:2 De ans tälldas uppfattning om föräldrainflytande i de tre
kommunerna, anges i antal och procent
Svarsalternativ
1. (1 o 2.) Ja, i alla
avseenden /Ja, i de flesta
avseenden
2. (3 o 4) Endast i vissa
avseenden/ Inte i något
avseende
3. Vet ej
Ej svarat på frågan
Totalt / %

Antal
n
316

Härnö Örnskölds Sollef
vik
teå
sand
38
60
29

60

38

Totalt
41

57

453

70

1
13
783

-

-

-

-

1
100

2
100

2
100

2
100

Två tredjedelar av de anställda i Sollefteå kommun tycker att
föräldrarna ska ha inflytande över verksamheten - "i alla/de flesta
avseenden" jämfört med en tredjedel i Härnösands kommun.
Skillnaderna är således större vid uppdelning mellan kommuner än
mellan yrkesgrupper.
En förklaring härtill kan vara att Sollefteå är en glesbygdskommun
och kontaktytorna mellan föräldrar och anställda där kan bli fler än i
tätorter. De anställda och föräldrarna känner troligen varandra i större
utsträckning och kan ha mer än en relation till varandra. Enligt denna
förklaring skulle arbetsdelningen i tätorter bli mer specialiserad med
färre kontaktytor som följd.
De anställdas uppfattningar belyses här genom några exempel på
fritextsvar i anslutning till svarsalternativen. Här följer exempel ur
kategorin "Ja i alla avseenden":
- Ja i alla avseenden, det är ju deras barn ( Dagbarnvårdare).
- Föräldrar och dagbarnvårdare är överens om barnens upp
fostran (Dagbarnvårdare).
Det verkar som att de anställda i den här gruppen menade, att kan man
vara överens med föräldrarna om förhållningssättet till barnen skapar
det säkerhet i arbetet. De anser det naturligt att föräldrarna skall ha
inflytande över barnens verksamhet. Denna grupp anställda förefaller
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ha accepterat intentionerna bakom samarbetet med föräldrarna. Deras
hållning kan sammanfattas så här: "Det är klart att föräldrarna skall ha
inflytande över verksamheten, det är ju deras barn, och vi skall
komplettera hemmet."
Här följer några exempel på synpunkter från de anställda ur kategorin
som anser att föräldrarna skall utöva inflytande "i de flesta
avseenden":
- Skall vi kunna samarbeta och, komplettera varandra måste
föräldrarna ha insyn i verksamheten (Förskollärare).
- Viktigt att veta vad föräldrarna vill ha ut av verksamheten, det
är ju deras barn vi jobbar med (Förskollärare).
Det här är en grupp anställda som vill samarbeta och tycker att
föräldrarnas intresse är stimulerande. De verkar inte besvärade av det
utan uppskattar föräldrarnas engagemang samtidigt som de är
införstådda med att det är de anställda som genomför arbetet med
barnen. De anställda vill gärna ha synpunkter från föräldrarna och
anser det viktigt att dessa har insyn och inflytande. Deras uppfattning
kan sammanfattas sålunda: "Vi bestämmer tillsammans med
föräldrarna, och vi vill att de säger sin mening.".
Här följer några exempel på kommentarer från den grupp anställda
som uttryckte att föräldrarna skall ha inflytande "endast i vissa
avseenden":
- Skulle inte kunna ha en fungerande och väl planerad verksamhet
med för mycket föräldrainflytande. Vi jobbar mer för gruppen
medan föräldrarna ser till sitt eget barn (Förskollärare).
- Skulle alla föräldrar ha stort inflytande så skulle det bli väldigt
splittrat, för det är så många föräldrar att ta hänsyn till
(Dagbarnvårdare).
Här uttrycks uppfattningar om själva sammanjämkningsprocessen.
Den blir svårare om viljorna är många och alla framför sina åsikter.
Det verkar vara så att de anställda i den här gruppen hellre vill
bestämma utifrån sin yrkeskompetens. Dessa åsikter finns bland de
anställda i alla yrkeskategorier. Det framgår att det finns en rädsla för
att möjligheterna att bestämma minskar eller kommer att naggas i
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kanten om föräldrarna får allt för stort inflytande. Denna grupps
uppfattning kan sammanfattas på följande sätt: "Visst får föräldrarna
ha åsikter men det är vi som arbetar med barnen som avgör vad som
skall genomföras."
Det förefaller vara så att de anställdas syn på sitt arbete och sin
yrkesroll återverkar på förhållandet till föräldrarna. Svaren kan delas
upp mellan de som menar att: "Det är vi som arbetar här som
bestämmer vad som skall göras på jobbet." Och de som menar att:
"Det här är mitt arbete, men det är föräldrarnas barn och föräldrarna
skall naturligtvis bestämma." Däremellan finns en grupp som ser sitt
yrke som en service till föräldrarna och gör det som begärs av dem.
En jämförelse med intentionerna visar att mer än hälften av de
anställda i undersökningsgruppen, uttryckte något annat än vad som
framgick i de kommunala riktlinjerna. Det vill säga, att de anställda
ska utveckla föräldrasamarbetet så att föräldrar "aktivt kan delta och
påverka verksamheten". Det är tydligt att det här föreligger en klyfta
mellan rådande uppfattningar och de intentioner som uttrycks i de
statliga och kommunala styrdokumenten. Förklaringen till det kan
finnas i de traditioner som utvecklats inom förskoleverksamheten och
de anställdas rätt (och skyldighet) att själva bedöma hur en uppgift
skall utföras:
Den enskilde läraren äger av tradition rätt att själv bedöma hur
undervisningen skall bedrivas. Den pedagogiska ledningen som
skolledarna kan utöva, kan aldrig påtvingas enskilda lärare. Detta innebär
att om en reform skall kunna genomföras, måste den uppfattas som
väsentlig för lärarna, innebära en vinst för dem.26
De anställda kan i egenskap av sin position bestämma och vet vad som
är möjligt att genomföra. Det är många ställningstaganden de anställda
behöver göra för att utföra sitt arbete, föräldrarnas inflytande utgör
endast en del av det hela. Vi skall nu gå vidare med att ta reda på hur
föräldrarna ser på samarbetet med de anställda och hur de uppfattar
sitt inflytande över verksamheten.

Bo Lindensjö och Ulf P. Lundgren, (1986 Politisk styrning och utbildnings
reformer. Lund: Studentlitteratur), 77.
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Föräldrarnas uppfattning om föräldrainflytande
I Föräldraundersökning 2 (Fu2) ställde jag ett antal frågor angående
information och föräldrainflytande. Först redovisas svaren om den
information föräldrarna får av de anställda.
Tabell 7: 3 Föräldrarnas uppfattning om mängden information inom
tre områden,anges i procent
Information om:

Ganska
mycket

Lite

%

%

Innehållet i verksamheten
Barnets utveckling
Barnets välbefinnande

25
27
15

52
50
51

Mycket
%

23
23
34

% /antal
100/282
100/279
100/282

Mer än hälften av föräldrarna uppfattade att de fick ganska mycket
information både om innehållet i verksamheten och om det egna
barnet. Sammantaget uppfattade merparten av föräldrarna att de fått
förhållandevis mycket information om både barnets utveckling och
om barnets välbefinnande. Några fritextsvar illustrerar deras
synpunkter.
Exempel från föräldrar som förefaller nöjda:
- Vi har haft himla tur med personalen på vårt dagis. Vi är mycket
tacksamma över att dessa tre tjejer är toppen.
- Informationen fås både muntligt och skriftligt, sen frågar vi om
det är något vi undrar över.
Dessa föräldrar ger uttryck för både tacksamhet och glädje över att det
fungerar bra med informationen och relationerna till de anställda.
Förskolan och familjedaghemmet uppskattas av föräldrarna och de är
nöjda med sin barnomsorg med de anställda och med informationen.
Följande föräldrar förefaller varken nöjda eller missnöjda:
- Lite inform ation om alla områden om man inte frågar. Frågar
jag får jag svar på allt.
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- Saknar tid att prata med dagmamman vid hämtning och
lämning, oftast forcerat i dessa lägen.
Dessa föräldrar gav uttryck för att det kommer an på deras eget
initiativ om de far veta något eller inte. De ställer frågor till de
anställda och kan då fa svar på sina funderingar. Även tidsbrist är ett
argument som förekommer. Det fanns även de som verkade vara
mindre nöjda, några uttrycker det enligt citat som följer.
Föräldrar som förefaller missnöjda med informationen:
- Saknar naturlig information om verksamheten och personalens
målsättning.
- Vi har dåligt samarbete mellan personal och föräldrar, vi ska
försöka ändra på det.
Missnöjet över informationen inverkar på kommunikationen och
relationen till de anställda och det verkar som att man kommit in i en
ond cirkel. När föräldrarna inte får tillräcklig information utan känner
att det åligger dem själva att ta reda på hur verksamheten fungerar
uppfattas det som att samarbetet inte fungerar riktigt bra. När
informationen och kommunikationen fungerar så utvecklas samarbetet
och föräldrarna upplever att de anställda gör ett bra jobb. 27
Att de anställda lyssnar och tar till sig föräldrarnas åsikter är
således viktiga kvalitetsaspekter. Liknade resultat har framkommit
bland annat i FRASBO-projektet.28 Förtroendet för de anställda
innebär att kvaliteten ökar. Bra relationer upplevs ha större betydelse
ur föräldrarnas ståndpunkt än det som faktiskt sker i verksamheten.
Gunni Kärrby, Föräldrars uppfattningar om kvalitet i daghem. I Social
vetenskaplig tidskrift. 3. (1995).
I Kärrbys undersökning om föräldrars uppfattning ar om kvalitet i daghem ställdes
två huvudfrågor: Vilka krav ställer föräldrar på en god barnomsorg och i vilken grad
uppfyller daghemmen föräldrarnas förväntningar på en god utvecklingsmiljö för
barnen. Enligt föräldrarna i Kärrbys undersökning var det viktigaste att barnen fick
delta i pedagogisk verksamhet med utbildad personal, därefter kom att barnet lär sig
umgås med kamrater. En viktig kvalitetsaspekt ur föräldraperspektivet var att man
som förälder känner sig ha en bra kontakt med de anställda och har möjlighet att ge
uttryck för sina åsikter.
28 Lars Dencik, Carina Bäckström och Ewa Larsson, Barnens två världar.
Stockholm: Esselte Studium. 1988.
27
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Inflytande över verksamheten ur foräldrasynpunkt
Föräldrarna ombads ta ställning till ett antal påståenden om inflytande
i verksamheten. Svaren varierade men den absoluta merparten av
föräldrarna (86 procent) ville ha inflytande. Uppdelning i grupper gav
följande resultat.
Tabell 7: 4 Föräldrarnas uppfattningar om man skall ha inflytande
över verksamhetens innehåll och uppläggning, uppdelat utifrån
utbildningsbakgrund och anges i procent
Föräldrarnas utbildningsbakgrund

Svarsalternativ

Akade- Tjänstemiker män

Facklärda
arbetare

Ej
facklärda Övriga Alla
arbetare

%

Ja, vi vill ha
100
inflytande
Nej, det behövs
0
inte
Totalt/%
100

%

%

%

%

94

84

77

91

86

6

16

23

9

14

100

100

100

100

100

%

Merparten av föräldrarna uppgav att de vill ha inflytande över
verksamheten, men de skillnader som kunde iakttas samvarierade med
utbildningsbakgrund. Hela gruppen akademiker vill ha inflytande,
något färre av tjänstemännen och ytterligare tio procent färre av de
facklärda arbetarna samt drygt tre fjärdedelar av arbetarfamiljerna.
Vad vill de ha inflytande över? De visar sig vara intresserade av att
påverka samlingar och utflykter samt en kombination av några
uppräknade aktiviteter: barnens mat, samlingarnas innehåll,
utevistelsen var vad över hälften av familjerna ville påverka. I
fritextsvaren framkom vidare att man vill vara med och påverka hur
de grundläggande värderingarna (socialtjänstlagens portalparagraf)
omsätts i handling, och att det är viktigt att kunna säga sin mening
samt ha möjlighet att påverka sådant som man är missnöjd med. (Se
även kapitel 4).
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Några exempel om vad inflytandet kan innehålla utifrån
fritextsvar:
- Mål och inriktning.
- Framförallt påverka grundsynen, de stora dragen i verksam
heten.
- A t t kunna påverka barngruppens storlek, och lokaler osv.
- Barngruppens konstruktion.
Frågor som detta leder vidare till när och i vilka sammanhang
inflytandet lämpligast kan ske. Småbarnsföräldrar har daglig kontakt
med de anställda vid hämtning och lämning av barnen men vid dessa
tidpunkter kan det vara svårt att föra mera ingående samtal.29 Det är
inte ovanligt att flera barn lämnas respektive hämtas vid samma tid.
Detta försvårar möjligheten till samtal med de anställda om väsentliga
saker. Enligt föräldrarna utgjorde föräldramöten och kontaktdagar de
lämpligaste tillfällena för inflytande. Troligast är det också vid dessa
tillfallen föräldrarna far information från de anställda. Ibland kan
telefonkontakter bli nödvändiga. Då händer det att samtalet utvecklas
till ett mera ingående samtal om något aktuellt område.
Ansvarsfördelning mellan föräldrar och anställda
Samarbetet mellan anställda och föräldrar innebär i förlängningen att
vissa delar av barnens fostran överförs till de anställda. Man skulle
kunna prata om en slags ansvarsfördelning mellan parterna. Hur
uppfattades detta av föräldrarna?
Några föräldrar menade att det egentligen inte kan vara någon
ansvarsfördelning mellan föräldrar och anställda och kommenterade
själva frågeställningen. Några exempel härpå:
- Att vi på frågorna 22 o 23 genomgående svarar att det är
föräldrarnas ansvar, bottnar i att vi anser att vårt barn är vårt
ansvar. Det är vi som har bestämt att vårt barn skall födas så det
ansvaret är vår skyldighet att ta. Barnomsorgen skall vara ett
komplement till hemmet.
29

Gunilla Fredriksson, Föräldrasamarbete i förskolan. (Lund: Studentlitteratur,

1991), 86.
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- Huvudansvaret är mitt som förälder.
Det är också ett antal föräldrar som menar att när det nu är så att vi
behöver barnomsorg till vårt barn och inte har möjlighet att fostra dem
själva så är det klart att det måste ske i barnomsorgens regi. Men
huvudansvaret för fostran är fortfarande föräldrarnas. Barnomsorgen
kan komplettera hemmet och föräldrarna när behov finns, anser dessa
föräldrar.
På frågan om hur man kan fördela ansvaret mellan barnomsorgen
och hemmet visade det sig att vissa o mråden i uppfostran uppfattades
mer angelägna för föräldrarna än andra. Resultatet av föräldrarnas
prioriteringar utifrån ett antal uppräknade områden redovisas i tabell
7:5.
Tabell 7:5 Föräldrarnas uppfattning om ansvarsfördelning, mellan
föräldrar och anställda, anges i procent

Områden i uppfostran

Föräldra
ansvar

Lika stort
ansvar

Anställdas Antàl
ansvar

%

%

%

%

1. Kroppsligt
(motorisk utveckling)
2. Tänkande, kunskaper
(kognitiv utv.)
3. Relationer till andra
(social utv.)
4. Moral, rätt och fel
(etik)
5. Känslor
(emotionell utv.)
6. Konstnärligt skapande
(kreativitet)
7. Musik och sång
(musikalitet)
8. Religion, livssyn
(livsåskådningsfrågor)
9. Samhällssyn
(politik och ideologi)
10. Annat

30

69

1

388/100

32

67

1

393/100

28

71

1

396/100

42

58

0

396/100

38

61

1

393/100

15

68

17

395/100

19

66

15

392/100

64

33

3

385/100

64

33

3

378/100

60

40

0

44/100
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Föräldrarna uppfattar att de tillsammans med de anställda har lika stort
ansvar för en rad områden. Relationer till andra (social fostran och
utveckling) var ett områden som föräldrar och anställda har lika stort
ansvar för. Detta anser 71 procent. Däremot religion, livsåskådnings
frågor och samhällssyn anser hela två tredjedelar vara föräldrarnas
ansvar. Intressant att lägga märke till är att så många föräldrar anser
att konstnärligt skapande, musik och sång, kan anförtros åt de
anställda.
Vid en uppdelning utifrån mödrarnas utbildningsbakgrund
framkom att det finns vissa skillnader i uppfattningar. Ett exempel är
musikaktiviteter.
Tabell 7:6 Ansvar för musikaktiviteter uppdelat efter mödrarnas
utbildningsbakgrund, anges i procent

Utbildnings
bakgrund
Akademiker
Tjänstemän
Facklärda arb.
Arbetare

Föräldra
ansvar
%

14,3
18,3
20.0
16,7

Lika stort
ansvar
%

61,9
63,4
68,0
68,9

Anställdas
ansvar

Antal /

%

%

23,8
18,3
12,0
14,4

21/100
93/100
175/100
90/100

Merparten uppfattar att ansvaret för musikutvecklingen är lika stort
för föräldrar och anställda, men här framkom att en femtedel av de
facklärda arbetarna uppfattar att det är ett föräldraansvar, något fler än
i de andra grupperna. Och bland akademikerna är det bara 14,3
procent som uppfattar att det är ett föräldraansvar. Av akademikerna
uppfattar istället 23,8 procent att det är de anställdas ansvar (kanske
kan det vara en antydan om att akademikerna litar på att de anställda
har utbildning i musik och utbildning värderas högre av de som själva
har utbildning). Varierande resultat framkom vid närmare granskning
av flera av de uppräknade områdena. Ett exempel är Religion och
livsåskådningsfrågor, (tabell 7:7)
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Tabell 7:7 Uppfattningar om ansvar för religion och livsåskådnings
frågor uppdelat efter mödrarnas utbildningsbakgrund, anges i procent

Utbildnings
bakgrund
Akademiker
Tjänstemän
Facklärda arb.
Arbetare

Föräldra
ansvar

Lika stort
ansvar

Anställdas
ansvar

%

%

%

71,4
79,6
62,2
47,1

28,6
20,4
36,0
47,1

0,0
0,0
1,7
5,7

Antal /
%

21/100
93/100
172/100
87/100

Föräldraansvaret är högt i alla grupper men något större antal bland
tjänstemän och akademiker. Nästan hälften av arbetarna anser att
ansvaret är lika stort för de anställda som för föräldrarna och 5,7
procent anser att det enbart är de anställdas ansvar. Liknande resultat
är det när det gäller politik och samhällsfrågor. Vi skall nu se hur det
förhåller sig med uppfattningar om ansvaret i frågor om barnets
känslomässiga utveckling:
Tabell 7:8 Uppfattningar om ansvar för barnets känslomässiga
utveckling uppdelat efter mödrarnas utbildningsbakgrund, anges i
procent

Utbildnings
bakgrund
Akademiker
Tjänstemän
Facklärda arb.
Arbetare

Föräldra
ansvar

Lika stort
Ansvar

Anställdas
ansvar

%

%

%

%

23,8
38,7
41,1
36,6

76,2
59,1
57,7
62,2

0,0
2,2
1,1
1,1

21/100
93/100
172/100
87/100

Antal /

Merparten av föräldrarna, oberoende av utbildningsbakgrund,
uppfattar att de tillsammans med d e anställda har lika stort ansvar för
barnets personligt emotionella utveckling. Ändå är skillnaderna
avsevärda mellan föräldragrupperna där föräldrar som är akademiker
är den grupp som mest skiljer ut sig. Hela 76,2 procent av
akademikerna anser att de har lika stort ansvar och av de facklärda
arbetarna är det endast 57,7 procent som anser det. Den största tilltron,
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även om procentsatsen är blygsam, till de anställda har tjänstemännen
i det här fallet. Av dem uppfattar 2,2 procent att barnens
känslomässiga utveckling är de anställdas ansvar.
Av arbetare uppfattar nästan hälften att anställda och föräldrar har
lika stort ansvar i religion och livsåskådningsfrågor samt politik och
5,7 procent anser att det är förskolans ansvar. En slutsats som kan dras
är att religion och livsåskådningsfrågor uppfattas mer privat av
akademiker och tjänstemän än av arbetare. Barnets känslomässiga
utveckling, däremot uppfattas mer privat i grupperna arbetare och
tjänstemän jämfört med akademiker.
Vem ansvarar för barnens aktiviteter?
Barnen aktiveras på olika sätt hemma och i förskoleverksamheten.
Kan förskolan komplettera hemmet eller blir det (bara) mer av
samma? I svensk förskoleverksamhet har aktiviteterna fatt speciella
namn och ett specifikt innehåll (se även kapitel 5). Benämningarna
kan variera något beroende på fysisk miljö samt lokala traditioner.
Utelek innebär i vissa fall att man är ute på gården, i bostadsområdet
eller i en lekpark med varierande uppsättning lekutrustning. Det kan
även innebära, att barnen vistas i en park med både träd, blommor och
även lekredskap. Traditionen inom svensk barnomsorg är den att barn
skall vara ute så mycket som möjligt för att "barn behöver frisk luft"
och de behöver få leka och röra sig på stora ytor/områden.30 Det
synsättet verkar vara förankrat hos både föräldrar och anställda och tar
sig uttryck som "Det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder".31 I
de anställdas perspektiv innefattar utelek även motorisk träning
eftersom det barnen gör ute, oftast är av grovmotorisk karaktär som att
springa, klättra, hoppa, gunga och balansera. Även föräldrarna är
30 "Under förra världskriget, då man på många håll 'inte hade något annat att ge
barnen än sol, luft och kroppsrörelse' upptäckte man, att dessa hälsokällor kunde
göra underverk. Läkare föreslog att parkerna skulle öppnas för solbadande barn, och
det fanns nästan ingen större stad i Europa eller Amerika som inte fick sina
lekplatser. Oftast var det enskilda föreningar som tog initiativ till dem. "Anna
Holmberg. Lekplatser I Stina Sandels och Maria Moberg. Barnträdgården en
handbok. Stockholm: Natur och kultur 1945, 204.
31 Här betonas vikten av utevistelse och frisk luft för
små barn i hemmen.
"Friluftsvistelsen utgör den bästa härdningen i spädbarnsåldern. Det kan ytterligare
skärpas genom luftbad". Ida Malmström, Hem hushåll - våra barns vård.
Bokförlaget Norden Malmö, 1945.
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måna om att barnen är ute och leker. Många familjer uppgav att de
ofta är ute med barnen: Hela 41procent är ute med barnen varje dag,
10 procent flera gånger per dag och 34 procent uppger att de är
utomhus och leker med barnen flera gånger i veckan. Endast 2 procent
uppger att de är ute med barnen bara någon gång per månad. Hur
utemiljön är beskaffad har att göra med hur boendet i övrigt är ordnat
för familjen. Villaträdgård, hyreshusområde eller gård på landet har
olika förutsättningar för lek och fritid. Även årstiden har inverkan på
aktiviteterna, vinter och snö ger andra förutsättningar än vår och
sommar.32
I förskola och familjedaghem delas ofta aktiviteter upp utifrån vad
barnen klarar av på egen hand och vad de behöver vuxnas stöd och
planering för att göra. Vissa aktiviteter som att vara utomhus avser
aktiviteter i anslutning till förskolan/familjedaghemmet medan de
flesta andra aktiviteter som räknats upp kräver vuxnas planering och
engagemang. Aktiviteterna blir därigenom mer vuxenstyrda eftersom
särskilt material och utrustning behövs.
Tabell 7:9 Föräldrarnas uppfattningar om ansvar för olika aktiviteter
Aktiviteter som
förekommer både
I hemmet och
i förskolan
1. Att vara utomhus
2. Aktiviteter i skog
och mark
3. Vinteraktiviteter
4. Teater, museer
5. Sjunga, spela
6. Lyssna på sagor
berättelser
7. Rita, klippa, klistra
8. Klara av trafikmijöer
9. Sifferlekar, pussel,
spel
10. Lek med bokstäver

32

Föräldra Lika stort Anställdas
ansvar
ansvar
ansvar

Antal/
%

%

%

%

14
26

82
71

4
3

398/100
388/100

25
32
14
19

73
60
76
78

2
8
10
3

398/100
398/100
398/100
397/100

10
27
16

76
72
80

14
1
4

397/100
397/100
397/100

23

74

3

397/100

Dessa uppgifter kommer från Barn 90 projektet Ful. se bilaga 3.

120

Tre fjärdedelar av föräldrarna uppfattar att ansvaret för de flesta
aktiviteterna är lika stort för föräldrar och anställda. Några aktiviteter
var fler föräldrar benägna att ansvara för som att ge barnen
teaterupplevelser, att besöka museer samt att klara av trafiken. Rita,
klippa, klistra är det enda området där förskolan uppfattas ha större
ansvar än föräldrarna.
Vissa skillnader finns i uppfattningarna vid uppdelning efter
föräldrarnas utbildningsbakgrund. Exemplet här gäller ansvaret att
besöka teatrar museer och övriga kulturinstitutioner.
Tabell 7:10 Uppfattningar om ansvar för teater, museer, uppdelat
efter mödrarnas utbildningsbakgrund, anges i procent

Utbildnings
bakgrund
Akademiker
Tjänstemän
Facklärda arb.
Arbetare

Föräldra
ansvar

Lika stort
ansvar

Anställdas
ansvar

%

%

%

Antal /

23,8
34,0
33,3
28,9

76,2
60,6
57,2
62,2

0,0
5,3
9,4
8,9

21/100
94/100
180/100
90/100

%

Av akademikerna uppfattar 76,2 procent att föräldrar och anställda har
lika stort ansvar för teaterbesök jämfört med bara 57,2 procent av de
facklärda arbetarna. Av tjänstemännen är det 34 procent som har
uppfattningen att det är föräldrarnas
ansvar medan det av
akademikerna bara är 23,8 procent som anser det. Ingen akademiker
anser att teaterbesök och besök på museet var de anställdas ansvar.

121

Tabell 7:11Uppfattningar om ansvar för att rita, klippa och klistra
uppdelat efter mödrarnas utbildningsbakgrund, anges i procent

Utbildnings
bakgrund
Akademiker
Tjänstemän
Facklärda arb.
Arbetare

Föräldra
ansvar

Lika stort
ansvar

Anställdas
ansvar

%

%

%

Antal/
%

9,5
11,7
10,6
10.1

66,7
66,1
76,7
79,8

23,8
19,1
12,8
10,1

21/100
94/100
180/100
89/100

Några fler av föräldrar med längre utbildning (akademiker och
tjänstemän) har uppfattningen att det är de anställdas ansvar att "måla,
rita, klippa och klistra" med barnen. Bara en tiondel föräldrarna anser
att "rita, klippa och klistra" enbart är ett föräldraansvar. Jämför med
kulturaktiviteter i tabellen ovan (tabell 7:10) är det i vissa grupper 20
procent fler som anser att teaterbesök är föräldrarnas ansvar. En
slutsats som kan dras av dessa resultat är att det förekommer olika
uppfattningar om fördelningen av ansvaret för olika aktiviteter
samtidigt som att ansvaret i så hög grad ansågs lika stort för föräldrar
och anställda. Det innebär också att de anställda ges mandat att bidra
med fostran och utveckling av barnen, åtminstone som ersättning för
föräldrarna och ett tillägg till det de gör i hemmet. Föräldrarna vill
själva ansvara för religion, livssyn och ideologiska frågor. En del av
komplement till hemmet utgörs av de aktiviteter, som föräldrarna
gärna överlåter till förskoleverksamheten att ansvara för. Några
exempel härpå är "rita, klippa och klistra" samt "spela och sjunga" det
vill säga kreativa skapande aktiviteter.

Sammanfattning och slutsatser
I ett av målen för förskoleverksamheten förutsätts att en relation
mellan föräldrar och anställda etableras för att verksamheten ska
kunna utgöra komplement till hemmet. I intentionerna finns följande
antaganden: Möjligheterna att kunna komplettera hemmet infinner sig
när föräldrar och anställda är överens om vad det enskilda barnet har
för behov. Det skall ordnas förutsättningar för att relationen skall
byggas upp och vidmakthållas. Detta skall ske i form av planerade
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mötestillfallen. Några viktig fora för föräldrasamarbete
är
invänjningen, enskilda samtal eller föräldrasamtal, där det enskilda
barnets behov skall ges tid och utrymme samt den dagliga kontakten
och föräldramöten kvällstid.
I teoretiska termer kan man säga att i det pedagogiska programmet
förs in ett antal principer för hur samarbetet skall byggas upp och hur
de anställda skall förhålla sig i detta avseende. Jag ser det som att det
tillsammans utgör en samarbetskod utifrån vilken de anställda skall
planera och utföra sin verksamhet. Huruvida de anställda sedan tolkar
och utför sitt arbete sammanhänger med en rad faktorer vilka jag
kommer att resonera kring här.
Det är emellertid inte alldeles självklart att de anställda kan ta till
sig föräldrarnas inflytande, trots alla de uppräknade exempel på
tillfallen till kontakter som fanns i intentionerna och som också
genomförs. Den enskilde pedagogen äger rätt att bedöma hur arbetet i
verksamheten skall bedrivas, utifrån rådande omständigheter.
Resultaten antyder att föräldrainflytande inte alltid anses nödvändigt
ur de anställdas synvinkel. Tvärtom framkom att för mycket
inflytande försvårar sammanjämkningsprocessen, det blir fler viljor
och åsikter att ta hänsyn till. De anställda har ansvaret för att det som
planeras också skall vara möjligt att genomföra samt att det passar
alla barn. De anställdas yrkeskunskaper avgör vad som sker. Den
ökade decentraliseringen måste även innebära att ramarna är vida och
att förändringar tar tid. Målet med föräldrarnas inflytande verkar inte
vara klart och det kan bidra till det motstånd som vissa av de anställda
ger uttryck för.33
Skillnaderna var stora mellan kommunerna. Av de anställda i
Sollefteå kommun var fler av den uppfattningen att föräldrarna skulle
utöva inflytande, än de var i de andra kommunerna. Sollefteå är en
kommun med många glesbygdsförskolor och många familjedaghem.
Möjligen kan det förklara att de anställda har mer ingående kännedom
om och kontakt med föräldrarna och accepterar deras inflytandet på ett
annat sätt.

"Att styra verksamhet genom målformuleringar som skall tolkas av aktörerna
innebär att fattade beslut inom utbildningssektorn blir mer och mer abstrakta.
Måldokumenten blir vidare och avståndet mellan formuleringsarenan och
realiseringsarenan ökar." Bo Lindensjö och Ulf P. Lundgren. (1986:3) Politisk
styrning och utbildningsreformer. Liber, Utbildningsförlaget, 75.
33
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Merparten av föräldrarna anser att de ska vara med och påverka
verksamheten och då främst de övergripande frågorna. Därefter har
frågan om en slags ansvarsfördelning för fostran av barnen behandlats.
Det finns en uppdelning av ansvaret mellan föräldrar och de anställda
i fråga om olika områden i barnens fo stran. I de flesta områden anser
föräldrarna sig huvudansvariga för barnens fostran föräldrarna anser
sig mer ansvarig för livsåskådningsfrågor och politik. Men när barnet
har barnomsorg kan ansvaret för olika aktiviteter delas lika mellan
föräldrar och anställda i de flesta fall. Här visade resultaten att
aktiviteter som har med kreativitet och skapande att göra ansågs av
flera vara de anställdas ansvar.
Föräldrarnas uppfattning om information
Merparten av föräldrarna anser att de anställda gav tillräckligt med
information både om verksamheten och om barnets utveckling och
välbefinnande. De flesta verkar också nöjda med den kontakt de hade
med de anställda. En grupp verkar mindre nöjda och uttrycker sitt
missnöje med informationen. De kände att de själva fick ta initiativ
och ställa frågor för att få veta någonting men n är de frågade de fick
svar.
Relationens kvalitet kom till uttryck genom utsagorna t.ex. i form
av berömmande ord om de anställda. Vissa föräldrar upplever att de
anställda vet bäst vad som skall ske och på vilket sätt det genomförs.
Den kunskap de anställda har om barn och barns behov uppfattas av
vissa föräldrar ge legitimitet åt de anställda att självständigt besluta i
frågor som rör verksamheten, de anser att -"personalen vet bäst".
Föräldrarna anser också att det är också de anställdas uppgift att
informera om hur verksamheten är organiserad.
De anställdas uppfattningar om föräldrainflytande samvarierar
med yttre och inre ramar
Intentionerna, både de statliga och de kommunala, är en del av de yttre
ramar som måste finnas för verksamhetens genomförande. De anger
inriktningen för verksamheten och i det här fallet ger intentionerna
anvisningar om samarbetet mellan de anställda och föräldrarna.
Huvuddragen i anvisningarna innebär att i och med att samarbetet
utvecklats ska de anställda och föräldrarna tillsammans kunna avgöra
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vad varje barn behöver för att verksamheten på bästa sätt ska
komplettera hemmet.
I Pu framkom det att ett stort antal av de anställda uppfattade att
verksamheten kan planeras utan detta inflytande från föräldrarna. Hur
kan man förstå de anställdas uppfattning att det går bra utan
föräldrarnas inflytande? Själva menar några att det i vissa fall bara blir
svårare att avgöra vad som skall ske om allt för många uttrycker sina
åsikter. Visserligen har synen på föräldrarna förändrats över tid från
att ha varit informationsmottagare till att även innefatta förväntningar
om engagemang och medverkan. Men kanske har inte formerna för
inflytande och engagemang utvecklats i samma takt i verksamheten.
De anställda har i stor utsträckning fatt besluta på egen hand.
Föräldrarna har inte heller krävt att få medverka.
De anställdas uppfattning om yrket förefaller också vara en viktig
faktor vid kontakten med föräldrarna. Om de anställda ser sitt arbete
som en service till föräldrarna är de mer inställda på att ta till sig deras
åsikter och tillsammans med dem besluta vad som bör ske. De
anställda som menar att verksamheten är deras angelägenhet och att
"vi vet bäst vad som kan genomföras" kan ses som ett led i de
anställdas professionaliseringssträvanden.34 De anställda har större
behov av att utforma verksamheten för att passa alla än för att passa
några få. De måste handla utifrån det bästa omdömet, sett ur yrkets
profession. Autonomin i förhållande till klientgruppen är komplicerad
för förskollärare. De har åtminstone tre klienter, föräldrar, barn, och
samhället/kommande generationer att ta hänsyn till. Några av de
anställda gav uttryck för att föräldrarna vill utöva inflytande men att
de varken kan eller har tid till det. Det kan i sin tur dölja en osäkerhet
hos de anställda om hur de skall nå varje enskild förälder.
Förutsättningarna för samarbetet utformas utifrån de traditioner som
finns i den enskilda förskolan och utifrån det som tidigare byggts upp
av de anställda. Förändringar som innebar ett större inflytande från
föräldrarnas sida tar tid att arbeta in. Det krävs nya rutiner, dessutom
krävs diskussioner om vad inflytandet egentligen skall avse.
Förutsättningarna i form av inre ramar, tider, arbetsscheman, antal
anställda och traditionerna utgör en komplex struktur där föräldrarna i
Profession kommer från latinets "professio" med betydelsen erkännande, uppgift
eller yrke. "Profession" är e tt yrke, i synnerhet ett yrke med högre utbildning, men
betyder även yrkeskår. Selander, Staffan. Kampen om yrkesutövning, status och
kunskap. Professionaliseringens sociala grund. Lund: Studentlitteratur, 1989,12.
34
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de flesta fall inbjuds att "vara med och tycka" men där avgörandet
ligger hos de anställda. Förskollärarna har i sin utbildning behandlat
föräldrasamarbete och har kunskaper om hur föräldrasamarbete bör
utformas. Samarbetet med föräldrarna har förändrats över tid och de
intentioner som innebär ett aktivt inflytande från föräldrarnas sida är
något som inte fanns med på samma sätt i de tidigare intentionerna
(under 1970-talet). Det kan finnas brister i implementeringen av det
pedagogiska programmets intentioner. Även om förskollärarna har en
betydande handlingsfrihet arbetar man vanligtvis efter relativt fasta
rutiner. Strävan att behålla dessa rutiner kan bidra till att "de
professionella" är svåra att styra med nya styrdokument. Även om
intentionerna säger att föräldrarna skall vara med och påverka innehåll
och utformning så är det de anställda som avgör vad som sker. Ur
förskollärarnas och barnskötarnas perspektiv måste det anses finnas
uppgifter som är specifika för yrkesutövarna. I den belysningen kan
samarbetet bli problematiskt om man inte håller isär den kunskap som
är allmän och den kunskap som är yrkesspecifik. Med andra ord kan
föräldrarnas inflytande över verksamheten uppfattas deprofessionaliserande om det innebär att föräldrar ges inflytande över den
pedagogiska verksamheten.35 Ett sådant inflytande kan tänkas
ifrågasätta att det krävs speciella kunskaper för att arbeta med målen
för förskoleverksamheten.
Med stöd av ovanstående kan man konstatera att de anställda har
behov av att handla utifrån omdömet "man gör det som är möjligt att
genomföra". En förskollärare eller barnskötare som arbetar nära
föräldrarna och som har möjlighet att ta hänsyn till barnets bästa och
dessutom kan fatta beslut om vad som skall ske i verksamheten kan
vara svår att styra via program av olika slag. De anställda blir så
kallade street-level bureaucrats. 36 Det innebär att det som å ena
sidan är pedagogens handlingsfrihet och tillgång i yrkesutövandet
samtidigt utgör ett dilemma för politiker. Konsekvensen blir, om man
godtar Lipskys analys, att de som bestämmer innehåll och form för
verksamheten är de som är närmast barnen det vill säga de anställda

35
Berntsson, Paula. "Förskolläraryrkets professionalisering," Pedagogiska
forskning i Sverige 2, (1999):, 205.
36 Lipsky, Michael. (1980). Street Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in
the Public Services. New Yourk: Russel Sage.
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pedagogerna i förskolan. Det avgörs inte i riksdagen av politiker eller
genom styrdokument.37
Föräldrarnas uppfattningar om inflytande samvarierar med yttre
och inre ramar
De allra flesta föräldrarna ville ha inflytande över verksamheten.
Många ville även ha ett mer övergripande inflytande. De skrev i sina
fritextsvar om helhetssyn, människosyn och vad verksamheten skall
leda till för barnen på lång sikt. Hur det sedan utvecklas kan till v iss
del bero på de yttre förutsättningarna. Här vill jag visa på ett antal
ramar som verkar ha betydelse för hur samarbetet utformas i
verksamheten.
Föräldrarnas åsikter i förhållande till utbildningsbakgrund har
betydelse för deras åsikter om inflytande i verksamheten. Ju längre
utbildning föräldrarna hade desto mer benägna var de att påverka.
Några menade att de säger till när det är något som inte fungerar och
ytterligare en liten grupp föräldrar överlät helt till de anställda att
bestämma hur verksamheten skulle utformas och vad den skulle
innehålla. De gjorde inte anspråk på att utöva något inflytande.
Tiden {tidsramar) för samverkan ökar om föräldrarnas arbetstid
minskar eller i och med större flexibilitet som förekommer i vissa
yrken. De föräldrar som har möjlighet att hämta barnen när det är
lugnt får ett bättre mottagande än de som hämtar barnen vid
högbelastningstider. Om det ofta blir vid rusningstid som kontakterna
sker är risken att mötet blir negativt för både barn och förälder. Det
har inte med de anställdas kapacitet att göra utan snarare hur flexibel
planeringen av scheman kan vara på avdelningarna i förhållande till
föräldrarnas arbetstider. Mer tid till samtal mellan föräldrar och
anställda innebär möjlighet till rikligare kommunikation, vilket i sin
tur leder till att föräldrarna blir mer insatta i verksamheten och har
större möjlighet till inflytande. Det innebär förmodligen också att de
känner sig mer tillfreds med samarbetet med de anställda.
Föräldrarnas arbetstider ger även olika förutsättningar för påverkan,
både i form av barnens vistelsetid på dagen samt tid till förfogande,
t.ex. vid hämtning och lämning av barnen.
37 Sannerstedt, Anders. Politisk styrning av skolan: svårigheter och möjligheter. I
Forskning om Utbildning (red). Staffan Selander. Symposion Stockholm/Skåne:

1992, 287.
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Föräldrarnas inställning {övriga ramar) till de anställdas arbete verkar
ha betydelse för hur kommunikationen utvecklas. Några föräldrar
menar att deras åsikter är viktiga och de framför dem. Det finns även
föräldrar som menar att de anställda "kan sin sak" därför säger vi
ingenting om hur vi vill ha det. Vi säger till om vi tycker att "något
blivit fel" eller "att något inte fungerar" Det framgår också att många
är nöjda med det som erbjuds. Det är dock så att föräldrarna i stor
utsträckning anpassar sig till de anställdas krav och går till de möten
där information ges och kommer till kvartssamtal på utsatt tid.
Organisationen {organisatoriska ramar) av föräldramöten och
enskilda samtal är viktiga för det är vid dessa tillfallen föräldrarna
upplever att de har största möjligheten att utöva inflytande och ta del
av information om verksamhetens innehåll och utformning. Detta
visar att en viktig förutsättning för att arbeta med att komplettera
hemmet är att det organiseras särskilda samtal där det enskilda barnet
och familjen står i fokus. Det kan ju vara så att så länge barnen mår
bra och trivs så finns det annat att engagera sig i som förälder, än
innehållet och arbetet i förskolan.
I detta kapitel har samarbetet mellan de anställda och föräldrarna
fokuserats samt hur verksamheten kan komplettera hemmet genom en
slags samvarkansfostran. Detta förhållningssätt kan i vissa fall utgöra
ett hinder för de anställda i yrkesutövningen. Om alltför individuella
krav ställs uppstår svårigheter i att ordna en verksamhet som passar
alla barn. De flesta föräldrar vill påverka, men inte alla upplever att de
kan göra det. Några menar att de påverkar om det behövs. De flesta
menar att de anställda vet bäst vad som är möjligt att genomföra. I
nästa kapitel behandlas de anställdas uppfattningar om vad som styr
innehållet och utformningen av arbetet i förskola och familjedaghem.
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Kapitel 8

De anställdas uppfattningar om vad som styr
innehåll och utformning av verksamheten
Förskolan ska enligt intentionerna utgöra komplement till hemmet och
för att det ska kunna förverkligas krävs att en relation till hemmet
skapas. I detta kapitel belyser jag följande frågor: Uppfattar de
anställda, i sitt yrkesutövande, att de påverkas av barnens
hemförhållanden och av föräldrarna? Påverkas de anställda av de mål
som uttrycks för verksamheten i de statlig och de kommunala
styrdokumenten?
Var och en av undersökningspersonerna i Pul uppmanades att
markera tre av nio faktorer med avseende på vad som styr dem mest i
det dagliga arbetet med barnen. Samtliga markeringar summerades
och de resultat som framkom visar att de flesta anställda uppfattar
föräldrar och barn som mest styrande i det dagliga arbetet. En annan
betydande styrfaktor är arbetskamraterna. Därefter kom närmiljön,
"kommunala riktlinjer", lokalernas utformning samt traditioner och
rutiner. Jag belyser dessa områden mer ingående utifrån de fritextsvar
som de anställda gav i samband med enkätsvaren samt i relation till
inre och yttre ramfaktorers begränsningar och de friutrymmen som
återstår.

Föräldrar och barn uppfattas som styrande
Hela 60 procent av förskollärare och dagbarnvårdarna anser föräldrar
och barn mest styrande och av barnskötarna är det 53 procent som
anser det. På vilket sätt upplevs då föräldrar och barn styra
verksamheten? Barnens närvarotider och barngruppens samman
sättning styr verksamhetens utformning enligt de anställda. Antalet
barn i gruppen påverkar också de anställdas valmöjligheter. Om det är
för många barn per vuxen uppfattar de anställda sig vara begränsade
genom att de är hänvisade till att vara inomhus eller ute på gården. De
kan inte gå ifrån gården eller göra besök i närområdet på samma sätt
som när det är få barn i gruppen.1 Att barn kommer och går när
Antalet barn per årsarbetare har förändrats och det kan vara på sin plats att
redovisa en sammanställning av det här. 1990 var antalet barn pe r årsarbetare 4 ,2
barn, 1991, - 4,5, 1992, - 4,9 och 1995 var antalet barn uppe i 5,5 per årsarbetare.
1
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familjen har behov av barnomsorg upplevs av de anställda som att
verksamheten far anpassas till de individuella behov som uppstår. När
de flesta av barnen är samlade, det vill säga från kl. 8.00 till 15.00 sker
det mesta av den planerade verksamheten. Då arbetar man med olika
innehåll i form av temaarbeten, samlingar och utflykter. Det innebär
att verksamheten anpassas till de tider som gäller för de flesta barnen.
Det i sin tur medför att barn med andra vistelsetider har svårare att
delta i dessa aktiviteter. Detta har också visats av Dencik med flera.2
Familjerna har olika sociokulturell bakgrund och därmed olika
förväntningar och krav på förskola och familjedaghem (se även
kapitel 6). De föräldrar som har den längsta utbildningen ställer vissa
krav på verksamheten medan andra föräldrar inte uttrycker sina
önskemål. Det visar sig vara svårt att organisera verksamheten så att
den passar alla barn. Ändå uppfattar de anställda att det är just det de
gör.

Arbetskamrater uppfattas som styrande
De anställda upplever även att de påverkas och styrs av
arbetskamrater. Vissa personer anses vara mer dominanta än andra
och lyckas därigenom driva igenom sin linje. Samtidigt finns en
önskan om att alla skall vara överens. Ingen vill vara den som är
avvikande. Förskolor och familjedaghem är arbetsplatser med nästan
uteslutande kvinnor (98 procent). Enligt Boéthius med flera
förekommer ett förhållningssätt som innebär att de anställda utvecklat
anpassning mer än att uttrycka sina åsikter, vilket ibland kan leda till
stagnation. Ingen vågar ta upp sådant som kan leda till konflikter, man
jobbar bara på. Det blir viktigare att vara överens med

(En ökning med mer än ett barn per årsarbetare). 1998 var det ännu fler barn för att
sedan minskade igen och år 2000 var det 5,4 barn per årsarbetare Statistiska
centralbyrån.. Upp till 18. Fakta om barn och ungdom. Barnombudsmannen 2001,
37.
2 Lars Dencik, Carina Bäckström och Eva Larsson, Barnens två världar. 1992, 279.
De barn vars föräldrar har tider som passar in i daghemmets rytm blir mer tillfreds
än de barn vars föräldrar jobbar på tider när verksamheten är i avtagande. De barnen
"nedmuntras" i stället för uppmuntras och stimuleras av daghemsvistelsen.
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arbetskamraterna än att uttrycka sin egen åsikt.3 Liknande resultat
skriver Pitjo Birgerstam om:
Man måste ha mod att hävda sin åsikt och ha kompetens för att
argumentera för sin sak. Man må ste ock så vara bere dd att böja si g och
kompromissa för att nå en gemensam linje. Men diskussionen och modet
att säga sitt är en förutsättning för detta. 4
I efterhand känner sig den som inte uttryckt sin åsikt ändå "överkörd"
av arbetskamraterna. I en tidigare undersökning som genomförts med
enskilda personer i förskolan framkom att de anställda hade andra
åsikter när de pratade i enrum än de som redovisades i hela
arbetsgruppen. Det visade sig också att planeringen uppfattas mer
styrande än barnen. Det man tidigare planerat tillsammans i
arbetslaget upplevdes viktigare än att anpassa verksamheten till de
spontana behov som uppstår. Det är en ständigt pågående balansgång
mellan det som är planerat och nya behov som uppstår i den
pedagogiska verksamheten. Ibland uppfattas arbetskamraterna
styrande, - de var ju de andra som hade planerat.5
Med vägledning av tidigare studier verkar det vara så att de
anställda upplever sig ha större handlingsutrymme om de har goda
relationer till sina arbetskamrater och till barnen, detta oavsett yttre
förutsättningar.6 När de upplever sig missnöjda med tingens ordning
kan det resultera i att de upplever sitt eget inflytande begränsat och att
andra styr. Handlingsutrymmets begränsning kan liknas med
föreställningar man har om vad som är möjligt att göra och vad som
anses omöjligt. Det skulle kunna tyda på att vid de förskolor där
samarbetet fungerar finns det större möjligheter att utgå ifrån barnens
intressen vid val av innehåll. De anställdas handlingsfrihet kan

Boalt Boéthius, Siv. och Krister, Genier. (1989). Ledare och ledda på daghem. En
analys av hur olika ramfaktorer inverkar på interaktionsprocessen i små
arbetsgrupper. IGOR Arbetsrapport nr 27.
4 Pitjo Birgerstam, (red.) Kvinnligt och manligt i förskolan. Lund: Studentlitteratur.
1997, 97.
5 Agneta Forsberg och Ewa Ivarson, Utvärdering av ålders integrerad verksamhet på
daghem ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. (Umeå Universitet. 1988), 30.
6 Bodil Ekholm och Anna Hedin, Sitter det i väggarna?, 60.
3
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utnyttjas även om det innehåll som föreslås inte finns inom det
traditionella förskoleområdena.7
Närmiljön och lokalerna uppfattas styrande
Personalen uppfattar att lokalerna och närmiljön har stor betydelse för
verksamhetens genomförande. Verksamheten anpassas till vad som är
fysiskt möjligt. Stora lokaler ger större yta per barn och många fler
möjligheter till grovmotoriska aktiviteter. Detsamma gäller
utomhusmiljön. Om det finns lekanläggningar eller stora
naturområden inpå knuten ökar möjligheterna till aktiviteter. Tillgång
till en väl utrustad utemiljö med klätterställningar och andra
lekredskap innebar att barnen vistades ute mer än på de förskolor där
man endast har tillgång till en enkel uteplats. Miljöns utformning och
beskaffenhet har således betydelse för vad som genomförs i
verksamheten.
Styrdokumenten har en styrande inverkan
I denna undersökning uppfattas det pedagogiska programmet styrande
av ca 10 procent av de anställda. Kommunala mål och riktlinjer
uppfattades styrande av ungefar lika stor andel. Det visar att många
känner att de påverkas av att det finns skrivna dokument om
verksamheten och att hänsyn tas till dem. Det pedagogiska
programmet uppfattades övervägande positivt av de anställda när det
presenterades 1987 vilket även bekräftats i denna undersökning.
Samtidigt är det inte oväsentligt att konstatera att mycket av det som
redan tidigare förekom i verksamheten skrevs in i det pedagogiska
programmet och som i och med det bekräftades och fick ökad
aktualitet. Ett exempel på det är det temainriktade arbetssättet som på
många håll förekom långt innan det rekommenderades av
socialstyrelsen.8
"I en öppen och hälsosam organisation finns knappast någon diskrepans mellan de
uttalade normerna och de outtalade, 'man lever som man lär'. I en organisation med
'dåligt klimat' råder ofta en konflikt mellan det klart utsagda och det
underförstådda." Agneta Forsberg och Ewa Ivarson. 1988, 25.
8 Vid en utvärdering av det pedagogiska programmet visade det sig att det upplevdes
positivt av ledningspersonalen och de menade att programmet ger den vägledning de
behöver i arbetet. Även förskollärarna hade en positiv inställning till programmet
7
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Traditioner och rutiner uppfattas styrande
Den egna planeringen kan upplevas styrande. Vid planeringstillfällena
är det ibland så att tidigare planeringar ligger till grund för kommande
planering. Även om personalen upp fattar att det är barnen som i hög
grad påverkar planeringen så visar det sig att de egna rutinerna och
planeringarna kommer tillbaka år från år.9 Detta uttalande från en
förskollärare visar på svårigheten att förändra något:
- Svårigheten när man vill skapa något nytt är att då kommer det
ofta upp det som vi gjorde förra året eller på förra stället.
Förutom de dagliga rutinerna som frukost, utevistelse, lunch,
mellanmål och andra fasta inslag som förekommer i förskolan finns
det lokala traditioner som har sitt ursprung långt tillbaka i tiden.
Förskolans verksamhet baseras på muntliga traditioner och en del av
traditionerna har vuxit sig starka trots att många förändringar har skett
och sker i verksamheten. Vissa av de traditioner och rutiner som
funnits har också kommit på pränt i det pedagogiska programmet.
Exempel på det är, temaarbetet och att vård, omsorg och pedagogik
går hand i hand. Det skulle kunna få till konsekvens att personella,
materiella och pedagogiska förutsättningar påverkar vad som sker i
större utsträckning än de aktuella barnen och barngruppen.

Sammanfattning och slutsatser
Samhällets uppgift är att skapa förutsättningar för föräldrar att kunna
förena yrkesliv med familj och barn.10 Förskoleverksamheten
motiverades med att barnen har behov av olika slag. Det var ett av de
och de tyckte att det innehöll relativt bra beskrivningar av verksamheten. Förskolan
och det pedagogiska programmet. Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 19 93:3.
Stockholm: Fritzes, 78-85.
9 "Planerad verksamhet ur observatörernas perspektiv visar att dagarna är upplagda
på samma sätt med rutiner fri lek och planerad verksamhet. Det bildar ett mönster
som återkommer dagligen." Bodil Ekholm och Anna Hedin. Sitter det i v äggarna?
En beskrivning av daghemsklimat och barns beteende (avhandling för
doktorsexamen), Universitetet i Linköping, 1991, 150.
10 Riksdagens beslut 1985. Förskola för alla barn. (riksdagens proposition
1984/85:209)
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ursprungliga motiven och dessa behov förutsattes
lättare att
tillfredsställa om barnen vistas tillsammans i grupp (se även kap 2).
Även i de anställdas tolkning av uppdraget ingår barnens behov av
social stimulans som en viktig del i yrkesutövningen. Likaså visar sig
detta vara föräldrarnas uppfattning om verksamhetens mål för barnen.
Varje enskild institution utformar sin verksamhet med ledning av
riktlinjerna och den tolkning de gör av dem. I det innehåll (natur,
kultur, samhälle) som finns i anvisningarna sägs att man skall utgå
från barnets sociala och kulturella miljö. Barnen skall vara
utgångspunkt för innehållet i planeringen. Innehållet som väljs ut av
de anställda och de motiveringar de gör vid dessa val visar att de
anställda uppfattar att de utgår ifrån barnens behov i första hand, eller
utifrån individens bästa. Det är barnet som har eller kommer att ha
behov av det valda innehållet. Detta kan ses som en indikation på att
de anställda omfattas av den rationella koden ibland kallad
nyttokoden. Uttryck för den kan identifieras i det pedagogiska
programmet och kommer även till uttryck i de anställdas utsagor.
De vida ramar som finns i det pedagogiska programmet angående
innehåll och uppläggning av verksamheten påverkar de anställda till
en del. Men svag klassifikation och inramning ger upphov till att nya
informella ramar skapas. Dessa ramar utgörs i hög grad av de
uppfattningar de anställda har om hur verksamheten borde bedrivas.
En av förutsättningarna är det pedagogiska programmet där man
formulerat förskolans samhälleliga funktion. Här har jag studerat hur
de anställda uppfattar det som skrivs i läroplanen för förskolan.
Verksamheten skall komplettera hemmet och barnets sociala och
kulturella miljö i övrigt. Svingby har studerat lärares (i den
obligatoriska skolan) uppfattningar om skolans officiella mål. Hon har
i sin avhandling utifrån ramfaktorteoretiskt tänkande vidareutvecklat
den "informella strukturens" betydelse. Hon menar att lärarens
handlingar bestäms av de "praktiska teorier" om lärande som den
enskilda läraren har samt de faktiska förutsättningar som råder.
Lärarens handlingar bestäms av dessa faktorer men också av hans/hennes
perception av situationen och dess förutsättningar. Vad som uppfattas av
en lärare - och hur man uppfattar - kan bl. a. föras tillbaka på
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hans/hennes värdesystem eller "pedagogiska grundsyn" även den
informella strukturen avgör hur mycket av frihet som utnyttjas.11

Ytterligare en dimension kan läggas till Svingby med flera, nämligen
den att förskolans verksamhet bygger på arbetslagsprincipen, de
anställda samarbetar om såväl uppläggning som mål och innehåll. Det
innebär att mer än en tolkning och "pedagogisk grundsyn" ligger till
grund för den praktiska handlingen.
I den dagliga verksamheten skapas regler, vanor och rutiner som
har till syfte att underlätta arbetet för de anställda. Det finns
arbetsuppgifter som sammanfaller med ett visst schema. Den personal
som öppnar på morgonen ordnar också frukost till barnen. Den
personal som stänger på kvällen ansvarar för aktiviteterna på
eftermiddagen. Att organisera verksamheten på det sättet är till för att
underlätta men innebär även att det styr vad som skall göras och vem
som skall göra vad. Att upprepa vissa sysslor blir en vana, en vana kan
bilda norm, en norm blir till tradition och av tradition gör vi som vi
alltid har gjort. Strävan att behålla det som byggts upp under årens
lopp bidrar till att förändringar blir svåra att genomföra. De normer
och traditioner som utformats under årens lopp påverkar uppläggning
och innehåll för det som sker nu i verksamheten. De anställda
uppfattar att det är barnen och deras vistelsetider som styr mest. Den
ambitionen finns säkert och hänsynen till barnen tas även vid
schemaläggning för de anställda. En styrande faktor är ändå de
strukturer som byggts upp tillsammans med de fysiska
förutsättningarna, det vill säga, den "informella strukturen" och de
"uppfattningar" om vad verksamheten skall ge barnen (och
föräldrarna).
Man kan även här lägga märke till att de anställda bidrar till att
ringa in sitt uppdrag för att inte hamna utanför det tilldelade området
(mellan hemmet och skolan). Det som uppfattas styrande är också det
som ingår i förskolans uppgifter. De anställda har motiveringar som
att barnens behov ligger till grund för uppläggning och utformning av
innehållet i förskolan. Inget innehåll motiveras direkt med att barnen
skall lära sig något i förskolan. Motiven går hand i hand med den
läroplan som här varit föremål för
analys det pedagogiska
programmet. Där kan man läsa att förskolan skall utgå ifrån barnen
11 Gunilla Svingby, Läroplaner som styrmedel för svensk obligatorisk skola.
(Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 1978. Nr 26,1978), 123.
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och bygga en verksamhet utifrån den närmiljö som barnen befinner sig
i. De anställda håller sig också nära de traditioner som finns för
verksamheten lokalt och i samhället. Föräldrarnas arbetstider och
barnens vistelsetider styr och innehåll är baserat på tankar om att
barns lärande och utveckling sker alltjämt och överallt och att man i
förskolan inte avskiljer vissa situationer eller stunder speciellt för att
lära barn.
Även här finns uttryck för den samarbetskod som jag tidigare
argumenterat för. De anställda uppfattar att de påverkas mest av
föräldrar, barn och arbetskamrater. Samarbete upplevs som en
integrerad del av arbetet på gott och ont.
Här har vi kunnat konstatera att de anställda i hög grad arbetar efter
de intentioner som finns i det pedagogiska programmet och de
kommunala riktlinjerna. De anställda uppfattar inte att de styrs av
styrdokumenten utan av barnen och föräldrarna (vilket var den
ursprungliga tanken och det finns tydligt uttryckt i det pedagogiska
programmet). Verksamheten utvecklas av arbetslaget och samarbetet
kan ibland upplevas komplicerat, ändå är även detta en indikator på att
man arbetar utifrån intentionerna om samarbete.
Nu återstår att i nästa kapitel sammanfatta de resultat som
framkommit i de olika kapitlen. Därefter för jag en diskussion om vad
de anställda och föräldrarna uppfattar ingå i förskolans uppdrag "att
komplettera hemmet" betraktat ur ett ramfaktor- och ett
läroplansteoretiskt perspektiv. Avslutningsvis kommer jag också att
diskutera de administrativa och organisatoriska förändringar vilka
förskolan varit föremål för de senaste åren och vad dessa kan ha för
betydelse för relationen mellan hem och förskola framgent.
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Kapitel 9

Sammanfattning och diskussion
I detta kapitel sammanfattar jag kort det jag kommit fram till i mina
analyser. Därefter behandlar jag komplement till hemmet ur de
anställdas och föräldrarnas perspektiv, ur ett enskilt barns perspektiv
samt ur ett samhälleligt perspektiv.
Syftet med denna avhandling har varit:
- att analysera de statliga och kommunala styrdokumenten för förskola
och familjedaghem med avseende på uppdraget att vara ett
komplement till hemmet och till barnens sociala och kulturella miljö i
övrigt,
- att beskriva och söka förstå hur de anställda i förskola och
familjedaghem uppfattar sitt uppdrag att vara ett komplement till
hemmet,
- att beskriva och söka förstå hur föräldrar uppfattar den kommunala
förskoleverksamheten som ett komplement till hemmet.
Vad avses med att förskolan skall utgöra ett "komplement till
hemmet"? Inte någonstans i utredningar eller styrdokument har
uttrycket problematiserats eller tydliggjorts. Jag har funnit att
uttrycket "komplement till hemmet" har haft olika innebörder under
olika årtionden. De kontextuella förutsättningarna gällande barnens
hemmiljö och förskolans utformning har varit avgörande hur detta
komplement tolkats under olika tidsperioder och i varje enskilt fall.
I detta arbete, som omfattar perioden 1990-1995, belyses hur
relationen mellan hem och förskola uppfattas av de anställda i
förskolor och familjedaghem samt av föräldrar. Materialet som ligger
till grund för analyserna är hämtade ur Personalundersökningen (Pu)
samt Föräldraundersökning 1 och 2 (Ful, Ful). Denna studie bidrar
till att öka kunskapen om hur förskolans uppdrag kommit att uppfattas
ur föräldrars och de anställdas perspektiv. Avsikten här är att redovisa
de pedagogiska frågorna. De samhälleliga strukturerna finns belysta i
andra studier.1
Resultaten av undersökningarna ger vid handen att innebörderna av
"komplement till hemmet" är multipla och att tidigare innebörder
1 Jfr t.ex. Hans Bengtsson (1995). Förskolereformen, en studie av implementeringen
av svensk välfärdspolitik 1985-1991. (avhandling för doktorsexamen, Lunds
Universitet).
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finns överlagrade i det pedagogiska programmet. Programmet i sin tur
skissar en arbetsgång som ger personalen anvisningar om hur arbetet
ska organiseras samt vilket innehåll som ska förmedlas. Uttrycket
"komplement till hemmet" har kommit att användas i betydelsen
tillägg, utöver det hemmet ger, både materiellt, i form av miljö,
lokaler och socialt, i samspelet barnen emellan samt som stöd till
föräldrarna i deras fostran av barnen. Samtidigt har föräldrar inte
tillgång till förskoleplats om de inte arbetar eller studerar. Det år
barnet fyller 6 år har barnet rätt att delta i förskoleverksamhet 525
timmar per år. Numera benämns verksamheten för sexåringar
förskoleklass.
Målet med förskolans verksamhet, enligt det pedagogiska
programmet, är att ge barnen bästa möjliga förutsättningar att utveckla
sina tillgångar. Förskolan skall även tillgodose samhällets behov av att
överföra värderingar, kunskaper och färdigheter till nästa generation.
Jag har kunnat visa att både de anställdas och föräldrarnas
uppfattning om målet med förskolans verksamhet är att den stimulerar
barnens sociala utveckling. Men det finns skillnader i uppfattningar
om barnens fostran, både mellan yrkesgrupper i förskolan och mellan
föräldrar. Förskollärarna står för en förändringsinriktning och de
förespråkar utveckling och planerad pedagogisk verksamhet.
Dagbarnvårdarna är mer inriktade på här och nu och står därigenom
för kontinuitet. Många av barnskötarna uppfattar förändring och
utveckling som något viktigt medan andra menar att det är här och nu
som skall prioriteras. Föräldrarna anser förskolevistelsen i sig socialt
stimulerande, inte specifikt de planerade aktiviteterna. Framförallt
menar föräldrarna att barnen utvecklar sin förmåga att umgås med
andra barn genom att vistas i förskolan och att det sker genom - det
liv de lever där. Föräldrar med längre utbildning är mer
förändringsinriktade, de med kortare utbildningar betonar i stället här
och nu och står för kontinuitet. De anställda är mer inriktade på att
planera för och organisera verksamheten så att den stimulerar social
utveckling. De olika förhållningssätten
visar en del av de
komplikationer som uppstår i relationen hem - förskola och som kan
ha sin grund i olika syn på barnens fostran.
I det pedagogiska programmet har förskolans innehåll delats in i tre
huvudområden, dessa är natur, kultur och samhälle. Det innehåll som
de anställda uppger att de arbetar med handlar i stor utsträckning om
naturen, årstidsväxlingarna samt våra svenska traditioner i samband
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med jul, påsk, midsommar och andra högtidsdagar. Min slutsats är den
att de anställda är bundna till ett visst traditionellt förskoleinnehåll
trots de vida yttre ramar som anges för verksamheten. Det innehåll
som de anställda uppfattar vara angeläget, är också det innehåll de
anser sig ha mandat att arbeta med. Det finns implicit i b åde statliga
och kommunala styrdokument, att de anställda skall utforma en
verksamhet anpassad både till hemmet och till skolan. Att i nära
samarbete med föräldrarna och utan att ta över något av skolans
ansvar forma en verksamhet är grundförutsättningen för de anställda i
förskola och familjedaghem. Det utgör o ckså begränsningar i vad de
anställda uppfattat att de kan och inte kan göra.
De anställda uppger att det är barnens behov och intressen som är
utgångspunkt för val av innehållet i temaarbetet. Det verkar vara så att
det är inre ramar i form av de anställdas uppfattningar om vad
förskoleverksamhet "är och bör vara" som styr mer än barnens
intressen. De anställda styrs även av fysiska ramar som finns för
verksamheten. Tillgänglighet och geografisk placering är styrande
faktorer. Det verkar vara så att ett innehåll motiveras utifrån barnens
behov och nyttan av att hålla på med ett visst innehåll, i och med det
kan man tala om innehållsramar. Motiveringen förstärks
av
förskolans geografiska placering, att förskolan finns i en stad, eller att
förskolan finns i närheten av skogen eller på landet. Det de anställda
ger uttryck för är det som i läroplansteoretiska termer benämns den
rationella koden, eller som den ibland kallas nyttokoden. Det vill säga
anställda gör det som är praktiskt möjligt att genomföra och som
dessutom är till nytta för barnet/individen nu eller i framtiden.2
Det finns även andra slags innehåll, vissa förefaller vara influerade
av barnens intressen.(Jfr kap 5. Barnens intresse av att tillverka saker,
lådbil är ett exempel). Det visar att viss del av det friutrymme som
finns också utnyttjas. De anställda är bundna av den geografiska
placeringen av förskolan och hemmet, vilket kan innebära att barnet
far "mer av samma" som det far i hemmet men det kan likväl innebära
att verksamheten kompletterar hemmet i andra avseenden.

Undervisning med framtidsinriktning. Ulf P Lundgren, Between Hope and
Happening: Text and context in curriculum. Viktoria Deakin University Press.
(1983) The second feature of the rational curriculum code was the interest in the
individual. Curriculum thinking came to be centred around the individual. Even the
concept curriculum came to be defind from the needs of the individual.
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De vida ramar som finns i förskoleverksamheten angående innehåll
och uppläggning utnyttjas endast till viss del. Förskolan kännetecknas
av svag klassifikation och svag inramning, det vill säga
ämnesgränserna är suddiga och tonvikten läggs på hur arbetet utförs. I
denna otydliga kontext skapas nya informella ramar. Dessa ramar
utgörs i hög grad av de uppfattningar de anställda har om hur
verksamheten borde bedrivas. Svingby har utifrån ett ramfaktorteoretiskt tänkande vidareutvecklat den informella strukturens
betydelse. Hon menar att även den informella strukturen avgör hur
mycket av frihet som utnyttjas. De anställdas föreställningar om vad
som ska göras och deras överenskommelser om hur.3
I mitt material har jag kunnat visa att de anställda uppfattar att de
påverkas av föräldrar och barn när de utformar verksamheten. Det
framgår att de vanor och rutiner som de anställda byggt upp och de
uppfattningar de har om verksamheten, avgör vad verksamheten
kompletterar hemmet med. De anställda kan åstadkomma det de själva
uppfattar vara möjligt, varken mer eller mindre. Hur det så kallade
friutrymmet används av de anställda beror på hur fasta de egna
reglerna och rutinerna hunnit bli. Den uppfattning de anställda och
föräldrarna ger uttryck för, visar att de tagit intryck av föreställningen
om att förskolan har ansvar för barnens sociala utveckling, samt att
förskolan förbereder barnen för den kommande skoltiden utan att
konkurrera med vare sig hemmet eller skolan.
Frågan om vad föräldrar och anställda anser att förskolan
kompletterar hemmet med har diskuterats explicit i ett kapitel. De
intentioner som framförs i de kommunala riktlinjerna och i det
pedagogiska programmet har jämförts med de anställdas och
föräldrarnas uppfattningar. Många likheter i uppfattningar
förekommer. Människorna som finns i förskolan, både barn och
vuxna, uppfattas vara en viktig förutsättning för barnens sociala
fostran. De anställda menar att de målmedvetet fostrar barnen och att
barnen lär sig mycket i förskolan. Lokalerna och miljön utgör
"komplement" liksom stödet till föräldrarna.
Olikheter i uttryckssäten angående "komplement" blev tydliga i
enkätsvaren. Föräldrarna utgår ifrån ett "individperspektiv" (sitt barn)
och de anställda utgår från ett "grupperspektiv" (alla barn i gruppen).
3 Gunilla Svingby, Läroplaner som styrmedel för svensk obligatorisk skola.
Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 26, (1978).
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Förskoleverksamheten är uppbyggd av sociala relationer och det
framgår tydligt i denna avhandling. Det har utvecklats
"relationsberoende innebörder" angående hur föräldrar uppfattar
verksamheten, vilket även Kärrby visat i en undersökning om kvalitet
i förskolan.4 De föräldrar som upplevde att de hade en bra relation till
de anställda var också mer positiva till förskolan och kvalitén i
verksamheten. I min undersökning framkom liknande tendenser när
det gäller "komplement till hemmet". De föräldrar som var nöjda med
relationen till de anställda verkar också mer nöjda med verksamheten
som sådan. Av det kan man dra slutsatsen att i och med att
verksamheten i förskolan har svag klassifikation och svag inramning
blir arbetssättet och innehållet svårt för föräldrar att bedöma. Det blir
istället, känslan av hur god relationen mellan föräldrar och anställda är
som avgör om varsamheten uppfattas vara bra eller inte.
I det pedagogiska programmet förespråkas att samarbete mellan
förskola och hem skall etableras. Formerna för hur det skall ske bör
utformas i samförstånd mellan de berörda parterna. Det är dock de
anställda som ansvarar för att så sker. Det framställs som att
samarbetet är "sättet" för att verksamheten skall kunna utgöra
komplement till hemmet. I Pu framkom att en stor del av de anställda
uppfattar att verksamheten kan planeras utan föräldrarnas inflytande.
Det kan ha sin förklaring i att de anställda uppfattar att föräldrar inte
har tid att engagera sig i "deras verksamhet" och att se föräldrar som
samarbetsparter i verksamhetsfrågor ingår inte i samtligas
föreställningar. Dessutom kan föräldrarnas inflytande innebära att
"sammanjämkningsprocessen" försvåras ytterligare.
Hur de anställda uppfattar sitt eget yrke förefaller vara en viktig
faktor vid kontakten med föräldrarna. Vissa av dem ser sitt arbete som
en service till föräldrarna är mer inställda på att ta till sig föräldrars
åsikter och tillsammans med dem kan de avgöra vad som bör/skall ske
i verksamheten. Andra menar att verksamheten är deras ansvar och att
de vet bäst vad som bör/skall genomföras. De flesta anställdas uttryck
tyder på att de vill utforma verksamheten för att den skall passa "alla
barn" och inte bara "några få". De måste handla utifrån sitt
professionella omdöme. Förutsättningarna för samarbetet utformas
också utifrån de traditioner som finns i den enskilda förskolan, det vill
Gunni Kärrby, Föräldrars up pfattning om kvalitet i daghem. Socialvetenskaplig
tidskrift. 2 (1995), 208-226.
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säga det som tidigare byggts upp av de anställda. Förändringar som
innebär ett större inflytande från föräldrarnas sida tar tid att arbeta
fram, dessutom krävs diskussioner om vad inflytandet egentligen skall
avse.
Mina resultat visar att de allra flesta föräldrarna har uppfattningen
att de vill vara med och påverka verksamheten i förskolan. Vid
närmare analys framkom att utbildning är en faktor som har betydelse
för föräldrarnas uppfattning om inflytande. Föräldrar med lång
utbildning ville nästan alla vara med och påverka, medan föräldrar
med kortare utbildning i större utsträckning överlämnade till de
anställda att bestämma.
Hur samarbetet mellan föräldrar och anställda utvecklas har att
göra med en rad olika förutsättningar eller ramar som samvarierar
med varandra. Tiden är en viktig ram, kortare arbetstid för föräldrar
innebär kortare förskolevistelse för barnet, vilket i sin tur innebär att
föräldrarna har tid att samtala med personalen om verksamheten
exempelvis vid hämtning av barnet på eftermiddagen. Föräldrarnas
inställning till de anställdas kompetens är en faktor som inverkar på
samarbetet. Vissa säger bara sin mening när de är missnöjda, i övrigt
överlåter de till de anställda att avgöra hur verksamheten skall
bedrivas och vilket innehåll som skall prioriteras. Hur olika möten
organiseras är också av betydelse för hur föräldrarnas inflytande skall
kunna ske.
Ett intressant resultat vid analysen av det pedagogiska programmet
är de anvisningar som anges för att förskolan skall utgöra komplement
till barnens hem. Dessa anvisningar kan jämföras med ett antal
principer som bör vara uppfyllda för att kunna benämnas kod. De
samlande principerna i denna kod är för det första inskolningen av
barnen i förskolan. Den bygger på anpassning och samspel mellan
föräldrar och anställda med utgångspunkt i "barnets bästa". För de
andra är det daglig kontakt, planerade föräldrasamtal, föräldramöten
och andra former för samverkan. För det tredje skall de anställda
samarbeta i arbetslag och i samarbete med föräldrar
och
arbetskamrater avgöra vad som är bäst för varje enskilt barn. Detta
tillsammans menar jag bildar en kod som består av samarbete och
relationsskapande. Jag benämner den för samarbetskod. Denna kod
genomsyrar både det pedagogiska programmet och de kommunala
riktlinjerna. Översatt i praktisk verksamhet kan denna kod verka helt
naturlig icke desto mindre blir "samverkansfostran" en tydlig symbol
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för vad förskolan fått till uppgift att ansvara för, nämligen en
verksamhet som utgör "komplement till hemmet".
Alla anställda har inte gått in i denna "samverkansfostran" av
barnen. Det har inte heller alla föräldrar gjort. Däremot är både
föräldrar och anställda eniga om att förskolan skall söija för barnens
sociala utveckling. Föräldrarna är även angelägna om att det enskilda
barnet, det vill säga deras eget barn, har det bra och utvecklas i
förskolan. De flesta vill ju, som redan nämnts ovan, också vara med
och påverka vad som sker där.
En viktig aspekt av "komplement till hemmet" är betoningen på det
individuella. Vaije barn är unikt och behöver individuell pedagogisk
vägledning. Verksamheten i förskolan genomförs i grupper med 15-20
barn och 2-4 vuxna samt i familjedaghemmet med 3-7 barn och en
vuxen. Samverkan med många i en organisation kräver regler och
struktur. Det kan till och med vara så att alltför stor frihet och alltför
många kombinationsmöjligheter begränsar det faktiskt möjliga och
därmed också möjligheten att komplettera för det enskilda barnet.
Låt mig ge ett exempel på vad individanpassning kan innebära i en
vardagssituation. Ina, 4 år, har diabetes. Hennes behov är tydligt och
påtagligt och av sådan art att det måste prioriteras. De dagar hon är i
förskolan behöver hon två extra mellanmål, ett kl. 09.30 och ett kl.
16.00. De anställda skall ta hänsyn till det enskilda barnets behov samt
eventuella övriga önskemål. Det är allas mening att förverkliga detta
men det ställer krav på de anställda att passa in dessa önskemål med
det övriga arbetet. Det är inte ovanligt att förskolan har gemensamt
kök med skolan vilket innebär att maten hämtas där. Lunchen skall
hämtas senast 10.50. Disken skall köras ut senast 12.00 för att
kökspersonalen i skolans matsal skall hinna med sina arbetsuppgifter.
En anställd börjar kl. 06.30, hämtar frukost och förbereder ett
mellanmål till Ina. Nästa person kommer 07.30 och den tredje böljar
09.00 för att arbeta till 18.00 när verksamheten avslutas för dagen. Till
det kommer att av de 18 - 22 barnen finns även barn med olika former
av överkänslighet för vissa maträtter som fisk, tomater och mjölk samt
Inas extra tillskott av mat kl. 09.30 och kl.16.00. Vissa barn äter
frukost kl. 08.00 medan andra barn inte börjar förrän kl. 08.30 och
lunchen är kl. 11.15 (för alla). Redan klockan 13.00 böljar något eller
några av barnen gå hem. Eftermiddagen är den tid när många föräldrar
kommer och hämtar barnen. Vissa stannar kvar, för att prata med
förskollärarna eller barnskötarna, om möjlighet finns. För att klara av
143

alla dessa extra hänsynstaganden är det nödvändigt att rutiner skapas.
Vissa schematurer har personalen rast efter barnens lunch.
De begränsningar som tidsfaktorerna innebär beskär många
möjligheter till flexibilitet. Att ordna aktiviteter för vissa barn är
beroende av ansvarstagande personal och detaljplanering. Det som ser
ut att vara sammanhållen tid för gemensamma eller enskilda
aktiviteter är inte alltid det. Noggrann tidsplanering krävs för att
tillgodose Inas behov av mat. Det innebär att för varje specifikt
behov/önskemål som inte går att överföra till hela gruppen, krävs att
tid avsätts och en person som ansvarar för att det görs.
Den praktiska verkligheten och den faktiska tidsåtgången för
viktiga moment innebär att hänsyn inte kan tas till alla individuella
behov. Verksamheten blir en kompromiss där förhoppningsvis "de
flesta" får en tillfredsställande vistelsetid. Den bygger på att ett stort
antal barn har likartade behov och kan följa en generell planering. I
fallet Ina finns inga kompromisslösningar. Det är helt klart för alla
anställda vilka åtgärder som måste vidtas, men det finns åtskilliga
exempel där det råder osäkerhet om vad som är det bästa möjliga
sättet att lösa ett specifikt problem. Det kan gälla ett barn med
koncentrationsstörningar inom normalvariationen eller ett emotionellt
oroligt barn som under vissa perioder behöver särskild
uppmärksamhet och anpassad verksamhet.
De anställda kan ha olika uppfattningar om hur "behov" skall
förstås och vilka "behov" som måste prioriteras. Dessutom finns det
krav från de anställda själva att de borde klara av barngruppen. Det är
inte riktigt passande att be om hjälp utifrån. Det kan uppfattas som att
inte klara av arbetet eller att man klagar. Svårigheterna med att avgöra
vad som är rimligt att begära av en yrkesgrupp med arbetsuppgifter
som tidigare utförts i det egna hemmet gör sig gällande i dessa
sammanhang. Föräldrarna kan säga - "han fungerar i alla fall bra
hemma". Det innebär ytterligare press på de anställda att klara av att
organisera verksamheten utifrån de individuella barnens behov. I
stället för att klargöra vari problemet består tar de anställda på sig ett
ansvar att lösa detsamma. Det innebär att de organiserar verksamheten
på ett sådant sätt att barnets problem blir mindre påtagligt eller helt
elimineras. Att handla så är möjligt i en verksamhet med svag
klassifikation och svag inramning vilket innebär att besluten om hur
verksamheten skall organiseras kan fattas av de anställda som finns
närmast barnet. Den utförda handlingen hjälper kanske inte det
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enskilda barnet på lång sikt, utan den kan till och med fördröja ett
eventuellt behov av en utredning. Problemen kommer i stället fram
när barnet börjar i den obligatoriska skolan där det vanligtvis råder
starkare klassifikation och inramning. Med dessa exempel vill jag visa
att den svaga inramning och svaga klassifikation som förskolan har
kan ge möjligheter till individuell anpassning för några barn i vaije
grupp. Det kan även innebära att problem som borde åtgärdas förblir
osynliga. Det är således två motstridiga resultat i detta att
verksamheten anpassas till individuella behov. Det ena är att endast
några få specifika behov kan tillfredsställas. Det andra är att en alltför
flexibel och anpassad verksamhet kan fördröja nödvändiga åtgärder på
det individuella planet. Problemet flyttas fram i tiden och kan på så
sätt vara svårare att åtgärda på ett för barnet adekvat sätt.
Teoretiskt sett innebär det att ett litet antal barn per grupp kan fa
sina specifika behov tillfredsställda. Om allt för många barn har
särskilda behov och inte kan följa den "generella planeringen" blir det
fråga om "anpassning" i stället för "komplement." Förskole
verksamhetens uppgift att utgöra komplement till hemmet fungerar
således när det finns behov som kan anses generella för ett större antal
barn i varje grupp. På så sätt inverkar antalet barn i varje grupp
möjligheterna att tillmötesgå enskilda barns behov.5
Förskoleverksamheten består även av familjedaghem. Dessa har
andra förutsättningar och kan fylla andra behov än förskolan. I
familjedaghemmets fostras barnen i hemmiljö och av en förälder.
Ändå är det ett konstruerat hem både för de tillfälliga barnen
(dagbarnen) och de egna barnen. Mamman blir "pedagog" även till
sina egna barn. Familjedaghemmet, har samma mål som förskolan
men med färre barn per enhet. Det skulle kunna innebära att man i
dessa kan ta större hänsyn till enskilda barns behov. När det gäller
barn till skiftarbetande föräldrar, som har tidiga morgnar och sena
kvällar, är familjedaghemmet bättre lämpat att tillgodose det behovet,
på grund av den flexibilitet som finns i organisationen av
familjedaghem. De barn som har behov av förskoleplats på obekväma
Antalet barn i förskolegrupperna har ökat från år 1990 till år 1 995. Barntätheten
dvs. antal barn per årsarbetare 19 90 var 4,2 barn i förskola och 1995 var
motsvarande siffra 5,5- År 2000 har antalet barn per årsarbetare minskat något, 5,4
barn per årsarbetare. Statistiska centralbyrån. Barnombudsmannen, Upp till 18.
Fakta om barn och ungdom, 2001, 37.
5
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arbetstider finns företrädesvis i familjedaghem.6 Det finns visserligen
nattöppna förskolor men endast på några större orter i landet. I vissa
fall kan även nattomsorg ordnas i familjedaghem. Det är ett exempel
på hur valet av barnomsorgsform påverkas av föräldrarnas
arbetsförhållanden. Av de familjer som valde familjedaghem var det
många som hade liknande synsätt på uppfostran som dagbarnvårdarna,
det vill säga en inriktning som kännetecknas av "kontinuitet".
Barnens uppväxtmiljö har betydelse för vad förskoleverksamheten
kan komplettera med. Den sociokulturella bakgrunden påverkar hur
mötet med förskolan blir. Att familjens eget sätt att uttrycka sig och
bete sig har betydelse för barnets anpassning i förskolemiljön har
tidigare studerats av bl.a. Gunilla Dahlberg.7 Barnet har redan när det
möter den offentliga miljön förvärvat vissa begrepp och förhållnings
sätt till sin omvärld. Vad barnet väljer att ta till sig grundar sig på hur
man i barnets familj orienterar sig i tillvaron. Barnet har tillägnat sig
vissa vanor och mönster i familjen (sin primära socialisationsmiljö).
När det sedan möter den offentliga miljön (den sekundära
socialisationsmiljön), påverkas barnets uppfattningar om tillvaron av
de anställdas sätt att vara och agera och delar av deras tidigare invanda
mönster bryts ner (dekontextualiseras). De anställda i förskolan och
familjedaghemmet förväntas bygga vidare på de erfarenheter som
barnet har med sig, barnet får nya upplevelser, eventuellt bildas nya
vidare innebörder byggs upp hos barnet (rekontextualiseras). Dessa
nya uppfattningar sätts in i mer generella och abstrakta system. Vissa
barn gynnas i den offentliga barnomsorgen medan andra barn
missgynnas. Det verkar ha betydelse vilka socialisationsmönster
barnen har med sig och hur barnen kan förstå och ta till sig de nya
kommunikationsmönstren och sätt att orientera sig i tillvaron.
Mina resultat visar att det finns olika fostransmönster i familjerna. Hur
de olika fostransmönstren sedan samspelar eller kolliderar med den
offentliga fostransmiljön är inte utrett i mitt material. Det finns
anledning att förmoda att alltför stor skillnad mellan offentlig och
privat socialisation kan vara mindre lyckad för barnet. Redan de
6 Till obekväma tider hör tidig morgon 05.00-06.30, på kvällen 18.30-21.00, på
natten 19.30-06.30 samt lördag och söndag dagtid. SoS-rapport 1989:29,
7 Gunilla Dahlberg, Context and the child's orientation to meaning. A study of the
child's way of organizing the surrending world in relation to public,
institutionalized socialization, (avhandling för doktordexamen, Stockholm Institute
of Education Department of Educational Research, 1985).
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anställdas planering och struktur på dagen kräver samarbete och
kontinuitet från såväl barn som föräldrar, vilket innebär en viss grad
av anpassning. Denciks undersökning visade att föräldrar anpassar sig.
De föräldrar vi interv juat gör i allmänhet stor a insatser för att anpassa sin
situation till vad de lite diffust uppfattar som daghemmens förväntningar
på gott föräldraskap.8

Resultat visar vidare att de socialisationsmönster som finns i
familjerna varierar med familjens utbildningsbakgrund. Avgörande
tycks föräldrarnas utbildningsnivå och arbetssituation vara. Vid en
studie av barns fritid gjord i två olika områden med skilda ekonomiska
och kulturella villkor kunde man konstatera två tydliga drag angående
barns fritid och barns lek. I det ena området, med villabebyggelse,
kännetecknas leken av planering och vuxenstyrning, således ett
"reglerat lekande". I det andra området, med höghus och enkla radhus,
förekom mer av frihet och "icke reglerat lekande".9 Detta kan
jämföras med mina resultat som visade att de föräldrar som hade
längre utbildning var mer styrande i sin uppfostran. Av de anställda i
förskolan var de flesta förändringsinriktade, det vill säga. de planerade
för att barnen skulle utvecklas. Förskollärarna ser "barnen som
projekt" liksom föräldrarna med längre utbildning.10 Barnskötare och
dagbarnvårdare gav uttryck för mindre styrning liksom föräldrar med
kortare utbildning. Det skulle kunna innebära att det finns fördelar
med fler än en personalkategori i förskoleverksamheten. Min slutsats
av detta är att personalkategorierna i sig också utgör "komplement till
hemmet".
Som jag tidigare nämnt skapar föräldrarnas arbetstider skilda
villkor för barnen i förskolan. I första hand gäller det antalet timmar
per dag men även timmarnas förläggning på dagen har betydelse.11
Den familj som har behov av barnomsorg på kontorstid har de bästa
förutsättningar att få ut det bästa av verksamheten. Det framkommer
även i Denciks undersökning att exempelvis tjänstemannabarnens
tider passade precis in i förskolans tider. De barnen fick uppmuntran
Dencik, m.fl. Barnens två världar. 1992, 281.
Eva Lis Bjurman, Barn och barn. Om barns olika vardag. Lund: Liber läromedel.
1981.
10 Gunilla Halidén, Föräldrars tankar om barn (Stockholm: Carlsson, 1992). 31
11 Elisabeth Näsman, Föräldrars arbete & Barns villkor. 1983.
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för det de ville göra medan de barn vars föräldrar hade oregelbundna
tider eller kom sent på dagen istället blev "nedmuntrade" på grund av
att verksamheten var i avtagande.12 Det skedde inte avsiktligt utan
snarare på grund av omständigheter i vardagens rutiner och vanor.
Föräldrars uppfattningar om förskolan är också beroende av när de har
möjlighet att utnyttja barnomsorgen. Det vill säga vilka tider de
arbetar och har barnomsorgsbehov. Föräldrar som möter en
verksamhet i avtagande och de som möter en verksamhet som är i full
gång far olika bilder av verksamheten.
Den svenska förskolan har en stark koppling till hemmet.
Konkurrensen mellan att fostra barnen i hemmet eller i daghemmet
har funnits med länge och kanske finns den än på sina håll.
Daghemmen har av tradition inretts och möblerats som ett hem: en
hall med klädhyllor till alla barn, kök med matbord och stolar för hela
gruppen barn och vuxna, ett lekrum gärna med en stor soffa med plats
för många barn. Det var viktigt att miljön var ombonad, det skulle
finnas blommor i fönstren och gardiner.13 Namnet "barndaghem" ger
indikationer om att det var ett hem på dagen för barn.14 Målar- och
snickarverkstad kunde få ett litet utrymme i något sidorum.
Arbetsuppgifternas fokus kunde på så sätt växla mellan arbetet med
barnen och arbete med hemmet. Inte bara inredningen påminner om ett
hem utan även delar av de rutiner som byggdes upp. Den svenska
förskolan håller samman vård, omsorg och pedagogik, vilket kan bidra
till att verksamheten ibland blir otydlig. Det är svårt att särskilja vad
som är vad men samtidigt visar det på att lärande sker hela tiden och i
olika sammanhang. Matsituationen är ett sådant exempel. Där kan
man känna igen de ideal kring dukning av borden och det bordsskick
som tillämpas vid familjemiddagar i ett hem, medan pedagogerna
hävdar att måltiden är viktig för att barnen lär sig mycket just vid
måltiden. Det är exempel på där "hemmets fostran" varit förebild för
förskolans arbete. Den bild som många unga föräldrar har av
Dencik, m.fl. Barnens två världar, 1992,279.
"Förskolorna även in på 1990 talet har en ombonad och pyntad karaktär."/.."Det
finns en stark kop pling mellan hemma i b etydelsen det egna hemmet eller barnens
hem. "Hemma och förskola blir synonymt." Havung Margareta. 2 000. Anpassning
till rådande ordning. En studie av manliga förskollärare i förskoleverksamhet.
(avhandling för d oktorsexamen, Institutionen för pedagogik. Malmö), 136,191.
14 Långt in på 1970 talet användes termerna " barndaghem" och "barnstuga" som
benämning på daghem eller deltidsförskola.
12

13
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förskolan är inte de hemlika, utan s narare de aktiva och utvecklingsinriktade aktiviteter som förekommer där. Dessa aktiviteter tränar
barnen på olika sätt. Resultat från Fu2 vissa att föräldrar vill att d eras
barn skall vistas i förskolan för att ta del av den stimulerande miljön.
Det innebär också att de tagit till sig delar av de anställdas attityd till
utveckling och inlärning och själva bidrar med stimulerande
aktiviteter i hemmet. 15 Många föräldrar har en utvecklingsaspekt även
på barnens fritidsaktiviteter.16 Föräldrarna besöker simhallen eller
skridskobanan (och tränar) med barnen på lediga dagar etc. På så sätt
kan man säga att många föräldrar har förskolan som förebild för
fostran av barnen. Det kan även tolkas som ett uttryck för att delar av
den rationella koden även finns i föräldrarnas uppfattningar. Ett annat
sätt att uttrycka samma synsätt är att dessa föräldrar uppfattar "barnen
som projekt". 17
Barnet, med de erfarenheter och intressen det har, skall vara
utgångspunkt för innehållet i förskolans verksamhet. Innehållet i de
teman som valdes ut av de anställda liksom deras motiveringar för
urvalet visade att de anställda själva uppfattar att de utgår ifrån
"barnens behov". Mina resultat visar att innehållet till stor del också
styrs av inre ramar som bland annat innefattar, de anställdas
utbildningar och arbetslagets uppfattningar om hur varsamhet skall
utformas, så kallade personella ramar. (Till inre ramar hör även
organisatoriska-, tids- och innehållsramar samt fysiska ramar). De
prioriteringar som görs i arbetslaget är avgörande för vilket innehåll
som väljs ut. Lite tillspetsat skulle det kunna innebära att arbetslaget
avgör vilka barn som skall få sina intressen tillgodosedda.
Traditionerna som byggts upp i förskolan verkar ha betydelse för val
av innehåll. Även om de anställda själva uppfattar att det är barnen
som påverkar dem och deras val av innehåll mest, kan man med hjälp
av ramfaktorteoretisk analys komma till andra resultat. Det innehåll
som väljs ut riktar in barnens intressen på naturen, årstidsväxlingar
och traditioner. Dessutom används stor del av tiden till social
anpassning och samarbete. Förskolan tillför något helt annat än det
15 Annika Åhs-Forslund, Barns och föräldrars gemensamma aktiviteter. En
beskrivning av Barn - 90 familjerna i Östersund (Bus-rapport, 7 Högskolan i
Härnösand, 1993)
16 Ingeborg Moqvi st, Den kompletterade familjen, 191.
17 Gunilla Halidén, Föräldrars tankar om barn (Stockholm: Carlsson, 1992). 31.
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innehåll som vanligtvis förekommer i hemmet, där sport av olika slag
var det vanligast förekommande fritidsaktiviteterna. Förskolan utgör
på så sätt e n fristående verksamhet som fyller utrymmet mellan hem
och skola med innehåll som de anställda uppfattar vara relevant. På så
sätt har de anställda i förskolan skapat egna innehållsramar.
De anställda är yrkesutbildade och har fostran av barn som sin
arbetsuppgift. Utbildningen ger dem stöd i yrkesutövandet, då främst
det arbete som sker direkt i barngrupp. Att arbeta som pedagog har av
tradition inneburit att ansvara för arbetet med barnen (eller elever om
man så vill). Det som gör förskolepedagogens uppgift avvikande är att
barnen är små. Små barn har rätt att få sina behov tillfredsställda även
om de inte kan uttrycka sina önskemål själva. De är på så sätt
beroende av föräldrarnas kommunikation med pedagogerna. Det
innebär att förskolepedagogens även behöver inkludera föräldrarna i
sin pedagogiska profession. I det pedagogiska programmet finns detta
synsätt men det ingick inte oreserverat i de anställdas utsagor. De
anställda är inriktade på att verksamheten skall passa alla, de vill helst
att man i arbetslaget skall avgöra vad som skall ske i förskolan.
Vid min analys av det pedagogiska programmet fann jag följande
budskap:
Föräldrarna har rätt att uppfostra sina barn hur de vill, det är ju
deras barn. Men "de anställda" har utbildning om hur det bör vara i
förskoleverksamheten och har möjlighet att besluta vad som skall
göras där, dock inte utan föräldrarnas samtycke.
Detta kan betraktas som en anvisning till de anställda om vad de
har att hålla sig till. Det garanterar i sig inte någonting om hur
samarbetet sedan utformas. Samarbetet mellan föräldrar och personal
är komplext och en uppgift som påverkas på olika nivåer. Det vill säga
alla de ramfaktorer jag har visat på har betydelse, var för sig och
sammantagna, för om och på vilket sätt verksamheten skall utgöra
komplement till hemmet.
Fostran av barnen har, genom förskolan, kommit att bli ett område
för det offentliga samtalet. Fostran har blivit ett område för
lagstiftning och reformarbete och ett angeläget område för politiker
som vill peka ut fostransfrågor som viktiga delar i det egna partiets
profil. Det som tidigare varit privat och vaije (familjs) förälders
intresse har på några generationer blivit till ett område där staten
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genom sin organisation, förskolan och agenterna (förskollärarna och
barnskötarna), tillskansat sig ett allt större inflytande. Även om
betoningen de senaste åren har varit att barnen är föräldrarnas ansvar,
så har det i juridiska termer blivit en förskjutning mot ett samhälleligt
ansvar även för de yngsta barnen. I det pedagogiska programmet
framgår att förskolan ska vara bra för alla barn. Grundläggande är att
det är alla barns rätt och alla barns behov att ta del av
förskolepedagogisk verksamhet. Viljan att ge alla barn den stimulans
och de utvecklingsmöjligheter som en plats i förskoleverksamheten
innebär, begränsar samtidigt den enskilde förälderns möjlighet att
ensam fostra och påverka sitt barn. Staten intervenerar i den privata
sfären och barnens fostran blir en samhällelig angelägenhet.18
Från den första januari 1995, finns en lag som innebär att samhället
har skyldighet att tillhandahålla barnomsorg i form av
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för barn i åldrarna ett till
tolv år.19 Detta är ytterligare en ram för verksamheten. Den skulle
kunna utnyttjas i syfte att placera barn i förskola från tidig ålder som
en åtgärd, i stället för ett omhändertagande av barn som far illa i sin
hemmiljö. En lagstiftning innebär en tydlig markering i från statens
sida om vad som är den offentliga viljan.
Jag har valt att belysa relationen hem - förskola och förskolans
uppgift att vara komplement till hemmet utifrån de anställdas och
föräldrarnas perspektiv och är medveten om att det i huvudsak är
kvinnors uppfattningar som belyses. Dessutom har jag ett inifrån
perspektiv på förskolans verksamhet eftersom jag arbetat i förskolan
och med förskoleverksamhet under lång tid. Nyanser av föräldrarnas
utsagor kan därför ha försummats även om min strävan varit att belysa
dessa så noggrant som möjligt. Verksamheten i förskolan är uppbyggd
av kvinnor och av tradition dominerar kvinnliga värden inom
barnomsorgen. I Personalundersökningen utgör kvinnorna 98 procent
(769 kvinnor) och männen endast 2 procent (17 män). Det är 2 procent
färre än vad som redovisas i statistik för hela landets barnomsorg
1990. Fortfarande är det vanligare att mamma är hemma med barnen
Jaques. Donzelot, 1979. The Policing of Families. (Franskt original 1977). New
York: Pantheon Books.
19 Visserligen krävs fortfarande att föräldrarna arbetar e ller studerar för att d enna
rätt sk all kunna utkrävas. Om inte barnet har fysiska, psykiska eller av andra sk äl
behöver stöd för
sin utveckling. § 16 i Socialtjänstlagen. Allmänna råd
Socialstyrelsen. 1995:2, 11.
18
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när de är små än att pappa är det, även om allt fler män tar ut någon
del av föräldrapenning med anledning av barns födelse. En ökning har
skett med fem procent från år 1990 när 7 procent av papporna tog ut
föräldrapenning till år 1999 när 12 procent utnyttjade sin rätt till
ledighet. Endast ett fatal familjer har möjlighet att vara hemma och ta
hand om sina barn och förvärvsarbeta samtidigt, dagbarnvårdarna är
ett exempel där så är fallet. Statistiken visar att 80 procent av alla 3-6
åringar finns i förskola eller familjedaghem samt att drygt 60 procent
av alla 1- och 2 åringar redan har omsorg utanför hemmet.20
Förskolans verksamhet berör så gott som hela befolkningen och i
synnerhet våra barn, både flickor och pojkar. Förskolans pedagoger är
viktiga förebilder och identifikationsobjekt och de anställda har till
uppgift att verka för jämställdhet mellan pojkar och flickor, män och
kvinnor. Principen om "lika värde" och "lika ställning" är
grundläggande värden inom förskolan. Förskolebarnets uppfattning
om sig själv som flicka respektive pojke är inte färdigt formad till en
specifik könsroll, vilket ger gynnsamma förutsättningar att bedriva
medvetet jämställdhetsarbete under förskoleåldern. Den kvinno
dominans som är rådande i förskoleverksamheten innebär att de
anställda måste vara särskilt uppmärksamma på sitt eget
förhållningssätt och sina attityder. Det är deras värderingar och
ageranden som formar barnens upplevelser om vad som är adekvat
könsrollsbeteende. Frågan är hur det är möjligt att i förskolan, med en
så gott som enkönad yrkeskår, utveckla en trygg könsidentitet för både
pojkar och flickor? Ett ofta återkommande uppslag till a tt råda bot på
det problemet är att på olika sätt få män intresserade av att arbeta
inom förskolans verksamhet. För att fa önskad effekt vore hälften män
och hälften kvinnor i förskola och skola att eftersträva. Vad skulle det
kunna innebära för barnens identitetsutveckling? Några få män
innebär inte någon större förändring. I arbetet med det empiriska
materialet har jag inte lagt märke till att det funnits några speciella
avvikelser som kan relateras till att det är män som svarat på frågorna
eller uttalat något som skulle vara specifikt mansperspektiv.
Margareta Havung har nyligen skrivit en avhandling som ingående
behandlar manliga förskollärares uppfattningar om förskolläraryrket.
I avhandlingen redovisas att de män som finns i förskolan anpassar sig
20 Statistiska Centralbyrån. Upp till 18. Fakta om barn och ungdom.
Barnombudsmannen 2001,33.
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till den rådande ordningen. Med det menas att männen anpassar sig till
den majoritetskultur som finns i förskolan och som i allt väsentligt har
skapats av kvinnor.
Kvinnor är i majoritet i verksam heten och förskolan har en lång trad ition
präglat av kvinnligt arbete i sin uppbyggnad och organisation.21

Vaije samhälle och varje kultur har ett kontrakt av något slag mellan
vad som anses vara kvinnors respektive mäns arbetsuppgifter och
livsmönster, ett slags genuskontrakt.22 Detta fungerar som särskiljande
och maktskapande genom legitimerande av vad männen respektive
kvinnorna får göra. De kvinnor och män som arbetar inom
förskoleverksamheten ingår i ett samhälleligt genuskontrakt. Det
innebär att föreställningar om yrke och arbetsuppgifter inte är
konstanta utan ständigt i relation till de social sammanhang individen
befinner sig i. Arbetsuppgifter liksom genuskontraktet kodas i ett
samhälleligt sammanhang. Det tar lång tid innan förändringar i
intentioner förverkligas. Ett exempel på det är just detta att männen
som arbetar inom förskolan har anpassat sig till den ordning som råder
i förskolan. Det innebär också att de resultat jag kommit fram till i
första hand är kvinnornas uppfattningar och åsikter både när det är
förskoleverksamheten som avses och när barnens hemfostran belyses.
De frågor man kan ställa sig är: Hur påverkas pojkarnas och flickornas
identitetsutveckling av den kvinnodominerade verksamheten i
förskolan? Hur kan förskolan
komplettera barnens hem när
verksamheten är så gott som enkönad? Hur påverkas innehållet i
verksamheten av att det i huvudsak är kvinnor som avgör vad som
behandlas?
Hur resonerar man i de övriga nordiska länderna om förskolans
uppgift och relationen hem - förskola? I denna avhandling har den
svenska barnomsorgen studerats och det är relationen hem - förskola
som fokuserats, med avseende på vad som avses med att komplettera
hemmet och hur det uppfattas av föräldrar och anställda. Eftersom det
är de svenska intentionerna på statlig och kommunal nivå som varit
Margareta Havung. (2000). Anpassning till rådande ordning. En studie av
manliga förskollärare i f örskoleverksamhet, (avhandling för doktorsexamen, Lunds
Universitet, Institutionen för pedagogik. Malmö), 45
22 Yvonne Hirdman. (1988). Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala
underordning. Kvinnovetenskaplig Tidskrift, 9(3) 49-63.
21
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föremål för granskning blir jämförelser svåra att göra. Däremot kan de
intentioner som gäller sexåringarna vara jämförbara. I Danmark och
Sverige har man en särskild förskoleklass för sexåringar, i Norge ingår
sexårsverksamheten i den obligatoriska skolan och i Finland erbjuds
sexåringarna plats i förskola. Dessa jämförelser visar att de olika
ländernas traditioner har påverkat de yttre ramarna och utbudet men
det finns stora likheter i innehåll och utformning av verksamhet för
små barn. Relationen hem - förskola betonas och att det är barnet som
skall vara utgångspunkt för innehåll och utformning.
Ett antal viktiga förändringar har skett de senaste åren. Förskolan i
Sverige har inordnats under Utbildningsdepartementet, och kommit att
betraktas som ett led i det livslånga (livsvida) lärandet i och med det
har förskolan fått en läroplan från ett års årsålder. I den nya
organisationen kan även förskollärare arbeta som rektorer i den
obligatoriska skolan. Den nya lärarutbildningen kommer att göra det
möjligt för förskollärarna att undervisa i vissa ämnen i skolan. Det kan
fa konsekvenser både för förskolan
och för skolan eftersom
uppfattningarna om barn och barns lärande skiljer sig åt. Social
utveckling betraktas som förskolans viktigaste uppgift både av
föräldrar och av de anställda. Hur kommer förskolans nya huvudman
att förhålla sig till barnens sociala utveckling? Det är några av de
frågor som kan ställas med tanke på att förskolan skall komplettera
hemmet oavsett hur verksamheten organiseras.
En slutsats av mitt arbete är att förskolan blir vad de anställda,
utifrån givna förutsättningar, gör den till, det vill säga hur de anställda
tolkar sitt uppdrag. Vidare är samarbetet med föräldrarna en
avgörande faktor som kan utvecklas mer. Föräldrarna utgör en
betydelsefull samarbetspartner i förskolan. Föräldrarnas betydelse för
barnet och deras vilja att vara med och påverka är av största vikt och
måsta uppmuntras. En förskjutning i ansvarsfrågan kan annars inträffa
och samhällets agenter skulle kunna ta över ansvaret för barnens
fostran redan från ett års ålder i stället för att komplettera hemmet.

154

Summary
Background and Objectives
This dissertation starts with a systematic survey of the texts, which
have governed and regulated the pre-school from the latter part of the
1930s up to 1990-1995- the period that this investigation covers. The
texts include the national programmes at state level as well as their
aims and guidelines at local level. The survey analyses the range of
meanings inherent in the claim that the pre-school is "a complement to
the home", in order to explore the reasons behind the extension of
child care during the latter part of the 1990s.
There are two sources of empirical data: the first is a staff
questionnaire sent to 1,000 pre-school teachers, children's nurses, and
child-minders in the municipalities of Härnösand, Sollefteå, and
Örnsköldsvik. Seven hundred and eighty four individuals, or 78
percent, responded to this questionnaire. The second data source is
two questionnaires for parents distributed in the municipality of
Östersund. The cohort selected was parents to children born in 1990.
Their parents received the first questionnaire when the children were
1-2 years old and the second questionnaire when they were 3-4 years
old. The questionnaires were sent to 779 families, and 586 families, or
75 percent, responded.
The dissertation has the following objectives:
- to analyse the aims which the state and the municipalities
identified for pre-schools and family day nurseries as a
complement to the home and also to analyse the wider social
and cultural environment which the children encounter.
- to analyse how employees and parents interpret the idea that
pre-schooling is a complement to the home.
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The table below shows when the various questionnaires and the
subsequent analyses were carried out.
1989

1990- 1991

Staff questionnaire.
Collection of data.
Analysis and reporting

1993

Parent questionnaire 1.
Collection of data.
Analysis and reporting
1i QQ9
yy z*

— — Ii QQs
yy j

1i QQ
y y yf,j

O001i

Parent questionnaire 2 The dissertation phase,
when the collected data
Collection of data.
Analysis and reporting were processed and
analysed

Theories about frame factors and curricula constitute the points of
departure for the analyses of the national programmes at state and at
local levels, and for the analyses of the questionnaires. Such theories
help to make clear what it is possible to accomplish in an activity
whose frames, to all appearances, are very wide. External and internal
frames and also strong and weak classifications are examples of
theoretical tools used in the analysis.

Results
From my analyses I found that the concept of "a complement to the
home" has varied over time and that the expression is contextually
dependent. The concept of "complement" has varied because the aims
of the pre-school have been adjusted to social changes. In the 1930s,
when there was a need to improve children's playing environment to
compensate for small, cramped, and dark homes, the pre-school
should provide large, light rooms. During the 1940s and the 1950s, it
was assumed that child care should be a complement to the home, not
be regarded as a competitor, and it should give women the opportunity
to combine child care and a half-time job. These different
connotations inherent in "a complement to the home" reflects the
Zeitgeist of the various decades. They also demonstrate the ways in

156

which the needs of children and family have been expressed, which, in
turn, related to the need for women to be active in the labour force.
The analysis of the educational programme shows that successive
interpretations have been continuously added to the assumption that t
the pre-school is complimentary to the home. More recently, it has
been emphasized that it should be possible for parents to cooperate
with pre-school staff, giving parents the opportunity to influence the
content and the organisation of pre-school activities. Parents'
important role is made clear. Nevertheless, a place at a pre-school for
a child between one and five years of age is only available for students
and for persons employed outside the home. For six-year-old children
a place at a pre-school (a pre-school class) should be provided by the
local community, which means that all children can take part in such
activities.
In what ways should the pre-school be a complement to the home
in the 1990-1995 period according to parents and staff? I have been
able to show that both parties think that the pre-school and the family
day nursery constitute an important complement to the home,
particularly in reference to the child's social development. Parents and
staff have different opinions, however, about the way in which the
pre-school contributes to the child's social development. Staff think
that they plan and organise around times for social development.
Parents think that the children learn from the lives they live in the pre
school. In other words, the children develop their ability to be together
through the opportunities provided by the pre-school. In this way the
pre-school is looked upon as important for t he child's social training,
and many parents think that the supply of a place at a pre-school or a
family day nursery is a compliment to the home. The actual rooms and
the environment at large provide a compliment to the home, as well as
support for the upbringing of their children which the parents receive
from staff.
My results show that most parents want to be part of the formation
of pre-school activities. There are also differences, however, in the
ways they express the importance of children's upbringing which can
be related to the educational background of the parents. Those who
have a higher education want to have more to say than those with a
lower education. Differences in opinion about children's upbringing
also exist between the different occupational groups in the pre-school
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- pre-school teachers, children's nurses, and child-minders. Pre-school
teachers and children's nurses are more likely to change, whereas the
child-minders are more of here and now or continuity in their attitude.
This means that children experience different attitudes at pre-school. It
is reasonable to assume that the relation between children and their
teachers is also influenced by these differences.
The contents of the educational programmes can be summarised
under the headings of "nature," culture," and "society." In the preschools which I have investigated nearly all work with different
themes. The most common theme has to do with nature. Furthermore,
traditional Swedish pre-school activities are also found, such as the
celebration of festivals. Unusual themes also exist like, for example,
the construction of soapbox racers and the running of bazaars.
Nevertheless, there is a core of activities traditionally related to the
pre-school. Staff consider these important and also regard them as
their professional responsibility. The national programmes, both at
state level and at local levels, implicitly suggest that staff should
locate their activities in the space between home and school. It is a
fundamental prerequisite for staff in pre-schools and in family day
nurseries to work out these activities in close cooperation with the
parents. This arrangement delimits what staff consider that they can,
and cannot, do.
Two other factors which influence the choice of contents is access
and proximity. The access to public baths, libraries, or forests decides
if such facilities are used; the nearness to a commercial centre decides
if themes like "the shop" or "the centre" are applied. On the other
hand, themes like "the forest" or "birds" may be frequently followed
when the pre-school is in a sparsely populated forest area. Apparently
availability is a governing principle, alongside the location of the pre
school or the family day nursery. Some members of staff argue for
their choice of contents by reference to the children's needs and to the
utility of certain contents - now or in the future.
Staff maintain that the children's recreational activities at home are
quite different from activities in the pre-school or in the family day
nursery. In this way the pre-school may serve as "a complement to the
home" and offer activities which small children would not have access
to in any other place but the pre-school. Such contents do not clash
with what is offered in the compulsory school. Staff define their task
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as meeting children's needs and interests. These concepts, therefore,
govern the choice of activities.
"A complement to the home" is constructed by establishing close
co-operation between parents and staff. Such cooperation constitutes
an important part of pre-school work. It is also evident from the
national programmes, both at state and local levels, that cooperation
with parents should be established and that the staff are responsible
for initiating such contact. Cooperation is emphasised in particular
contexts. There is a kind of code in the pre-school which implies
cooperation and collaboration. This code is important in order to
describe the pre-school as a place for education. Co-operation should
take place at several levels: between parents and members of staff, and
also between individual members in work groups as well as between
children and staff.
Thus, pre-school activities should be developed through the
cooperation of staff and parents. Relations between staff and parents
are an important platform for such development. Successful relations
are important for parents to be satisfied with the pre-school. Those
who are satisfied also think that the pre-school is a complement to
their homes.
For many children, too, the pre-school constitutes a complement. It
is an extension to the family, through its geographical location, the
external and internal environment, the presence of playmates of the
same age, and the individual qualities of members of staff.
Nevertheless difficulties may come up if the individual child's needs
are taken as a point of departure. If the needs are not easy to define, or
if opinions differ concerning how they should be met, they are more
difficult to satisfy. Likewise, it is also difficult to incorporate
measures for each child. This suggests that the pre-school could be a
complement to each individual child only when divergences are
limited.
The family day nursery is different both in its formal organisation
and its contents, and therefore it can complement the home in other
ways than the pre-school. One element is the home environment;
another is flexibility and the opportunity to offer childcare during
inconvenient working hours to satisfy parents' needs. In other words,
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the family day nursery c an provide childcare, which is related to the
needs of individual children and parents.
My analyses also show that the extension of the home can be seen in
relation to the fact that politicians and decision-makers have, from
time to time, delegated to staff to decide what the pre-school should
offer the individual child, and also what it should offer a certain group
of children for a certain period of time. In other words, the way in
which the pre-school complements the home demonstrates a political
confidence that staff will be able to carry out activities which respond
to current social needs and current family policies.
I have been able to show what possibilities there are for pre-school
staff to realise activity ideas or ideals. The pre-school should
complement the home but not take over the responsibility of the home.
Nor should it be so good that all children merit pre-school attendance.
Today, parents' jobs and the labour market decide if the child is
entitled to a place at a pre-school. Not until the pre-school is
authorised to form its activities solely in relation to the needs of the
children could it complement fully the home. Nor could it claim
resources from society to meet that goal.
Almost all children both boys and girls, come into contact with the
pre-school. Activities are, however, mainly run by women, and the
question is how this fact influences the identity formation of the
children, a question which is relevant to both sexes. My investigation
includes opinions from both staff and parents, but it is to be noted that
the mothers are in a majority among the respondents. This means that
most of the opinions in my investigations come from women and
mothers.
The expectation that the pre-school should be a complement to the
home and that it should base its activities in children's needs implies
adaptation and the forging of new relations. The pre-school has come
to be seen as the extension of the home and an institution that offers
preparatory training for future education in the compulsory school.
National programmes provide wide frames, which are subsequently
delimited by the local guidelines, where the responsibility to form
activities is delegated to staff and parents.
A number of important changes have taken place i n recent years.
The pre-school has been placed under the responsibility of the
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Ministry of Education, and it has come to be seen as a part of the life
long learning, since the pre-school is furnished with a curriculum for
children from the age of one year. In the new organisation pre-school
teachers can become head teachers for the school. The new teachertraining programme also makes it possible for pre-school teachers to
teach certain school subjects. What lines will the new pre-school
authorities take in reference to children's social development, itself
regarded as the principal pre-school task by both parents and staff?
How will activities be organised to meet this goal?
One of the conclusions of my investigation is that pre-schools are
run on the basis of staff efforts, and that cooperation with parents
constitutes a decisive factor in the future development of preschooling. Parents are important for the individual child and their wish
to participate and to influence activities should be encouraged. If
parents do not take part, a shift of responsibilities could easily occur
which implies that the pre-school would not constitute " a complement
to the home" but rather that society would take over the responsibility
for children's upbringing already from one year of age.
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Bilaga 1

Personalundersökningen
Syftet med personalundersökningen var att kartlägga de anställdas
uppfattningar om sitt arbete och sitt uppdrag. Med de anställda avses
personal inom barnomsorgen.1 Undersökningsmetoden var enkät med
fasta svarsalternativ. För vaije sådan fråga gavs utrymme och
möjlighet att formulera tilltextsvar. Även öppna frågor ingick.
Mer precist bestod undersökningsgruppen av de anställda inom
barnomsorgen, i tre kommuner.2 En kort beskrivning av kommunerna
återfinns i bilaga la. Antalet anställda som kunde nås av enkäten
beräknades till ca 1000 personer. De arbetade på 106 daghem
inklusive fritidshem, 65 deltidsförskolor och 398 familjedaghem.
Antalet svarande var 785 personer.
Svarsfrekvensen var 78,5 procent. Bortfallet, 21,5 procent, jämt
fördelat över alla yrkesgrupper. Vid analyser av bortfallet fann jag inte
någon systematik. Bortfallet fördelar sig lika över de tre kommunerna
och ingen yrkesgrupp har större bortfall än någon annan. Inte heller
avvek någon institutionsform från någon annan. Jag bedömde att
bortfallet var slumpmässigt.
Enkäten i huvuddrag
Den centrala frågan var att undersöka de anställdas uppfattning och
inställning till verksamhetens uppgift att vara ett "komplement till
hemmet". Följande frågeområden ingick i enkäten:
1. Befattning, ålder, kön, utbildning, yrkeserfarenhet.
2. Huvudsakliga arbetsuppgifter. (Öppen fråga)
1 Personal eller de anställda används som sammanfattande term för
alla de
yrkeskategorier som
arbetar
inom
barnomsorgen,
dvs. förskollärare,
fritidspedagoger, barnskötare, dagbarnvårdare samt föreståndare. Deras utbildning är
vanligtvis förskollärare
eller fritidspedagog men de kan även ha annan
grundutbildning, t.ex. barnavårdslärare, socialpedagog. I studien deltog de som
arbetade i barngrupp samt föreståndare vilka i vissa fall även kan ha tid förlagd i
barngrupp. Ekonomipersonal och vaktmästare finns således inte med i
undersökningen.
2 Barnomsorg i kommunal regi omfattade fram till 31/12 1997 daghem,
deltidsförskola, fritidshem, öppen förskola
samt familjedaghem. Nuvarande
benämningar: Förskoleverksamhet: Förskola 1-5 år,. Samt Öppen förskola och
familjedaghem. Sexåringar går i förskoleklass (se Kapitel 1, 4).
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3.
4.
5.
6.

Närmiljön och hur den utnyttjas.
Temaarbete, när, vad, varför och hur länge.
Vad påverkar val av innehåll i verksamheten.
Relationen
till föräldrar
samt
uppfattningar
om
föräldrainflytande över verksamheten.
7. De anställdas uppfattningar om verksamheten som
komplement till barnens hem.
8. De anställdas uppfattningar om vad som styr verksamheten.

Resultat
Undersökningen har i sin helhet redovisats i en tidigare publicerad
rapport.3 Eftersom intresset i avhandlingen är att fördjupa valda delar
av de tidigare genomförda analyserna så beskrivs hittills publicerade
resultat endast översiktligt.
Av de anställda inom den kommunala barnomsorgen var vid
undersökningstillfallet 98 procent kvinnor, endast 2 procent män.4 De
flesta hade arbetat länge och var utbildade på 1970-talet. Merparten av
förskollärarna var utbildade i Härnösand och i Umeå. Många (77
procent) hade arbetat inom andra områden innan de började arbeta
inom barnomsorgen. De flesta hade erfarenhet av arbete inom vården.
Men det finns även personal med erfarenheter från andra delar av
yrkeslivet, några exempel var handel, kontor, egna företag.

3 Ewa Ivarson Jansson. (1991). Barnomsorg som komplement till hemmet. Rapport
3, vid Institutet för pedagogisk textforskning Högskolan Sundsvall/Härnösand.
4 Det är färre m än än riksgenomsnittet, enligt statistiska centralbyrån som visar att
det var 5,lprocent män som arbetade direkt med barnen. Anställda inom
barnomsorgen mellan 1991-1993. SCB Förskolor mm. - Personal.
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Tabell 3:1 Fördelning av undersökningspersonerna efter befattningar
Befattning
Förskollärare
Fritidspedagog
Barnskötare
Föreståndare
Dagbarnvårdare
Personlig assistent
Kokerska/barnskötare
Totalt

antal
215
24
68
71
297
8
2
785

%

28
3
23
9
36
1
100

Som svar på frågan om vad som var deras huvudsakliga uppgift
svarade 30 procent att det var vård och omsorg om barnen, 21 procent
menade att det var att på olika sätt stimulera barnen genom planerade
aktiviteter. När de anställda planerade arbetet med barnen utgick de
ifrån vad som fanns i den närmaste omgivningen, helt enligt det
pedagogiska programmets intentioner. Det framgick av svaren att de
anställda utnyttjade de resurser som fanns i närområdet. De som har
sin verksamhet nära naturen vistades ofta ute och de som hade nära till
bibliotek och bad utnyttjade dessa mer än de som måste ta sig med
buss till nämnda verksamheter.
Övervägande delen av de anställda uppfattade verksamheten vara
ett komplement till barnens hem. Det framkom att social utveckling,
medveten fostran och inlärning var vad personalen ansåg med
komplement.
De anställda ansåg att det som styrt dem mest i uppläggning av
arbetet var grovplaneringen. Men de angav också att de i
grovplaneringen tagit hänsyn till den barngrupp de hade och barnens
behov och intressen. I övrigt upplevde de anställda att det var föräldrar
och barn som påverkade och styrde det dagliga arbetet mest, därefter
kom arbetskamrater och närmiljön.
Föräldrakontakt förekom dagligen, företrädesvis vid hämtning och
lämning samt vid återkommande föräldramöten på kvällstid. Ca 40
procent av de anställda menade att föräldrarna hade inflytande över
verksamheten. De övriga menade att föräldrarna bara hade inflytande i
vissa avseenden och att det var de anställda som bestämde vad som
skulle ingå i verksamheten.
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Bilaga 2

Föräldraundersökning 1
För att kartlägga småbarnsfamiljernas situation och hur de uppfattade
barnomsorgen tillställdes 779 familjer med barn födda 1990 i
Östersunds kommun en enkät. Varje familj fick en enkät som
föräldrarna skulle fylla i tillsammans. I enkäten ingick också frågor
om barnomsorgens uppgift att utgöra ett komplement till hemmet.
Enkäten innehöll även frågor om utbildningsbakgrund och sociala
förhållanden.1
Mer precist efterfrågades följande uppgifter:
1.
2.
3.
4.

Om barnen: antal, kön, födelsetid på året.
Om barnens familjer: föräldrarnas ålder, inflyttade föräldrar.
Om föräldrarnas utbildning: utbildningens längd, inriktning,
Om föräldrarnas arbete: arbetssituation, arbetstidens
omfattning/förläggning inkomst.
5. Om färdsätt till arbetet: bil, buss, promenad, restidens längd.
6. Om boende: bostad, bostadsområde.
7. Om föräldraledighet: vem av föräldrarna tar ut föräldraledighet?
Och när?
8. Om arbetsfördelning i hemmet: vem städar, diskar, tvättar?
9. Om barnomsorg: behov av barnomsorg, form omfattning. Nu och i
framtiden.
10. Speciella önskemål om aktiviteter i så fall vilka? Vad kompletterar
barnomsorgen hemmet med?
11. Om aktiviteter med barnen i hemmet: vad och hur ofta?
Svarsfrekvens och bortfall
Av de utsända enkäterna fick vi tillbaka 595 vilket utgör en
svarsfrekvens om 76 procent. Ca 1 procent av dessa (9 enkäter.)
återsändes med uppgift om att man inte önskade delta i
Delar av undersökningen kan jämföras med Familjestöd och utveckling, (FASTprojektet). FAST- projektet startade 1976 och pågår fortfarande. Projektet bedrivs
vid de pedagogiska institutionerna vid Göteborgs universitet och Högskolan för
lärarutbildning i S tockholm och leds av Bengt-Erik Andersson.
1
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undersökningen. Ifyllda enkäter returnerades från 586 familjer (75
procent). Formulären var genomgående ambitiöst ifyllda med många
kommentarer innehållande åsikter om vikten av den här typen av
undersökningar.
De 184 enkäter (24 procent), som trots påminnelse inte kom
tillbaka till oss utgör således bortfall. Vid granskning av de namn och
adresslistor som fanns på barnen gick det att sluta sig till att bortfallet
inte var koncentrerat till något speciellt bostadsområde. I det
insamlade materialet fanns inte heller något annat som tyder på att
bortfallet var systematiskt. Min slutsats är därför att bortfallet
sannolikt var slumpmässigt.
Resultat
Sammanställning av resultaten har presenterats tidigare.2 Här beskrivs
familjerna översiktligt och endast några resultat. Dessa utgör
utgångspunkt för de analyser som presenteras i avhandlingen.
Undersökningsgruppen bestod av 586 familjer. I dessa fanns 297
pojkar och 289 flickor födda 1990. Totalt fanns det 1118 barn i dessa
familjer.
Tabell 1. Föräldrarnas civilstånd
Civilstånd
Sammanboende
Gifta
Ensamstående mödrar
Ensamstående fåder
Ej svarat på frågan
Summa: antal/procent

procent
47,4
47,4
4,8
0,2
0,2
100

antal
278
278
28
1
1
586

Det var lika många sammanboende som gifta i denna grupp föräldrar.
Gruppen ensamstående föräldrar består till största delen av kvinnor.

Ivarson Jansson, Ewa (1994). Föräldrars uppfattning om barnomsorg som
komplement till hemmet. En enkätundersökning medfrågor till BARN-90- familjerna
i Östersund. BUS-rapport nr: 8. Institutionen för utbildningsvetenskap. Tema barns
utveckling och socialisation.
2
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Jämfört med statistik för riket i övrigt är det något fler ensamstående
kvinnor med barn i undersökningsgruppen och något färre män.3
Tabell 2. Antal barn i familjerna
Antal barn

1

Familjer
Procent

238 202
42 35

2

3

4

5<

Summa

113
19

28
5

5
1

586
100

Kvinnornas ålder varierade mellan 20 och 45 år, männens mellan 22
och 55 år. Medelåldern för kvinnorna i undersökningen var 29,5 år
och 32,5 år. I ettbarnsfamiljerna var medelåldern något lägre än för
gruppen totalt. Förstföderskornas genomsnittsålder var 28 år och för
fäderna i ettbarnsfamiljen var medelåldern 30 år.
Arbetsfördelningen i hemmet var traditionell, kvinnorna skötte om
matlagning, tvätt och klädvård i högre grad än männen. Vissa sysslor
hjälptes man åt med exempelvis disk och matinköp.
Utbildning och yrke
I undersökningen svarade 586 mödrar och 586 fader på frågan om
bakgrund. Således fanns inget internt bortfall. Följande tabell visar
utfallet.

3Jämför ensamstående kvinnor 4,8 procent här och 3,4
procent i riket.
Ensamstående män är 0 .2 procent här och 0,6 procent i riket. Kvinnor och män i
Västernorrland. Länsstyrelsen Västernorrlands län Publikation 1997: 4., 16.
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Tabell 3. Yrkeskategorier för kvinnor och män
Män

Kvinnor
Yrkeskategorier
Akademiker
Tjänstemän
Facklärda arbetare
Ej facklärda arbetare
Övriga
Antal/procent

Antal %
30
138
253
138
26
586

5
4
43
24
4
100

Antal

%

36
104
279
153
14
586

6
18
49
25
2
100

Arbetarfamiljerna utgör den största gruppen, 67 procent av kvinnorna
och 74 procent av männen, akademiker och tjänstemän utgör 29
procent av kvinnorna och 24 procent av männen. Inom kategorierna
akademiker och tjänstemän finns de som har högskoleutbildning i 2-4
år eller längre, exempelvis lärare sjuksköterskor, läkare och advokater.
Det är något fler kvinnor än män i den gruppen. Många av männen är
verksamma inom industri och hantverk (43 procent). Och en stor del
av kvinnorna är verksamma inom vården (40 procent).
Bostad och bil
Av familjerna bor 48 procent i lägenhet och 46 procent i villa eller
radhus. De återstående 6 procenten bor på landet och några av dessa
har jordbruksfastighet.
Bilen används för resor till och från arbetet av knappt tre
ijärdedelar av männen och av drygt hälften av kvinnorna. För 73
procent av kvinnorna och för 67 procent av männen var restiden upp
till ca 20 minuter. De övriga hade mer än 20 minuters restid.
Barnomsorgsbehov
Vid undersökningstillfallet hade 246 familjer (42 procent),
barnomsorg till sina barn. Nästan 400 familjer bedömde sig ha behov
av barnomsorg inom den närmaste tiden och av dessa vill de flesta ha
kommunalt daghem. Daghemmen var således den mest efterfrågade
barnomsorgsformen. Av nedanstående tabell framgår familjernas
förväntade behov av barnomsorg.
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Tabell 4. Familjernas barnomsorgsbehov, uppdelade efter önskad
omsorgsform och bakgrund
Omsorgsform
Daghem/
Förskola
Föräldrakooperativ
Familje
daghem
Annat
Totalt procent

Övriga

Akademi Tjänste
män
ker

Facklärda
arbetare

87

79

77

Ej
facklärda
arbetare
82

05

10

05

05

05

—

08

15

13

13

08
100

03
100

03
100

—

100

79

03
100

Daghem var det i särklass mest efterfrågade alternativet för alla
grupper.
Vad skall barnomsorgen komplettera hemmet med?
Enligt resultaten i enkätundersökningen hade småbarnsföräldrarna
skiftande uppfattningar om vad barnomsorgen bidrar med när det
gäller barnets fostran och utveckling. Men de flesta ansåg att
verksamheten kompletterade hemmet genom att barnen stimuleras
socialt genom att de far träffa andra barn och vuxna. Att de ges
möjligheten att lära sig lösa konflikter och att kunna umgås med andra
vuxna, ansåg många av föräldrarna vara ett komplement till hemmet.
Några uttryckte att möjlighet till stora lekytor och pedagogiskt
lekmaterial var ett komplement till hemmet. Det fanns även föräldrar
som menade att barnomsorgen ger barnen samma sak som hemmet
och endast är en "ersättning" för föräldrarna medan de arbetar eller
studerar.
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Bilaga 3

Föräldraundersökning (2)
Den uppföljande enkäten genomfördes när barnen var mellan 3 och 4
år gamla.1 Fokus i enkäten var föräldrarnas uppfattningar om fostran
och barnomsorg.
Enkäten innehöll följande frågeområden:
1. Om familjen: förändringar sedan första undersökningstillfallet.
2. Om bostad: ev. förändringar.
3. Om arbetssituation för närvarande: omfattning, förläggning,
inkomst.
4. Om arbetsfördelning i hemmet: vem gör vad, vad gör man
tillsammans, delar ansvar.
5. Om föräldrarnas fritidsaktiviteter: vad, vilka och hur ofta
6. Om aktiviteter tillsammans med barnen: vad, vilka och hur
ofta.
7. Om uppfostran: viktigaste målet med uppfostran i hemmet och
inom barnomsorgen.
8. Om ansvarsfördelning mellan hem och barnomsorg.
9. Om möjligheter till inflytande i barnomsorgen.
10. Om barnomsorgsbehov längre fram.
11. Om föräldrarnas erfarenhet av barnomsorg utanför hemmet
som barn.
Svarsfrekvens
Vi kunde nå 510 av de 586 familjer som besvarade enkäten tre år
tidigare. Efter påminnelse fick vi 409 svar (80procent). Bortfallet var
således 20 procent. Vid granskning av namn och adresslistor har vi
funnit att borfallet inte var koncentrerat till något speciellt område. Ej
heller utgörs det av någon identifierbar grupp. Det fanns inte heller
något annat i bortfallsanalysen som tyder på att bortfallet var
systematiskt i något annat avseende än att av de som svarat på enkäten

1 Enkäten skickades ut i n ovember och december 1993 och svaren kom in i b öljan
av 1994.
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har fler kommunal barnomsorg än jämförbara barnfamiljer i övrigt2
Den högre procentsatsen barnomsorg i gruppen svarande kan bero på
att enkäten uppfattades mer intressant för de som hade barnomsorg,
eftersom många frågor handlade om uppfattningar om barn och
barnomsorgsverksamhet.
Resultat
Resultaten har tidigare presenterats i en rapport.3 Här redovisas de
förändringar som skett i familjerna sedan första undersökningstillfallet
samt de resultat som utgör utgångspunkt för ytterligare bearbetning.
Vissa förändringar har skett i familjerna
Förändringar sker hela tiden i en familj. En påtaglig förändring som vi
registrerade gäller barnantalet. Det hade tillkommit 129 barn (från
enkät 1 1990 till enkät 2 1993).
Tabell 1. Förändringar i familjesituationen
Förändringar i familje
situationen
Ingen förändring
Ett nytt syskon har kommit till
Skilsmässa, ensam mor
Skilsmässa, ensam far
Ny kvinna i familjen
Ny man i familjen
Summa

antal

%

261
129
13
1
0
4
408

64
31
3,2
0,2
0
1,0
99,4

Större andel familjer i undersökningen har kommunal barnomsorg till sina barn än
familjer i Östersunds kommun i övrigt. I undersökningsgruppen hade 70 procent
kommunal barnomsorg, vilket skall jämföras med 65 procent för kommunen totalt,
64procent för länet och 69 procent för riket. SCB 1992. Fakta om Östersund. Det
tyder på att de som har barnomsorg har svarat på enkäten i något högre grad än de
som ej har barnomsorg i kommunal regi.
3 BUS-RAPPORT NR 7 Ivarson Jansson Ewa. (1994). Föräldrars uppfattning i
frågor som rör uppfostran och barnomsorg. Fortsatt beskrivning av BARN-90
familjerna i Ö stersund. Mitthögskolan Institutionen för utbildningsvetenskap. Tema
barns utveckling och socialisation.
2
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Av tabellen framgår att ungefar en tredjedel (31 procent) av familjerna
hade fatt ett barn till. Några föräldrar hade separerat. I några fall hade
en ny man kommit in i familjen. Enföräldersfamiljerna är något färre
nu än vid första tillfallet.4
En annan förändring är byte av bostad. En tredjedel (31procent),
hade flyttat en gång och några få ( óprocent) hade flyttat två gånger.
En av anledningarna till byte av bostad kan ha varit att familjen fatt
barn.
Tabell 2. Arbetssituationen för kvinnor och män, jämförelser
mellan 1991 och 1994
Kvinnor
År
Arbetssituation
Förvärvsarbete
Studerande
Föräldraledig
Sjukskriven
Arbetslös
Hemarbete
Annat
Summa

Män

1991

1994

1991

1994

50
5
40
2
2
1
0
100

65
6
16
2
8
1
0
100

86
3
4
1
5
0,5
0,5
100

80
3
1
2
11
0,5
2,5
100

Arbetslösheten hade ökat med 6 procent för både män och kvinnor.
Föräldraledigheten utnyttjades vid denna tidpunkt av 1 procent män.
Antalet hemarbetande män var samma som tidigare däremot var det
fler som uppgav att de sysslar med annat. Vad det kan vara framgår
inte.

En enförälder familj består av en förälder och minst ett barn. Om föräldern gifter
sig eller gifter om sig eller ingår i et t samboförhållande kan vi tala om omgifte eller
omsambo;
I vilket fall som helst blir det fråga om en förändring av hushållet.
Från att ha varit en vuxen i hushållet blir där två vuxna och då har e n styvfamilj
skapats. Jan Trost. (1993) Familjen i Sverige. (Stockholm Liber Utbildning 1993),
97.
4
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Uppfostran och barnomsorg
Av familjerna hade 70 procent barnomsorg utanför hemmet. Av
resterande 30 procent hade 16 procent tid kvar av föräldraledigheten
samt 14 procent hade ordnat sin barnomsorg med hemmet som bas.
Den vanligaste barnomsorgsformen var kommunalt daghem (79
procent).
Därefter
kom
familjedaghem
(1Oprocent).
Föräldrakooperativt daghem var det 5,5 procent som hade och 5,5
procent hade löst frågan på annat sätt. Vid första undersökningen hade
42 procent barnomsorg. En ökning har skett med 28 procent. Den kan
bero på att barnen blivit äldre och att föräldraledigheten tagit slut för
de flesta. Men ökningen kan delvis också förklaras av att de som har
barnomsorg svarat på enkäten i något större utsträckning.
Av familjerna uppgav 65 procent att det viktigaste målet med
uppfostran inom familjen var barnens personliga och känslomässiga
utveckling. Mer än hälften av familjerna (54procent) menade att det
viktigaste målet för förskolan bör vara att utveckla barnens sociala
förmåga. Det som avsågs var att lära barnen att umgås med andra
barn, vistas i grupp, lösa konflikter och att umgås med vuxna.
Utbildningsbakgrund verkar ha betydelse för hur man ser på
uppfostran, det kommerjag att behandla mer i avhandlingen.
Föräldrar vill vara med och påverka
Delaktighet får man genom information om vad som händer och sker
med ens barn i verksamheten. De allra flesta föräldrarna var nöjda
med den information de fick av de anställda. Av föräldrarna tyckte 85
procent att de borde vara med och påverka verksamheten i
barnomsorgen. De ville vara med och påverka i stort sett allt. Från att
vara med och påverka det som gäller ens eget barn till övergripande
värderingsfrågor samt frågor om verksamhetens innehåll och
utformning. De tillfällen när de bäst kunde framföra sina synpunkter
var vid återkommande föräldramöten och vid föräldrasamtal.
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