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Förord
Den studie som redovisas i denna rapport är den första nationella utvärde-
ringen av förskolan efter reformen 1998 då förskolan fick en läroplan och 
blev det första steget i det samlade utbildningssystemet för barn och ungdom.
Utvärderingens övergripande syfte är att belysa hur förskolan utvecklats i olika
avseenden efter reformen samt att studera vilken betydelse reformen haft för
denna utveckling.

Forskning visar att reformer inom utbildningsområdet kräver lång tid för
att få genomslag i praktiken. Sett ur detta perspektiv kan denna utvärdering
betecknas som formativ. Den ger med andra ord en lägesbeskrivning av refor-
mens konsekvenser och väcker frågor kring vart förskolan är på väg några år
efter reformens införande. Utvärderingen pekar också på viktiga vägval som
förskolan står inför i sin fortsatta utveckling.

Utvärderingen har en bred ansats och bygger på tre olika delstudier: en
metaanalys av forskning om och utvärderingar av förskolan, en enkätunder-
sökning som riktats till ledningsansvariga i landets samtliga kommuner samt
fallstudier i ett urval kommuner och förskolor.

Föreliggande rapport vänder sig till alla som arbetar med förskolefrågor på
olika nivåer och syftar till att ge en mångsidig och samlad redovisning och be-
dömning av resultaten från utvärderingen. I slutkapitlet sammanfattas de vikti-
gaste resultaten och här redovisas också de ställningstaganden som Skolverket
gör utifrån den samlade bild som utvärderingen ger. Det är vår förhoppning att
utvärderingen ska bidra med nya kunskaper och överblick, där kommuner och
förskolor kan spegla sin egen utveckling gentemot de resultat som redovisas. 
Vi hoppas också att rapporten ska ge underlag för och stimulera en professio-
nell diskussion och ett fortsatt utvecklingsarbete på olika nivåer: i förskolor,
kommuner och nationellt. Rapporten bör också vara av intresse för lärare och
studerande inom lärarutbildningen.

Rapporten har skrivits av Lena M Olsson och Gunnar Åsén, vilka också
varit projektledare och samordnare av de olika delstudierna. Metaanalysen 
har gjorts av Peder Haug och har tidigare presenterats i en separat rapport. 
Per-Erik Jalava har medverkat i projektplaneringen, enkätundersökningen och
delar av fallstudierna. Mattias Sjöstrand har ingått i projektgruppen och främst
medverkat i bearbetning och analys av enkätsvaren. I projektet har också en
grupp externa experter anlitats, som tillsammans med projektgruppen, med-
verkat i fallstudierna. I gruppen har ingått Karin Alnervik, Ingela Elfström,
Ulla Lind, Elisabeth Nordström och Agneta Udin. Caroline Klingenstierna



och Annika den Engelse har varit projektassistenter under olika skeden av
projektet. I planeringen av projektet har även Oscar Öquist och Birgitta
Lidholt medverkat.

Till alla som medverkat och i synnerhet till alla ledningsansvariga, förskole-
chefer och personal i kommuner och förskolor, som gjort studien möjlig, vill
vi framföra ett varmt tack.

Stockholm i februari 2004

Staffan Lundh Lena M Olsson
Avdelningschef Projektledare
Utredningsavdelningen Enheten för nationell utvärdering



Innehåll

1. Inledning .................................................................................. 7

1.1  Om reformen.............................................................................8
1.2  Förskolans läroplan ..................................................................10
1.3  Utvärderingens syfte och frågeställningar ................................  12

1.4  Utvärderingens ansats ..............................................................13
1.5  Utvärderingens uppläggning – tre olika delstudier ...................18
1.6  Rapportens disposition ............................................................22

2. Läroplanens betydelse och implementering.............................. 25

2.1  En ny läroplan i en tid av förändring .......................................26
2.2  Läroplanens olika funktioner ...................................................29
2.3  Implementeringen av läroplanen ..............................................31

2.4  Hur uppfattas läroplanen som styrdokument? ..........................34
2.5  Läroplanens mottagande och betydelse

– en sammanfattning ...............................................................40

3. Förskolans styrning och ledning .............................................. 43

3.1 Kommunal organisation och styrning
– förskolan som en del av utbildningssystemet .........................44

3.2 Kommunal ledning och ansvarsfördelning ...............................48
3.3 Förskolecheferna och den pedagogiska ledningen ....................52

3.4 Ansvarsfördelningen i arbetslagen ............................................57

4. Förutsättningar och ramar för arbetet...................................... 61

4.1 Gruppstorlek och personaltäthet ..............................................62
4.2 Rekryteringen av personal ........................................................70

4.3 Vikarier ...................................................................................72
4.4 Lokalerna och den inre miljön .................................................74



5. Redskap för läroplanens genomförande ................................... 79

5.1 Planering .................................................................................80
5.2 Dokumentation .......................................................................82

5.3 Gemensam reflektion...............................................................86
5.4 Utvärdering .............................................................................88
5.5 Fortbildning och kompetensutveckling ....................................93

6. Förskolans uppdrag ................................................................ 99

6.1 Synen på förskolans uppdrag .................................................100
6.2 Möjligheter att anpassa verksamheten

efter varje barns behov och förutsättningar ............................104
6.3 Barn i behov av särskilt stöd...................................................108
6.4 Förskolan som stöd för familjen.............................................119

7. Förskolans mål ..................................................................... 127

7.1 Hur bedöms måluppfyllelse i förskolan?.................................130
7.2 Personalens egna bedömningar av verksamheten

i relation till läroplanens målområden ....................................144

8. Sammanfattning och diskussion ............................................ 161

Referenser ................................................................................ 185

Bilagor ...................................................................................... 193





Inledning



8 FÖRSKOLA I BRYTNINGSTID

1. Inledning

1.1. Om reformen

Förskolan har under hela sin uppbyggnad tillhört den sociala sektorn och varit
en viktig del av svensk familjepolitik. Reformen som i sin helhet genomfördes
1998 innebär bland annat att förskolan numera ingår i och utgör det första ste-
get i det samlade utbildningssystemet för barn och ungdom. Detta har manifes-
terats i flera förändringar på statlig nivå som inleddes med att förskoleverksam-
het och skolbarnsomsorg1 den 1 juli 1996 överfördes från Socialdepartementet
till Utbildningsdepartementet. Skolverket övertog myndighetsansvaret för hela
barnomsorgen i januari 1998 och samtidigt överfördes regelverket från social-
tjänstlagen till skollagen.2 Ett led i reformen är införandet av förskolans läroplan
(Lpfö 98) som är bindande för alla förskolor.3 Läroplanen syftar till att skapa
förutsättningar för en likvärdig förskola med hög kvalitet. Den uttrycker en po-
litisk viljeinriktning samtidigt som målen är generella och övergripande.

Motiven till reformen var flera. I ett internationellt perspektiv betonas allt-
mer utbildningens betydelse för länders ekonomiska tillväxt och konkurrens-
kraft. I regeringsförklaringen 1996 fastslogs att förskolan, skolan och
skolbarnsomsorgen skulle integreras för att förbättra grundskolans första
viktiga år. Där sägs även att det livslånga lärandet skall vara en hörnsten i
utbildningspolitiken och att en gemensam syn på utveckling och lärande bör
genomsyra alla verksamheter som riktar sig till barn och unga. Barnet ska inte
mötas av ett förhållningssätt i förskoleverksamheten eller skolbarnsomsorgen
och ett annat när det börjar grundskolan. En utgångspunkt från regeringens
sida är att barns förutsättningar för utveckling och lärande i hög grad påverkas
av den sociala miljö och pedagogiska stimulans som de möter under barn-
domsåren. Därför bör förskolans pedagogiska roll förstärkas samtidigt som
förskolans pedagogik ges utrymme även i skolan.4 Reformen syftar således till
en kvalitetshöjning i såväl förskola som skola.

1 I begreppet förskoleverksamhet ingår verksamhetsformerna förskola, familjedaghem och öppen förskola. 
I begreppet skolbarnsomsorg ingår verksamhetsformerna fritidshem, familjedaghem samt öppen
fritidsverksamhet.

2 För närvarande ligger ett förslag från skollagskommittén som syftar till gemensam lagstiftning för för-
skola och skola. Se SOU 2002:121. Skollag för kvalitet och likvärdighet. Betänkande av 1999 års skollags-
kommitté. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

3 Reformen syftade inte enbart till att ta fram ett nytt måldokument för förskolan. Även den obligatoriska
skolans läroplan (Lpo 94) har reviderats för att också omfatta fritidshemmet och förskoleklassen. Lpo 94
innehåller numera skrivningar om betydelsen av lek, skapande och omsorg om hela individen.

4 Prop. 1995/96:206. Vissa skolfrågor m.m.
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Förskolans övergång till utbildningsväsendet kan beskrivas som en genom-
gripande reform som handlar om principiellt viktiga förändringar.5 Men samti-
digt som förskolan är en del av utbildningen har den fortfarande andra viktiga
funktioner. I direktiven till Barnomsorg- och Skolakommittén framhålls såväl
betydelsen av barns tidiga lärande som förskolans uppgift att skapa likvärdiga
livsvillkor.6 I läroplanens förarbeten uttrycks också förskolans familjepolitiska
betydelse:

Det är angeläget att förskolan på ett kvalitativt och professionellt sätt kan
verka inom utbildningssystemet. Det är dock inte avsikten att förskolan
därmed skall förändra sin funktion. Förskolan skall fortsätta att vara ett
viktigt komplement till föräldrarnas omsorg och fostran. Föräldrarna skall,
genom förskolans verksamhet, kunna förena föräldraskap med förvärvsar-
bete. Barnen skall ges en trygg, lärorik och utvecklande verksamhet i ett
förtroendefullt samarbete mellan hem och förskola.7

Den svenska förskolemodellen utgår från att barn lär sig och utvecklas i alla
sammanhang – inte endast vid speciellt utvalda tillfällen. Detta får konsekven-
ser för hur verksamheten utformas och innebär att omsorg och pedagogik för-
enas i den vardagliga praktiken. Modellen har lovordats i OECD-sammanhang
och beskrivs som ”outstanding”.8

Reformen har dubbla syften såtillvida att förskolan ska förändras – och sam-
tidigt bibehålla sin särart. Efter förskolans övergång till utbildningssystemet
har nya reformer genomförts på förskolans område – allmän förskola, maxtaxa
samt rätt till plats utifrån barnets eget behov. De syftar till att förskolan blir
mer tillgänglig och en rättighet för alla barn. I en rapport till OECD om
svensk förskola betonas förskolans socialpolitiska funktion – att en förskola 
för alla barn är ett viktigt politiskt mål för att skapa likvärdiga möjligheter.9

Förskolans betydelse för att forma barns livsvillkor ökar och därför är det
väsentligt att fördjupa kunskapen om hur förskolan utvecklas och förändras 
i reformers kölvatten.

5 Haug, P (2003). Om kvalitet i förskolan. Forskning om och utvärderingar av förskolan 1998–2001.
Forskning i fokus, nr 8. Stockholm: Skolverket.

6 SOU1997:157. Att erövra omvärlden. Förslag till läroplan för förskolan. Slutbetänkande av Barnomsorg
och Skolakommittén, s 1.

7 Prop. 1997/98:93. Läroplan för förskolan, s 15–16.
8 OECD (2001) Starting Strong. Early Childhood Education and Care. Paris: OECD.
9 Gunnarsson, L., Korpi, B. & Nordenstam, U. (1999). Early Childhood Education and Care Policy in

Sweden. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

”
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1.2 Förskolans läroplan

Ett viktigt led i förskolans övergång till utbildningssystemet är införandet av
den första läroplanen för förskolan (Lpfö 98), vilken trädde i kraft i den 1
augusti 1998. Förskolans övergång till utbildningssystemet och införandet av
läroplanen har inneburit en mer renodlad form av mål- och resultatstyrning
enligt de principer som för skolans del formulerades i den s.k. ansvarsproposi-
tionen.10 Den nya ansvarfördelningen innebar i korthet att statens roll är att
formulera övergripande nationella mål och riktlinjer för verksamheten. Kom-
munen som huvudman ska ge förutsättningar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med läroplanens mål, medan de professionella, d.v.s. förskolechefer
och personal, ansvarar för tolkning och tillämpning av målen.

Förskolans läroplan är en förordning med bindande föreskrifter för verk-
samheten och ska därmed styra samtliga förskolor i landet. Läroplanen syftar
till att skapa förutsättningar för en ökad likvärdighet. Den uttrycker vilka krav
staten ställer på verksamheten, men också vilka krav och förväntningar barn
och föräldrar kan ha på förskolan.

Läroplanen har tillkommit i en historisk och social kontext och innehållet är
ett resultat av kompromisser mellan olika intressen. I en jämförande studie av
de nordiska ländernas läroplaner är det tydligt att planerna har olika funktion
och utformning i skilda länder och vid olika tidpunkter.11 De svenska läro-
planerna – både förskolans och skolans – innehåller föreskrifter, men är även
till stora delar ett politiskt normerande instrument. De innehåller övergripande
målbeskrivningar för att stärka det professionella utrymmet och tanken om s.k.
deltagande målstyrning är en viktig utgångspunkt.12 Ett lokalt och regionalt ut-
vecklingsarbete ses som en viktig förutsättning för ett lyckat resultat.

I läroplanen formuleras förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och
riktlinjer för verksamheten. Under rubriken Grundläggande värden framhålls
vikten av de vuxnas förhållningssätt och konkreta upplevelser för att barn ska
kunna utveckla förståelse för demokratiska värden:

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verk-
samheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa
och jämställdhet samt egna och andras rättigheter skall lyftas fram och
synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer

10 Prop. 1990/91:18. Ansvaret för skolan.
11 Sivesind, K., Afsar, A. & Bachmann, K. (2003) Nordiske laereplaner. Oslo: Laeringssenteret.
12 Deltagande målstyrning innebär att de som berörs av målen också ska delta i bearbetningen och

konkretiseringen av målen. Jfr SOU 1992:94. Skola för bildning. Betänkande av läroplanskommittén.
Stockholm: Utbildningsdepartementet.

”
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främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar
barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller
i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.13

Under rubriken Förskolans uppdrag framgår det att förskolans uppdrag är brett
och omfattande. Detta är uppenbart inte minst i det inledande stycket, där föl-
jande anges:

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten
skall vara rolig, trygg och lärorik. Förskolan skall erbjuda barnen en god
pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande
människor och samhällsmedlemmar främjas.14

Läroplanen innehåller även mål och riktlinjer som ska förstås mot bakgrund av
förskolans värdegrund och uppdrag. I förskolans läroplan anges mål och rikt-
linjer för följande områden:
• Normer och värden
• Utveckling och lärande
• Barns inflytande
• Förskola och hem
• Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem

Målen anger inriktningen på förskolans arbete och uttrycker en önskad
kvalitetsutveckling i förskolan. Mål anges för de tre första av de ovan nämnda
avsnitten. Riktlinjerna anger det ansvar som personalen i förskolan har. Rikt-
linjer anges dels för alla som arbetar i förskolan, dels för arbetslaget. Riktlinjer
finns för samtliga områden.

Förskolans läroplan har flera likheter med den obligatoriska skolans. De är
uppbyggda på likartat sätt och innehåller gemensamma nämnare som att
främja barns utveckling och lärande och att förankra samhällets grundläggande
värden. Det finns dock en avgörande skillnad. Målen i läroplanen är formule-
rade som strävansmål och anger vad ”förskolan skall sträva efter att varje barn
utvecklar” i olika avseenden. De beskriver således verksamhetens processer
snarare än färdiga resultat. En konsekvens av detta är att det enskilda barnets

13 Läroplan för förskolan. Lpfö 98. Stockholm: Utbildningdepartementet; s 7.
14 Lpfö 98, s 8.

”

”
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resultat inte ska bedömas eller utvärderas. Detta uttrycks tydligt i inledningen
till förskolans läroplan:

I förskolan är det inte det enskilda barnets resultat som skall utvärderas.
Betyg eller omdömen utfärdas inte. Förskolan bedriver en pedagogisk
verksamhet i vilken barn kan börja vid olika åldrar och delta i under olika
lång tid. Förskolan skall vara trygg, utvecklande och lärorik för alla barn
som deltar utifrån vars och ens förutsättningar.15

Förskolans läroplan skiljer sig därmed från skolans där även uppnåendemål
formuleras och där elevernas prestationer – som ytterst uttrycks i betygen – är
ett viktigt resultatmått. Tyngdpunkten i förskolans läroplan ligger däremot på
att barn ska utveckla lust och nyfikenhet samt en tilltro till sin egen förmåga
– inte uppnå en viss bestämd kunskapsnivå.

Läroplanen bygger på skollagen, som är utformad som en ramlag. I skol-
lagen finns de grundläggande bestämmelserna om förskolverksamheten, varav
förskolan är en form.16 I den s.k. kvalitetsparagrafen anges följande:

Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet er-
bjuda barn fostran och omvårdnad. /.../

För bedrivande av förskoleverksamhet /.../ skall det finnas personal med
sådan utbildning eller er farenhet att barnens behov av omsorg och en god
pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngrupperna skall ha en lämp-
lig sammansättning och storlek. Lokalerna skall vara ändamålsenliga.

Förskoleverksamheten /.../ skall utgå från varje barns behov. Barn som
av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling
skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver.17

Utöver detta finns i skollagen även bestämmelser om verksamhetens omfatt-
ning, erbjudande om plats, avgifter m.m.

1.3 Utvärderingens syfte och frågeställningar

I ett decentraliserat ansvarssystem ökar behovet och betydelsen av olika former
av utvärdering, där alla nivåer i systemet involveras. I nationella utvärderingar
av förskola och skola studeras olika aspekter av måluppfyllelse, kvalitet och lik-
värdighet. De statliga krav som formuleras i lagar och förordningar står ofta i
fokus. Syftet med nationella utvärderingar är att granska och värdera verksam-
heternas kvalitet och ge beslutfattare information om hur väl uppdraget ge-

15 Lpfö 98, s 4.
16 Skollagen, 2 a kap., 1–12 §§.
17 Skollagen, 2 a kap., 3 §§.

”

”
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nomförs. Nationella utvärderingar kan också utgöra en slags ”spegelfunktion”
för kommuner och förskolor. För att se sin egen utveckling behövs jämförelse-
punkter och därför kan brett upplagda och statligt initierade utvärderingar
vara värdefulla även på kommunal och lokal nivå.

Den studie som redovisas i denna rapport är den första nationella utvär-
deringen av förskolan efter reformen och läroplanens införande. Utvärderingen
genomfördes under åren 2002–2003 och syftar till att belysa hur förskolan
utvecklats efter reformen och studera reformens betydelse för denna utveckling. Ut-
värderingen har karaktär av en lägesbeskrivning av förskolans kvalitet några år
efter reformens införande. Vid bedömningen av kvalitet är utgångspunkten de
krav som ställs på förskolan i skollagen samt de mål och intentioner som for-
muleras i läroplanen. Utvärderingen vill också studera eventuella skillnader
mellan kommuner och förskolor ur ett likvärdighetsperspektiv.

I utvärderingen är följande frågeställningar centrala:
• Hur har läroplanen implementerats och mottagits i kommuner och förskolor?

• Hur organiseras, styrs och leds förskolan i kommunerna?

• Hur ser de strukturella villkoren för verksamheten ut, kommunalt och på olika
förskolor?

• Hur uppfattar och genomför kommuner och förskolor sitt uppdrag i relation till
läroplanens mål och intentioner?

• Vilka likheter och skillnader finns mellan kommuner och förskolor i ovan
nämnda avseenden? Hur kan man förstå och förklara eventuella variationer?

1.4 Utvärderingens ansats

I utvärderingen har tre olika delstudier genomförts. Delstudierna använder
olika metodansatser och är upplagda i syfte att komplettera varandra så att för-
skolan och dess verksamhet kan belysas ur olika aspekter och på olika ansvars-
nivåer. Den första delstudien består av en metaanalys av forskning om och
utvärderingar av förskolan, publicerade under åren 1998–2001. Den andra
studien är en enkätundersökning till ledningsansvariga (förvaltningschefer, skol-
chefer eller motsvarande) i landets samtliga kommuner och kommundelar.
Den tredje studien består av fallstudier i ett urval av kommuner och förskolor.
Fallstudierna bygger på intervjuer med ledningsansvariga på förvaltningsnivå,
förskolechefer/rektorer och förskolepersonal samt studier av kommunala och
lokala planer och andra skriftliga dokument som rör förskolan.

Kommunenkäten och fallstudierna har en begränsning såtillvida att de en-
bart involverar ledningsansvariga och professionella. En annan begränsning är
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att utvärderingen inte bygger på direkta observationer av verksamheten i för-
skolan, utan på utsagor och bedömningar gjorda i enkät och intervjuer.

De politiska förväntningarna på läroplanen är att dess mål och intentioner
ska fungera styrande för verksamhetens praxis. Läroplanen utgör ett viktigt
redskap för att tydliggöra verksamhetens uppdrag och mål. Eftersom målen är
ett resultat av kompromisser mellan olika intressen blir de ofta mångtydiga,
allmänna och oprecisa, underförstådda och ibland även motstridiga. Målen ska
också vara utformade så att de ger utrymme för professionella tolkningar och
kan konkretiseras och preciseras på lokal nivå. Därför måste man i en analys av
läroplaners betydelse och genomslag skilja mellan formuleringsnivån, d.v.s.
läroplanens mål och intentioner, och realiseringsnivån, som handlar om den
verksamhet i vilken läroplanen ska tillämpas och där de lokala villkoren och
ramarna för arbetet varierar.18

Att läroplansmål är mångtydiga och tolkningsbara kan innebära svårigheter
när man i utvärderingar ska använda målen som utgångspunkt för de bedöm-
ningar som görs.19 I utvärderingen har vi hanterat detta genom att synliggöra
utgångspunkterna för de bedömningskriterier som används. Vissa av dessa är
traditionella strukturvariabler som brukar användas inom utbildningsforsk-
ningen och som också lyfts fram i skollagen. Andra bygger på en pedagogisk
teori eller ett pedagogiskt tänkande kring relationen mellan mål, ramar, peda-
gogiska processer och resultat.

I försöken att bedöma kvalitet inom förskola och skola talar man ofta om
tre olika aspekter av kvalitet: struktur-, process- och resultatkvalitet.20 Tidigare
studier inom förskoleområdet har ofta varit inriktade mot vissa specifika
kvalitetsaspekter medan studier av samspelet mellan struktur, process och re-
sultat är mer sällsynta.21

Ett sätt att bygga upp kunskap om relationen mellan olika kvalitetsaspekter är
att studera verksamhetens mål, ramar, process och resultat som på varandra föl-
jande led i en ”utvärderingskedja”. Denna struktur för utvärderingar har sitt ur-
sprung i den s.k. ramfaktorteorin, där det som sker i en pedagogisk verksamhet
betraktas och analyseras utifrån de ramar, villkor och förutsättningar som verk-

18 Lindensjö, B. & Lundgren,  U.P. (1986). Utbildningsreformer och politisk styrning. Stockholm: Liber.
Dahlberg, G., Lundgren, U.P.  & Åsén, G. (1991) Att utvärdera barnomsorg. Stockholm: HLS Förlag.

19 Lindensjö, B. & Lundgren, U.P. (2000). Politisk styrning och utbildningsreformer. Stockholm: HLS Förlag;
s 151.

20 Denna klassiska modell för analys av kvalitet har använts av bl.a. Socialstyrelsen. Jfr även Svenska
Kommunförbundet (1998) Förändringar av kvalitet och produktivitet i barnomsorg, skola och äldreomsorg.
90 studier om 90-talet.

21 Haug, P. (2003). Om kvalitet i förskolan Forskning om och utvärderingar av förskolan 1998–2001.
Stockholm: Skolverket.
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samheten ges (jfr strukturkvalitet). Det som under vissa givna förutsättningar
sker i processen faller sedan ut i form av olika typer av resultat.22 Erfarenheter
från forskning inom förskola och skola visar att strukturella faktorer eller ramar
tillsammans med pedagogiska traditioner och föreställningar ofta har en avgö-
rande betydelse för vad som sker i en pedagogisk process.23 Ramarna sätter grän-
ser för vad som är möjligt, men kan inte på ett enkelt och entydigt sätt förklara
de variationer som finns i processen.

Figur 1. Olika komponenter i en utvärderingskedja.

22 Jfr Lundgren, U.P. (1979). Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori. Stockholm: Liber.
23 Se t.ex. Lundgren, U.P. (1979). Att organisera omvärlden. Stockholm: Liber; Pettersson, S. & Åsén, G.

(1989) Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Stockholm: HLS Förlag; Henckel, B. (1990)
Förskollärare i tanke och handling. Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet; Haug, P. (1991)
Educational reform by experiment. The Norwegian experimental educational program for 6-year olds and the
subsequent reform. Stockholm: HLS Förlag.

24 Se t.ex. Asplund-Carlsson, M. m fl (2001) Strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i barnomsorg och
skola. En forskningsöversikt. Stockholm: Skolverket; Gustafsson, J-E. & Myrberg, E. (2002) Ekonomiska
resursers betydelse för pedagogiska resultat. En kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket; Skolverket (2003)
Gruppstorlekar och personaltäthet i förskola, förskoleklass och fritidshem. Stockholm: Skolverket.

Den nationella utvärderingens ansats är att i relation till förskolans mål på
nationell nivå studera olika kvalitetsaspekter – d.v.s. struktur-, process och
resultatkvalitet. Vår ambition är även att fördjupa kunskapen om orsaker till
eventuella variationer i kvalitet.

De nationella krav och mål som beaktas i utvärderingen finns formulerade i
skollagen och förskolans läroplan. I utvärderingen har vi valt att belysa hur för-
skolan utvecklats efter reformen i relation till de krav på förskolan som formu-
leras i skollagens s.k. kvalitetsparagraf (personalen skall ha relevant utbildning
eller erfarenhet, barngrupperna skall ha en lämplig sammansätting och storlek,
lokalerna skall vara ändamålsenliga, verksamheten skall utgå från varje barns
behov, barn i behov av särskilt stöd skall ges det stöd deras speciella behov kräver)
samt några centrala aspekter av förskolans uppdrag och de målområden som
återfinns i läroplanen.

Strukturkvalitet handlar om ramar och yttre förutsättningar som förskole-
personalen inte kan påverka. När det gäller strukturkvalitet har en rad studier
redovisats, bl.a. i flera kunskapsöversikter.24 Endast ett fåtal av dessa studier

Mål Ramar Process Resultat
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handlar dock om vad strukturella faktorer betyder för kvaliteten i förskolan
utifrån svenska förhållanden och gentemot hur uppdraget formuleras i försko-
lans läroplan. Studier har framför allt fokuserat faktorer som ekonomiska re-
surser, personaltäthet, barngruppernas storlek samt personalens utbildning och
kompetens. I mindre omfattning har man studerat den sociala och kulturella
kontextens betydelse och barngruppernas sammansättning socialt, kulturellt
och etniskt – t.ex. faktorer som förskolans upptagningsområde, föräldrarnas
utbildningsnivå och andelen barn med utländsk bakgrund.

I utvärderingen studeras strukturkvalitet genom att belysa faktorer som
barngruppernas storlek och sammansättning, tillgången till utbildad personal och
vikarier samt lokalerna och den inre miljön (d.v.s. främst de strukturella faktorer
som behandlas i skollagen). För att kunna belysa strukturella faktorers bety-
delse har vi i fallstudierna också valt ut förskolor i olika typer av upptagnings-
områden och som arbetar under olika villkor och yttre förutsättningar.

Processkvalitet handlar om det som sker i verksamheten, i de processer som
äger rum i förskolan (t.ex. hur personalen tänker och handlar, vad som sker i
mötet mellan personalen och barnen samt i mötet mellan barnen). Flera
svenska studier har belyst olika aspekter av vad som sker i förskolans processer.
När det gäller processkvalitet finns det en rad faktorer som har betydelse. Det
kanske mest avgörande tycks vara förhållningssättet bland personalen och ”den
pedagogiska medvetenheten”, vilken kommer till uttryck i bl.a. deras sätt att
tänka och förhålla sig till barn och föräldrar.25 Det finns dock studier som visar
att det ofta finns ett glapp mellan vad förskollärare säger/tänker och vad man
faktiskt gör och där ramarna har stor betydelse.26 Processkvalitet handlar också
om hur verksamheten leds och utformas och om de redskap som personalen
förfogar över för att kunna arbeta i linje med läroplanens intentioner.

I utvärderingen studeras processkvalitet bland annat genom att belysa hur
kommuner och förskolor arbetar med planering, utvärdering, pedagogisk doku-
mentation och kompetensutveckling, d.v.s. sådana inslag som kan bidra till att
lägga en gemensam plattform bland personalen i deras arbete, skapa en gemen-
sam förståelse för uppdraget och få väl fungerande arbetslag. Processkvalitet
belyses främst i fallstudierna där kommunledning, förskolechefer och personal
intervjuats kring dessa frågor.

Resultatkvaliteten rör måluppfyllelse och resultat, d.v.s. om verksamheten
uppnår det som eftersträvas. Resultat i förskolan kan definieras och studeras på
olika sätt. En form av resultat är servicekvalitet, där man talar om resultat i

25 Se t.ex. Sheridan, S. (2001) Pedagogical quality in preschool: an issue of perspectives. Göteborgs Universitet.
26 Jfr Henckel, B. (1990) Förskollärare i tanke och handling. Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet.
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termer av uppnådd service, t.ex. hur föräldrar uppfattar mötet med förskolan, 
i vad mån de är nöjda med verksamheten, men också hur de ser på väntetider,
tillgänglighet och möjligheterna att själv välja förskola för sina barn. Service-
kvalitet studeras i de flesta kommuner i form av brukar- eller ”nöjdhetsunder-
sökningar”, där föräldrarna tillfrågas om hur nöjda de är med förskolan i olika
avseenden.27

Men frågan om resultatkvalitet i förskolan är i andra avseenden mer kom-
plex och svårfångad. Resultatkvalitet kan även definieras som pedagogisk kvali-
tet, vilket i förskolesammanhang bl.a. kan avse hur verksamheten utvecklas i
relation till läroplanens mål. Förskolans övergång till ett mål- och resultatstyrt
utbildningssystem aktualiserar behovet av att definiera resultat i termer av mål-
uppfyllelse utifrån läroplanens mål. Här är det väsentligt att utgå från att för-
skolans läroplan endast innehåller strävansmål, d.v.s. mål som beskriver önsk-
värda processer snarare än färdiga resultat. Detta innebär att resultatkvalitet, i
form av pedagogisk kvalitet, inte går att särskilja från processkvalitet i för-
skolan. Verksamhetens utformning och de processer som pågår blir samtidigt
en del av resultatet. Sammanställning av forskning visar att diskussionen kring
vad som är resultatkvalitet i förskolan inte är särskilt utvecklad.28

I utvärderingen definieras resultatkvalitet något vidare än vad man traditio-
nellt brukar göra. I utvärderingen studeras hur kommuner och förskolor arbe-
tar i relation till vissa centrala områden i läroplanen och skollagen. Här stude-
ras bl.a. följande aspekter av hur förskolans uppdrag tolkas och genomförs: sy-
nen på uppdraget, möjligheterna anpassa verksamheten efter varje barns behov och
förutsättningar, hur förskolan tillgodoser barn i behov av särskilt stöd, hur för-
skolan fungerar som stöd för familjen samt hur de professionella (förskolechefer
och personal) ser på och själva bedömer måluppfyllelse inom de områden där mål
och riktlinjer finns angivna i läroplanen.

I utvärderingen studeras alltså förskolans resultat utifrån läroplanens mål och
intentioner. Samtliga aspekter som studeras handlar om förskolans resultat i vid
mening, även om gränserna mellan process och resultat är flytande – det handlar
dels om processbeskrivningar, dels om förskolornas egna bedömningar av hur
väl man lyckas genomföra sitt uppdrag och sträva i målens riktning. I utvär-

27 Se t.ex. Svenska Kommunförbundet (1998) Förändringar av kvalitet och produktivitet i barnomsorg,
skola och äldreomsorg. 90 studier om 90-talet; Ivarsson, J. (1999) Förskolverksamheten i Stockholm 1999
– så tycker föräldrarna, en jämförelse med 1996. Utredningsrapport 1992:2. Stockholms Stad: Utrednings-
och statistikkontoret.

28 Den metaanalys som gjorts inom ramen för den nationella utvärderingen visar att studier inom förskolans
område ofta belyser processer i verksamheten för att diskutera begreppet kvalitet. I princip är resultatmått
i förskolan helt frånvarande i forskning och utvärderingar (se Haug, 2003).
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deringen definieras måluppfyllelse med utgångspunkten att strävansmålen be-
skriver processer i verksamheten. Därför kan förskolornas egna beskrivningar
och bedömningar av förskolans verksamhet samtidigt ses som bedömningar av
resultat och måluppfyllelse.

1.5 Utvärderingens uppläggning – tre olika delstudier

Utifrån projektets syfte och frågeställningar har tre olika delstudier genomförts.
En närmare beskrivning av de olika delstudiernas uppläggning och innehåll ges
nedan.

Metaanalys
I utvärderingen är tidigare kunskap om förskolan och förskolans verksamhet
en viktig grund. I syfte att inventera vilka studier om förskolan som genom-
förts efter reformen, sammanställdes en metaanalys av forskning och utvär-
deringar av förskolan, publicerade under åren 1998–2001. Denna analys har
redovisats i en separat rapport29 och bygger på följande material (sammanlagt
35 skrifter):
• Forskning (material från olika högskoleinstitutioner och Skolverkets

forskningsenhet)

• Utvärderingar (material från Skolverkets utvärderingsenhet, Svenska
Kommunförbundet och enskilda kommuner)

• Uppföljningar (material från Skolverkets uppföljningsenhet)

Sammantaget visar metaanalysen att det saknas samlad kunskap om förskolan i
sin helhet och i ett större sammanhang. Av det material som granskats är det
främst forskningsmaterialet, d.v.s. avhandlingar och vissa forskningsrapporter,
som kan bidra till ny och fördjupad kunskap om verksamheten i förskolan. De
nationella och lokala utvärderingarna har i mindre grad bidragit till sådan kun-
skap. Metautvärderingen visar på den komplexitet och variation som präglar
verksamheten i förskolan. Det finns också en stor variation med avseende på i
vilken grad och hur läroplanen kommenteras och används i de aktuella studi-
erna. Av materialet att döma finns det i många avseenden ett avstånd mellan
läroplanens mål och intentioner och praktiken i förskolan. En anledning till
detta kan vara att en stor del av empirin i forskningsmaterialet är insamlad före
reformens införande. Metaanalysen bidrar samtidigt till att problematisera frå-

29 Metaanalysen har gjorts av Peder Haug, professor vid Högskolan i Volda, i samarbete med projekt-
ansvariga. Se Haug, P. (2003) Om kvalitet i förskolan – En analys av forskning om och utvärderingar av
förskolan 1998–2001. Stockholm: Skolverket.
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gor om reformers genomslag och relationen mellan läroplaner och pedagogisk
praktik. I vissa av de analyser som görs i denna rapport används också meta-
analysen som underlag.

Enkätundersökning till ledningsansvariga
En central fråga i utvärderingen är hur kommunerna leder, planerar och
organiserar förskolan samt vilka ramar och resurser som verksamheten tilldelas.
I syfte att få information om förskolan på kommunövergripande nivå och där-
med också en bredare bas för tolkningen av resultaten från fallstudierna, har 
en enkätundersökning genomförts bland ledningsansvariga för förskolan (skol-
chef, chef för barn- och ungdomsförvaltning eller motsvarande) i landets samt-
liga kommuner/kommundelar.

Enkäten omfattade följande frågeområden: förskolans organisation, kom-
munala styrdokument, relationen förskola – skola, läroplanens implemente-
ring och betydelse, grad av decentralisering, barngruppernas storlek, barn i
behov av särskilt stöd, vikarier, personalens barnfria tid, fortbildning och
kompetensutveckling samt kvalitetsutveckling. Enkäten återfinns i bilaga 1.

Enkäten skickades ut till ledningsansvariga för förskolan i maj 2002. Andra
uppgifter om förskolan på kommunal nivå har samlats in via Skolverkets
uppföljningsdata, bl.a. uppgifter om personalens utbildningsnivå (andel
årsarbetare med pedagogisk utbildning). Enkäten gick ut till samtliga 382
kommuner/kommundelar i landet. Efter sedvanliga påminnelser fick vi in 
365 svar, d.v.s. 96 procent, vilket får betraktas som en hög svarsfrekvens.

Fallstudier
För att få en fördjupad kunskap om hur förskolan utvecklats efter reformen på
kommunal och lokal nivå har en stor del av empirin i projektet samlats in ge-
nom fallstudier i ett urval av kommuner och förskolor. I fallstudierna har vi
intervjuat avdelningspersonal, förskolechefer/rektorer samt ledningsansvariga 
i kommunernas förvaltning. Intervjuerna behandlar ett antal gemensamma
frågeområden, men frågorna har i vissa fall utformats olika beroende på om
verksamheten betraktas ur förvaltningens, förskolechefens eller personalens
perspektiv. Intervjuerna behandlar frågor som belyser exempelvis verksam-
hetens ramar, innehåll och organisation, kompetensutveckling, synen på upp-
draget samt läroplanen och dess genomförande. Ett exempel på intervjuguide
återfinns i bilaga 2. Varje intervju omfattade ca en och en halv timme. Samt-
liga intervjuer spelades in på ljudband och skrevs ut i sin helhet.

Annat material som samlats in i samband med fallstudierna är skriftliga
dokument: kommunala planer (skolplaner eller motsvarande dokument),
lokala arbetsplaner, kommunala och lokala utvärderingar, kvalitetsredovis-
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ningar, mallar för observationer och individuella utvecklingsplaner samt – i
vissa fall – förskolornas egen dokumentation av verksamheten. Detta material
har använts i resultatredovisningen i anslutning till att andra frågeområden be-
handlas.

Anledningen till att vi valt att prioritera fallstudier som utvärderingsmetod
är att komplexa fenomen och processer av det slag som utvärderingen vill
undersöka, knappast låter sig fångas enbart i en enkät. Den typ av fallstudie
som används kan betecknas som en ”multipel fallstudie”, där syftet är att
kunna göra jämförelser mellan olika fall vad gäller likheter och skillnader.30 
I sådana typer av fallstudier är det viktigt att göra ett strategiskt urval.

Urvalet av kommuner och förskolor
En viktig princip för urvalet av kommuner och förskolor har varit att säker-
ställa en godtagbar variation. Vi har i urvalet eftersträvat geografisk spridning,
variation vad gäller invånarantal, befolkningsstruktur, andel kommunala res-
pektive enskilda förskolor samt valt kommuner med olika politisk majoritet
(socialistiskt, borgerligt eller annat styre). Vid urvalet av fallstudiekommuner
har vi utgått från Svenska Kommunförbundets kommungruppsindelning, där
Sveriges kommuner delas in i nio grupper efter strukturella egenskaper som
exempelvis befolkningsstorlek och näringslivsstruktur. Vi har därvid valt en
kommun av varje typ samt två kommundelar i en storstadskommun. Detta
innebär att urvalet består av sammanlagt 10 kommuner/kommundelar.

Inom varje kommun har vi i samråd med ledningsansvariga för förskolan
(förvaltningschefer) valt ut tre förskolor som skiljer sig åt vad gäller storlek
(antal avdelningar) och typ av upptagningsområden.31 Dessutom har tre fristå-
ende förskolor valts ut i de kommuntyper där det finns störst andel fristående
förskolor. Detta innebär att sammanlagt 33 förskolor ingått i fallstudierna.

Förskolorna är valda utifrån antagandet att upptagningsområdet kan vara en
viktig faktor för arbetsvillkoren och verksamhetens förutsättningar.32 Framför
allt i storstadsområden och större städer följer boendesegregationen ett möns-
ter där boendeformen har ett starkt samband med faktorer som t.ex. utbild-

30 Jfr Stake, R. (1994) Case studies. In Denzin, N.K & Lincon, Y.S. (eds) Handbook of Qualitative Research.
London: Sage.

31 I och med att kommunernas ledningsansvariga medverkat vid valet av förskolor finns det en viss risk att
förskolor som anses ha hög kvalitet är överrepresenterade i urvalet, trots att vi betonat att vi önskat
variation i ovan nämnda avseenden.

32 I Familjestödsutredningen pekas på sambandet mellan boendesegregationen och förskolors olikhet i
kvalitet. Se SOU 1981:25, s 101.
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33 Detta mönster är tydligast i Storstadsområden, vilket bl a lyfts fram i aktuell statistik. Se t.ex. Utrednings-
och statistikkontoret, Stockholm stad (2002). Områdesfakta för Stockholm.

34 Jfr Persson, S. & Tallberg-Broman, I. (2002) ”Det är ju ett annat jobb”. Förskollärare, grundskollärare
och lärarstuderande om professionell identitet i konflikt och förändring. Pedagisk forskning i Sverige.
Nr 4, 2002; s 257–278.

ningsbakgrund, inkomst, andel ensamstående föräldrar, andel arbetslösa, andel
socialbidragstagare och andel invandrare.33

För att få en variation i urvalet har vi så långt som möjligt valt förskolor be-
lägna i olika typer av bostadsområden utifrån antagandet att boendeformen
relativt väl speglar föräldrarnas inkomst och utbildningsnivå. I de flesta fall-
kommunerna har förskolor valts ut som är belägna i villaområden, hyreshus-
områden och områden med blandad bebyggelse. I vissa kommuner har denna
urvalsprincip varit svårare att renodla, varför upptagningsområdena i stället
varierar från t.ex. tätort till mindre orter och förskolor belägna på landsbygd
eller i glesbygd. Utöver denna urvalsprincip har vi i intervjuerna ställt frågor till
förskolechefer och personal som belyser förskolans upptagningsområde ur olika
aspekter; socioekonomiskt och kulturellt. När vi i denna rapport benämner
upptagningsområdenas karaktär kommer vi fortsättningsvis att använda oss av
begreppen ”högresursområden”, ”lågresursområden” respektive ”blandade om-
råden”.34 Utifrån en sådan relativt grov indelning omfattar urvalet sammanlagt
11 förskolor som är belägna i och/eller tar emot barn från mer eller mindre ut-
präglade högresursområden, 9 förskolor i lågresursområden och 13 förskolor
med upptagningsområden som är mer blandade i socioekonomiskt avseende.

På varje förskola har intervjuer gjorts med två pedagoger (både barnskötare
och förskollärare) som arbetar på avdelningar med barn i olika åldrar samt
förskolechef/rektor eller motsvarande. På förskolor med endast en avdelning
har förskolechefen och en pedagog intervjuats. De intervjuade pedagogerna
har valts ut av förskolechefen och urvalet har alltså inte gjorts slumpmässigt.
Sammantaget har 33 förskolechefer eller motsvarande, 41 förskollärare och 20
barnskötare intervjuats. Den personal som intervjuats arbetar på 61 olika av-
delningar med barn i olika åldrar och med varierande åldersindelning (syskon-
grupper, småbarnsgrupper, avdelningar med äldre barn eller åldershomogena
grupper). Därtill kommer intervjuer med ledningsansvariga/förvaltningschefer
på kommunnivå i de 10 fallstudiekommunerna/kommundelarna. Totalt har
således 104 intervjuer genomförts i samband med fallstudierna.

Sammantaget uppvisar de 33 förskolorna i urvalet stor spridning i en rad
avseenden: förskolorna är belägna i olika typer av upptagningsområden, anta-
let avdelningar och antalet barn per avdelning varierar, liksom åldersindel-
ningen och förskolornas inriktning. Vi kan därför anta att urvalet av förskolor
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relativt väl speglar den variation som finns i landets förskolor vad gäller verk-
samhetens ramar och förutsättningar. Resultaten från fallstudierna bör därför i
väsentliga avseenden vara möjliga att generalisera. En utförligare beskrivning
av urvalet av kommuner och förskolor ges i bilaga 3.

1.6 Rapportens disposition

Inom ramen för utvärderingen har ett omfattande empiriskt material samlats
in. Eftersom förskolan befinner sig i ett skede där reformen verkat under några
år är det angeläget att ge en så bred och fyllig lägesbeskrivning som möjligt. Ett
syfte är också att kommuner och förskolor ska kunna spegla sin egen utveck-
ling i relation till de resultat och utvecklingstendenser som presenteras i rap-
porten. Därför är rapporten relativt omfattande och innehåller bland annat
många citat där ledningsansvariga, förskolechefer och personal beskriver olika
aspekter av förskolans verksamhet och hur uppdraget genomförs.

I de kapitel som följer redovisas resultaten både från kommunenkäten och
fallstudierna tematiskt under olika rubriker. I de frågor där empiri finns från
båda delstudierna inleder oftast resultaten från kommunenkäten varje avsnitt
och följs sen av resultat från fallstudieintervjuerna. Vissa för förvaltnings-
ledningen relevanta frågor har inte lämpat sig att ställa i en enkät och har
därför endast belysts i intervjuerna. De frågor som handlar om hur uppdraget
konkret genomförs på olika förskolor har endast ställts till förskolechefer och
personal.

Enkätresultaten ger en bred bild av förskolverksamheten i hela landet,
medan fallstudierna ger en fördjupad bild där beskrivningar och uppfattningar
från ledningsansvariga, rektorer/förskolechefer och personal lyfts fram. Resul-
taten från enkäten redovisas i tabellform, där tabellerna inte summerar till 100
procent på grund av ett mindre bortfall på de olika enkätfrågorna.

Fallstudierna omfattar 104 intervjuer med ledningsansvariga, förskolechefer,
förskollärare och barnskötare. Inom vissa frågeområden har intervjusvaren
grupperats på olika svarskategorier och redovisas dels i form av antal svar inom
varje kategori, dels genom att exempel på olika typer av svar redovisas i citat-
form. Eftersom varje intervjusvar kan behandla flera olika aspekter kan ett svar
hamna i flera kategorier. Detta innebär att det sammanlagda antalet svar på
varje fråga är fler än antalet intervjuade personer. Även här finns det ett visst
bortfall på varje fråga, varför antalet personer som besvarat en viss fråga varierar.

Resultatredovisningen har disponerats på följande sätt. I kapitel 2 ges en
bild av hur läroplanen tagits emot och implementerats i kommuner och för-
skolor. Kapitel 3 belyser frågor kring hur förskolan styrs, leds och organiseras
på kommunal och lokal nivå. Kapitel 4 ger en bild av förskolans strukturella
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villkor, d.v.s. verksamhetens ramar och förutsättningar. Kapitel 5 handlar om
hur kommuner och förskolor arbetar med olika redskap för att genomföra
uppdraget: planering, dokumentation, gemensam reflektion, utvärdering och
kompetensutveckling. I kapitel 6 belyses några centrala aspekter av hur för-
skolans uppdrag tolkas och genomförs. Kapitel 7 belyser hur kommuner och
förskolor ser på och bedömer måluppfyllelse samt hur förskolechefer och per-
sonal själva bedömer sitt arbete i relation till läroplanens målområden. I kapitel
8 sammanfattas och diskuteras resultaten från utvärderingen.

Varje kapitel innehåller en sammanfattning där resultaten kommenteras. 
I vissa längre kapitel finns en kortare sammanfattning efter varje avsnitt.





Läroplanens betydelse
och implementering
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2. Läroplanens betydelse och implementering

2.1 En ny läroplan i en tid av förändring

Förskolan övergång till utbildningssystemet 1998 har föregåtts av, men också
skett parallellt med, att förskolan fått minskade resurser under det senaste de-
cenniet. Ny läroplan och förändrade krav på verksamheten har genomförts vid
en tidpunkt då de ekonomiska ramarna för verksamheten har krympt, vilket
under delar av 90-talet bl.a. medfört större barngrupper och lägre personal-
täthet i flertalet kommuner.35

Att detta påverkat förskolan är tydligt. I samband med fallstudierna har de
intervjuade tillfrågats om vad de ser som de största förändringarna inom för-
skolan under de senaste fem åren. I svaren lyfter man i grova drag två stora
förändringslinjer – förändringar som är kopplade till reformen respektive för-
ändringar till följd av försämrade ekonomiska ramar och förutsättningar. Inter-
vjuerna tyder på att förändringarna har fått olika konsekvenser i skilda kom-
muner och förskolor. Frågan om förskolans förändring visar att det finns skill-
nader mellan kommuner, men främst inom kommuner.

Svaren från ledningsansvariga, förskolechefer och personal har grupperats
och fördelats på olika kategorier. Dessa kategorier och antalet svar inom res-
pektive kategori redovisas i nedanstående diagram.

Figur 2. Vilka är de viktigaste förändringarna som förskolan genomgått de senaste fem åren?
Intervjusvar från ledningsansvariga, förskolechefer och personal.

35 Skolverket (2003) Gruppstorlekar och personaltäthet i förskola, förskoleklass och fritidshem. Rapport 237.
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I intervjuerna beskrivs ofta förändringar som är konsekvenser av reformen
och införandet av en ny läroplan. Över hälften av de intervjuade (56 st) tar
upp förskolans läroplan som den största förändringen, oftast i positiva ordalag.
Andra svar (38 st) handlar om förändringar i förskolans ”inre” arbete. Här
nämns bl.a. en ökad medvetenhet hos personalen, en större flexibilitet samt en
ny syn på barn. Ett ökat inslag av utvärderingar och dokumentation samt kon-
kreta förändringar på den egna förskolan är andra aspekter som tas upp. Några
exempel:

”Jag tror att verksamheten är mer medveten idag, barnen kommer inte
bara hit, är här och går hem. Jag tror att man är mer målmedveten om
barnens utveckling idag, jag vet inte hur det var förr, men personalen
ger uttryck för det. Jag själv går nog åt samma håll. Vi är mer medvetna
om barnens utveckling och att barnen ska skolas in i skolan. Man tän-
ker mer på vad som kommer sedan.” (Rektor)

”Jag tycker att det är den nya barnsynen, att vi ser på barnen med andra
ögon än tidigare. Och att vi ser barnets möjligheter nu, förut kunde vi se
mer problemen hos barnen. Det tycker jag inte vi pratar om på samma
sätt längre. Utan vi ser vad barnen kan, deras möjligheter och hur vi
kan utveckla det. Att vi ser barnets lärande annorlunda, att vi ser det
som en process som barnen håller på med. Det färdiga resultatet är inte
lika viktigt längre.” (Förskollärare)

I samband med reformen har också förskolans roll i samhället förändrats, vilket
nämns i 20 svar. Man beskriver att uppdraget är tydligare och att högre krav
ställs på verksamheten. Förskolan har närmat sig skolan och det pedagogiska
uppdraget och betydelsen av barns lärande betonas på ett annat sätt än tidi-
gare. Förskolans status och legitimitet har ökat. I vissa intervjuer betonas också
att förskolan har en viktig funktion som förberedelse för skolan. Ett exempel:

”Det är ju att det är förberedande nu inför skolan – i och med det här
med läroplanen. Och att det är mera status på barnomsorgen – att det
inte bara är att byta blöjor och leka i stort sett. Det är syfte och mening
med det hela och att personalen är mycket mer medveten om barns lär-
ande och utveckling än vad många lärare är tror jag.” (Förskolechef )

En annan typ av svar handlar om förändringar inom förskolan som kan ses
som konsekvenser av minskade resurser. Detta framkommer i nära två tredjedelar
(66 st) av intervjusvaren. Här ges beskrivningar av hur villkoren för verksam-
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heten försämrats på senare år. Större barngrupper, ökad stress och arbetsbelast-
ning, färre vikarier och besparingar är olika faktorer som enligt de intervjuade
har påverkat förskolan negativt:

”För barnen har det också inneburit stress. Hög ljudnivå. Det har ju
blivit mycket större barngrupper, mindre personaltäthet. Som jag sa till
dig, mycket mera styrt för barnen har det blivit.”

I ca en femtedel av intervjuerna (19 st) framkommer även hur faktorer ”utan-
för” förskolan har påverkat förutsättningarna för arbetet i negativ riktning. Bar-
nen har fått längre vistelsetider, barnen beskrivs i några intervjuer som ”stökig-
are” och mer krävande, det är svårare att rekrytera utbildad personal och för-
äldrar kräver mer av förskolan i dag jämfört med tidigare. Ett exempel:

”Det man kan se är att barn med särskilda behov ökar. I dag gäller det
att få ner stressen, att få en lugn barngrupp, jobba med harmoni...så
behoven är annorlunda. Därför är det viktigt att man får möjlighet att
gruppera sig i mindre grupper så att man tar tillvara personalens timmar.
Då kan man t.ex. sätta sig och läsa, sitta och bygga, medan en del är ute. 
I dag är stressen så stor att varken barn eller föräldrar orkar mer. Så det
tycker jag förskolan får tänka på, hur man kompletterar barns liv i dag.”

Slutligen nämns även förändringar vad gäller organisation och ansvarsfördel-
ning (9 svar). Förskolorna har fått eget budgetansvar och personalens har fått
ett utökat ansvarsområde.

”Dels är budgeten, att förskolan har ansvar över sin egen budget. Vilket
kan krisa till saker och ting en hel del. Det är oerhört lätt att gå back,
det är mycket känsligt. Det är en av de stora förändringarna plus att
barngrupperna har blivit större.”

Fem intervjusvar tar upp andra förändringar (och har kategoriserats som övrigt),
medan tre svar ger uttryck för att inga större förändringar ägt rum på senare år.

Sammanfattning: Förskolan har varit föremål för genomgripande föränd-
ringar på senare år. Dessa förändringar beskrivs i intervjuerna i både posi-
tiva och negativa termer. Förändrade strukturella villkor har gått hand i
hand med övergången till utbildningssystemet och införandet av ny läro-
plan. Förskolan har ställts inför ökade krav och utmaningar, vilket fått
olika konsekvenser i kommuner och förskolor. På vissa förskolor betonas
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positiva konsekvenser av reformen och man talar om hur de ökade kraven
lett till en utveckling av verksamheten. Andra lyfter främst fram negativa
konsekvenser i form av större barngrupper och sämre förutsättningar som
medfört svårigheter att genomföra uppdraget. Denna splittrade bild av
förskolans utveckling på senare år framträder också i andra studier. I en
rapport om villkoren för de yngre barnen i förskolan beskriver personalen
förändringar dels i termer av sämre arbetsvillkor och ökad arbetsbelast-
ning, dels i form av en ökad pedagogisk kompetens och större pedagogiska
utmaningar.36

2.2 Läroplanens olika funktioner

Innan svensk förskola fick sin första läroplan fungerade ”Pedagogiskt program
för förskolan” som statliga rekommendationer för verksamheten. Programmet
utarbetades av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen och gavs ut 1987. För
drygt tio år sedan gjordes en uppföljningsstudie av det pedagogiska program-
mets betydelse för verksamheten i förskolan, där man kunde konstatera att
programmet fyllt en rad olika funktioner. En av dessa funktioner var att fung-
era som ideologiskt styrmedel, d.v.s. att ange vilka principer som skulle ligga
till grund för verksamheten och vilken inriktning den pedagogiska verksamhe-
ten skulle ha. Programmet ansågs av ledningsansvariga och pedagogiskt verk-
sam personal ha stor betydelse för att upprätthålla en nationell barnomsorgs-
politik när verksamheten decentraliserades och ansågs också kunna bidra till
att upprätthålla en något så när likvärdig kvalitet i landets förskolor. En annan
viktig funktion var att visa utåt – för föräldrarna, allmänheten och skolan –
vad förskolan står för och vill uppnå. Programmet ansågs också i viss mån
kunna bidra till att höja förskolans status. Till detta kom att programmet för-
väntades kunna spela en viss roll vid kommunala beslut om ramar och resurser
och användas som stöd för förskolans personal i samband med krav på bättre
resurser. Resultaten från uppföljningen visade också att programmet främst
fungerat som ett viktigt administrativt dokument för ledningsansvariga i kom-
munerna, men knappast som ett tillräckligt levande dokument för att inspirera
förskolans personal i det praktiska pedagogiska arbetet.37

Om man vill få en bredare bild av vilken betydelse förskolans läroplan haft i
kommuner och förskolor är det således nödvändigt att inte enbart se till dess

36 Johansson, E. (2003) Möten för lärande. Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan. Forskning i
Fokus, nr 6. Stockholm: Skolverket.

37 Dahlberg, G., Fredricsson, A. & Åsén, G. (1993) Förskolan och det pedagogiska programmet.
Stockholm: Socialstyrelsen.
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betydelse som pedagogiskt styrinstrument, utan till samtliga de funktioner den
kan fylla. I den kommunenkät som ingår i utvärderingen har vissa frågor ställts
till ledningsansvariga i syfte att bl.a. kunna göra jämförelser med den nämnda
uppföljningen av det pedagogiska programmet. En av dessa frågor handlade
om hur man ser på läroplanens betydelse och funktioner.

Tabell 1. Läroplanens betydelse för förskolans verksamhet. Enkätsvar från ledningsansvariga.

”Vilken betydelse anser Ni att läroplanen haft för Stor Liten Ingen
förskolans verksamhet i Er kommun/kommundel?” betydelse betydelse betydelse

Som stöd för personalen i det pedagogiska arbetet 88 % 9 % 0 %

För att höja förskolans status 84 % 12 % 1 %

Som stöd för utvecklingsarbete 80 % 15 % 1 %

För att få alla förskolor att sträva mot samma mål 77 % 18 % 1 %

För att ge förskolorna en gemensam 76 % 19 % 1 %
inriktning vad gäller innehåll och arbetssätt

För att informera föräldrar och 74 % 22 % 1 %
allmänhet om förskolornas arbete

Som stöd för ledningsarbetet 68 % 24 % 2 %
i kommunen/kommundelen

För att påverka barns vardag i förskolan 61 % 31 % 1 %

Som stöd för förskolans pedagogik 56 % 33 % 4 %
i samarbetet med skolan

Som stöd för personalen vid krav på resurser 19 % 53 % 22 %

Som underlag för kommunala beslut 15 % 53 % 24 %
om ramar och resurser

Av enkätsvaren framgår att läroplanen haft betydelse på många olika plan.
Störst betydelse anses den ha haft som stöd för personalen i det pedagogiska
arbetet. Läroplanen har också haft stor betydelse för att höja förskolans status
och fungera som stöd för det lokala utvecklingsarbetet. Svaren i kommun-
enkäten visar att kommunerna själva anser att läroplanen fått ett genomslag på
de flesta av de områden som tas upp i enkäten. Läroplanens spår är dock inte
lika tydliga överallt. En stor majoritet av kommunerna (75 procent) menar att
läroplanen haft ingen eller liten betydelse som stöd för personalen vid krav på
resurser. Läroplanen har inte heller påverkat de kommunala besluten om ramar
och resurser i någon högre grad (77 procent svarar ingen eller liten betydelse).
Detta tyder på att reformen endast i mindre omfattning påverkat de struktu-
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rella villkoren och förutsättningarna för arbetet i förskolan. Även om relativt
många menar att läroplanen haft betydelse som stöd för ledningsarbetet i kom-
munerna är det ändå ca en fjärdedel som menar att den haft liten eller ingen
betydelse för ledningsarbetet. Läroplanen tycks således, till skillnad från det
tidigare pedagogiska programmet, haft större betydelse för pedagogerna än för
kommunala politiker och förvaltningsledning. En förklaring till skillnaderna
kan vara att organisationen är mer decentraliserad idag än när det pedagogiska
programmet infördes och att läroplanreformen också bygger på en grundidé
om att de professionella ska ges större utrymme och ansvar. Vid en jämförelse
med pedagogiska programmet har läroplanen också haft större betydelse för att
höja förskolans status.

2.3 Implementeringen av läroplanen

I kommunenkäten ställdes en fråga om hur kommunen arbetat med imple-
menteringen av läroplanen. Nedanstående tabell visar att något mer än hälften
av kommunerna arbetat med återkommande utbildning av personalen, medan
ca 40 procent av kommunerna gjorde en enstaka satsning i samband med läro-
planens införande. Tabellen visar också på stora skillnader mellan olika kom-
muntyper. I kommuntypen större städer svarar 66 procent att man genomfört
återkommande utbildningsinsatser kring läroplanen och dess implementering.
Bland glesbygdskommunerna är andelen kommuner som genomfört återkom-
mande utbildningsinsatser endast 37 procent.

Tabell 2. Kommunernas arbete med läroplanens implementering. Fördelning på kommuntyper.
Enkätsvar från ledningsansvariga.

”Har Ni i er kommun gjort några särskilda
satsningar med anledning av förskolans Ja, återkommande Ja, enstaka
läroplan och dess implementering?” utbildning satsningar Nej

Förortskommuner 38 % 48 % 7 %

Glesbygdskommuner 37 % 53 % 0 %

Industrikommuner 54 % 39 % 2 %

Landsbygdskommuner 53 % 40 % 0 %

Medelstora städer 58 % 31 % 7 %

Storstäder 57 % 41 % 2 %

Större städer 66 % 22 % 2 %

Övriga mindre kommuner 44 % 49 % 0 %

Övriga större kommuner 45 % 55 % 0 %

Totalt 52 % 40 % 3 %
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Den bild som ges i fallstudieintervjuerna stämmer väl överens med den bild
som ges i enkäten. I intervjuerna med förskolechefer och personal beskrev hälf-
ten av de intervjuade hur de arbetat kontinuerligt med implementeringen av
läroplanen, knappt hälften hänvisade till mer enstaka satsningar och ett fåtal
menade att de knappast alls arbetat med läroplanen.

Man bör dock ta hänsyn till att det i enkät- och intervjusvar kan vara svårt
att dra gränsen mellan vad ska betraktas som en enstaka satsning eller en mer
kontinuerlig. En tendens i fallstudieintervjuerna – och där mönstret överens-
stämmer med resultaten från kommunenkäten – är att större städer (kommu-
ner som tillhör kommungrupperna storstäder, förortskommuner och större
städer) satsat mer på implementeringen av läroplanen och att förskolorna
också på eget initiativ diskuterat och arbetat mer med läroplanen jämfört med
övriga kommuner. Detta framgår av nedanstående översikt.

Tabell 3. Förskolornas arbete med läroplanens implementering. Intervjusvar från förskole-
chefer och personal.

Storstäder/Större städer (n=31) Övriga kommuner (n=33)

Enstaka satsning 29 % 60 %

Kontinuerligt arbete med läroplanen 67 % 33 %

Ej arbetat med läroplanen 3 % 6 %

Möjliga förklaringar till dessa skillnader kan vara att större kommuner har
bättre och mer samlade resurser för kompetensutveckling, men också att de
valt att prioritera kompetensutvecklingsinsatser i läroplanens spår. Förvalt-
ningschefen i en storstadskommun beskriver arbetet med implementeringen
på följande sätt:

”I samband med att läroplanen antogs hade vi tre studiedagar inom för-
skolan där en lärare från högskolan föreläste om vad som är det nya i
läroplanen, vad det innebär för förskolan osv. Sedan satt man i blan-
dade grupper och diskuterade utifrån givna frågor med en samtalsledare
och allt det där dokumenterades sen...Alla anställda har ett exemplar av
läroplanen, den lever ju hela tiden. Vi kan aldrig säga att nu är vi klara
med läroplanen. Varje liten mening rymmer ju sådana oändliga
tolkningsmöjligheter så man blir ju aldrig klar. Utöver de tre föreläs-
ningsdagarna har vi gått igenom olika områden i läroplanen, det finns
hela tiden saker att plocka. Nu är det utvecklingssamtal, utvecklings-
planer och pedagogisk dokumentation. Så det kommer nytt hela tiden.”
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Av kommunenkäten framgår att det finns stora likheter mellan kommunernas
egna styrdokument och förskolans läroplan. När kommunerna ombads att redo-
göra för de prioriterade områdena i sina skolplaner/förskoleplaner nämner de i
första hand värdegrundsfrågor, barns inflytande och föräldrasamverkan. Även
olika aspekter på barns utveckling och lärande prioriteras i många kommuner.
Dessa områden spelar en framträdande roll även i förskolans läroplan. Likheten
mellan vad som lyfts fram i kommunernas egna styrdokument och läroplanen
kan vara en indikation på att de målområden som lyfts fram i läroplanen haft en
styrande effekt på den kommunala formuleringsnivån. Kommunerna har främst
prioriterat områden som betraktas som gemensamma för förskola och skola,
medan områden som bygger på förskolans tradition och särart, t.ex. barns so-
ciala utveckling och lek, inte betonas lika ofta i de kommunala styrdokumenten.

Tabell 4. Prioriterade områden i kommunernas skolplaner eller motsvarande dokument.
Enkätsvar från ledningsansvariga.

”Vilka områden prioriteras vad gäller förskolans verksamhet i
Er kommun/kommundel...”

1) Värdegrundsfrågor 77 %

2) Barns inflytande 73 %

3) Föräldrasamverkan/inflytande 73 %

4) Barn i behov av särskilt stöd 71 %

5) Språk och språkutveckling 53 %

6) Samarbete med förskoleklass, skola och fritidshem 45 %

7) Hälsa och miljö 39 %

8) Kultur frågor och skapande verksamhet 34 %

9) Barns identitetsutveckling och sociala utveckling 33 %

10) Jämställdhetsfrågor och könsroller 29 %

11) Barns lek 29 %

12) Naturvetenskap och matematik 16 %

13) Barn med annat modersmål än svenska 12 %

En jämförelse mellan olika kommuntyper visar inte på några stora skillnader
när det gäller prioriterade områden med undantag för de båda områden som
har anknytning till barns språkutveckling. I kommungrupperna storstäder, för-
orter och större städer svarade 23 procent att barn med annat modersmål till-
hör de prioriterade områdena. Bland de övriga kommunerna var det endast 6
procent som lyfte fram barn med annat modersmål som ett prioriterat område.
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Bland ledningsansvariga i storstäder, förorter och större städer svarade 2/3 att
språkutveckling var en prioriterad aktivitet, vilket kan jämföras med svaren
från de övriga kommunerna, där drygt hälften uppgav att språkutveckling var
ett prioriterat område.38

2.4 Hur uppfattas läroplanen som styrdokument?

I samband med fallstudierna har ledningsansvariga i kommunerna, förskole-
chefer och personal intervjuats om hur de ser på läroplanens betydelse för för-
skolan och dess verksamhet. Utsagorna har grupperats i ett antal kategorier.
Dessa kategorier och antalet svar inom respektive kategori redovisas i nedan-
stående diagram.

Figur 3. Vilken betydelse har förskolans läroplan? Intervjusvar från ledningsansvariga, för-
skolechefer och personal.

38 Dessa skillnader beror sannolikt på Storstadssatsningen, som är ett exempel på hur andra reformer än de
vi undersöker kan ge utslag i vår utvärdering.

39 Att läroplanen innebär en bekräftelse på arbetet framkommer även i en annan studie. Se Johansson, E.
(2003) Möten för lärande.

Den typ av svar som ges av flest personer i fallstudierna (47 st) handlar om att
läroplanen haft betydelse genom att den ger bekräftelse på ett visst sätt att ar-
beta – ett arbetssätt som funnits i förskolan redan innan läroplanen kom.39 Det
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mest betydelsefulla med läroplanen är, enligt detta sätt att se, att den skriver
fram en utveckling som är på gång eller sätter ord på det arbete som bedrivs i
förskolan. Ett exempel:

”Vi arbetade på ett liknande sätt redan innan, det fanns en vana att
jobba så här hos oss. Så jag tycker att det blev en bekräftelse på det man
redan gjorde. Att man kunde sätta ord på arbetet, att det fanns ett
arbete som man bara kunde fortsätta.” (Rektor)

Några pekar på en kontinuitet mellan det som lyfts fram i läroplanen och det
pedagogiska programmet för förskolan:

”Det är bra att förskolan fått en läroplan, även om mycket fanns tidigare
i det pedagogiska programmet... Så det är egentligen ingen drastisk för-
ändring, utan snarare har man förstärkt det man redan jobbar med.”
(Bitr rektor)

Intressant är att de intervjuade söker igenkänning i läroplanen och tycker att den
bekräftar det egna sättet att arbete, avsett vilken pedagogisk inriktning förskolan
har:

”Mycket som står i läroplanen är Montessoripedagogik. Så mycket där är
en bekräftelse på hur man jobbar.” (Förskollärare)

”Att man utgår från barnen, det Reggio Emilia inspirerade arbetssättet.”
(Förskollärare)

I likhet med resultaten från kommunenkäten anser många av de intervjuade
(46 st) att det är bra att förskolan fått en läroplan eftersom den bidrar till att
höja förskolans status och stärka dess legitimitet:

”Att förskolan har fått en högre status, läroplanen gör att folk förstår att
förskolan bedriver mer än barnpassning.” (Förskolchef )

En annan viktig aspekt, som tas upp i intervjuerna är att läroplanen inneburit
att förskolans fått ett tydligare uppdrag (37 st). Läroplanen innebär tydligare
krav på förskolan jämfört med det pedagogiska programmet. Oavsett inne-
hållet innebär läroplanen en starkare styrning genom att det är en förordning
med bindande föreskrifter. Några exempel:

”Man har lagt en annan press på mig, på personalen, på politikerna.
Mer vässade styrinstrument om man säger så. Det tycker jag om.”
(Bitr rektor)
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”Det är ju ett tydligt uppdrag. Man kan inte bara säga att det här
struntar jag i. Det förändrar ju vår roll betydligt och det förändrar
säkert mycket för barnen.” (Förskollärare)

Läroplanen har även inneburit ett stöd i arbetet på olika sätt (37 svar). Den har
bidragit till en fördjupad diskussion kring det pedagogiska arbetet och har
också fungerat som ett stöd när man ska konkretisera arbetet eller bryta ner
målen till konkreta aktiviteter. Vissa tar upp läroplanens betydelse för arbetet
med verksamhetsplaner, arbetsplaner och pedagogisk planering. Några berättar
också att de använder läroplanen som en ”checklista” i planeringen:

”Man tittar i läroplanen och kollar att man fått med allt.” (Förskollärare)

En annan typ av utsagor handlar om att förskolan för första gången fått en
läroplan – ett styrdokument där förskolan beskrivs som en del av utbildnings-
systemet eller det första steget i det livslånga lärandet (29 svar). Utsagor om att
de olika läroplanerna innebär en gemensam syn på uppdraget för förskola och
skola har också först till denna kategori. Ett exempel:

”Förskolan har blivit en del i utbildningssystemet i ett 1–16 års perspek-
tiv. Jag tycker det är bra att förskolan fått en nationell läroplan och den
ska vara en del i hela det lärandesystem som vi bygger upp.”
(Förvaltningschef )

Vissa (25 st) menar att läroplanen haft en styrande effekt på verksamheten
genom att den bidragit till en ökad medvetenhet om vad man gör och varför. 
I och med läroplanens införande tänker man mer på hur man arbetar och
varför man arbetar med vissa frågor:

”Jag tycker att man blivit mer medveten...jag förstår vad jag själv gör.
Visst har den utvecklat oss. Vi är mera medvetna om vad vi gör och var-
för. Diskussionerna har blivit mera medvetna genom att man hela tiden
har den att relatera till och diskutera runt.” (Barnskötare)

Andra utsagor (16 st) handlar om att läroplanen innebär en ny syn på barn,
kunskap och lärande, där barnen ses som nyfikna och kompetenta, och att
läroplanen innebär ett nytänkande i förhållande till förskolans tradition:

”Barnsynen. Man har slutat pressa runda barn genom fyrkantiga hål och
tvärtom. Lite av det här med Reggio Emilia som har sparkat igång det
hela, att man har ändrat barnsynen i förskolan. Att man inte ska ha en
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färdig mall där alla skall sluta i samma form. Man jobbar på ett annat
sätt och ser barn på ett annat sätt. Man ser föräldrar på ett annat sätt
också. De ska vara mer delaktiga. Tillsammans ska vi jobba för barnens
bästa.” (Förskollärare)

Ytterligare en typ av svar (15 st) handlar om likvärdighetsaspekter, att det finns
ett nationellt styrdokument för förskolan och att läroplanens nationella mål
innebär att alla barn har rätt till att gå i förskolor med likvärdig kvalitet:

”Viktigt att man har klara riktlinjer för hur man ska arbeta så det inte
blir så otroligt stor skillnad mellan olika ställen.” (Förskollärare)

Det finns också svar (12 st) som pekar på att en av läroplanens viktigaste funk-
tioner är att visa utåt, för föräldrar och andra, att förskolan inte bara handlar
om omsorg utan också om pedagogik. Läroplanen kan också användas om per-
sonalen vill visa vilket uppdrag förskolan har och vilka mål man strävar mot:

”Att man kan presentera vad man gör för föräldrar, att man har på
pränt att det här är våra mål och det jobbar vi för.” (Förskollärare)

Endast ett fåtal utsagor i fallstudierna (7 st) handlar om att läroplanen haft
mycket liten eller ingen betydelse för förskolans verksamhet. Dessutom före-
kommer utsagor (11 st) som kategoriserats under ”övrigt”. Vissa av dessa hand-
lar om att man ser vissa delar i läroplanen, framför allt värdegrunden, som spe-
ciellt viktiga. Andra svar uttrycker farhågor för att läroplanen kan leda till att
förskolan blir alltför ”skollik”.

”Någonstans är det väl bra att det finns någon seriositet i det att för-
skolan är viktig...men jag är lite skeptisk till att man blandar in skolan
ändå, lite det här att måna om barndomstiden” (Barnskötare)

I tidigare forskning kring läroplaner som styrmedel kan man urskilja en rad
olika sätt att se på relationen mellan en läroplan och en pedagogisk praktik. 
I den metaanalys som gjorts inom ramen för denna utvärdering framgår hur
komplicerad relationen är mellan nya och centrala intentioner å ena sidan och
praxis å den andra. I den fördjupade analys av svaren som följer har vi utgått
och hämtat inspiration från tidigare forskning kring implementering av läro-
planer.

De politiska förväntningarna på läroplanen är att den ska fungera som sty-
rande för verksamhetens praxis. Tillkomsten av läroplaner hänger i detta per-
spektiv samman med att man via en ny läroplan kan åstadkomma en föränd-
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ring eller ett nytänkande i verksamheten, t.ex. vad gäller verksamhetens inne-
håll och uppdrag. Utsagorna om hur läroplanen inneburit ett tydligare upp-
drag, fungerat som stöd i arbetet, bidragit till ökad medvetenhet samt inne-
burit ett nytänkande utgör exempel på hur en läroplan kan bidra till att styra
praktiken på olika sätt. Svaren som handlar om att läroplanen inneburit ett
nytt sätt att tänka och förhålla sig till barn och barns lärande är kanske de som
tydligast vittnar om en mer genomgripande förändring i praktiken.

Att läroplanen speglar det arbete som bedrivs i praktiken är att annat perspek-
tiv på läroplaner som styrmedel. Det är egentligen närmast omöjligt att före-
ställa sig en läroplan som inte är förankrad i en tradition eller söker stöd i en
existerande praxis eftersom planen måste skrivas så att de professionella i möj-
ligaste mån kan ”känna igen sig” i läroplanstexten. Däremot kan planen inne-
hålla element av ett nytänkande som finns på vissa förskolor eller inom vissa
områden i förskoleverksamheten, men som inte genomsyrar verksamheten i
alla delar eller överallt. Läroplanstexten kan med detta perspektiv innebära
såväl en bekräftelse som ett nytänkande, beroende på hur verksamheten ser ut.
Erfarenheter visar också att det bland lärare finns en tendens att ta till sig nya
formuleringar och börja beskriva sin praktik på ett annat sätt när en ny läro-
plan införs, utan att man egentligen förändrar sitt sätt att arbeta i någon större
utsträckning. Istället försöker man införliva det nya med så små förändringar i
det egna arbetet som möjligt. Reaktioner som ”läroplanen ger en beskrivning
av vad vi redan gör” eller ”läroplanen innehåller inte något nytt” är då vanliga.
Som lärare söker man främst igenkänning och bekräftelse i den nya läroplanen.
Uppfattningen att läroplanen ger bekräftelse och skriver fram en utveckling
som redan finns i förskolan kan kopplas ett styrperspektiv, enligt vilket prak-
tiken styr läroplanen.40 Läroplanstexten speglar med andra ord det arbete som
bedrivs ute på förskolorna. Att läroplanen skulle innehålla element av nytän-
kande tas inte upp i dessa svar.

Ett annat näraliggande perspektiv är att när nya reformer introduceras så
skall de komma till användning i en praktik som präglas av redan existerande
synsätt och traditioner samt av tidigare styrdokument. Liedman menar att det
är omöjligt att nollställa en institution eller att utgå från att institutionen och
dess aktörer inte har någon historia.41 De olika planer, ideologier och tanke-
mönster som varit förhärskande vid olika tidpunkter ligger i stället som lager
på lager i verksamheten och påverkar den. Detta innebär att nya läroplaner
tolkas i förhållande till en redan existerande praktik.

40 Brunsson, N. (1989) The Organization of Hypocrisy. Chichester: John Wiley & Sons.
41 Liedman, S.E. (1997) I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria. Stockholm: Bonnier Alba.
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Att det inte finns någon eller endast en svag koppling mellan läroplanen och
praktiken är ett perspektiv som ofta lyfts fram i forskning om implementering
av reformer inom utbildningsområdet.42 Med detta perspektiv betraktas läro-
planer som ett resultat av kompromisser mellan olika uppfattningar på en
formuleringsarena. De texter som formuleras blir därför ofta abstrakta och
möjliga att tolka på olika sätt i en pedagogisk praktik. Detta innebär att läro-
planer inte enbart eller ens i första hand kan betraktas som styrmedel för peda-
gogisk verksamhet, även om de officiellt framställs som sådana, utan snarare
som försök att lösa legitimitetsproblem och sammanjämka olika viljeinrikt-
ningar på formuleringsnivå. Med detta perspektiv lever formuleringarna i en
läroplan och den pedagogiska praktiken sina liv oberoende av varandra.

Anmärkningsvärt i sammanhanget är att nästan ingen av de intervjuade tar
upp det faktum att läroplanens mål är abstrakta och möjliga att tolka på olika
sätt. I skolsammanhang är det inte ovanligt att lärare talar om ”läroplanspoesi”,
att läroplaner inte har så mycket att göra med skolans verklighet, eller pekar på
att målen är så mångtydiga att man mer eller mindre kan bortse från dem. I
denna utvärdering lyser sådana synpunkter med sin frånvaro i fallstudierna.
Detta kan möjligen hänga samman med att de intervjuade tenderar att se målen
som beskrivningar av vad man faktiskt gör eller tolkar målen så att de överens-
stämmer med egna erfarenheter och kunskaper. En annan förklaring kan vara att
man i förskolan saknar erfarenhet av att arbeta utifrån läroplaner och därför inte
haft anledning att problematisera målfrågorna. Men det kan också vara en indi-
kation på att läroplanen inte kommit till användning så mycket i praktiken.
Först när man försöker ta en läroplan i bruk, brukar man upptäcka svårig-
heterna att koppla planen till det egna arbetet.

Ett annat perspektiv är att läroplaner kan fungera legitimerande eller status-
höjande för en verksamhet. Läroplanen fungerar som en ”reklamskylt” och
visar utåt att verksamheten har stor betydelse för samhället. Sett ur detta pers-
pektiv spelar det inte så stor roll vilket innehåll läroplanen har, utan det vikti-
gaste är att det finns ett läroplansdokument. Samtidigt är det knappast oviktigt
att förskolan i och med läroplanen blivit en del av utbildningssystemet som av
tradition haft högre status. Läroplanens införande kan också ses som ett led i
förskolläraryrkets professionalisering, där förskollärarna själva strävar efter att
höja yrket statusmässigt.43

42 Se t ex Weiler, H. (1980) (ed) Educational planning and social research. Report on an IIEP seminar.
Paris: Unesco/IIEP.

43 Berntsson, P. (1999). Förskolans läroplan och förskolläraryrkets professionalisering. Pedagogisk forskning i
Sverige, nr 4, 1999.
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Dessa olika perspektiv på relationen mellan läroplaner och pedagogisk prak-
tik behöver inte utesluta varandra. Istället kan de ge infallsvinklar för tolkning,
vilka kan anläggas parallellt och bidra till att synliggöra den komplexa relatio-
nen mellan läroplaner och pedagogisk praktik.

2.5 Läroplanens mottagande och betydelse – en sammanfattning

Förskolan har varit föremål för genomgripande förändringar på senare år.
Förändrade strukturella villkor har gått hand i hand med övergången till
utbildningssystemet och införandet av ny läroplan. Dessa förändringar har fått
olika konsekvenser i kommuner och förskolor. I utvärderingen framkommer
att ledningsansvariga, förskolechefer och personal ser de stora barngrupperna
till följd av ekonomiska besparingar som den största förändringen inom för-
skolan på senare år – vid sidan av läroplansreformen.

Utvärderingen visar att läroplanen överlag mottagits positivt, att den fyllt
många olika funktioner, men att den inte i särskilt hög grad bidragit till att
påverka kommunala beslut om ramar och resurser. När det gäller implemente-
ringen av läroplanen finns det skillnader mellan kommuner – i storstadsom-
råden och större städer har man satsat mer och arbetat mer kontinuerligt med
implementeringen än i övriga kommuner.

Av kommunenkäten framgår att det finns stora likheter mellan kommuner-
nas egna styrdokument och förskolans läroplan. När kommunerna beskriver
de prioriterade områdena i sina skolplaner eller förskoleplaner nämner de i
första hand värdegrundsfrågor, barns inflytande och föräldrasamverkan. Även
olika aspekter av barns utveckling och lärande prioriteras i många kommuner.
Kommunerna har främst prioriterat områden som betraktas som gemensamma
för förskola och skola, medan områden som bygger på förskolans tradition och
särart – t.ex. barns sociala utveckling och lek – inte betonas lika ofta.

I fallstudierna visar det sig att nästan samtliga intervjuade oavsett position
tycker att det är bra att förskolan fått en läroplan. Många reaktioner har karak-
tären av ”äntligen har förskolan fått en läroplan” och detta kan möjligen vara
en orsak till att nästan ingen problematiserar relationen mellan planen och
praktiken. En annan förklaring kan vara att målen är så allmänt formulerade
att alla kan känna igen sig. Enkäten visar att läroplanen fått genomslag åtmins-
tone på formuleringsnivå, i kommunernas skolplaner, och att den haft sin
största betydelse genom att dels bekräfta och sätta ord på det arbete som be-
drivs i förskolan, dels bidra till att höja förskolans status.

I motiveringarna till varför det är bra eller vad man anser vara det viktigaste
med läroplanen förekommer således stora variationer. Svaren varierar till stor
del beroende på position. Bland förvaltningschefer och rektorer betonas, mer
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än bland andra grupper, det positiva med att förskolan blivit en del av
utbildningssystemet och ett första led i ”det livslånga lärandet”. På de båda
ledningsnivåerna lyfter man också oftare fram läroplanens betydelse för att
skapa en likvärdig kvalitet i förskolan, att ge en gemensam grund eller gemen-
samma mål för verksamheten. Förskollärarna tar i högre grad än andra grupper
upp läroplanens betydelse för det inre arbetet, att läroplanen innebär tydligare
krav och ett tydligare uppdrag än tidigare samt att läroplanen innebär ett ny-
tänkande. Även barnskötarna lyfter fram läroplanens betydelse som stöd för
det inre arbetet, men framför allt att läroplanen ”sätter ord på” och ger en be-
kräftelse på det arbete som utförs i förskolan. När det gäller övriga aspekter,
t.ex. att läroplanen bidragit till att höja förskolans status, kan man inte urskilja
några skillnader i svar mellan personer i olika positioner.

Vanliga anledningar till läroplansreformers dåliga eller långsamma genom-
slag i praktiken är bristande stöd för reformerna eller bristande förutsätt-
ningar.44 Sett mot bakgrund av dessa erfarenheter, som främst är hämtade från
skolområdet, tyder den nationella utvärderingen på att läroplanen för för-
skolan mottagits mer positivt än vad som är vanligt när nya reformer introdu-
ceras. En anledning till detta kan vara att förskolan tidigare saknat en läroplan
och att många som är verksamma i förskolan under lång tid efterlyst en sådan
plan. Att förskolan, som av tradition haft låg status, kommer in i ett system
som har högre status, innebär för de professionella en positiv förändring. Detta
innebär att beredskapen för att ta emot och ta till sig ett nationellt styrdoku-
ment blir betydligt högre än på skolans område där nya läroplaner sällan är
efterlängtade eller välkomnas av flertalet lärare. En viktig förutsättning för
reformers genomslag – att reformen har stöd bland de som ska genomföra den
i praktiken – tycks således vara uppfylld i detta fall. Att läroplanen mottagits
positivt och fått ett ”mentalt genomslag” bland såväl ledning som personal
behöver dock inte innebära att den fått ett lika starkt genomslag i praktiken.
Denna för utvärderingen centrala fråga återkommer vi till i de avsnitt som
följer.

44 Se t ex Cuban, L. (1993) How Teachers Taught. Constancy and Change in American Classrooms 1880–1990.
Second Edition. New York: Teachers College Press;  Sarason, S.B. (1990) The Predictable Failure of
Educational Reform. San Francisco: Jossey-Bass Publishers; Tyack, D. & Cuban, L. (1995) Tinkering
toward Utopia. A century of public school reform. London: Harvard University Press.
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3. Förskolans styrning och ledning

3.1 Kommunal organisation och styrning
– förskolan som en del av utbildningssystemet

Det är ett kommunalt ansvar att förskolan ges förutsättningar att fullgöra sitt
uppdrag. Kommunernas uppgift är att utifrån skollagen och läroplanens mål
leda, organisera och utveckla verksamheten samt att tillhandahålla nödvändiga
resurser. Kommunenkäten innehöll ett antal frågor som behandlar hur kom-
munerna har organiserat förskolan. Resultaten visar att samordningen mellan
förskola och skola är väl utvecklad på politik- och förvaltningsnivå. I en stor
majoritet av kommunerna/kommundelarna (93 procent) är förskola och skola
organiserade i gemensam nämnd/förvaltning. Förskola och skola behandlas
oftast gemensamt i kommunernas planer. Det vanligaste kommunala styr-
dokumentet där mål och riktlinjer för förskolan anges är kommunala skol-
planer, som finns i 66 procent av landets kommuner. I 21 procent av kommu-
nerna anges mål och riktlinjer i annat gemensamt dokument, t.ex. barn- och
ungdomsplan eller skol- och barnomsorgsplan. Endast i en mindre andel
kommuner (13 procent) används en separat förskole- eller barnomsorgsplan.

Ett viktigt syfte med reformen var att all pedagogisk verksamhet som syftar
till att fostra och stödja barn och ungdomar i deras utveckling, bör ses som en
helhet.45 Förskolans betydelse i det livslånga lärandet skulle förstärkas och ett
led i detta var en närmare integrering av förskola och skola. Barnomsorg- och
Skolakommittén betonade att en sådan integration handlar om ett möte
mellan två olika traditioner och kulturer. Kommittén menade att ett sådant
sampel i sig inrymmer många svårigheter och ansåg att ett förändringsarbete
måste ta sin utgångspunkt i en gemensam syn på barn, kunskap och lärande.46

Att förskola och skola i allmänhet har en gemensam nämnd och förvaltning
samt gemensamma kommunala styrdokument visar att förskola och skola när-
mat sig varandra organisatoriskt i kommunerna efter reformen. Detta framgår
också av svaren på en annan fråga i kommunenkäten, där nästan samtliga
kommuner helt (64 procent) eller delvis (27 procent) instämmer i påståendet
att förskola och skola närmat sig varandra sedan 1998 vad beträffar verksam-
heternas organisation och ledning. Betydligt färre (24 procent) instämmer helt i

45 Prop.1995/96:206. Vissa skolfrågor m.m.
46 SOU 1997:21. Växa i lärande. Förslag till läroplan för barn och unga 6–16 år. Stockholm: Utbildnings-

departementet. Jfr också Dahlberg, G: & Lenz-Taguchi, H. (1994) Förskola och skola. Om två traditioner
och om visionen om en mötesplats. Stockholm: HLS Förlag.
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att förskola och skola närmat sig varandra vad gäller synen på kunskap, utveck-
ling och lärande, även om många anser att det delvis stämmer (68 procent). 
Att förskola och skola integrerats lokalmässigt är det endast 14 procent som
instämmer helt i.

Tabell 5. I vilken utsträckning har förskolan och skolan närmat sig varandra efter reformen?
Enkätsvar från ledningsansvariga.

”Sedan 1998 har förskolan och Stämmer Stämmer Stämmer
skolan närmat sig varandra...”  helt och hållet delvis inte alls

Vad gäller verksamheternas 64 % 27 % 6 %
organisation och ledning

Vad gäller synen på kunskap, 24 % 68 % 5 %
utveckling och lärande

Lokalmässigt 14 % 42 % 41 %

Det finns vissa skillnader mellan olika kommuntyper. Den lokalmässiga sam-
ordningen verkar inte ha gått lika långt i storstäderna. Nästan 70 procent av
kommundelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö instämmer inte alls i att
skolan och förskolan närmat sig varandra lokalmässigt, jämfört med en fjärde-
del i kommungrupperna glesbygd och övriga mindre kommuner.

En annan enkätfråga handlade om i vilken omfattning förskola och skola
påverkat och tagit intryck av varandra efter reformen. Enligt ledningsansvariga
i landets kommuner har de båda verksamheterna ömsesidigt påverkat och tagit
intryck av varandra i ungefär lika hög grad.

Tabell 6. I vad mån har förskolan och skolan påverkat och tagit intryck av varandra efter
reformen? Enkätsvar från ledningsansvariga.

Stämmer Stämmer Stämmer
”Sedan 1998 har... helt och hållet delvis inte alls

...förskolan påverkats och tagit intryck av skolan” 11 % 67 % 18 %

...skolan påverkats och tagit intryck av förskolan” 11 % 70 % 16 %

Resultaten från fallstudierna visar att förskolan har tagit ett rejält kliv in i
utbildningssystemet utifrån ett kommunalt ledningsperspektiv. De intervjuade
förvaltningscheferna beskriver förskolans resa från barnomsorg till utbildning
med ökade krav som följd. I flertalet fallkommuner har det skett en samord-
ning av förskola och skola i och med att man utformat gemensamma planer
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och mål. Kraven på uppföljning, utvärdering och kvalitetsredovisningar har
ökat. Ett annat tecken på ett närmande mellan förskola och skola är större krav
på att förskolans verksamhet ska synliggöras i andra typer av skriftliga doku-
ment som är gemensamma för förskola och skola, t.ex. handlingsplaner beträf-
fande mobbning, alkohol-narkotika-tobak, språkutveckling och matematik.
Detta framhålls av ledningsansvariga i flertalet fallkommuner. Ett par exempel:

”Det är läroplanen och mer fokus på uppföljning och utvärdering och
kvalitetsredovisningar. ...Som ledningsansvarig är det väl att vi börjar
hitta den här röda tråden, från skollag, läroplan, skolplan, arbetsplan,
att hitta den här röda tråden och följa upp det. Det är det vi håller på
med, de här spåren.”

”För det första har läroplanen bidragit till att det har blivit en annan
diskussion och ett annat förhållningssätt i förskolan, men också en större
oro. Att man verkligen gör det man ska göra, för det ställs krav som är
mer uttalade i och med att vi fått den nya läroplanen.”

Reformens intentioner om en röd tråd i utbildningssystemet och förskolan
som den första grundstenen i ett livslångt lärande har anammats i flertalet fall-
kommuner och en ökad medvetenhet om förskolans betydelse beskrivs.

”Det viktigaste är att det hänger samman i ett system från 1 till 20 år.
Det ser jag poänger med. Det ligger ett värde i att vi, åtminstone på
ledningsnivå, kommunicerar i hela det här spannet mellan förskola och
gymnasieskola och får en slags holistisk syn på vad uppdraget består i.”

I fallkommunerna finns det oftast tydliga intentioner att arbeta med förskola –
skola gemensamt, vilket bl.a. tar sig uttryck i gemensam fortbildning för försko-
lans och skolans personal och gemensamma former för utvärdering och kvalitets-
redovisning. Genom att förskolan blivit en del av utbildningssystemet har
verksamhetens betydelse för barns senare prestationer i skolan börjat uppmärk-
sammas mer än tidigare. Ett par förvaltningschefer ger följande beskrivningar:

 ”Och man har fått mycket mera tryck på den pedagogiska sidan...Hur
viktigt det är med barnen och att man ser det som det första tänkandet
från förskola till gymnasium. Hur ska jag jobba och stimulera leken här
för att man ska klara godkänt i nian. Att allt hänger ihop i systemet då.
Och det sätter också stora krav. Men lekens pedagogiska betydelse har
man fokuserat mer. Förut var det lek för att man var barn”
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”Förskolan har blivit väldigt mycket mer pedagogiskt inriktad, förskolan
håller ju på att bli skola.”

Men det är inte enbart ledningsansvariga som pekar på förskolans förändrade
roll. Även förskolechefer och personal beskriver förskolans skolförberedande
roll och dess betydelse för barns senare prestationer i skolan:

”Det är ju att det är förberedande nu inför skolan – i och med det här
med läroplanen. Och att det är mera status på barnomsorgen – att det
inte bara är att byta blöjor och leka i stort sett.”

”Den förändras ju jämt, men de senaste åren har förskolan blivit mer
skolinriktad...bara allt det här vi sysslar med inom Bornholmsmodellen
och matematik med barn gör att vi för in skolans värderingar tidigare,
men vi försöker behålla de värderingar vi har. Jag tror att jag mer såg
hela gruppen förut, nu ser jag barnen mera individuellt och försöker an-
passa mig mer till vilka behov de har. Man måste förbereda dem på ett
helt annat vis än tidigare. Jag pysslade mer förr, nu försöker jag göra sa-
ker som barnen har mer nytta av inför kommande år, t.ex. att de har en
annan kroppskontroll innan de kommer till förskoleklassen så de får mer
tid för inlärning sen.”

Men det finns också vissa skillnader i hur förvaltningscheferna talar om för-
skolans förändring och uppdrag. I ett par fallkommuner har reformen knap-
past inneburit något närmare samarbete mellan förskola och skola. Ett exempel
från en glesbygdskommun:

”När det gäller förskolans relation till skolan så tror jag knappast att den
har förbättrats särskilt mycket...Jag vill inte säga att avståndet har ökat,
men det har heller inte minskat. Vid varje tillfälle vi möts försöker vi
lyfta detta med den röda tråden i våra styrdokument. Förståelsen kanske
har ökat för att förskolan gör ett viktigt arbete, men vi har inte närmat
oss varandra.”

Sammanfattning: Kommunenkäten visar att reformens intentioner med
en närmare koppling mellan förskola och skola har fått ett starkt genom-
slag vad gäller verksamheternas organisation och ledning. Förskola och
skola är i de allra flesta kommuner organiserade i en gemensam nämnd
och förvaltning och har gemensamma kommunala styrdokument. I enkä-
ten anser också en majoritet av de ledningsansvariga att förskola och skola



48 FÖRSKOLA I BRYTNINGSTID

närmat sig varandra vad gäller organisation och ledning. Ett exempel på
detta är att en tredjedel av de förskolor som ingår i fallstudierna leds av
rektorer som också har ledningsansvar för skolan.

Fallstudierna tyder på reformens intentioner att utveckla ”en röd tråd” i
utbildningssystemet genom ett närmande mellan förskola och skola fått
genomslag i flertalet kommuner, inte bara ledningsmässigt och organisato-
riskt. I vissa kommuner är det mer uttalat än i andra att förskolans skolför-
beredande roll ökat. Förskolans närmande till skolan handlar inte i första
hand om konkreta former för samarbete mellan verksamheterna på lokal
nivå. Däremot har ett närmande ägt rum på en mer övergripande nivå ge-
nom kommunernas styrning av förskola och skola via gemensamma planer
och mål, kvalitetsredovisningar och andra typer av skriftliga dokument.

3.2 Kommunal ledning och ansvarsfördelning

Ansvaret för förskolan har under 1990-talet blivit alltmer decentraliserat, vilket
också avspeglas i kommunenkäten. I många kommuner är det rektorer eller
förskolechefer som själva – inom vissa ramar – får fatta beslut i frågor som per-
sonalens kompetensutveckling och barnfria tid (planeringstid m.m.). Även i
frågor som rör barngruppernas storlek och insatser för barn i behov av särskilt
stöd är det vanligare att besluten fattas på lokal nivå än på kommun-
övergripande nivå.

Tabell 7. Var fattas besluten om förskolan? Enkätsvar från ledningsansvariga.

”På vilken nivå fattas beslut i följande Kommunal och
frågor i er kommun/kommundel” Kommunnivå Lokal nivå lokal nivå

Barngruppernas storlek 39 % 50 % 8 %

Personaltäthet 53 % 40 % 5 %

Insatser för barn i behov av särskilt stöd 31 % 51 % 15 %

Fortbildning/Kompetensutveckling 3 % 76 % 18 %

Personalens barnfria tid 22 % 68 % 6 %

En jämförelse mellan olika kommuntyper visar att besluten i de större städerna
(här definierade som kommungrupperna storstadskommuner, förortskommu-
ner och större städer) ofta är mer decentraliserade än i mindre kommuner.
Undantaget är insatser för barn i behov av särskilt stöd där besluten är mer



49FÖRSKOLA I BRYTNINGSTID

centraliserade i större städer. Skillnaderna mellan olika kommuntyper vad
gäller besluten om personaltäthet respektive barn i behov av särskilt stöd fram-
går av nedanstående tabell.

Tabell 8. Var fattas besluten om personaltäthet respektive barn i behov av särskilt stöd? En
jämförelse mellan större städer och övriga kommuner. Enkätsvar från lednings-
ansvariga.

”På vilken nivå fattas beslut om Kommunnivå Lokal nivå Kommunal
personaltäthet i er kommun/kommundel” och lokal nivå

Större städer (kommungrupperna 31 % 58 % 6 %
Storstad, förort och större städer)

Övriga kommuner 64 % 26 % 5 %

”På vilken nivå fattas beslut om barn i behov Kommunnivå Lokal nivå Kommunal
av särskilt stöd i er kommun/kommundel” och lokal nivå

Större städer (kommungrupperna 39 % 40 % 15 %
Storstad, förort och större städer)

Övriga kommuner 24 % 56 % 15 %

En förklaring till skillnaden kan vara att behovet av särskilt stöd är mer
omfattande i de större städerna, att det är vanligare att stödresurserna samlas
centralt och att förvaltningen därför också behöver bättre kontroll över resurs-
fördelningen. Resultaten från enkäten visar också att andelen barn i behov av
särskilt stöd enligt ledningsansvariga har ökat mest i större städer (se vidare av-
snittet om barn i behov av särskilt stöd).

I enkäten fick ledningsansvariga i kommunerna göra en bedömning av de
viktigaste förutsättningarna för att förskolans verksamhet ska hålla en hög kva-
litet. Resultaten visar att man i första hand betonar personalrelaterade faktorer,
som personalens engagemang och rektorernas förmåga att utöva ett bra peda-
gogiskt ledarskap. Personalens utbildning lyfts också fram som en viktig förut-
sättning för kvalitet. Dessutom tillmäts uppföljning och utvärdering stor bety-
delse. Längst ner i tabell 9 hittar man de faktorer som förvaltningsledningen
anser är minst viktiga för förskolans kvalitet, nämligen lokalerna, föräldrarnas
engagemang samt barngruppernas storlek och sammansättning. Fallstudierna
visar dock att dessa faktorer tillmäts stor betydelse av förskollärare och barn-
skötare. Det finns alltså ett skillnad mellan central ledning och avdelnings-
personal i synen på vad som påverkar kvaliteten, vilket framkommit även i
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andra studier.47 Ingen av de förutsättningar som omtalas i enkäten betraktas
emellertid som direkt oväsentlig för kvaliteten.

Tabell 9. Vilka faktorer har betydelse för förskolans kvalitet? Enkätsvar från ledningsansvariga.

”Vilken betydelse anser ni att följande faktorer Stor Liten Ingen
har för verksamhetens kvalitet i förskolan” betydelse betydelse betydelse

Personalens engagemang 91 % 0 % 0 %

Pedagogiskt ledarskap 91 % 1 % 0 %

Personalens utbildning 89 % 3 % 0  %

Personalens fortbildning och kompetensutveckling 82 % 7 % 0 %

Personalens erfarenhet 80 % 10 % 0 %

Uppföljning och utvärdering 80 % 9 % 1 %

Läroplanen 77 % 14 % 0 %

Personaltätheten 75 % 14 % 0 %

Barngruppernas storlek 74 % 16 % 0 %

Barngruppernas sammansättning 62 % 27 % 1 %

Föräldrarnas engagemang 55 % 33 % 1 %

Lokaler 46 % 41 % 1 %

Andra faktorer 44 % 0 % 0 %

Enkäten innehöll även frågor om hur förvaltningen håller sig informerad om
hur kvaliteten utvecklas i förskolorna. Resultaten visar att det är vanligt att
ledningsansvariga för samtal med förskolechefer och rektorer. Dessa mellan-
chefer har alltså en viktig roll för den centrala ledningens möjligheter att
inhämta kunskap om kvaliteten i förskolorna. Även lokala verksamhets-
berättelser används ofta av ledningsansvariga, liksom centralt initierade
utvärderingar. Däremot verkar det vara något mindre vanligt att de får kun-
skap om kvaliteten från lokala utvärderingar. Ingen av de metoder som var
uppräknade i enkäten verkar vara direkt sällsynta, utan de ledningsansvariga
använder ofta flera olika kanaler för att hålla sig informerade om verksam-
heten. Egna besök på förskolorna tycks förekomma mer sällan.

47 Granskning av barnomsorgen i Stockholm stad, Revisionskontoret, 2001.
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Tabell 10. Hur får man som ledningsansvarig kunskap om förskolans kvalitet? Enkätsvar från
ledningsansvariga.

”Hur får ni som ledningsansvarig kunskap om hur
kvaliteten utvecklas i kommunens/kommundelens förskolor” Ofta Sällan Inte alls

Genom samtal med förskolechefer/rektorer 82 % 7 % 1 %

Genom lokala verksamhetsberättelser 67 % 15 % 5 %

Genom utvärderingar initierade på kommun/kommundelsnivå 48 % 38 % 3 %

Genom utvärderingar initierade på lokal nivå 38 % 42 % 7 %

Genom besök på förskolor 27 % 58 % 4 %

Personliga kontakter i form av samtal mellan ledningsansvariga inom förvalt-
ningen och förskolecheferna verkar förekomma ofta oavsett vilken typ av kom-
mun det handlar om. Det är dock vanligare i större städer (här definierade som
de kommuner som ingår i kommungrupperna storstadskommuner, förorts-
kommuner och större städer) att ledningsansvariga håller sig informerade om
kvalitetsutvecklingen genom verksamhetsberättelser och utvärderingar initie-
rade på kommunnivå.

Den bild som enkäten ger bekräftas i fallstudierna, där ledningsansvariga
beskriver hur förskolecheferna har en nyckelposition mellan förvaltningen och
verksamheten. Kontakten med förskolecheferna är betydelsefull för att förvalt-
ningen ska få kännedom om hur verksamheten utvecklas. Ett exempel:

”Jag arbetar inte med verksamheten utan jag arbetar med våra förskole-
chefer och försöker snappa upp vad jag gör och jobbar fram tankar och
idéer och har arbetsgrupper tillsammans med dem...Jag ser mig som en
viktig länk till deras arbete, men det är de som ska gå ut och jobba med
sin personal.” (Förvaltningschef )

Fallstudierna visar på relativt stora skillnader mellan olika kommuner vad gäl-
ler styrning och kommunikationen mellan ledning och fält. I flertalet av de tio
fallkommunerna utövar förvaltningen en relativt omfattande styrning och
kontroll av verksamheten genom att ställa krav på exempelvis kvalitetsredo-
visningar, systematiska utvärderingar och skriftliga planer vad gäller verksam-
hetens olika delar. I skarp kontrast mot denna styrning anser förvaltnings-
chefen i en av fallkommunerna att det finns nackdelar med att styra med hjälp
av planer och att planarbetet i sig tar för mycket tid från arbetet med barnen. 
I stället prioriteras möten och personliga samtal med rektorer eller förskole-
chefer.
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Sammanfattning: Kommunerna har genomfört en långt gående decentra-
lisering av ansvar och beslut i många viktiga frågor. Frågor kring barn-
gruppsstorlek, insatser för barn i behov av särskilt stöd, personalens barn-
fria tid och insatser för kompetensutveckling beslutas oftast på lokal nivå,
men inom givna ekonomiska ramar. I större städer fattas besluten oftare på
lokal nivå jämfört med i mindre kommuner. Ett undantag är insatser för
barn i behov av särskilt stöd där besluten ofta är mer centraliserade i större
städer.

Ledningsansvariga anser att personalrelaterade faktorer som personalens
kompetens och utbildning samt den pedagogiska ledningen har större be-
tydelse för kvaliteten i förskolan än strukturella faktorer som gruppstorlek
och personaltäthet.

Lokala verksamhetsberättelser är ofta underlag för ledningens kunskap
om kvaliteten i förskolorna. I hälften av kommunerna genomförs även
centralt initierade utvärderingar av förskolan. Även om förvaltnings-
cheferna använder sig av flera olika kanaler är det främst genom samtal
med rektor/förskolechefer som ledningsansvariga håller sig informerade
om förskolans kvalitet. Dessa mellanchefer har en nyckelposition för att
förvaltningen ska ha kunskap om verksamheten. I de fall som förskole-
cheferna inte har tillräcklig kännedom om verksamheten eller när kom-
munikationen mellan förvaltning och förskolechefer inte fungerar uppstår
ett ”glapp” mellan nivåerna. Detta försvårar kommunens möjligheter att få
relevant information och kunna leda och utveckla verksamheten.

3.3 Förskolecheferna och den pedagogiska ledningen

Pedagogisk ledning är en faktor som i forskning och utvärdering ofta behand-
las som en viktig kvalitetsaspekt.48 Till skillnad mot i skolans läroplan, Lpo 94,
anges inte förskolechefens ansvar i förskolans läroplan.49

Förskolechefernas ansvarsområde och arbetsuppgifter har under det senaste
decenniet genomgått stora förändringar. Tidigare var ofta en föreståndare an-
ställd på varje förskola. Föreståndaren fungerade som pedagogisk ledare, men
hade även ett visst ekonomiskt och administrativt ansvar. Många arbetade
också deltid i barngrupp. I takt med decentraliseringen under 1990-talet har

48 Se exempelvis Kärrby, G. (1992) Kvalitet i pedagogiskt arbete med barn. Stockholm: Socialstyrelsen;
Ekholm, M. m.fl. (2000) Forskning om rektor. En forskningsöversikt. Stockholm: Skolverket.

49 Barnomsorg- och Skolakommittén föreslog att läroplanen skulle skriva fram förskolechefens särskida
ansvar i en rad olika frågor, men förslaget beaktades inte i regeringens läroplansproposition.
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föreståndartjänsterna försvunnit och ersatts av tjänster som förskolechef/rektor
med ansvar för flera arbetsenheter. Detta innebär att den lokala ledningen suc-
cessivt förflyttats från den pedagogiska delen till den administrativa eller för-
valtande delen av organisationen där man fått ta ansvar för många frågor som
tidigare låg centralt.50

Av de 33 förskolechefer/rektorer som intervjuats har två tredjedelar ansvar
enbart för ett antal förskolenheter, medan den resterande tredjedelen även an-
svarar för förskoleklass, skola och/eller fritidshem. 28 av förskolecheferna har
genomgått förskollärarutbildning, medan 5 har annan pedagogisk högskoleut-
bildning. De vanligaste titlarna är förskolechef/enhetschef (17 st) och rektor/
biträdande rektor (11 st). Endast en har den gamla titeln föreståndare. Sam-
mantaget består gruppen av personer med betydande erfarenhet från lednings-
arbete, varför de i intervjuerna har möjlighet att beskriva de förändringar som
ägt rum inom förskolan ur ett längre tidsperspektiv.

Enkätresultaten visar att en långtgående decentralisering av ansvar och befo-
genheter har ägt rum i de flesta kommuner. I takt med decentraliseringen har
förskolecheferna fått en allt viktigare roll som länk mellan förvaltning och fält.
Samtidigt har ekonomiska besparingar medfört att ledningsresurserna minskat.
En rektor som tidigare arbetat som föreståndare berättar hur förutsättningarna
för personalen att få pedagogisk ledning förändrats:

”Jag började för 12 år sedan och det är två helt olika jobb. Från att ha
fyra avdelningar till att ha fjorton. Man kan säga att arbetet förändrats
till både det bättre och det sämre. Det som blivit bättre är att alla mina
medarbetare har varit tvungna att bli mer ansvarstagande, men när du
pratar med dem är det inte säkert att de ser detta som något positivt. För
de har också fått mycket småsaker som tar deras tid, sådant som de måste
fixa...Annars kan man se ett stort kvalitetstapp i förskolan i och med att
ledningen försvunnit i stort sett. Vi har lämnat medarbetarna i sticket.
Om det ska fungera bygger det väldigt mycket på att vi har en stor kom-
petens ute som kan ta ett väldigt stort ansvar, annars kan det gå åt vilket
håll som helst. Det kan uppstå informell ledning och det kan bli arbetslag
som går åt fel håll och det får konsekvenser för verksamheten som sen är
svåra att ändra.”

Arbetet som rektor/förskolechef innebär att man har ansvar för många olika
frågor. Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. administration – ekonomi och budget-

50 Se t.ex. Dahlberg, G. & Åsén, G. (1987) Föreståndarna och förskolans ledning. Stockholm: HLS Förlag.
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arbete, personalrekrytering, personalvård, föräldrakontakter, sammanträden i
olika kommunala arbetsgrupper, lednings- och projektgrupper samt pedago-
gisk ledning. De flesta förskolechefer beskriver sina arbetsuppgifter som oer-
hört skiftande. Många har hamnat i en situation där de inte bara ska ansvara
för en rad olika frågor utan också ska fungera som ”fixare” och ”allt-i-allo”:

”Det blir allt från rörmokeri till att vara kurator. Det är mycket pengar,
budget, mycket ekonomi. Mycket papper. Jag gör nog allt. Jag är vikarie,
städar och lagar mat.”

”Mitt arbete består av pedagogisk ledning, personalvård, att vara fixare
och ta kontakt med en massa olika människor: vikarier, föräldrakon-
takter... Ibland kan jag hoppa in som vikarie också. Häromveckan var jag
väldigt mycket i köket, diskade och lagade mat, så det är alla uppgifter...
Kanske 60–70 procent av tiden består av annat än pedagogisk ledning.”

I en kommun, där alla rektorer sedan ett år tillbaka är centralt placerade i
kommunhuset, arbetar i team och leder verksamheten på distans, berättar rek-
torerna om hur deras arbetssituation förändrats i positiv riktning. Ett exempel:

”Vi har omorganiserat oss i den här kommunen sedan ett år tillbaka. Vi
arbetar i team fyra-fem rektorer plus administration för ett område. Vi
har fått det jättebra, nu sitter jag nere på kommunhuset och vi kan ha
närheten till administrationen och till varandra. Och så är jag ute två
dagar i veckan som jag försöker hålla heliga. Jag är ganska nöjd med
min arbetssituation just nu, fast personalen klagar ju på att jag är ute
för lite, det gör de ju alltid.”

Rektorerna i kommunen menar att geografisk närhet till förskolan inte innebär
att man får bättre möjligheter att fungera som pedagogisk ledare. Tvärtom
framhåller de distansen som en fördel, eftersom man inte riskerar att ”slukas
upp” av alla olika krav och förväntningar.

De flesta förskolecheferna i fallstudierna skulle vilja ägna sin mesta tid till
arbete med pedagogisk ledning, men det är sällan som arbetssituationen tillåter
det. En stor del av tiden ägnas åt administration. Det framgår även att kraven
på att formulera och beskriva verksamheten i skriftliga dokument har ökat:

”Det viktigaste är det pedagogiska ledarskapet som det var tänkt från
början, men sedan har miljöarbetet och kvalitetsarbetet kommit in och
dokumentation och administration är det mer av i dag, jag sköter all
administration själv. Det är ganska mycket ska jag säga...Jag lägger ner
mest tid på budget just nu för vi har så strama tyglar.” (Enhetschef )
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De förändrade arbetsvillkoren har medfört att man måste leda verksamheten
på ett annat sätt i dag jämfört med tidigare. Vissa förskolechefer – särskilt de
som har ansvar för många eller stora enheter – leder verksamheten genom att
delegera ansvar till personalen, leda indirekt via möten med avdelnings-
representanter eller genom att låta pedagogiska handledare sköta delar av den
pedagogiska ledningen:

”Jag är chef för en enhet med fyra förskolor...det gäller att ha en tydlig
organisation. Vi har startat en kvalitetsgrupp där jag har representanter
med från de olika avdelningarna, där vi jobbar med läroplan, utbild-
ningsplan, lokala handlingsplaner. Det är mitt forum där jag går ut som
pedagogisk ledare, för jag hinner inte gå ut på avdelningarna direkt,
utan i stället väljer jag olika grupper som jag arbetar inom. Sedan har
jag utsett vissa förskollärare som arbetar tio timmar i veckan var som
pedagogiska handledare på enheten.” (Enhetschef )

En förskolechef berättar hur de olika ansvarsdelarna hänger ihop och är bero-
ende av varandra. För att kunna leda verksamheten, ekonomiskt och pedago-
giskt, måste kommunikationen med personalen fungera – det gäller inte minst
att skapa en ”vi-känsla”:

”För det system som vi har med resultatenheter måste jag har väldigt god
insikt i ekonomin, men jag kan inte klara ekonomin om vi inte har ett
vi-perspektiv. Det handlar om hur våra barngrupper ska se ut, hur per-
sonalen ser på sin arbetstid, att de vet vad det kostar, allt det där hänger
ihop. Har man god ekonomi kan man ju ha bra kompetensutveckling
och bra personalvård...Det är oerhört viktigt att man som personal kän-
ner att man blir sedd och bekräftad och lyssnad till. Information är vik-
tigt för mig, att alla vet vad som händer. Man kan inte vara med och ta
ansvar om man inte vet vad som händer.”

En förskollärare på samma förskola berättar att förskolechefen verkligen lyckas
i sin strävan att ”se all personal” och ha en bra dialog med personalen:

”Vi måste ha Sveriges bästa chef. Hon är en sån chef som alla drömmer
om att ha. Alla är nöjda med henne. Hon är väldigt lyhörd och känner
när någon mår dåligt...hon är väldigt tydlig på att tala om vad man gör
bra och mindre bra och hon har konkreta idéer på vad man kan för-
bättra. Hon står alltid bakom oss och uppmuntrar oss, hon är noga med
att alla i sin personal mår bra. Hon ser till att ha en dialog med oss och
träffa alla minst en gång om dagen. Hon är helt suverän.”
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På det hela taget ger personalen varierande beskrivningar av hur den pedago-
giska ledningen fungerar. Personal med lång erfarenhet av arbete i förskolan är
vana vid att ha en föreståndare på plats i huset. I dag när förskolecheferna an-
svarar för flera förskolor anser många att man inte får tillräckligt mycket peda-
gogisk ledning:

”Man lever ju kvar lite med föreståndarna, då man direkt kunde gå in
och fråga: hur ska vi göra i det här läget, man kunde få tips och idéer,
det fungerar inte så idag.” (Förskollärare)

Ett tecken på närmande till skolan är att en tredjedel av fallstudieförskolorna
har rektorer som ansvarar för både förskola och skola. En rektor beskriver sitt
ansvarsområde och sina arbetsuppgifter på följande sätt:

”Mitt övergripande ansvarsområde är ju hela rektorsområdet, det är ju
mycket ekonomi, budget- och personalplanering. Sen är det, för skolans
del läroplansarbete, arbetsplaner, kursplaner och elever...utvärdering och
uppföljning...så jag har många grupper. Halva veckan går åt till över-
gripande arbete och halva tiden går till verksamheten. Men den är på så
många ställen så det är inte så lång tid på varje ställe...kanske en halv
dag i veckan, men eftersom det blir varje vecka så finns det ändå en
kontinuitet i det.”

I några fall där rektorerna inte har så mycket erfarenhet av förskoleverksamhet,
uttrycker personalen missnöje med den pedagogiska ledningen. Ett exempel:

”I botten är han lärare och det gör att han inte har samma tänkesätt som
vi har. Vår förre rektor hade tidigare arbetat som förskollärare och ibland
var det lättare att diskutera och få idéer som vi kunde genomföra.”
(Förskollärare)

På några förskolor anser personalen att de inte får så mycket pedagogisk led-
ning, men de efterlyser inte mer eftersom de tycker att de klarar sig bra på
egen hand:

”Vi får inte så mycket ledning,, hon har så ont om tid. Hon är med på
personalmöten och grovplaneringar och då får vi lite pedagogisk ledning.
Annars tycker jag att vi klarar den biten rätt så bra själva.”
(Barnskötare)
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På vissa förskolor, där personalen inte får så mycket ledning som de önskar,
finns förskolechefen i regel ändå till hands om ”det krisar” eller uppstår pro-
blem. Detta är dock något helt annat än att leda och driva en utveckling.

Sammanfattning: Förskolechefens ansvar är inte reglerat, varken i skollag
eller läroplan. Förskolecheferna har emellertid som pedagogiska ledare en
nyckelroll när det gäller att skapa utrymme för, och initiera, att läroplans-
målen översätts och genomförs lokalt. Ur förvaltningsledningens perspek-
tiv är förskolecheferna en nyckelgrupp för att få kunskap om kvalitets-
utvecklingen i förskolan. Om förskolecheferna inte agerar som pedago-
giska ledare uppstår ett glapp mellan kommunnivån och verksamhetsnivån
och det blir svårt för kommunen att driva relevanta utvecklingsfrågor.

På de 33 förskolor som ingår i fallstudierna finns det stora skillnader
vad gäller möjligheterna och sätten att utöva pedagogisk ledning. På 12 av
förskolorna är både förskolechefen och personalen i stort sett nöjda med
hur den pedagogiska ledningen fungerar, på 8 förskolor är samtliga relativt
missnöjda och på 13 förskolor förekommer delade meningar.

De flesta förskolechefer beskriver sina arbetsuppgifter som splittrade: de
ska inte bara fungera som pedagogiska ledare, utan även ta fram olika for-
mer av skriftliga dokument och ingå i arbetsgrupper och kommunöver-
gripande projekt som förvaltningen initierar. För att spara pengar rycker
vissa förskolechefer in som vikarie eller hjälper till i köket. En del förskole-
chefer har försökt lösa sin arbetssituation genom att delegera visst ansvar
till avdelningarna. I de fall rektorerna saknar erfarenhet av förskolan är
personalen ofta missnöjd med den pedagogiska ledningen eller försöker
klara sig själva. En konsekvens av osynlig ledning är att genomförandet av
läroplanens intentioner blir en fråga för det enskilda arbetslaget eller av-
hängigt av enskilda personers kompetens, förmåga och intresse.

3.4 Ansvarsfördelningen i arbetslagen

I förskolan har arbete i arbetslag en lång tradition. Redan i början av 1970-talet
förde Barnstugeutredningen fram arbetslaget som en demokratisk och pedago-
gisk princip. Försöken att etablera ett demokratiskt lagarbete i förskolan har
dock inte varit problemfritt. Gränserna mellan olika personalkategorier kom
under en tid att delvis suddas ut och ansvarfrågan blev otydlig. Ambitionen att
uppnå enighet i arbetslagen ledde ibland till att förskollärarna, som hade längst
utbildning, avstod från att föra fram sina synpunkter i pedagogiska diskussio-
ner. I stället utvecklades en stark tendens till att enas kring ”en minsta gemen-
samma nämnare”, vilket knappast bidrog positivt till den pedagogiska utveck-
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lingen.51 Men arbetslagsidén har utvecklats och den ses i dag som en viktig
grund för att man gemensamt ska kunna utveckla arbetet. I förskolans läroplan
riktas mål och riktlinjer till hela arbetslaget.52 På senare år har arbetslags-
modellen börjat etableras även i skolan.

I fallstudieintervjuerna är det inte ovanligt att ledningsansvariga och för-
skolechefer argumenterar för att förskollärarna, i kraft att sin längre utbild-
ning, egentligen borde ges större pedagogiskt ansvar:

”Kommunen har haft en policy där man nästan har utarmat yrkesroller-
na, barnskötare och förskollärare har gjort exakt samma sak. Jag hoppas
att man ska lyfta förskollärarnas pedagogiska utbildning.” (Rektor)

Men i praktiken görs i de flesta fall ingen skillnad mellan olika personalkate-
gorier när det gäller ansvarsfördelningen. Ofta betonas vikten av att det finns
en samsyn i arbetslaget. Några förskollärare pekar emellertid på risken att man
hamnar på ”för låg nivå” i arbetslagens diskussioner, att man söker ”den
minsta gemensamma nämnaren”. Ett exempel:

”Jag vill gärna prata om lärandet i leken och det är inte helt vedertaget.
Jag kan känna frustration över att det är den lägsta nivån som råder.”

Även om man fördelar arbetsuppgifter och ansvar relativt lika, finns det vissa
frågor där förskollärarna i regel får ta ett större ansvar, t.ex. i arbetet med pla-
nering, dokumentation och föräldrasamtal:

”Olikheterna och olika skicklighet inom olika områden gör att det blir
en bra verksamhet. Vi får komplettera varandra helt enkelt. Men ofta är
de förskolläraren som är drivande på avdelningen...det är ofta förskol-
läraren som dokumenterar.” (Förskolechef )

”När vi jobbar med barnen delar vi på ansvaret. Men sen blir det
kanske jag som får ta mer föräldrasamtal, speciellt med barn som har
svårigheter.” (Förskollärare)

51 Boalt-Boetius, S. (1984) Arbetslag på daghem. Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet.
52 Barnomsorg och Skolakommittén föreslog i sitt slutbetänkande att förskollärarna skulle ha ett specifikt

ansvar i arbetslagen för att läroplanen skulle följas, men förslaget beaktades inte i regeringens
läroplanspropostition.
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Många beskriver en förändring i ansvarsfördelningen jämfört med tidigare, då
alla i princip skulle göra samma saker. Ofta har man delat in barnen i olika
”ansvarsgrupper”, där var och en ansvarar för 5–7 barn. Det är också vanligt
att man delar upp ansvaret för olika aktiviteter utifrån personalens kompetens
och intressen:

”Vi har delat upp det på lite olika sätt. Lite utifrån vad man själv tycker
är roligt att arbeta med och vad man känner att man är bra på. Så vi
har delat upp t.ex. målning och skapande, där en har mest ansvar och
skogen och skogpromenader, sång och musik...alla kan ju vara med, men
det är en som planerar och har mest ansvar för det. Vi går mera på det
man kan och är intresserad av och att alla inte behöver göra allting.
Förut skulle man ju dela på allt jobb. Sen har vi en fördelning av olika
barn som vi ansvarar för.” (Förskollärare)

Sammanfattning: Arbetslagen delar mycket på ansvaret för arbetet, men
det finns även relativt många exempel där en uppdelning sker utifrån ut-
bildning, och att förskolläraren tar större ansvar för planering, utvärdering,
dokumentation, föräldrakontakter m.m. Det är även vanligt att man delar
upp olika ansvarsområden (språk, rytmik, skapande etc.) utifrån kompe-
tens eller intresse. Det är också värt att uppmärksamma att arbetslagen får
ta ansvar för fler frågor än förr genom att förskolecheferna delegerar ansvar
till personalen, bland annat när det gäller att anlita vikarier, beställa varor
eller genomföra utvärderingar och dokumentation. En konsekvens av detta
kan vara att tiden för arbete i barngrupp krymper.





Förutsättningar
och ramar för arbetet
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4. Förutsättningar och ramar för arbetet
I skollagen formuleras de krav som staten ställer på kommunerna. De handlar
bland annat om förutsättningarna eller ramarna för förskoleverksamhetens be-
drivande: att det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att
barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses, att
barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek samt att loka-
lerna ska vara ändamålsenliga. Kommunala beslut och prioriteringar har alltså
stor betydelse för förskolans förutsättningar och ramar.

4.1 Gruppstorlek och personaltäthet

I de senaste årens forskning och utvärdering om förskolan är de försämrade
villkoren ett tema som ofta uppmärksammats.53 De faktorer som främst belysts
är barngruppernas storlek och personaltätheten. Sammantaget pekar forsk-
ningen på att ur kvalitetssynpunkt har barngruppernas storlek i regel större be-
tydelse än personaltätheten.54 Grupper med få barn och få vuxna är alltså att
föredra framför stora grupper med fler personal. Små barngrupper är extra vik-
tigt för yngre barn och barn i behov av särskilt stöd. Forskning visar också att
en rad olika faktorer påverkar kvaliteten i förskolan och att det inte går att iso-
lera gruppstorlekens betydelse, utan denna måste sättas i relation till andra vill-
kor för arbetet.

Skolverket har kartlagt hur barngruppernas storlek i förskolan har föränd-
rats det senaste decenniet.55 Studien visar att barngruppernas storlek ökade
kraftigt under 1990-talets första hälft, men de senaste fyra åren har barn-
gruppernas storlek ökat endast marginellt. I en enkät till ett urval av landets
förskolor hösten 2002, där uppgifter insamlades direkt från avdelningarna, vi-
sade det sig att medelvärdet per grupp, sammantaget för alla åldersgrupper, var
17,4 barn och för småbarnsgrupper 13,9 barn per avdelning. Det vanligaste
intervallet var 12–16 barn i småbarnsgrupp. En fjärdedel av småbarnsavdel-
ningarna hade färre än 12 barn. I studien diskuteras konsekvenser av stora

53 Se exempelvis Johansson, E. & Jansson, A. (2001). Små barns erfarenheter och pedagogers förhållningssätt.
Pedagoger och barn – möten, samspel och lärande. Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och
didaktik. Lidholt, B. (1999). Anpassning, kamp och flykt. Hur förskolepersonal handskas med effekter av
besparingar och andra förändringar i förskolan. Ivarsson, J. (1999) Förskoleverksamheten i Stockholm 1999
– så tycker föräldrarna, en jämförelse med 1996. Utredningsrapport 1999:2. Stockholm: Utrednings- och
statistikkontoret.

54 Asplund-Carlsson, M., Pramling-Samuelsson, I. & Kärrby, G. (2001) Strukturella faktorer och pedagogisk
kvalitet i barnomsorg och skola. En kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket.

55 Skolverket (2003) Gruppstorlekar och personaltäthet i förskola, fritidshem och förskoleklass. Rapport 237.
Stockholm: Skolverket.
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barngrupper och en slutsats är att förskolan, i och med de större grupperna,
fått sämre förutsättningar att genomföra sitt uppdrag.

I vår kommunenkät där uppgifter insamlats från kommunledningen fram-
kommer att den genomsnittliga gruppstorleken i småbarnsgrupp är 14,6, i
grupper med äldrebarn 19,7 och i syskongrupp 18,4. Det finns en relativt stor
variation mellan olika kommuner, men den största variationen finns mellan
förskolor. Som exempel kan nämnas att gruppstorleken i småbarnsgrupp kan
variera mellan 10–22 barn och i grupper med äldre barn mellan 15–25. Enligt
kommunenkäten finns det en viss tendens till större grupper i storstadsom-
råden och större städer.

Även om kommunledningen inte alltid har kunskap om de verkliga grupp-
storlekarna så bekräftas variationen mellan förskolor i våra fallstudier. I de 33
förskolorna kan vi se en betydande variation i antalet barn per grupp på avdel-
ningsnivå. I syskongrupperna (1–5 år) varierade antalet mellan 14–24 barn
(18,5 i genomsnitt), i  småbarnsgrupperna mellan 9–18 barn (14,4 i genom-
snitt), i grupperna med äldre barn och de åldershomogena grupperna mellan
16–26 barn (20,1 i genomsnitt) samt på specialavdelningarna varierade grupp-
storleken mellan 12–15 barn.

Som framgått av kommunenkäten är besluten om barngruppernas storlek
oftast decentraliserade (jfr tabell 7). Av de svarande anger 39 procent att beslu-
ten fattas på kommunal nivå, 50 procent att besluten fattas på förskolenivå
medan 8 procent anger både och. Att den lokala nivån i många kommuner har
inflytande över barngruppernas storlek, innebär emellertid inte att förskolorna
i praktiken fritt kan bestämma hur stora grupperna ska vara. Förskolorna är
ålagda att hålla sig inom vissa ekonomiska ramar och antalet inskrivna barn är
direkt avgörande för budgeten, vilket i praktiken minskar handlingsutrymmet.
Detta framkommer också i fallstudierna.

I kommunenkäten fick förvaltningscheferna även ange på vilka grunder
man fattar beslut om barngruppernas storlek. Resultaten visar att barngrupper-
nas storlek i kommunerna främst är ett resultat av ekonomiska prioriteringar.
Faktorer som politiska beslut, barnens ålder, föräldrars efterfrågan på förskole-
platser har viss betydelse för barngruppernas storlek. Däremot har upptag-
ningsområdets sociala karaktär, pedagogiska ambitioner och personalens ut-
bildning och kompetens liten betydelse som grund för beslut om barngrupper-
nas storlek.

Detta kan kopplas till enkätfrågan som behandlar läroplanens betydelse för
kommunala beslut om ramar och resurser (jfr tabell 1). Endast 15 procent av
de svarande anser att läroplanen haft stor betydelse i detta avseende.
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Tabell 11. Vilka faktorer bestämmer barngruppernas storlek? Enkätsvar från ledningsansvariga.

”Barngruppernas storlek Stämmer Stämmer Stämmer
bestäms utifrån följande” helt och hållet delvis inte alls

Ekonomiska resurser/prioriteringar 72 % 23 % 2 %

Politiska beslut 39 % 37 % 19 %

Barnens ålder 34 % 55 % 8 %

Föräldrars efterfrågan på förskoleplatser 29 % 53 % 15 %

Lokalernas storlek och utformning 18 % 63 % 16 %

Andelen barn i behov av särskilt stöd 14 % 63 % 20 %

Upptagningsområdets sociala karaktär 6 % 39 % 50 %

Pedagogiska mål/ambitioner 4 % 55 % 36 %

Personalens utbildning och kompetens 3 % 29 % 63 %

Ekonomiska avvägningar förefaller vara den viktigaste grunden när barngrup-
pernas storlek bestäms, oavsett om besluten ligger på det lokala planet eller
fattas på kommunnivå.

I enkäten frågades efter om kommunerna har utformat riktlinjer för barn-
gruppernas storlek. Nära en tredjedel av kommunerna har fastställt sådana
riktlinjer enligt politiskt beslut och i 24 procent av kommunerna finns normer
enligt utvecklad praxis. I 40 procent av kommunerna finns inga riktlinjer eller
normer för barngruppsstorlek.

Tabell 12. Normer eller riktlinjer för barngruppernas storlek. Enkätsvar från ledningsansvariga.

”Har er kommun/kommundel några normer
eller riktlinjer för barngruppernas storlek”

Ja, enligt politiska beslut 32 %

Ja, enligt utvecklad praxis 24 %

Nej 40 %

Några av enkätfrågorna som behandlade kommunernas organisation visade att
decentraliseringen generellt har drivits längre i större städer (kommungrupperna
storstadskommuner, förortskommuner och större städer) än i övriga kommuner.
Samma tendens bekräftas även när det gäller normering av barngruppsstorlekar-
na, vilket framgår av nedanstående tabell. Hälften av de större städerna saknar
riktlinjer, medan två tredjedelar av de övriga kommunerna har normer eller rikt-
linjer som reglerar barngruppernas storlek.
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Tabell 13. Normer eller riktlinjer för barngruppernas storlek. Jämförelse mellan olika kommun-
typer. Enkätsvar från ledningsansvariga.

”Har er kommun/kommundel några normer
eller riktlinjer för barngruppernas storlek” Större städer Övriga kommuner

Ja, enligt politiska beslut 22 % 39 %

Ja, enligt utvecklad praxis 21 % 25 %

Nej 51 % 31 %

Enligt enkätsvaren finns det emellertid inget samband mellan förekomst av
normer för gruppstorlek och mindre barngruppsstorlekar. Den genomsnittliga
gruppstorleken är i princip lika stor i såväl småbarnsgrupper som äldrebarns-
grupper och syskongrupper oavsett om kommunerna utvecklat normer eller
riktlinjer för barngruppernas storlek eller inte. Tabellen nedan baseras på svar
från hälften av kommunerna, vilka valde att besvara enkätfrågan om hur stora
barngrupperna är i genomsnitt. Det stora bortfallet i svaren på denna fråga kan
tyda på att den centrala ledningen i många fall saknar uppgifter om barn-
gruppernas genomsnittliga storlek.

Tabell 14. Sambandet mellan normer för gruppstorlek och genomsnittlig gruppstorlek. Enkät-
svar från ledningsansvariga.

Genomsnittlig Genomsnittlig Genomsnittlig
Normer för barn- gruppstorlek gruppstorlek  gruppstorlek
gruppernas storlek Småbarnsgrupper Äldrebarnsgrupper Syskongrupper

Ja, enligt politiska beslut 15 20 18

Ja, enligt utvecklad praxis 15 20 18

Nej 15 20 19

I fallstudierna har de ledningsansvariga tillfrågats om barngruppstorlek och
personaltäthet i kommunen. Frånvaron av riktlinjer och vilka variationer som
finns beskrivs så här av en förvaltningschef:

”Det finns inga riktlinjer i kommunen och det vill inte förskolecheferna
ha heller utan dom ska ha möjlighet att bestämma....man är ju väldigt
flexibel. Eftersom vi nyligen tittar på hur stora barngrupperna är så vet
jag att dom är i genomsnitt 17 barn, på småbarn 14–15 och i 3–5 års-
grupper 20–21, men det finns exempel där dom är 12 i småbarnsgrupp
och sen finns det exempel som är 22. Det finns t o m exempel när dom
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är 25, men då är dom å andra sidan många fler personal och delar in
sig i två grupper. Så det säger ingenting egentligen när man frågar så
där...mycket är en lokalfråga också, hur lokalerna ser ut.”

Resultaten från den tidigare nämnda studien av gruppstorlekar i förskola, för-
skoleklass och fritidshem, visar att det handlingsutrymme som i praktiken
finns på lokal nivå kan variera mellan olika kommuner, trots att budget-
ansvaret är decentraliserat. En viktig slutsats i studien var att i ett system där
frågor kring gruppstorlek och personaltäthet bestäms lokalt är det väsentligt 
att kommunikationen och dialogen fungerar mellan olika nivåer i systemet och
att personalen tillåts vara delaktiga i besluten.56 Det krävs således större respekt
för personalens professionalitet och förmåga att göra egna bedömningar av vad
som exempelvis är en lämplig gruppstorlek.

De intervjuer som genomförts med ledningsansvariga på kommunal nivå be-
skriver rutinerna kring placering och rekrytering av barn. Där framkommer
bl.a. hur föräldrars efterfrågan styr antalet barn i grupperna. Lokala politiker
ställer krav på att ingen förälder ska behöva tacka nej till jobb eller utbildning
på grund av utebliven förskoleplats. Det finns vissa utsagor om att det kan före-
komma dialog mellan förvaltning och förskolechef om var barnen ska placeras.
En förvaltningschef beskriver hur det lokala beslutsfattandet har olika sidor. Ett
begrepp som omsorgstimmar, d.v.s. barnens vistelsetider, är styrande. Samtidigt
beskrivs beslutet som gemensamt och personalens flexibilitet betonas:

”Det är ju ett gemensamt beslut. Man kan ju gå in och titta i systemet
var har de minst omsorgstimmar, var det är flest barn som har kort dag
och utifrån vilken typ utav barn som finns på avdelningen också. För
jag menar 20 barn kan vara 20 olika barn. Och har man bara vikarier
på en avdelning så kanske inte alls det är lämpligt att stoppa in ett barn
till där. Utan det är ju deras beslut ute. Och de är jätteduktiga. Och de
löser det och de tänker och de donar. Och de löser situationen.”

En annan förvaltningschef beskriver hur ett decentraliserat budgetansvar kan
rymma en viss flexibilitet och ger också exempel på en förskolechef som inte
accepterar att skriva in fler barn:

”Det är ju inte så att jag fattar beslut utan det är ett prestationsförfarande
när det gäller budget. Man får ju ett antal kronor, om det är ett litet barn
eller stort barn, heltid eller deltid. Och det är utifrån det som chefen orga-

56 Skolverket (2003). Gruppstorlekar och personaltäthet i förskola, förskoleklass och fritidshem.
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niserar sin verksamhet. Och då är det ju variationer. Sen i vår uppfölj-
ning, om det är något som ser illa ut så går vi igenom det. Jag var på en
enhet i fredags där man sa att jag befarar ett underskott på 80 000 men
jag kan inte ta in fler barn. För det är väldigt viktigt att se när en för-
skolechef beskriver hur hon har gjort med sin organisation. Sen säger man
ju i kommunen att budgeten står över allt annat. Det är ju vårt uppdrag.
Men jag såg att hon hade gjort precis allt hon kunde göra. Skulle hon
plocka in ett barn till skulle det inte riktigt få plats fysiskt. Så det har jag
förankrat hos min chef.”

En förskolechef beskriver att en viss dialog förekommer med förvaltningen
kring barngruppernas storlek och vad som kan vara en lämplig grupp-
sammansättning med avseende på barnens ålder eller kön. Förskolecheferna
kan även ha dialog med avdelningspersonalen:

”Sen några år tillbaka har vi haft samma antal barn i grupperna, men
varje år i januari så är jag orolig att vi ska behöva ta in fler barn. Och
är det så måste jag ha dialog med personalen och se vilken avdelning
som kan vara lämpligast att få ett barn till. Och skulle vi behöva ta in
ett barn till nu så skulle jag inte placera på småbarnsavdelning. För det
är alldeles tillräckligt med 14 barn, det är väldigt tufft däruppe. Det
blir i såna fall i någon av syskongrupperna där det är 19 barn nu, för
där kan man ev. klara att ha 20 barn, men 15 småbarn är för mycket.”

I flera intervjusvar framkommer att det är ett övergripande mål i kommunerna
att erbjuda plats, vilket knappast är förvånande eftersom skollagen ställer krav i
detta avseende.57 I mindre omfattning bestäms ramar och resurser utifrån pe-
dagogiska hänsyn. En förskollärare beskriver hur kösituationen gör det svårt
att resonera om hur resurserna ska användas:

”Vi har ju påtryckningar hela tiden från kommunen att dom har så
många barn i kön. Vi har ju försökt resonera på olika sätt här om vi ska
försöka använda förstärkningstimmarna vi får till att ha mindre barn-
grupper. För att det gynnar inte alltid barnen att ha mer personal. Vi
pratar väldigt mycket om det men samtidigt trycker dom på från kom-
munen att dom har många barn i kön så att det ser illa ut om man
bara har 15–17 barn på en avdelning som vår.”

57 I lagens förarbetan har formuleringen ”plats utan oskäligt dröjsmål” tolkats som 3–4 månader.
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Förskolans förändrade villkor kommer till uttryck i olika frågor. Många av de in-
tervjuade upplever att barngruppernas storlek är ett problem när det gäller
möjligheterna att anpassa förskolans verksamhet efter enskilda barns behov och
förutsättningar:

”Barngruppen är för stor. Det kan vara svårt att hinna med precis varje
barns behov, varje dag. Basbehoven självklart, att man är torr, att man
får gå på toaletten, man blir sedd, man blir tröstad om man är ledsen
och att man blir bekräftad. Det är absolut det som vi ser som vi koncen-
trerar oss på. Lyssna, höra barnen, bekräfta dem, kunna ge feedback när
de säger någonting att man ska hinna svara. Detta för att de ska kunna
få det här samspelet kunna utveckla språket och det sociala. Men har
man 15 småbarn som behöver hjälp med mycket så är det tungt att
kunna se varje barns behov. Barn har olika behov, vissa behöver få
krypa upp i knät ofta, medan andra inte har behovet lika ofta.”

Att dela in barnen i mindre grupper (lekgrupper, aktivitetsgruppet eller
ansvarsgrupper) är enligt många intervjuade en förutsättning för att kunna
bedriva en bra verksamhet när barngruppernas storlek ökat:

”Ju större grupper man fick kände man att man inte hann med någon-
ting, så då bestämde vi oss för att prova med lekgrupper...nu har vi
kommit in i det här med lekgrupper och känner att det fungerar ganska
bra och att man hinner fånga upp de här barnen som man inte hann se
förut...plötsligt så känns det som om man fått mer tid för barnen.”
(Förskollärare)

Men de stora barngrupperna har inte bara varit av ondo, anser en av förskole-
cheferna, som menar att stora grupper tvingat fram ett nytt sätt att arbeta:

”I de flesta kommuner har ekonomin gjort att det blivit större barn-
grupper. Till en viss gräns har det inte varit så dumt för man har ju fått
använda sin kraft för att tänka efter hur vi ska jobba för att klara av
det här. Då har man upptäckt att det ofta går väldigt bra. Sen finns det
ju alltid gränser för allting. Men det jag tycker har varit bra...är att
man tvingats till tankeverksamhet och en förändring. Så det är inte
bara nackdelar att det blivit tajtare personalmässigt.” (Förskolechef )
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Bland förskolepersonalen framhålls ofta barngruppernas storlek som ytterst
väsentlig för verksamhetens kvalitet, till skillnad från ledningsansvariga som
mer betonar faktorer som personalens utbildning och kompetens.58 En anled-
ning till detta kan vara att strukturella faktorer som t.ex. gruppstorlek och per-
sonaltäthet inte bara är en pedagogisk fråga utan också en för personalen viktig
arbetsmiljöfråga. Arbetsmiljön har stor betydelse för personalens motivation
och hälsa och kan därför indirekt också ha stor betydelse för möjligheterna att
bedriva en verksamhet med god kvalitet.

Sammanfattning: Kommunenkäten visar att besluten om barngruppernas
storlek ofta fattas på lokal nivå, i synnerhet i större städer. Samtidigt är det
främst ekonomiska resurser och prioriteringar som avgör gruppstorleken,
oavsett om besluten fattas lokalt eller på kommunnivå. Faktorer som
upptagningsområdets sociala karaktär, pedagogiska mål och ambitioner
samt personalens kompetens har minst betydelse när gruppstorleken
bestäms. Det tas inte heller särskilt stor hänsyn till lokalernas utformning
eller andelen barn i behov av särskilt stöd.

Det är relativt vanligt att kommunerna har tagit egna beslut om normer
för gruppstorlek, men i dessa kommuner är inte grupperna mindre än i de
kommuner som inte infört sådana normer. Detta kan tyda på att taken
satts så högt att de i praktiken inte fått några större konsekvenser vad gäller
antalet barn per grupp. Sammantaget tyder resultaten på att reformen 
och de ökade kraven på förskolan inte fått något större genomslag på för-
skolornas resurstilldelning.

I intervjuerna framträder förskolans förändrade villkor i form av sämre
ekonomiska förutsättningar som en röd tråd. Många utsagor handlar om
hur ekonomin styr trots att organisationen beskrivs som decentraliserad.
Förskolans möjlighet att hålla sig inom budgetramarna, som är centralt
beslutade, avgörs till stor del av antalet inskrivna barn. Handlingsut-
rymmet på lokal nivå blir därför begränsat. Skolverket har tidigare upp-
märksammat vikten av kommunikation och dialog mellan ledning och de
professionella kring ramarna och villkoren för arbetet i ett decentraliserat
system.59

58 Liknande resultat framkommer också i andra studier, se t ex Revisionskontoret Stockholm Stad (2001)
Granskning av barnomsorgen i Stockholm Stad. Delrapport 1 – en förstudie.

59 Gruppstorlekar och personaltäthet i förskola, förskoleklass och fritidshem. Skolverket, 2003.
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Det är också uppenbart att olika förskolor i varierande grad har problem
med att hantera de förändrade villkoren. Det finns även skillnader mellan
fallkommunerna i vilken grad de intervjuade beskriver problem förknippa-
de med strukturella villkor. Mycket tyder på att de försämrade ekonomiska
villkoren har bidragit till att öka variationerna mellan kommuner och
förskolor, vilket ytterligare understryker betydelsen av dialog mellan
kommunledning, förskolechefer och avdelningspersonal.

4.2 Rekryteringen av personal

En förutsättning för att förskolan ska kunna arbeta utifrån läroplanens mål
och intentioner är att det finns väl utbildad personal.60 Kommunernas förmåga
att rekrytera högskoleutbildad personal varierar mellan olika kommungrupper.
Högst andel har större städer, 55 procent, och lägst andel har glesbygds-
kommuner där endast 41 procent av personalen har pedagogisk högskole-
utbildning. Om man ser till genomsnittet för hela landet har andelen anställda
med högskoleutbildning inte förändrats på något radikalt sätt de senaste fem
åren. Hösten 2002 uppgick andelen årsarbetare med högskoleutbildning till
51 procent, vilket var en minskning med en procentenhet jämfört med året
innan.61 Drygt 75 procent av landets kommuner anger våren 2003 att man har
brist eller mycket stor brist på förskollärare. Aktuella prognoser tyder dessutom
på att bristen på utbildad personal kommer att öka på längre sikt.62

I fallstudierna har förvaltningschefer och förskolechefer intervjuats om möj-
ligheterna att rekrytera utbildad personal. Nästan hälften av de intervjuade (17
av 36) anser att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera ny personal, särskilt
förskollärare. Svårast är det i glesbygdsområden och på förskolor som arbetar
med svåra yttre förutsättningar, t.ex. dåliga lokaler, eller som är belägna i
lågresursområden. En rektor i en glesbygdskommun berättar att man under
det senaste året annonserat ut 12 lediga platser, men att det inte funnits en
enda behörig sökande. En annan rektor, som ansvarar för förskola och skola i
ett socialt utsatt område berättar:

”Det är jättesvårt att få personal. Jag har fått visa upp alla tre förskolor
och vissa lokaler är trånga och tråkiga så det finns ställen som slår högre.
Det är jättesvårt att bemanna just det här stället.”

60 Jämför Lpfö 98, s. 4.
61 Barnomsorg, skola och vuxenutbildning. Jämförelsetal för huvudmän, del 1, 2003.

Stockholm: Skolverket; s 16.
62 Svenska Kommunförbundet (2003) Aktuellt om skola och barnomsorg 2003.
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Några av de intervjuade (8 st) menar att det hittills inte varit så svårt att rekry-
tera personal, men att det blivit svårare på senare tid:

”Det vi börjar se är att det blir svårare att rekrytera förskollärare...det
jag kan se är att nästan alla är i samma ålder, så vad händer när alla
slutar. En del som jobbat i barngrupp 25–30 år orkar ju inte längre,
men vi har inte lika många yngre som kommer.” (Förvaltningschef )

”Jag har varit med så pass länge och kan se en enorm skillnad som
arbetsgivare...det är inte längre jag som intervjuar och väljer personal,
utan det är de som går runt och intervjuar arbetsgivarna och tar det
som känns bra. Det är ett annat läge.” (Enhetschef )

Andra (11 st), framför allt i högresursområden och/eller där förskolan har ett
gott rykte, upplever inga större svårigheter, utan har lyckats rekrytera utbildad
personal när tjänster blivit lediga:

”Vi har haft lätt att rekrytera personal hit. Vi har ett gott rykte...och
många som kommer hit tycker att vi har en trevlig miljö, stor gård och
ingen biltrafik. Vi har bara utbildad personal, ingen outbildad. Perso-
nalen har också arbetat väldigt länge, vi har låg personalomsättning.”
(Förskolechef )

Vissa kommuner har ambitionen att öka andelen anställda förskollärare. En
strategi som förekommer i flera fallkommuner är att vidareutbilda barnskötare
till förskollärare.

Sammanfattning: Tillgången på utbildad personal är en viktig kvalitets-
faktor även om begreppet kompetens innefattar fler aspekter än utbild-
ning. Förskolornas möjligheter att rekrytera utbildad personal varierar
kraftigt. Svårast är situationen i glesbygdkommuner och lågresursområden
i storstäder. Förskolor som arbetar under sämre villkor även i andra av-
seenden har således större svårigheter att rekrytera personal. Detta kan
bidra till att öka klyftorna mellan olika förskolor vad gäller förutsätt-
ningarna att leva upp till läroplanens krav.
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4.3 Vikarier

En konsekvens av minskade resurser är att verksamheten blir mer sårbar vid
personalens frånvaro eller sjukdom. Bland barnskötare och förskollärare har
sjukfrånvaron ökat markant under senare år.63 Möjligheten att anlita vikarier
har därför stor betydelse. Resultat från kommunenkäten visar att det är vanligt
att förskolan inte anlitar någon vikarie vid kortvarig personalfrånvaro, utan att
man oftast löser situationen utan extra personal. Det är också betydligt van-
ligare att förskolorna själva anlitar vikarier än att kommunen tillhandahåller
vikarier från en vikariepool.

Tabell 15. Hur löser förskolorna situationen vid kortvarig personalfrånvaro? Enkätsvar från
ledningsansvariga.

”Hur löser förskolorna frågan om kortvarig oplanerad
personalfrånvaro (ca 1–5 dagar) i Er kommun/kommundel” Ofta Sällan Inte alls

Personalen på förskolorna löser situationen utan extra personal 61 % 29 % 3 %

Förskolorna anlitar vikarier själva 67 % 22 % 4 %

Föräldrainsatser 0 % 9 % 75 %

Vikarier tas in från vikariepool i kommunen 24 % 9 % 54 %

Resultaten från fallstudierna visar också att det vanligaste sättet att lösa
personalsituationen vid kortvarig frånvaro är att man försöker hitta lösningar
inom den egna förskoleenheten. Först om detta inte är möjligt försöker man
anlita en vikarie:

”Först ser vi på avdelningen, om det finns färre barn den dagen kanske
vi inte behöver ta in någon vikarie. Sedan ser vi över hela enheten,
kanske det finns någon annan avdelning som har färre barn så de kan
komma in och hjälpa till. Om vi inte kan hjälpa varandra inom huset
tar vi in vikarier från en vikariepool.” (Förskollärare)

Små förskoleenheter är i regel mer sårbara. Inom stora förskoleenheter eller när
förskolan är belägen i anslutning till skola och fritids, kan man finna samord-
ningslösningar när personal är sjuk:

”Vi har haft fritidspedagoger som gärna vill ha utökad tid och då har vi
ibland kunnat ta in dom på förmiddagarna och då blir de lite kända
för barngruppen...I år har vi hittat lite mer samordningsvinster mellan
fritids och förskolan när det gäller tjänster och så.” (Bitr rektor)

63 Svenska Kommunförbundet (2003) Aktuellt om skola och barnomsorg 2003. Sid. 50–51.
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Ibland kan städerskan, kokerskan eller förskolechefen fungera som vikarie när
någon är sjuk:

”När en personal är sjuk går jag oftast själv in som vikarie. Vi anlitar
sällan vikarier om det inte är långtids sjukfrånvaro.” (Enhetschef )

Vissa använder resurserna för att anställa en fast vikarie eller inrätta en vikarie-
pool på förskolan:

”Vi har använt maxtaxans kvalitetssäkringspengar, det räckte till en
halvtid, och sedan har vi skjutit till egna pengar, så nu har vi en egen
vikariepool på 75 procent. Vi har gjort olika val i kommunen, många
har lagt det på fortbildning...vikariepoolen ger en trygghet, man vet att
man kan vara bort utan att lämna arbetskamraterna i sticket. Det har
varit en väldigt bra lösning – för barnen med särskilda behov också.”
(Förskolechef )

Men även när det finns vikarier att tillgå är det inte alltid man anlitar dem. En
anledning är att man anser att många vikarier är alltför oerfarna. Särskilt på
småbarnsavdelningar värnar man om kontinuitet i barnens kontakter med
vuxna och vill därför inte ta in vikarier som barnen inte känner:

”På småbarnsavdelningen är det inte bara att plocka in någon. Så man
försöker knyta kontakt  med någon som vi kan plocka in om vi har pro-
blem. Vi har haft en tung termin med mycket sjukt och så har vi haft en
tjej som timvikarie som barnen lärt känna.” (Förskollärare)

Att inte anlita vikarier kan också vara ett sätt att spara pengar när ekonomin är
ansträngd:

”Att klara sig utan vikarier är generellt sett det enda sättet att spara
pengar på hos oss, så vi försöker göra det. Man halverade vikarieanslaget
förra året så man får hälften. Det är katastrof.” (Rektor)

På förskolor som är belägna på landsbygd eller i glesbygd är det i regel svårare
att  få vikarier:

”Vikarier är ett problem. Här på landsbygden är det svårt att få någon
som vill pendla, vi har arbetat lite extra och ställt upp för varandra,
men vi får inte bli sjuka samtidigt. Ibland har vi haft någon förälder
som vill jobba eller någon från byn som ställt upp.” (Barnskötare)
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Sammanfattning: Möjligheten att anlita vikarier påverkar personaltätheten
och kontinuiteten i förskolans arbete. Att ständigt tvingas ”tänka om” på
grund av personalens frånvaro medför även en högre arbetsbelastning. När
det gäller frågan om vikarietäckning ser vi stora variationer i fallstudierna
– vissa anser att vikariefrågan inte är något stort problem, andra beskriver
situationen som eländig. De flesta anser att situationen är långt ifrån
idealisk, men att man på olika sätt lyckas pussla och ställa upp för varandra
så att verksamheten ändå fungerar. Genomgående kan man se att det
bland personalen finns en stark lojalitet gentemot arbetsledningen,
kollegorna och barnen, vilket gör att man ställer upp och hjälper varandra
när personal är frånvarande.64

4.4 Lokalerna och den inre miljön

I samband med förskolans kraftiga utbyggnad under 1970- och 80-talet fanns
det statliga normer för förskolelokalernas storlek och utformning. En stor del
av de lokaler som används i dag byggdes under expansionsperioden och anpas-
sades bland annat till dåvarande antal barn i grupperna. Dessa s.k. typbarn-
stugor har en mer enhetlig utformning än de förskolor som byggts senare.
Pedagogiska idéer om hur verksamheten ska bedrivas ligger ofta till grund för
lokalernas utformning. I takt med att dessa idéer ändras krävs det också vissa
förändringar av lokalerna och den inre miljön. I Barnomsorg- och Skola-
kommitténs slutbetänkande diskuteras den pedagogiska miljöns betydelse för
verksamheten på följande sätt:

Den pedagogiska miljön kan ses som en aktiv part i pedagogiskt arbete.
Miljön i förskola och skola bär på traditioner och föreställningar om vad peda-
gogik är och bör vara. Den sänder också budskap om vad som förväntas ske i
den pedagogiska verksamheten/—/ För att verksamheten i förskolan ska
kunna bedrivas i riktning mot läroplanens mål är det viktigt att skapa miljöer,
där barnen inspireras till olika typer av verksamheter och handlingar, till ut-
forskande och upptäckande. Det är därför angeläget att den vuxne är med-
veten om den pedagogiska miljöns möjligheter och betydelse för det pedago-
giska arbetet i förskolan.65

64 Detta framkommer även i en tidigare studie. Se Skolverket (2003) Gruppstorlekar och personaltäthet i
förskola, förskoleklass och fritidshem.

65 SOU 1997:157, s 53.

”
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Läroplanen behandlar också den pedagogiska miljön och anger att:

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar
till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden.66

I samband med fallstudierna har vi ställt frågor kring lokalerna och den inre
miljön. Framför allt har synpunkter inhämtats i fråga lokalernas storlek och
funktion samt personalens egna ansträngningar att utforma den inre miljön så
att den lockar och inspirerar till ett utforskande arbete i linje med läroplanens
intentioner.

När det gäller lokalernas storlek är det ungefär lika många som är nöjda (12
förskolor) respektive missnöjda (13 förskolor). På övriga förskolor (8 st) före-
kommer delade meningar. Bland de som är nöjda med lokalerna förekommer
följande svar:

”Stora och luftiga lokaler, men man skulle nog kunna utnyttja dem
bättre” (Förskollärare)

”Kanonlokaler, de är ljusa och de är bra. Vi har otroligt mycket resurser
när det gäller lokaler och miljö, det är nästan överdådigt.”
(Förvaltningschef )

Bland de som är missnöjda påtalas främst att lokalerna är gamla och slitna
samt att de inte är dimensionerade för dagens stora barngrupper:

”Vi har väldigt små lokaler. Det är typstugor som från början hade 15
barn, 10 i småbarnsgrupperna, och 3 personal. I dag har vi 21 barn på
avdelningen. Det är väldigt nedslitet, det saknas större ytor för rörelse-
lekar så där får vi jobba ute i stället.” (Enhetschef )

När avdelningspersonalen beskriver hur lokalerna används är det tydligt att
stora barngrupper kräver ett flexibelt tänkande:

”Vi utnyttjar varenda millimeter. Vi försöker hela tiden ändra och fixa
för att det ska bli så bra som möjligt med de resurser vi har så klart. Vi
slår knut på oss själva skulle jag nog påstå, både ekonomiskt, idémässigt
och arbetsmässigt.”

66 Lpfö 98, s 9.
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På mer än hälften av förskolorna beskriver man hur man försökt anpassa olika
rum eller utrymmen på förskolan efter olika typer av aktiviteter. Några exem-
pel:

”Jag tycker vi har bra lokaler för vi har många små ytor där vi kan göra
saker. Det är öppet, men det finns ändå små vrår: dockvrån, kuddis,
utklädningshörna, målarrum, datorrum, musikrum.” (Förskollärare)

”Vårt sätt har varit att dela in rummen med hjälp av skärmar och dra-
perier och skapa fler småutrymmen än det som fanns från början. Ge-
nom att man gör det och är jättemedveten om hur man möblerar och
vilken arbetsmiljö  man vill ha så lyckas vi ändå, på alla avdelningar
här, få lokalerna att räcka till.” (Förskollärare)

Användningen av lokalerna är en indikator på personalens flexibilitet och i vil-
ken grad förskolorna lyckas anpassa sig till barns olika behov, intressen och för-
utsättningar. Lokalernas utformning och användning kan bli väldigt styrande
på förskolans arbetssätt och innehåll.67 På vissa förskolor (13 st) beskriver per-
sonalen hur man försökt genomföra förändringar i miljön i syfte att stimulera
barnens utforskande eller på annat sätt anpassa miljön till barnen:

”Vi försöker ha det lite omväxlande...åtminstone en gång i månaden då
vi har avdelningsmöte jobbar vi med att strukturera om och bygga om
rummen för lite olika aktiviteter...det finns egentligen inga hinder för
vad man kan göra, det enda som gör att man stöter på patrull är ens
egen fantasi, annars går det nog att förverkliga det mesta.”
(Förskollärare)

”Man får tänka till hur man ska möblera för att det ska bli bra. Jag har
jobbat på den här avdelningen i 5–6 år och det har aldrig sett lika ut
under de här åren. Vi flyttar på möbler och ändrar på rummen allt
eftersom vi behöver och efter vilka behov som finns bland barnen.”
(Förskollärare)

På andra förskolor (7 st) beskrivs den inre miljön som traditionell och hemlik.
Trots att man i regel är medveten om läroplanens skrivningar om miljöns bety-
delse har man (ännu) inte lyckats genomföra några större förändringar:

67 Jfr Nordin-Hultman, E. (2004) Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande.  Stockholm: Liber.
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”Miljön är ganska traditionell. Det är alldeles för små lokaler, men jag
tror att man skulle kunna utnyttja dem på ett annat sätt bitvis...jag
tycker att det är för hemlikt egentligen, jag tror att man försöker skapa
för mycket hemmiljö.” (Rektor)

Sammanfattning: I fallstudierna kan vi se skillnader vad gäller förskolor-
nas lokaler, såväl vad gäller utrymme och funktioner som personalens sätt
att utforma den inre miljön. Många förskolor är ursprungligen byggda för
mindre barngrupper än vad som oftast förekommer i dag, vilket begränsar
möjligheterna att arbeta på det sätt man önskar. De större barngrupperna
har på många håll tvingat fram nya sätt att använda lokalerna. På vissa
förskolor har man genomfört förändringar i den inre miljön i syfte att
stimulera barns utforskande eller på annat sätt anpassa miljön till barnen.
Det är uppenbart att lokalernas beskaffenhet, exempelvis möjligheter att
dela upp barnen i mindre grupper, uppfattas som en viktig kvalitetsaspekt
av personalen. Enkätresultaten visar dock att lokalernas utformning inte i
någon större omfattning påverkar besluten om barngruppernas storlek.





Redskap för läroplanens
genomförande
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5. Redskap för läroplanens genomförande
Ett grundantagande bakom decentraliseringen av ansvar och befogenheter
inom utbildningssystemet är att de professionella – pedagoger och skolledare 
– förväntas vara de drivande krafterna i ett förändrings- och förnyelsearbete.
Detta ställer stora krav på deras yrkeskompetens. I ansvaret ligger att arbeta
utifrån läroplanens mål, men också att dokumentera och reflektera över den
dagliga verksamheten.68

I ett av inledningsavsnitten till förskolans läroplan anges en rad olika ”red-
skap” för läroplanens genomförande. Där nämns bl.a. planering, utvärdering,
pedagogisk dokumentation och kompetensutveckling. Detta är viktiga inslag
som kan bidra till att bygga en gemensam plattform för personalens arbete,
skapa en gemensam förståelse för uppdraget och få väl fungerande arbetslag.
För att arbetet i förskolan inte ska bli ett ”privat” projekt krävs det gemensam
reflektion och samarbete bland personalen kring centrala frågor. Här läggs
grunden för möjligheterna att arbeta enligt läroplanens intentioner utifrån för-
skolornas lokala villkor och den egna barngruppens behov och förutsättningar.

5.1 Planering

Enligt läroplanen ska förskolans verksamhet planeras i förhållande till de upp-
ställda målen.69 Arbete med planering ingår som en del av personalens s.k.
barnfria tid. Tidens omfattning varierar mellan olika kommuner, vilket fram-
går av nedanstående tabell.

Tabell 16. Gemensamma normer eller regler för personalens barnfria tid. Enkätsvar från led-
ningsansvariga.

”Finns det några gemensamma normer eller regler för
personalens barnfria tid i kommunens/kommundelens förskolor”

Nej 24 %

Ja, 1–3 timmar per vecka 12 %

Ja, 4–5 timmar per vecka 34 %

Ja, fler än 5 timmar per vecka 22 %

68 Se t ex Samverkande styrning. Om läroplanerna som styrdokument. Ds 2001:48. Stockholm: Utbildnings-
departementet; s 93f.

69 Lpfö 98, s 4.
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En fjärdedel av kommunerna har inga normer eller regler för personalens tid
utanför arbete i barngrupp, medan övriga kommuners normer för barnfri tid
varierar från en till fler än fem timmar per vecka. Här återges några exempel
från fallstudierna på hur variationen kan se ut och vad som kan ingå i den
barnfria tiden:

”I dagsläget har vi allihop en timmes planering i veckan i princip, men
det är på gång att vi ska få mera planeringstid så att vi får förutsätt-
ningar att förbereda och dokumentera och sedan reflektera...vår rektor
har ambitionen att vi ska få fyra timmars planeringstid på dagtid och
två på kvällstid, men kommunen stretar emot för det kostar ju pengar.”
(Förskollärare)

”Man får sex timmar i veckan. Så det kan ligga 1,5 timmar till
planerings- och avdelningsmöten, 1,5 timmar till egen planering, 0,5
timmar till föräldrasamtal, 0,5 timmar till reflektion och 2 timmar till
dokumentation och utvärdering.” (Rektor)

Arbetet med planeringen av verksamheten i de förskolor som ingår i fall-
studierna följer i regel ett visst mönster, oavsett förskolornas storlek eller var i
landet de är belägna. Planeringen sker oftast i form av en terminsvis grovplane-
ring och en veckovis finplanering (som i praktiken kan förekomma lite mer
sällan, kanske varannan eller var tredje vecka). Vissa förskolor har också
personalmöten ca en gång per månad då man använder delar av tiden till pla-
nering. Vid finplaneringen, som äger rum avdelningsvis, brukar personalen
fördela ansvaret sinsemellan för de olika aktiviteter som ska äga rum under den
kommande veckan. För dessa aktiviteter krävs det också viss enskild planering.
Fallstudierna tyder på att tiden för enskild planering tenderar att öka i för-
skolan jämfört med tidigare då nästan all planering ägde rum gemensamt.

Även om man ibland har relativt mycket planeringstid på schemat så funge-
rar det inte alltid så i praktiken. Ett exempel:

”Jag skall väl ha 6 timmar, men det är ett skämt bara. Jag skulle behöva
dra ner mitt schema så att jag vore ännu mindre tid med barnen för att
kunna planera.” (Förskollärare)

Vid planeringen utgår man ofta från olika typer av dokument – läroplanen,
skolplanen och den lokala arbetsplanen. Att läroplanen används i planerings-
arbetet är ett exempel på hur den kan fungera som ett stöd för personalen i
deras arbete. Sättet att förhålla sig till planeringen får också konsekvenser för
flera av de målområden som finns i läroplanen. För att utveckla barns infly-
tande och lärande i linje med läroplanens mål krävs det att man i arbetslagen
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har en flexibel syn på planeringen. I fallstudierna påpekar många att de inte är
så låsta vid planeringen som de tidigare varit. Man vill komma ifrån ”det
gamla planeringstänkandet”, då planeringen i många fall fungerade som ”en
tvångströja”, till förmån för en mer flexibel inställning:

”Vi har en planerad verksamhet naturligtvis, men ibland ändras det
väldigt mycket utifrån vad barnen hittar på. Planeringen spricker
många gånger men det gör inget.” (Barnskötare)

”Vi har pratat mycket om det här med barns inflytande...när man har
bestämt ett tema, t.ex. tema vatten, så går man in och frågar barnen om
vad de har för funderingar...att man inte lägger fram en klar plan, det
tycker jag är en klar förändring.” (Förskollärare)

Sammanfattning: Planeringstiden eller den barnfria tiden varierar mellan
kommuner och förskolor. Även då det finns överenskommelser om ett visst
antal timmar för planering så hinner man inte alltid utnyttja tiden. Ofta är
det upp till personalen att själva försöka hitta nödvändig planeringstid.
Arbetet med planering följer i regel ett mönster som tycks vara mer eller
mindre generellt, oavsett förskolornas storlek eller var i landet de är belägna.
Planeringen på förskolorna sker oftast i form av en terminsvis grovplanering,
en veckovis finplanering samt enskild planering för olika aktiviteter. Läro-
planen, skolplanen och den lokala arbetsplanen är ofta underlag vid pla-
neringen. Tiden för enskild planering tenderar att öka och det finns i dag
också tendenser till en mer flexibel syn på planering i förskolan än tidigare.

5.2 Dokumentation

I Barnomsorg- och Skolakommitténs slutbetänkande beskrivs pedagogisk do-
kumentation som ett redskap för att synliggöra och öppna upp för granskning
av den egna praktiken:

Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett
gemensamt reflektionsarbete, där såväl lärare som barn, föräldrar och andra
kan delta. För att synliggöra praktiken krävs dock att dokumentation blir en
naturlig och integrerad del av det dagliga arbetet och inte något som ligger vid
sidan av. Detta förutsätter att man i arbetet kan skapa en kultur av samar-
bete, reflektion och kommunikation. Att bygga en sådan kultur/.../är ett om-
fattande arbete som kräver lång tid, en professionell inställning samt en vilja
att granska sina egna handlingar och ställa sig i dialog med andra.70

7 SOU 1997:157, s 98.
”

”
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I förskolan kan en rad olika händelser och processer dokumenteras med olika
metoder, t.ex. genom att fotografera, filma, göra anteckningar eller använda
barnens egna alster. Dessa olika typer av dokumentation kan sedan användas
som utgångspunkt för personalens reflektion kring det egna arbetet. Det är
först när dokumentation används som utgångspunkt för reflektion som det
blir en pedagogisk dokumentation.71 I förskolans läroplan nämns pedagogisk
dokumentation som ett viktigt redskap för att kunna granska och synliggöra
den egna verksamheten:

Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras
och bli ett viktigt underlag i diskussionen kring och bedömningen av verksam-
hetens kvalitet och utvecklingsbehov.72

I fallstudierna kan vi se att arbete med dokumentation blivit allt vanligare 
i förskolan på senare år. Att döma av intervjuerna är fotografering med
(digital)kamera den vanligaste formen av dokumentation (40 svar). Personalen
fotograferar barnen i olika situationer och sätter upp foton på väggen, ofta till-
sammans med skriftliga beskrivningar eller kommentarer. Fotografier används
också i de pärmar eller portfolios som ofta upprättas för varje barn och där
man kan följa barnens individuella utveckling under deras tid på förskolan 
(35 svar). Dessa pärmar brukar också innehålla annan dokumentation som
t.ex. barnens teckningar, inspelningar av och anteckningar kring samtal med
barnen eller andra dokument där man kan följa barnens utveckling och
lärande.

Andra former av dokumentation som förekommer på relativt många för-
skolor och som spontant nämns i intervjuerna är: utställningar av barnens
egna alster, främst teckningar (20 svar), veckoböcker/loggböcker/dagböcker
(15 svar), observationsanteckningar och -protokoll (13 svar), videoinspelningar
(10 svar), personalens planeringar (10 svar), personalens löpande anteckningar
om arbetet och de egna ansvarsbarnen (9 svar), dokumentation av projekt- och
temaarbeten (8 svar) samt individuella utvecklingsplaner (7 svar).

Som framgår av redovisningen har dokumentationen olika karaktär och per-
sonalen lägger också delvis olika innebörd i vad som kan betecknas som doku-
mentation. Syftet kan också variera. Den vanligaste formen av dokumentation
handlar om på olika sätt följa enskilda barns utveckling, t.ex. genom pärmar/
portfolios, observationer, löpande anteckningar eller utvecklingsplaner. En an-

71 Lenz-Taguchi, H. (1997) Varför pedagogisk dokumentation? Stockholm: HLS Förlag.
72 Lpfö 98, s 4.
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nan typ av dokumentation fokuserar mer på grupper av barn och de aktiviteter
som de varit involverade i, bl.a. genom dagböcker och dokumentation av
temaarbeten. Dokumentationen används ofta för att ge föräldrarna möjlighet
att följa barnen och deras utveckling, men också för att ge barnen möjlighet 
att gå tillbaka och minnas vad de gjort och upplevt under sin tid i förskolan.
Ett exempel:

”Portfolion är en dokumentation av barnens positiva utveckling. Bara
det positiva. Den är liksom barnens egen, ett sätt för barnen att se sitt
eget lärande. Att det där lärde jag mig när jag var liten, men nu är jag
stor. Vi gör också observationer där vi  följer barnens steg och aha-upp-
levelser i utvecklingen. En eller ett par grejer per termin på varje barn
och någon observation där man följer barnets dag och vad de varit med
om och någon teckning och någon bild med text till...detta utgår vi
ifrån när vi har samtal med föräldrarna. Vi för också ett slags veckobok
som blir en liten berättelse om vad barnen har fått uppleva och vara
med om. Det är både för oss själva och föräldrarna.” (Förskollärare)

Däremot används dokumentationen mer sällan som utgångspunkt för gemen-
sam reflektion bland personalen, eller tillsammans med barn och föräldrar,
kring hur arbetet bedrivs. Här ges exempel på några undantag där man ofta
brukar reflektera kring dokumentationen eller, med andra ord, arbetar med
pedagogisk dokumentation:

”Vi skriver mycket, vi har videokamera, vanlig kamera, digitalkamera,
scanner som vi använder...vi skriver ner projekten och vår ambition och
vilja är att skriva ner det här vardagliga som händer och observera när
de leker ute på gården. Själv skulle jag vilja göra det ännu mer. Jag
skulle vilja lägga tyngdpunkten mer på det...Från början skrev vi ner
vad de gjorde och sen slutade vi där. Nu tittar vi på dokumentationen
och ser vad vi kan göra för det här barnet för att utmana det.”
(Förskollärare)

”Dokumentationen via videofilmer används i föräldrasamtalen för att
synliggöra hur barnen lär sig och samspelar med varandra. Vi använder
det ju också för att se hur vi själva agerar gentemot barnen och gentemot
varandra.” (Förskolechef )
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I fallstudierna anger 5 personer att de inte arbetar alls med dokumentation och
ett par av de intervjuade har en direkt negativ inställning till dokumentation:

”Det vill vi inte, det hatar vi...så därför gör vi inte det där med portfolie
och elevdokument...nej det är dialog som gäller, vi vet precis hur det är
för Kalle och Lotta...det finns inga behov, vi gör snarare än skriver.”
(Förskolechef )

Enkäten visar att dokumentation är ett område som många kommuner valt att
prioritera i arbetet med kompetensutveckling. När det gäller förekomsten av do-
kumentation kan vi se skillnader mellan olika kommuner. I storstadskommuner
och större städer, men också i vissa mindre kommuner, arbetar man mycket med
dokumentation. I den glesbygdskommun som ingår i fallstudierna arbetar man
nästan inte alls med dokumentation, trots att många gått dokumentationskurser.
Men det finns också exempel på variationer mellan förskolor inom samma kom-
mun. På en förskola i en av fallstudiekommunerna dokumenteras verksamheten
på en rad olika sätt och barnen får med sig en CD-romskiva hem när de slutar,
medan personalen på en annan förskola säger att de ”inte tror på dokumenta-
tion”. Att kommunledning eller förskolechefer satsat på kurser och kompetens-
utveckling av personalen vad gäller dokumentation innebär inte alltid att det
blir ett naturligt inslag i verksamheten. Anledningarna till detta kan vara tids-
brist, men också motstånd bland en del av personalen, som inte ser betydelsen
av dokumentation eller tycker att det tar tid från arbetet med barnen.

Sammanfattning: Dokumentation har blivit allt vanligare i förskolan. Detta
gäller generellt, men det finns också skillnader mellan kommuner och för-
skolor. I fallstudierna finns det tendenser till att dokumentation är vanligare i
storstadsområden och större städer. De former av dokumentation som
förekommer är av olika karaktär. Den vanligaste formen av dokumentation
handlar om på olika sätt följa enskilda barns utveckling, t.ex. genom pärmar/
portfolios, observationer, löpande anteckningar eller utvecklingsplaner. En
annan typ av dokumentation fokuserar mer på grupper av barn och de
aktiviteter som de varit involverade i, bland annat genom dagböcker och
dokumentation av temaarbeten. Ofta använder man dokumentationen för
att ge barnen möjlighet att få syn på sitt eget lärande eller för att visa
föräldrarna hur deras barn utvecklas, vad de upplevt och producerat.
Dokumentationen får dock sällan karaktären av pedagogisk dokumentation,
vilket läroplanen lyfter fram, och där personalen tillsammans reflekterar över
det som dokumenteras i syfte att utveckla verksamheten.
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5.3 Gemensam reflektion

Tid och möjligheter till kollegiala samtal är en betydelsefull faktor för att få i
gång positiva utvecklingsprocesser. För att kunna utveckla en samsyn i arbets-
laget och granska sina egna handlingar är det nödvändigt att det finns ut-
rymme för gemensam reflektion bland personalen.73 Förskolecheferna har en
nyckelfunktion för att skapa sådant utrymme. I fallstudierna påtalar flertalet av
de intervjuade att det finns för lite tid till gemensam reflektion:

”Det är ju det som jag saknar och längtar efter. Barnfri tid att ha ge-
mensamma reflektioner, planeringar och utvärderingar på. I dagsläget
har vi inga speciella tidpunkter då vi reflekterar kring pedagogiska frå-
gor.” (Förskollärare)

Det vanligaste är att man diskuterar verksamheten i samband med planerings-
möten (21 svar), personalmöten (18 svar), avdelningsmöten (12 svar) eller
arbetsplatsträffar (10 svar), men det är inte alltid som tiden räcker till för några
fördjupade diskussioner eftersom man måste hinna med andra saker:

”Vissa arbetsplatsträffar kan vi ha lite reflektion, men det är väldigt lite,
mycket går åt till information.” (Barnskötare)

En del (12 st) berättar att den mesta reflektionen sker spontant – t.ex. när pro-
blem uppstår – eller när det uppstår möjligheter under dagen, som när man är
ute med barnen på gården eller då barnen sover. Här har personalen i för-
skolan en fördel – jämfört med skolan – genom att de arbetar nära varandra i
arbetslag, har inblick i varandras arbete och ibland kan diskutera arbetet i här-
och-nusituationer.:

”Vi på småbarn har inga problem, det kan vi göra när barnen sover, 
då har vi det väldigt fridfullt och då finns det lite tid för sånt.”
(Förskollärare)

”Man reflekterar på planeringstiden för avdelningen. I mitt arbetslag
pratar vi mycket med varandra. När vi ser någonting så pratar vi med
varandra, vi pratar med en gång. Den mesta reflektionen sker spontant.”
(Förskollärare)

73 Se t.ex. Lidholt, B. (1999). Anpassning, kamp och flykt. Hur förskolepersonal handskas med effekter av
besparingar och andra förändringar i förskolan. Acta Universitetis Upsaliensis 83, Uppsala Universitet.
Betydelsen av gemensam reflektion som en nödvändig förutsättning för skolutveckling lyfts också fram 
i Samverkande styrning, Ds 2001:48.
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Många intervjuade berättar att den mesta reflektionen sker inom arbetslaget,
däremot förekommer det inte så mycket gemensam reflektion i hela personal-
gruppen. Ofta är det upp till enskilda arbetslag att skapa möjligheter för
reflektion – men det finns också förskolechefer som försöker leda och organi-
sera verksamheten så att sådana möjligheter skapas. I några förskolor har man
arbetsplatsträffar där all personal tillsammans diskuterar pedagogiska frågor 
ett par gånger per termin. Ett par förskolor har även infört pedagogiska tvär-
grupper där representanter för olika arbetslag träffas över avdelningsgränserna
för gemensamma pedagogiska diskussioner. Några menar att man inte hinner
reflektera tillsammans så mycket, det blir mest enskild reflektion, på och utan-
för arbetstid.

Flera av de intervjuade (8 st) berättar att de är nöjda med de möjligheter
som finns och att man på olika sätt lyckas skapa utrymme för gemensam re-
flektion. Om man känner ett behov av att reflektera kring arbetet, lyckas man i
regel också skapa sådan tid. En förskollärare som tidigare arbetat i ”tunga” om-
råden berättar hur hon fått helt andra möjligheter till reflektion sedan hon bytt
arbetsplats:

”Det finns ju utrymme för det för vi har inte så mycket barn med
svårigheter. Jag har jobbat i väldigt socialt tuffa områden innan. Där
hade man väldigt lite utrymme för pedagogiska frågor, där tar person-
liga frågor kring barnen över så mycket.” (Förskollärare)

Sammanfattning: För att kunna och genomföra en verksamhet i linje med
läroplanens mål och intentioner och skapa en gemensam förståelse för
arbetet krävs det att personalen får möjlighet att reflektera tillsammans.
Ledningen har viktig roll när det gäller att skapa sådana möjligheter.
Fallstudierna visar att utrymmet för gemensam reflektion varierar. Ofta är
det upp till de enskilda arbetslagen att skapa sådant utrymme, och man
försöker ibland fånga tillfällen i flykten, exempelvis när barnen sover eller
leker. Men det finns också förskolechefer som lyckas skapa förutsättningar
för personalen att kontinuerligt reflektera kring arbetet. Det tycks vara
något svårare att skapa reflektionsutrymme i socialt ”tunga” områden eller
när man har stora barngrupper, eftersom barnen då i regel kräver mer tid
och uppmärksamhet.
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5.4 Utvärdering

I förskolans läroplan anges att verksamheten skall utvärderas i förhållande till
de uppställda målen i läroplanen. Där betonas också att utvärderingarna kan
bidra till en utveckling av det pedagogiska arbetet. I detta sammanhang nämns
pedagogisk dokumentation som ett möjligt redskap.74

Kommunenkäten visar att endast 54 procent av kommunerna tagit initiativ
till egna uppföljningar eller utvärderingar av förskolans verksamhet i relation
till målen i läroplanen. Uppföljning och utvärdering av verksamheten i relation
till läroplanen tycks vara något vanligare i större kommuner än i mindre. Detta
framgår av nedanstående tabell.

Tabell 17. Kommunernas utvärderingar av förskolans verksamhet i relation till läroplanen.
Enkätsvar från ledningsansvariga.

”Har ni i er kommun/kommundel gjort några uppföljningar/
utvärderingar av hur förskolans verksamhet utvecklats i
relation till mål och intentioner i förskolans läroplan” Ja Nej

Större städer (kommungrupperna Storstad, förort och större städer) 59 % 36 %

Övriga kommuner 51 % 42 %

Kommunenkäten visar också att utvärderingar, särskilt i större städer, är ett sätt
för ledningsansvariga att hålla sig informerade om hur kvaliteten utvecklas i
kommunens förskolor. I detta sammanhang används centralt, av kommunen
initierade, utvärderingar något oftare än lokalt initierade (se tabell 10).

Fallstudierna visar att brukarundersökningar i form av enkäter till föräldrar
förekommer i de flesta kommuner och tycks vara den vanligaste formen av
centralt initierade utvärderingar. I intervjuerna framkommer att de lednings-
ansvariga har tagit till sig idén om målstyrning och menar att den fått konse-
kvenser för sättet att utvärdera:

”Förr utvärderade man i största allmänhet, men nu måste man faktiskt
utvärdera mot mål.”

74 Lpfö 98, s 4.
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I 8 av 10 fallkommuner finns det krav på att förskolorna ska göra egna
utvärderingar av verksamheten. I fem kommuner ska förskolorna utvärdera
verksamheten gentemot bestämda indikatorer eller mål i skolplanen för att
skaffa underlag till egna kvalitetsredovisningar. Dessa ska i sin tur ligga till
grund för den samlade kvalitetsredovisning som kommunen gör:

”Vi håller på att förbättra de sätt som vi utvärderar våra mål på, samti-
digt som vi arbetar med att kvalitetsredovisa vår verksamhet centralt. Vi
arbetar med att förbättra våra bedömningsunderlag för att kunna jäm-
föra våra resultat och se måluppfyllelsen. När det gäller målet kunskap
så håller vi på att förbättra oss, men vi märker hur svårt det är att skapa
den samlade bilden som vi ska göra i kvalitetsredovisningen därför att vi
måste ha exakta bedömningsunderlag.” (Förvaltningschef )

I tre fallkommuner ska förskolorna göra brukarundersökningar bland föräldrar
och  i två kommuner ska varje förskola använda andra mer standardiserade
utvärderingsmodeller.

Förskolechefer och personal inser i regel betydelsen av att utvärdera. Några
är emellertid skeptiska mot centralt initierade utvärderingar och menar att de
knappast bidrar till att utveckla verksamheten. Ett exempel:

”Tanken är att man ska se vad som inte fungerat och vad man ska för-
bättra. Det har varit direktiv uppifrån och så lämnar man in det och så
är det över. I stället för att vi utvärderar för vår egen skull. Det är nå-
gonting som ”bom” – kommer uppifrån och så ska man svara på det och
det är ingen som läser det sen. För så känns det ju.”  (Förskolechef )

När förskolorna själva initierar utvärderingar brukar personalen oftast samtala
om och värdera det arbete som genomförts. Detta sätt att utvärdera är djupt
förankrat i förskolans tradition. Sedan lång tid tillbaka organiseras arbetet så
att man finplanerar verksamheten en vecka i taget och samtidigt passar på att
följa upp den gångna veckans arbete. Frågor som ”Har vi gjort som vi tänkte?”
och ”Fungerade det bra eller dåligt” har då diskuterats. De flesta förskolor gör
också mer övergripande utvärderingar terminsvis eller varje år. Vid dessa
utvärderingar brukar man också samtala om verksamheten, eventuellt utifrån
mer systematiska observationer av något eller med egna undersökningar som
underlag. Denna tradition av lokal utvärdering innebär att det i förskolan
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finns en vana att göra utvärdering till en angelägenhet för alla, men också en
vana vid att arbeta med utvärdering med samtalet som grund.75

I samband med fallstudieintervjuerna har vi frågat förskolechefer och perso-
nal om hur de utvärderar verksamheten på respektive förskola. Resultaten sam-
manfattas i nedanstående tabell:

Tabell 18. Hur utvärderas verksamheten på förskolorna? Intervjusvar från förskolechefer och
personal.

”Hur utvärderar ni verksamheten på förskolan/avdelningen?” Antal förskolor

Samtal bland personalen 33

Utvärdering i relation till mål/planer 19

Utvärdering som involverar föräldrarna 17

Standardiserade utvärderingsmodeller 8

Utvärdering som involverar barnen 4

Pedagogisk dokumentation 3

Resultaten visar att samtliga 33 förskolor utvärderar verksamheten genom
samtal bland personalen, oftast i samband med termins- och eller vecko-
planeringen, men ibland gör man också mer löpande utvärderingar genom
kontinuerliga samtal sinsemellan. Ett exempel:

”Jag tänker mycket hela tiden kring: Vad blev det? Varför blev det så?
Det gör jag varje dag. Sedan gör vi utvärderingar tillsammans när vi
jobbat med något, både avdelningsvis och i hela huset, kring vad som
blev bra och vad som blev mindre bra och så där...däremot är vi inte så
bra på att ta med föräldrarna i en utvärdering.” (Förskollärare)

Många förskolor (19 st) utvärderar verksamheten i relation till vissa mål i skol-
planen, den lokala arbetsplanen eller läroplanen:

”Vi har en handlingsplan som vi använder på hela enheten och vi an-
vänder läroplanen väldigt mycket och tittar på strävansmålen och sen
gör vi en utvärdering varje termin av hur det har gått.”  (Förskollärare)

75 Åsén, G. (2002) Utvärdering i förskolan. Frågor och exempel. Stockholm: Skolverket.
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”Vi har våra kvalitetsredovisningar varje år där måluppfyllelsen utifrån
skolplanen och de lokala målen i arbetsplanen utvärderas.”
(Förskolechef )

På vissa förskolor (5 st) utvärderas barnens prestationer i relation till olika for-
mer av uppnåendemål, vilket strider mot intentionerna i läroplanen. I en kom-
mun utvärderar samtliga förskolor verksamheten utifrån uppnåendemål, for-
mulerade i skolplanen. Även några förskolor i andra kommuner gör bedöm-
ningar av vad barnen klarar eller inte klarar i relation till uppnåendemål som
förskolorna själva formulerat. Ett exempel:

”Genom föräldraenkäter och analysscheman...vi har bestämt oss för att
barnen ska kunna stå inför en grupp och prata, och det är 20 barn, och
då har vi uppnått att 70 procent vågar. Det är målen som vi sätter upp
som vi tittar på.” (Enhetschef )

Enligt läroplanen skall arbetslaget se till att föräldrar blir delaktiga i utvär-
deringen av verksamheten. Fallstudierna tyder på att drygt hälften (17 st) av
förskolorna involverar föräldrar i utvärderingar. Detta sker oftast genom enkä-
ter som skickas ut centralt från kommunledningen eller genom egna enkäter. 
I några fall involveras föräldrarna genom olika typer av samtal, t.ex. i samband
med utvecklingssamtal, genom intervjuer med föräldrarepresentanter eller mer
spontant i samband med att föräldrar besöker förskolan. I avsnittet om barns
inflytande i läroplanen anges bl.a. följande:

Arbetslaget skall se till att alla barn får möjlighet att efter ökande förmåga
påverka verksamhetens innehåll och arbetssätt och delta i utvärderingen av
verksamheten.76

Endast på ett fåtal förskolor (4 st) berättar man att barnen är delaktiga i
utvärderingar av verksamheten. Några exempel:

”I enkäten till föräldrar finns det också plats för barnens åsikter. Då är
det främst vad de tycker är roligt, för det ska vara roligt.”  (Förskollärare)

”Det händer också att man pratar med barnen...vad tyckte ni om det
här, om vad vi ska behålla och vad som varit bra och så, man försöker
göra dem så delaktiga som möjligt.” (Förskollärare)

76 Lpfö 98, s 15.

”
”
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Vissa förskolor (8 st) använder sig av mer standardiserade bedömningsmetoder
eller modeller. I ett par av fallstudiekommunerna används en viss utvärderings-
modell på alla förskolor. I en kommun används BRUK (Skolverkets kvalitets-
indikatorsystem), i en annan kommun utvärderas verksamheten utifrån en
form av självvärdering och kollegiebedömning. Endast ett fåtal förskolor (3 st)
lyfter fram dokumentation som ett redskap i utvärdering. En rektor berättar
hur man försöker få till stånd en fördjupad reflektion bland personalen på
förskolorna i samband med utvärderingsarbetet:

”Personalen får skriva på egna lappar och så tapetserar vi alla väggar
med plus och minus. Och nu har vi en annan variant att man skriver
själv hemma och tänker igenom var och en för sig. Det sätter igång pro-
cessen för var och en så mycket mer.” (Rektor)

De flesta förskolor använder olika utvärderingsmetoder samtidigt. Detta fram-
går av detta exempel från en förskola som arbetar relativt ambitiöst med att
utvärdera verksamheten:

”Dels utvärderar vi ordentligt en gång om året, det är när vi skriver en
verksamhetsberättelse. Det har vi gjort i alla år men vi har blivit bättre
på det...utöver det gör vi ju egna föräldraenkäter och enkäter som kom-
mer från kommunen. Vi har också försökt få med barnen i utvärderings-
arbetet, men det är svårt. Sedan utvärderar varje avdelning på avdel-
ningsmötena en gång i månaden och även dagligen. Man har ju en dag-
lig dialog, men det är inte alltid sådant som blir nedskrivet och doku-
menterat utan något som man kan använda sig av mer i stunden...All
personal är delaktig i utvärdering, föräldrarna genom enkäter och med
barnen har vi försökt lite med barnintervjuer.” (Förskolechef )
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Sammanfattning: Utvärderingar är ett sätt för ledningsansvariga i kommu-
nerna att hålla sig informerade om hur kvaliteten utvecklas i förskolorna.
Den vanligaste formen av kommunalt initierade utvärderingar är brukar-
undersökningar i form av enkäter till föräldrar. Drygt hälften av landets
kommuner har tagit egna initiativ till utvärderingar i relation till läro-
planen. I de flesta fallkommuner finns det krav på att förskolorna ska göra
egna utvärderingar av verksamheten, bl.a. i relation till skolplanens mål
och som underlag för kvalitetsredovisningar. På förskolenivå sker
utvärdering oftast i samtalsform bland personalen, men andra mer
standardiserade utvärderingsmetoder används också. Enligt läroplanen ska
barn och föräldrar vara delaktiga i utvärderingar av verksamheten. Ungefär
hälften av förskolorna involverar föräldrar, men endast ett fåtal involverar
barnen i sina utvärderingar såsom läroplanen föreskriver. Det vanligaste är
att utvärderingarna har fokus på verksamheten och hur den utvecklas, men
vi ser också exempel på när förskolorna utvärderar barnens prestationer
utifrån uppnåendemål som de själva formulerat. Detta strider mot
intentionerna i läroplanen, där det anges att enskilda barns prestationer
inte ska utvärderas i förskolan.

5.5 Fortbildning och kompetensutveckling

I förskolans läroplan anges att personalen ska ”få möjlighet till den kompetens-
utveckling och det stöd som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sitt
arbete.” 77

Personalens kompetensutveckling kan vara en viktig faktor för att förskolans
läroplan ska få genomslag. I en nyligen avslutad utvärdering av den norska
grundskolereformen framkommer att kompetensutveckling har stor betydelse
för möjligheterna att genomföra förändringar på skolor i linje med läroplanens
intentioner.78

77 Lpfö 98, s 4.
78 Bachmann, K., Sivesind, K., Afsar, A.& Hopmann, S. (2003) Hvordan formidles laereplanen? En

komparativ evaluering av laereplansbaserte virkemidler – deres utformning, konsistens og betydning for laereres
praksis. Evaluering av Reform 97 – i regi av Norges forskningsråd. Pedagogisk foirskningsinstitut UiO og
Pedagogisk institutt, NTNU.
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I kommunenkäten fick ledningsansvariga ange vilken typ av kompetens-
utveckling man prioriterat för förskolans personal. Svaren fördelade sig enligt
följande:

Tabell 19. Prioriterade områden för kompetensutveckling. Enkätsvar från ledningsansvariga.

”Vilken fortbildning/kompetensutveckling för förskolans personal har ni prioriterat
eller satsat mest på i er kommun sedan 1999 (kryssa i högst 5 alternativ)?”

Läroplanen och dess genomförande 72 %

Värdegrundsfrågor 69 %

Språk och språkutveckling 62 %

Pedagogisk dokumentation 53 %

Barn i behov av särskilt stöd 42 %

Utvärdering 26 %

Barns lek 22 %

Samarbete med förskoleklass, skola och fritidshem 20 %

Kulturfrågor och skapande verksamhet 18 %

Naturvetenskap och matematik 15 %

Pedagogiskt ledarskap 14 %

Pedagogisk handledning 14 %

Hälsa och miljö 14 %

Arbetsmiljöfrågor 13 %

Föräldrasamverkan 13 %

Pedagogisk planering 11 %

Genusfrågor och könsroller 7 %

Barn med annat modersmål än svenska 5 %

Ekonomi och administration 2 %

Enligt enkätsvaren är det framför allt läroplanen och dess genomförande,
värdegrundsfrågor, språk och språkutveckling och pedagogisk dokumentation
som kommunerna prioriterat eller satsat mest på under senare år. Av svaren att
döma har man således prioriterat sådan kompetensutveckling som syftar till att
implementera läroplanen och dess olika målområden, vilka ju också lyfts fram
i kommunernas skolplaner (jfr tabell 4).
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Samtidigt visar resultaten från enkäten att kompetensutveckling är det om-
råde där besluten oftast är decentraliserade. Besluten i sådana frågor fattas på
kommunal nivå endast i 3 procent av kommunerna. I 76 procent av kommu-
nerna fattas besluten lokalt och i 18 procent fattas besluten både på kommunal
och lokal nivå (jfr tabell 7). Detta är ett tecken på att kommunerna inte är sär-
skilt styrande vad gäller kompetensutvecklingens innehåll.

Fallstudierna visar att insatser för kompetensutveckling kan omfatta an-
tingen all personal på förskolan, ett arbetslag eller en enskild person. Förskole-
chefen diskuterar ofta behoven  av kompetensutveckling i samband med med-
arbetarsamtal. I många fall upprättar man en kompetensutvecklingsplan för
varje anställd. Enligt förskolecheferna så har man ofta anslagit mellan 500 och
1 000 kronor per anställd och år till kompetensutveckling. Till detta kommer i
de flesta kommuner centralt anordnade fortbildningsdagar som är gratis.

En rektor beskriver förändringarna i synen på fortbildning och kompetens-
utveckling:

”För 10–15 år sedan hade vi bara stora föreläsningsdagar då man satt
och skrev, några lyssnade och några stickade. Sedan slog pendeln åt and-
ra hållet och alla skulle vara hemma på sin skola eller förskola och göra
själv, men man måste kunna hitta både och.”

I flera fallstudiekommuner, såväl i glesbygdsområden som större städer, har
särskilda satsningar gjorts på barnskötarnas kompetensutveckling:

”Vi har gjort lite större satsningar på utbildningar för barnskötarna, de
har fått åka på tvådagarskonferenser i några omgångar.” (Förskolechef )

Erfarenhetsutbyte med andra förskolor, t.ex. i nätverksform, tycks bli en allt
vanligare form av kompetensutveckling:

”Vi ingår i ett Reggio Emilia-nätverk där vi träffas en gång i måna-
den... Det här har pågått i två år. Det är den bästa fortbildningen, vi
ser hur andra arbetar, vi tar med oss dokumentation och ser hur de and-
ra har gjort och får tips och idéer.” (Förskollärare)
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På vissa förskolor tar förskolechefen initiativ till att personalen ska få tid till
egen reflektion, bl.a. för att läsa och diskutera litteratur och artiklar i fack-
tidningar:

”Vi har en chef som sätter kompetensutvecklingen väldigt högt. Vi har
haft enormt mycket kompetensutveckling. Vi köper in mycket litteratur
och har reflektionsgrupper med en person från varje avdelning, en
studiecirkel där personalen på hela förskolan har läst samma bok.”
(Förskollärare)

Ofta är det svårt att hinna föra erfarenheter från fortbildning vidare till
kollegor. Därför anser man att fortbildning ger mest när alla i arbetslaget kan
delta. Nedanstående citat speglar problemet med att kompetensutveckling
stannar på individnivå:

”Det är ingen höjdare att skicka en person på kurs som sedan kommer
tillbaka jätteentusiastisk och ska dra kursen i andra hand och så faller
allting. Nej, man går flera stycken så att man håller ångan uppe hela
tiden.” (Förskollärare)

Ibland, särskilt när man arbetar med stora barngrupper eller har svårt att få vi-
karier, kan det vara svårt att gå ifrån för fortbildning på dagtid:

”Förr om åren gick vi oftare på kurser på dagtid, det gör vi mindre nu
för det blir så slitsamt. När personal saknas blir det mycket jobbigare för
de som är kvar och arbetar. Kurser på dagtid är det nästan ingen som
går längre, alla förskolor känner på det sättet. Barngrupperna har blivit
större och det är svårare att gå ifrån.” (Förskolechef )

I vissa, främst mindre, kommuner anser man att fortbildningen varit åsidosatt,
eftersom det saknats ekonomiska resurser:

”I kommunen har det varit fruktansvärt dåligt med kompetens-
utvecklingen för förskolepersonalen, det har inte funnits någon samord-
ning utan man har fått sköta det själv och det har inte funnits så mycket
pengar.” (Förskolechef )
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Sammanfattning: Kommunenkäten visar att kompetensutveckling kring
läroplanen prioriterats i flertalet kommuner. Ansvaret för kompetens-
utveckling är ofta decentraliserat till förskolenivå och besluten fattas oftast
lokalt, men inom vissa givna ekonomiska ramar. Förskolecheferna är i
varierande grad drivande vad gäller frågor kring kompetensutveckling.
I dag prioriteras ofta sådan kompetensutveckling som sker utifrån verk-
samhetens eller arbetslagens gemensamma behov mer än individuella
fortbildningsbehov. På grund av ekonomiska skäl och brist på vikarier kan
det vara svårt att utbilda arbetslag tillsammans, även om detta beskrivs
som mest positivt för att förändra praktiken.
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6.  Förskolans uppdrag
I utvärderingen belyses några centrala aspekter av hur förskolorna tolkar och
genomför sitt uppdrag utifrån läroplanens intentioner. I fallstudieintervjuerna
har frågor ställts kring synen på uppdraget, möjligheterna att anpassa verksam-
heten utifrån varje barns behov och förutsättningar, hur förskolan fungerar
som stöd för familjen samt hur förskolan tillgodoser barn i behov av särskilt
stöd. Den sistnämnda frågan belyses även i kommunenkäten.

6.1 Synen på förskolans uppdrag

Enligt läroplanen är förskolans uppdrag brett och omfattande. Bland annat be-
tonas förskolans betydelse i ett samlat utbildningssystem. Enligt läroplanen ska
förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande och ”erbjuda barnen en god
pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.”79

Att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet och inte delas upp och
praktiseras vid skilda tillfällen är en princip som lades fast redan på sjuttiotalet
i Barnstugeutredningens betänkande där omsorg och pedagogik skulle förenas
i förskolans vardagliga praktik.80 Enligt läroplanens formuleringar är helhets-
synen på omsorg, fostran och lärande fortfarande en grundpelare i förskolans
uppdrag, vilket tyder på en kontinuitet. Samtidigt betonas det pedagogiska
uppdraget, att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande, vilket del-
vis är ett brott mot tidigare traditioner.81 I Barnomsorg- och Skolakommitténs
slutbetänkande beskrivs innebörden i ett ”livslångt lärande”:

För förskolans del handlar det framför allt om att barnen får möjlighet att ut-
veckla en bred social och kommunikativ kompetens, om att lägga grunden för
ett livslångt lärande och, inte minst, att barnen utvecklar en lust och tillit till
sin egen förmåga att lära.82

I fallstudierna intervjuades ledningsansvariga, förskolechefer och personal om
hur de ser på förskolans uppdrag och relationen mellan omsorg, fostran och
lärande. Svaren har delats in i ett antal kategorier, vilka redovisas i figur 4.

79 Lpfö 98, s. 8.
80 SOU 1972:26 Förskolan del 1. Betänkande angivet av 1968 års barnstugeutredning. Stockholm: Social-

departementet.
81 Jfr Berntsson P. (1999) Förskolans läroplan och förskolläraryrkets professionalisering. Pedagogisk

Forskning i Sverige, nr 4, 1999.
82 SOU 1997:157 Att erövra omvärlden, s. 40.

”
”
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Figur 4. Synen på förskolans uppdrag. Intervjusvar från ledningsansvariga, förskolechefer
och personal.

Den vanligaste typen av svar (45 st) uttrycker en helhetssyn på förskolans upp-
drag, där omsorg, fostran och lärande beskrivs som lika viktiga och inte går att
skilja åt. Detta tyder på att det finns en kontinuitet i synen på förskolans upp-
drag då detta synsätt är fast förankrat i en lång förskoletradition. Flera av de
intervjuade beskriver hur omsorg och trygghet är en förutsättning för lärande
och hur barn lär sig hela tiden i alla sammanhang. Man ser heller inga problem
med att förena dem i verksamheten. Ett typiskt svar i denna kategori är:

”Omsorg, fostran och lärande går in i varandra. Ger man barnen om-
sorgen så ger det en grund för lärandet, då blir man trygg och kan lära
sig vidare. Fostran går in i de dagliga sakerna man gör, att barnen är
med och gör saker, så allt går in i varandra.”

Även om många intervjusvar beskriver uppdraget som en helhet så finns det
tecken på att synen på förskolans uppdrag håller på att genomgå en föränd-
ring. I ca en tredjedel av intervjusvaren (32 st) uttrycks att tyngdpunkten i
förskolans uppdrag handlar om lärande. Bland dessa svar är förvaltnings-
cheferna överrepresenterade. Ett exempel från en kommun:

”Sen kan man ju se om man tittar på de sista åren så är det naturligtvis
klart att det är en förskjutning mer mot lärandet, där det mer talades
om omsorgen tidigare.”
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En annan förvaltningschef  talar om vikten av att värna om ”educare-modellen”:

”När det gäller förskolans uppdrag, det livslånga lärandet och leken och
allt detta, så för vi inte tappa tryggheten och omsorgen. Educare-begrep-
pet, som Sverige är så känt för utomlands, får vi inte tappa. Men öppna
ögonen för barns lärande.”

De som betonar lärandet lägger ofta olika innebörd i vad det betyder. Vissa
menar att ”det är så mycket vi ska lära barnen” eller att ”alla jobbar mycket mer
än tidigare med sådant som barnen måste lära sig” inför skolstarten. Andra be-
skriver hur läroplanen innebär en ny syn på lärande i och med att man utgår
från barnen mer än tidigare. Ett exempel:

”Uppdraget har inte förändrats för småbarn det är mycket omsorg och
trygghet. I lärandet har vi förändrats i och med att man tittar mer på
var barnen är idag och vad de vill, istället för vad vi vill. Det har blivit
tydligare med läroplanen.”

I andra intervjusvar kan man se hur det nya och gamla i synen på förskolans
uppdrag förenas. Dels betonas att omsorg, fostran och lärande ses som en hel-
het, dels att tyngdpunkten ligger på lärandet.

Bland de intervjuade finns en grupp (13 st) som markerar förskolans särart
vad gäller synen på lärande; man betonar bl.a. att lärandet i förskolan skiljer
sig från det lärande som pågår i skolan och uttrycker samtidigt en oro för att
förskolan ska bli för mycket skola:

”Och lärandet, det är ju väldigt viktigt. För i fostran så är det ju lär-
ande. Det går ju hela tiden hand i hand. Men sedan är vi ju väldigt
noga med att det får inte bli en skola, det här tråkiga. Lärandet i sig att
det inte ska vara som skolans lärande utan det ska vara roligt. Det ska
inte vara ren skola – utan de ska kunna leka och förstå att det lär sig
något” (Barnskötare)

”Man läser en verksamhetsplan så kan man ibland tänka att herregud
är det två-treåringar vi pratar om. Man försöker överföra, tycker jag,
modeller eller uttryckssätt och begrepp från skolvärlden på så här små
barn. Man är så fokuserad på barnen, barnen ska lära sig, barnen ska
kunna, barnen ska det och det och så glömmer man kanske att det måste
börjas med sig själv, personal och vuxna måste börja med sig själva och
titta på sina egna värderingar hur man förhåller sig till varandra.”
(Förskolechef )
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En del intervjusvar (13 svar) betonar att omsorgen är en viktig del i förskolans
uppdrag, en förskollärare säger t.ex.:

”Det är A och O att ha omsorg. Se och bry sig om. Det måste vara vår
uppgift...Det är annorlunda med skolorna, det är ett helt annat sätt att
se på tillvaron, man ska igenom kursplanen.”

Flera pekar på betydelsen av omsorg för yngre barn. Tre rektorer menar t.ex.
att förskolans uppdrag skiljer sig åt för barn i olika åldrar; små barn behöver
mer omsorg och när barnen blir äldre handlar uppdraget mer om lärande.

I en kategori av svar (9 st) betonas att förskolans uppdrag i första hand
handlar om normer, värden och social fostran:

”Det beror på hur du menar med lärandet. Jag tror tyngdpunkten ligger
på social fostran i förskolan. Att lära sig umgås i grupp. Att ta ansvar för
sina handlingar. Den sociala biten är väldigt viktig för alla. Barnens
lärande är inte skolämnen utan vad lär sig barnet, hur gör det det och
vad kan det nu som det inte kunde förut. Men man lär sig mycket, fors-
kande osv. Traditionellt lärande såklart, men annars är det egen utveck-
ling det handlar om. Det är svårt att mäta.”

Läroplanen har inneburit att kraven på förskolan har ökat – bl.a. kraven på 
att beskriva verksamheten och formulera planer – vilket behandlas i en del svar
(9 st):

”Kraven har ju förändrats i och med läroplanen och vi ska skriva
verksamhetsbeskrivning, verksamhetsplan och det har ju förändrats. Det
ska vara kvalitet, det har förändrats på så sätt att det här ska vara en
serviceverksamhet, att föräldrarna är våra kunder. Så det har ju föränd-
rats, kraven på oss har ju förändrats på det sättet.”

I en av de kommuner där integreringen mellan förskola och skola gått längst
uttalar förvaltningsledningen oro för förskolans fortsatta utveckling:

”Ja, det är ju det här med läroplanen, det tyckte jag var ett oerhört stort
steg. Men alltså, det får ju inte bli en klassificering, det får ju inte bli
skola av det. Och där måste vi vara oerhört vaksamma. Jag kan för-
banna mig själv lite grann när det gällde förskoleklasserna. Jag drev det
jättehårt, att de skulle integreras i skolan och det har blivit bra på alla
områden, utom i en kommundel...Och förskoleklasserna, det är för
mycket skola, tyvärr.”
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Sammanfattning: Förskolan har en lång tradition av att se barns utveck-
ling som en helhet, barns sociala utveckling kan exempelvis inte särskiljas
från den språkliga utan de påverkar varandra i ständigt samspel. En annan
viktig princip i förskolan är att barn lär hela tiden i alla sammanhang, inte
endast vid speciellt utvalda tillfällen. Sammanfattningsvis visar resultaten
att det ofta finns inslag av kontinuitet i synen på förskolans uppdrag och i
många intervjuer betonas att omsorg, fostran och lärande hör ihop och
förutsätter varandra. Personalen i förskolan är således till stor del bärare av
”educare-conceptet”, d.v.s. att pedagogik och omsorg förenas i den
vardagliga praktiken, vilket också skrivs fram i läroplanen.

Men samtidigt tyder resultaten på att förskolan befinner sig i en
brytningstid. I en tredjedel av svaren beskrivs hur förskolans uppdrag
förändrats och att tyngdpunkten har förskjutits mot lärande. Ibland
beskrivs hur kraven på förskolan har ökat. Det finns i dag en medvetenhet
om förskolans pedagogiska uppdrag och dess betydelse för det livslånga
lärandet. Samtidigt framgår det att lärande definieras på delvis olika sätt i
intervjuerna. Några talar om att en ny syn på lärande, där förskolan mer
än tidigare ska utgå från barns initiativ och intressen. I andra intervjusvar
ligger betoningen på sådant som barnen ska lära sig inför skolstarten. I
vissa intervjusvar markeras förskolans särart – att förskolans lärande är
annorlunda än skolans – och ibland uttrycks en oro för att förskolan skall
bli alltför lik skolan.

6.2 Möjligheterna att anpassa verksamheten
efter varje barns behov och förutsättningar

En viktig princip i förskolan är att verksamheten ska utgå från barns olika be-
hov, förutsättningar och intressen. Detta kan kopplas till att förskolan under
hela sin utbyggnad haft en uttalad socialpolitisk funktion, bland annat genom
att bidra till att utjämna skillnader i barns livsvillkor. I Socialstyrelsens all-
männa råd Pedagogiskt program för förskolan behandlas förskolans möjligheter 
i detta avseende:

Barn kommer till förskolan med olika förutsättningar och från olika uppväxt-
villkor. 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 sam-
hälle.83

”

”

83 Pedagogiskt program för förskolan, s 14.
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I läroplanen beskrivs förskolans uppdrag med liknande formuleringar:

Hänsyn skall tas till barnens olika förutsättningar och behov./.../ Förskolan
skall ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna
förutsättningarna som grund söker förstå och skapa sammanhang och
mening.84

Läroplanens intentioner uttrycker att förskolan skall anpassas till att barn är
olika snarare än att barnen skall anpassas till institutionen. Formuleringarna
ställer höga krav på personalen såtillvida att det måste finnas en ständig bered-
skap att förändra verksamheten utifrån de barn som för tillfället vistas där.

I fallstudierna fick förskolechefer och personal beskriva vilka möjligheter
förskolan har att utgå från varje barns behov, förutsättningar och intressen. Av
de 77 intervjupersoner som har besvarat frågan anser majoriteten (44 st) att
detta fungerar utan några större problem, medan övriga svar beskriver svårig-
heter med att utforma verksamheten efter enskilda barns behov och förutsätt-
ningar. I de utsagor som handlar om att möjligheterna är goda framhålls ofta
små barngrupper och hög personaltäthet som viktiga förutsättningar eller fak-
torer som underlättar:

”Vi har bra förutsättningar just nu i och med att vi bara har 12 barn
och är tre personal”

Barngruppens sammansättning är en annan faktor som påverkar förskolans
möjligheter att utgå från barns behov och förutsättningar. Här har förskolans
upptagningsområde stor betydelse. En förskollärare som arbetar i ett villaom-
råde ser inga svårigheter och förklarar det med att gruppen är så homogen:

”Det gör det också mycket enklare att de socialt är en homogen grupp så
blir det enklare. Vi har lätt att prata med alla föräldrar, vi har inga
problem att förstå varandra, de vill samma saker, de vill att barnen ska
göra saker. De vill att barnen ska sjunga, det handlar egentligen om
trygghet. Därför är de här barnen väldigt lättarbetade.”

En förskollärare som arbetar i ett lågresursområde ger en annan bild:

”Nej, det är det man inte kan tyvärr. Man kan försöka ge varje barn
något av någonting dom behöver. Och jag personligen har haft väldigt
svårt med det där, jag blev nästan slutkörd på grund av att jag kände
mig så maktlös, jag kunde inte hjälpa alla barn som behövde hjälp.”

”
”

84 Lpfö 98, s 8–9.
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I intervjuerna beskrivs olika strategier för att kunna utgå från enskilda barns
behov och förutsättningar. Det är vanligt att personalen delar upp barnen i
mindre grupper i olika aktiviteter under delar av dagen, vilket underlättar att
varje barn blir mer synligt:

”Det finns ju stora möjligheter att dela upp barnen i smågrupper i alla
fall och då kan man se mera var varje barn står. Så jag tycker ändå vi
har möjligheter att göra det.”

En annan strategi är att personalen delar upp ansvaret sinsemellan för enskilda
barn. Här handlar det mer om att kartlägga barns utveckling och att diskutera
med föräldrarna:

”Vi har utvecklingsbarn som vi jobbar speciellt med där vi som personal
tänker hur vi ska utveckla det här barnet så tar vi tag i det tillsamman
med föräldrarna på utvecklingssamtalet. Inne hos oss har vi börjat jobba
med portfolio lite grann, det vi börjat med nu är att skriva ner lite om
inskolningen till varje barn och sätta upp foton och när vi ser utveckling
så skriver vi in det.”

Kraven på att förskolan ska arbeta individualiserat har till viss del skärpts i och
med läroplanens införande. Där finns en betoning på att förskolan skall stimu-
lera varje enskilt barns utveckling och lärande. Detta kan delvis ses som ett av-
steg från principen att utveckling sker i grupp, vilket var framträdande i Social-
styrelsens pedagogiska program. I vissa intervjuer framträder att förskolan
arbetar mer individualiserat än tidigare. En förskolechef berättar:

”Jag har märkt att vi har gått mer och mer mot det individuella. När
jag började var det mycket mer vad gruppen behövde, det sociala, och
jag har märkt att vi sakta gått mot det här att se varje barn, men vi har
lite svårare att se gruppen...nu har vi en grupp med många småbarn och
ur mitt perspektiv är gruppen annorlunda nu och de här små behöver en
individualitet mycket mer än de stora. Så nu gäller det mycket mer att se
varje barn.”

Ett tecken på en ökad individualisering är att det i flertalet fallkommuner är
vanligt att förskolorna utformar individuella utvecklingsplaner för varje barn.
Planerna har olika syften; de kan vara en grund för planeringen, användas i
utvecklingssamtal med föräldrar och/eller följa med barnen till förskoleklass
och skola. Individuella utvecklingsplaner används även som en grund för att
bedöma förskolans måluppfyllelse (detta redovisas mer ingående i avsnitt 7.1).
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De beskrivs också som ett hjälpmedel för att få syn på barns behov och ligga
till grund för olika åtgärder:

”Vi gör en utvecklingsplan för varje barn. Där går vi igenom barnet och
skriver upp vilka behov som ska tillfredsställas och om det är några sär-
skilda åtgärder som ska göras och vem som ska göra det. Den har vi gjort
själva och sen går vi igenom den med föräldrarna. Vissa barn är det näs-
tan ingen åtgärd på och på andra är det fullt med åtgärder som behövs.”

I några intervjusvar framkommer att kännedomen om barns behov inte är
någon garanti för att de blir tillgodosedda:

”Jag kan väl tycka ibland att det är väldigt fina ord...Visst försöker man
utgå, vi skriver utvecklingsplaner på alla barn, men det kan jag ju bara
säga – vi får ju ta de barn som det är mest akut behov – de får ju gå i
första hand. Förhoppningsvis hänger ju de andra med. Det finns ju
ingen tid som räcker till det här.”

I intervjuerna kan man se att personalen försöker hantera balansen mellan in-
divid och grupp. Individens behov kontra gruppens behov kan ibland upplevas
som en motsättning i förskolan. En rektor säger så här:

”Vi har ju en gruppverksamhet inom förskola och även om man talar
mycket om individen så får man ju inte glömma att det handlar om in-
dividens utveckling i grupp. Vi kan ju inte ta över föräldrabiten och en-
skild träning. Det är ju ingen som ska tro att vi i förskolan kan träna
varje enskilt barn utan vad vi kan träna är sådant som vi kan göra i
grupp och som gagnar många.”

Sammanfattning: Utvärderingen tyder på att förskolorna har olika möjlig-
heter att anpassa verksamheten efter varje barns behov och förutsättningar.
Mer än hälften av de intervjuade anser att förskolan har goda möjligheter
härvidlag. Ofta kan detta kopplas till relativt små barngrupper och hög
personaltäthet eller att förskolorna är belägna i stabila områden med
homogena barngrupper. I andra intervjusvar (ca en tredjedel) beskrivs
möjligheterna som otillräckliga, om än i varierande grad. I de intervjuer
där man ser svårigheter att utgå från varje barns behov framhålls ofta 
stora barngrupper och tidsbrist som hinder. Det anses svårt att arbeta
individualiserat i stora barngrupper, speciellt i socialt utsatta områden. Det
finns också beskrivningar där de intervjuade upplever en konflikt mellan
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individens behov kontra gruppen som helhet. Stora barngrupper får som
konsekvens att personalen får arbeta med individuella behov i en större
grupp.

Men i intervjuerna finns också många tecken på att förskolan arbetar
mer individualiserat än tidigare. Det är vanligt – mer regel än undantag
– att barnen delas upp i mindre grupper under delar av dagen. Ofta delar
personalen upp ansvaret för olika ansvarsbarn. Det är också utbrett att
förskolorna utformar individuella utvecklingsplaner och/eller att man
arbetar med portfolio och andra former av dokumentation. Individuella
utvecklingsplaner för varje barn förekommer i så gott som samtliga
fallkommuner och beskrivs bland annat som ett hjälpmedel för att kunna
följa enskilda barns utveckling.

6.3 Barn i behov av särskilt stöd

Förskolan har ett särskilt ansvar för barn i behov av särskilt stöd, vilket lyfts
fram i såväl skollag som läroplan. I förarbetena till förskolans läroplan sägs att
alla barn har lika värde, men olika uppväxtvillkor. Förskolans unika möjlighet
att arbeta för att utjämna skillnader i barns livsvillkor betonas och arbetet med
barn i behov av särskilt stöd beskrivs som en viktig del.85

Förskolans ansvar för barn i behov av särskilt stöd behandlas även i skol-
lagen. Där betonas att kommunerna är skyldiga att erbjuda plats till dessa barn
oavsett om föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. I skollagen behandlas
även att barnet har rätt till den omsorg deras speciella behov kräver:

Förskoleverksamheten /.../ skall utgå från varje barns behov. Barn som av
fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall
ges den omsorg deras speciella behov kräver.86

I läroplanen finns skrivningar om förskolans ansvar för barn i behov av särskilt
stöd. Under rubriken Förskolans uppdrag anges följande:

Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn
som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd ut-
format med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens förmåga
att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig,
så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter.87

85 SOU 1997:157. Att erövra omvärlden.
86 Skollagen 2:a kap. 3 §.
87 Lpfö 98, s 8.

”
”

”

”
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Det finns dock ingen entydig definition av vilka barn som omfattas av begrep-
pet barn i behov av särskilt stöd. Enligt Socialstyrelsens beskrivning handlar
det om en heterogen grupp och att en rad olika behov kan ingå i begreppet.
Det kan handla om barn med funktionshinder, men Socialstyrelsen menar att
de utgör en förhållandevis liten del:

En betydligt större grupp utgörs av de barn som har mer diffusa och svårtol-
kade problem. Det kan gälla barn med olika typer av funktionsstörningar och
utvecklingsavvikelser med biologisk bakgrund, exempelvis koncentrationssvå-
righeter och motorisk- perceptuella svårigheter, eller barn med språk- och tal-
svårigheter eller inlärningssvårigheter. Det kan också gälla barn med känslo-
mässiga och/eller psykosociala svårigheter samt barn som far illa.88

En viktig princip under hela barnomsorgens utbyggnad sedan 1970-talet har
varit att barn i behov av särskilt stöd skall integreras i den ordinarie verksamhe-
ten. Socialstyrelsen har framhållit att integration är att föredra framför sär-
lösningar.89 Om den generella verksamheten inte kan tillgodose barnets behov
skall det prövas i vilken form och hur det särskilda stödet kan ges.

Omfattning
I kommunenkäten ställdes flera frågor om barn i behov av särskilt stöd. Den
höga svarsfrekvensen (96 procent) gör att det finns en god rikstäckande bild 
av vissa förhållanden som rör barn i behov av särskilt stöd.

Tabell 20. Har andelen barn i behov av särskilt stöd förändrats i förskolorna? Enkätsvar från
ledningsansvariga.

”Har andelen barn i behov av särskilt stöd förändrats
i förskolorna i er kommun/kommundel sedan 1999"

Ja, andelen har ökat 58 %

Ja, andelen har minskat 3 %

Nej, ingen förändring 25 %

 Har ej tillräckligt med information för att besvara frågan 10 %

”

”

88 Socialstyrelsen (1995) Barnomsorgen i socialtjänstlagen. Allmänna Råd 1995:2. Stockholm: Socialstyrelsen;
s 49.

89 Socialstyrelsen (1991) Barnomsorgen är för alla barn. Allmänna råd 1991:1. Stockholm: Socialstyrelsen.
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Vad gäller omfattningen, så anser en majoritet av de svarande, 58 procent, att
andelen barn i behov av särskilt stöd har ökat de senaste åren. Ökningen är
märkbar i hela landet, men en närmare granskning visar att genomsnitts-
siffrorna döljer vissa skillnader mellan olika kommuntyper. I storstäderna
(Stockholm, Göteborg och Malmö) har behovet av särskilda stödinsatser ökat
mest – i cirka 70 procent av storstädernas kommundelar anser man att andelen
barn i behov av särskilt stöd har ökat. Den minsta ökningen kan iakttas bland
glesbygdskommunerna, där 36 procent av respondenterna anger att andelen
barn i behov av särskilt stöd har ökat. En fjärdedel av kommunerna anger att
andelen barn med stödbehov är oförändrat jämfört med 1999, medan endast
tre procent anser att andelen har minskat.

I 7 av de 10 fallkommunerna anser ledningsansvariga att andelen barn i be-
hov av särskilt stöd har ökat sedan 1999. Resultaten från fallstudieintervjuerna
visar också att förskolorna arbetar under olika villkor och där är beskrivningar-
na av barn i behov av särskilt stöd en aspekt som belyser förskolornas skilda
förutsättningar.

När förskolechefer och avdelningspersonal ska beskriva hur stor andel av
barnen som definieras som i behov av särskilt stöd så finns det stora skillnader.
Förskolechefernas beskrivningar av hur många barn som behöver extra stöd på
den egna enheten varierar från inget barn till runt en tredjedel. Variationerna
kan inte förklaras enbart med att cheferna ansvarar för olika antal avdelningar.

Upptagningsområdets karaktär förefaller ha stor betydelse för stödbehovets
omfattning. Intervjuerna tyder på att andelen barn i behov av särskilt stöd är
högre i lågresursområden, där problembilden också ser något annorlunda ut än
i andra områden. Personal som arbetar i sådana områden beskriver oftare barn
med psykosociala problem jämfört med i högresursområden, där barnens stöd-
behov mer relateras till fysiska funktionshinder. En förskolechef som arbetar i
ett villaområde säger så här:

”Det är inte många. Vi har en flicka som är handikappad, hon har en
utvecklingsstörning. Vi har en heltidsresurs för henne då och så har vi ett
barn som har lite språksvårigheter på grund av en fysisk förklaring. Men
vi har idag ingen resurs för något barn med sociala störningar. Vi är pri-
vilegierade kan man säga, vi är lyckligt lottade att vi har barn som mår
bra, som har det bra.”
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En förskola i ett hyreshusområde med hög andel invandrare arbetar under helt
andra villkor. Förskolechefen beskriver hur man måste prioritera när många
barn är i behov av särskilt stöd:

”Det är tre barn just nu utav 35 för vilka vi har fått lite extra pengar
som vi har sökt. Sen finns det då ytterligare barn som vi tycker har be-
hov av ett särskilt stöd, extrastöd, men där vi inser att det inte är någon
idé att ens söka för att dels får vi inga pengar och det är svårt att till-
godose många barns behov i en grupp. Man får försöka att koncentrera
sig på några.”

Det tycks vara lättast att definiera barns behov utifrån fysiska orsaker, medan
det finns en rad behov som är mer svårdefinierade och som även kan försvåra
möjligheterna att få extra resurser – om personalen över huvud taget söker så-
dana resurser. En förskollärare som arbetar i samma förskola som ovan bekräf-
tar bilden:

”Jag tycker att i de här områdena, det är ju speciella områden med hög
invandrartäthet och olika bakgrund, uppfostran och olika kulturer, så
att vi får många barn som vi upplever med speciella behov. Och vi har
gjort så att vi har fått prioritera de barn som vi tycker behöver mest och
resurs för de barnen, för att vi har insett att vi kan tyvärr inte hjälpa
alla barn som behöver extra stöd, vi har inte de resurserna. Men jag kan
ju säga att hälften av alla barn på något sätt har speciella behov.”

Enligt utsagorna ovan skulle det vara svårare i lågresursområden att få det stöd
barnet har rätt till på grund av att behoven är alltför stora.

En annan förskolechef beskriver mångfalden i barnens behov:

”Det är 30 procent av barnen kanske...Det som har ökat är barn som
har språksvårigheter, det är inte bara invandrarbarn, det är många ty-
per av språksvaghet som vi jobbar mycket med. Eller kanske inte mycket
det är att ta i, det är många barn som är utåtagerande och har bekym-
mer med att klara konflikter. Många barn som inte riktigt är utredda
än... En del barn är särskolebarn, en del är barn som lever i gränslandet
som vi inte får tag i förrän de är 4–5 år. Det finns väldigt många.”
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Det är flera som beskriver att andelen barn med språksvårigheter har ökat.
Detta kan vara en effekt av att personalen är mer uppmärksam på barns språk-
utveckling i och med läroplanens införande. Språkutveckling är också ett om-
råde som över hälften av kommunerna prioriterar (se tabell 4).

Även när personalen anger hur många av barnen som de definierar som i
behov av särskilt stöd på den egna avdelningen så finns stora variationer – från
inget barn till fler än 5 barn. Flertalet av de som anger att inget barn på avdel-
ningen har stödbehov arbetar på förskolor belägna i högresursområden eller
blandade upptagningsområden.

I intervjusvaren är det uppenbart att definitionen av begreppet ”barn i be-
hov av särskilt stöd” är oklar och att det är svårt att tydligt avgränsa vilka barn
som omfattas av begreppet. I personalens beskrivningar ingår både barn som
beviljats extrainsatser och barn som inte gjort det. Det kan också vara en fråga
om personalen fokuserar på barnets brister eller barnets möjligheter. Att defini-
tionen kan vara oklar framgår av följande citat:

”Det finns alltid barn som behöver extra stöd på ett eller annat sätt. Nu
har vi en pojke som är sen i språkutvecklingen. Föräldrarna har kontak-
tat talpedagog och vi har fått lite råd om hur vi ska jobba med barnet
och vad vi ska tänka på. Denna termin har vi inga andra problem av
det slaget. Förra terminen hade vi två barn som vi inte visste om de
hade DAMP eller ADHD, de hade sådan svårigheter, men inga diagno-
ser. Barnpsykologer var inkopplade.”

”Vi har inte använt den termen så jag skulle vilja säga ingen alls, men
om man skulle använda den termen som man gör på andra förskolor så
kanske ett barn. Alla barn har behov av särskilt stöd på sitt sätt.”

Det är värt att uppmärksamma att det är ovanligt med särskilda stödinsatser
för yngre barn. Personal som arbetar med yngre barn beskriver att de ofta av-
vaktar innan de ansöker om extra resurser. Begreppet är ännu mer ”luddigt”
vad gäller de yngre barnen. Att definiera ett yngre barn som i behov av stöd
kräver kompetens och kunskap om hur små barns behov av stöd ska upp-
täckas, vilket kan vara en förklaring till att behoven uppmärksammas och in-
satserna sätts in först när barnen blir äldre. Ett exempel:

”Oftast är det så att man upptäcker det här på småbarnsavdelningen
och sen kommer resursen när dom flyttar ner. Dom är ju så små fortfa-
rande och man ser det mer och mer ju äldre ett barn blir.”
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I fallstudierna ges flera beskrivningar av hur barn i behov av särskilt stöd har
blivit vanligare och även mer synliga i och med de stora barngrupperna. Ett
exempel:

”Barnen med behov av särskilt stöd blir mer synliga i dag när vi har de
här stora barngrupperna, eftersom det blir jobbigt när man får så
många sociala kontakter och ska veta hur man ska vara i den här stora
gruppen och hitta lugn och ro. Det vi kunde hantera tidigare utan att
kalla det  barn i behov av särskilt stöd framträder mer i de här stora
grupperna, det tror jag.”

Resultaten från kommunenkäten tyder på att det finns ett visst samband mel-
lan större barngrupper och den ökande andelen barn i behov av särskilt stöd.

Tabell 21. Sambandet mellan större barngrupper och en ökad andel barn i behov av särskilt
stöd. Enkätsvar från ledningsansvariga.

”Har barngruppernas genomsnittliga storlek Har andelen barn i behov av
förändrats i Er kommun sedan 1999” särskilt stöd ökat sedan 1999

Ja, andelen Ja, andelen Nej, ingen
har ökat har minskat förändring

Ja, storleken har ökat 75 % 2 % 23 %

Ja, storleken har minskat 57 % 4 % 39 %

Nej 63 % 4 % 33 %

Bland de ledningsansvariga som anger att barngruppernas storlek har ökat
finns en större andel som även anser att andelen barn i behov av stöd har ökat.
Även i de kommuner där barngruppernas storlek minskat har andelen barn
med stödbehov ökat, men inte i lika hög grad.

Organisation och insatser
Hur organiseras insatserna för barn i behov av särskilt stöd? I kommunenkäten
frågades efter på vilken nivå besluten fattas om insatser för barn i behov av sär-
skilt stöd. Resultaten visar att besluten oftast fattas på lokal nivå (51 procent),
31 procent anger att beslut om insatser fattas på kommunal nivå medan 15
procent uppger att besluten fattas på både kommunal och lokal nivå. Det finns
vissa skillnader mellan olika kommuntyper; i större städer fattas besluten oftare
på central nivå. Det är också, som tidigare nämnts, i större städer som proble-
men upplevs som störst.
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Enkätresultaten bekräftas i intervjuerna där flertalet beskriver en decentrali-
serad organisation för barn i behov av särskilt stöd.90 En förskolechef som är
nöjd med kommunens samlade resurser i stödteamet pekar dock på att förskol-
ans budget styr vilken personal man kan anställa som resurs:

”Jag tycker egentligen att XX är ganska välförsedd eftersom det finns
möjlighet till handledning och förskolepsykolog när vi behöver det. Och
talpedagog när vi behöver det...vi har också möjlighet att få in resurs-
pedagog om man behöver jobba aktivt kring någonting i en personal-
grupp. Sedan finns det inte tillräckligt med pengar att kunna ha den
utbildade personalen som resurspersonal. Har man dålig ekonomi på
förskolan så måste man anställa utifrån de medel man får. Har man
god ekonomi kan man lägga till egna pengar från stugan och få en mer
utbildad person. Sedan kan man fundera över hur rättvist det är. Bero-
ende på vad man går på för förskola.”

Hur stort inflytande den lokala nivån har över resursfördelningen kan variera.
I intervjuerna finns flera exempel på en decentraliserad organisation för barn i
behov av särskilt stöd. Det finns då utrymme för förskolan att avgöra hur re-
surserna bäst ska användas. Man får en summa pengar som kan omvandlas till
olika insatser. En förskolechef säger:

”Vi söker pengar för honom och får svar i augusti. Sen får man göra vad
man vill av pengarna om man vill ha extra personal, eller dra ner barn-
antalet eller andra resurser. Jag har idéer och tankar om vad som är bäst
som jag framför till personalen.”

Både i enkäten och i fallstudierna ställs frågor om vilken typ av insatser som
förekommer för barn i behov av särskilt stöd. Enligt kommunenkäten är det
vanligast att personalen får handledning/konsultation och/eller personal-
förstärkning. Det är relativt ovanligt att nedskrivning av antalet barn i barn-
grupperna används som en åtgärd. Inte heller är särlösningar i form av resurs-
avdelningar vanligt förekommande. Bland glesbygdskommunerna har nästan
90 procent svarat att det överhuvudtaget inte förekommer speciella resurs-
avdelningar i deras kommuner. En fjärdedel av de ledningsansvariga i
Stockholm, Göteborg och Malmö och Stockholm har däremot svarat att
resursavdelningar förekommer ”ofta” i deras kommundel. Återigen kan vi se

90 I sex av fallkommunerna fattas besluten om insatser för barn i behov av särskilt stöd på lokal nivå, i tre
kommuner på kommunal nivå och i en kommun på både lokal och kommunal nivå.
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att barn i behov av stöd i högre grad är ett storstadsproblem och att avsteg från
integreringstanken är vanligare i storstadsområden.

Tabell 22. Insatser för barn i behov av särskilt stöd. Enkätsvar från ledningsansvariga.

”Hur ofta förekommer följande insatser för
barn i behov av särskilt stöd i er kommun” Ofta Sällan Inte alls

Personalhandledning/konsultation 72 % 23 % 1 %

Personalförstärkning/extra resurs 70 % 26 % 1 %

Minskning av antalet barn på avdelningen 16 % 67 % 13 %

Resursavdelning 14 % 34 % 47 %

Anpassning av lokaler 9 % 69 % 16 %

I fallstudierna ställdes också frågor om vilka insatser som förekommer. Efter-
som vissa förskoleavdelningar vid intervjutillfället inte hade inte tilldelats några
stödinsatser eller inte hade några barn i behov av särskilt stöd har frågan ett re-
lativt stort bortfall. De svar som erhållits har kategoriserats enligt följande:
• Handledning/konsultation: 38 svar

• Personalförstärkning: 13 svar

• Resursavdelning: 4 svar (från en och samma kommundel)

• Minskning av antalet barn: 2 svar

Det är vanligast att personalen får handledning/konsultation i arbetet med barn
i behov av särskilt stöd (38 svar). Detta kan kopplas till att det i samtliga 10
fallkommuner finns en central stödenhet eller ett resursteam där det finns sam-
lad kompetens för barn i behov av särskilt stöd, som förskolepsykolog, special-
pedagog, talpedagog, resurspedagog osv. Stödenheterna kan fungera på olika
sätt, men ofta får personalen konsultation eller handledning i sitt arbete med
barn i behov av särskilt stöd av förskolepsykolog, specialpedagog eller resurs-
pedagog, medan talpedagogen arbetar mer direkt med barnen. Flertalet av de
intervjuade är nöjda med denna typ av stödinsatser. Att personalen får hand-
ledning och konsultation är en uppskattad insats som beskrivs i positiva termer
i intervjuerna.

”När man har försökt mycket och kört fast på något vis så behöver man
någon som kan se med andra ögon och med en annan djupare kunskap
än vad vi har kring hur man kan jobba med det här enskilda barnet.
Och det kan vara allt från de här som är tysta och blyga till de här som
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inte kan vara still till de här som inte fungerar socialt, det finns hur
mycket som helst. Resurspedagogen kommer och är med en liten stund på
avdelningen och sedan har hon samtal med oss och ger oss stöd och hjälp
kring hur vi kan arbeta med det här barnet.”

I 13 intervjusvar framkommer att insatserna sker i form av personalförstärk-
ning. Ofta har förskolan fått ”några timmar” extra för ett barn och det finns
vissa problem med detta. Flera svar uttrycker att det är svårt att rekrytera kom-
petent personal. Ett exempel:

”Det är helt och hållet avgörande vilken personal man har möjlighet att
få. Vi har aldrig minskat barnantalet utan haft resursperson och det är
många gånger svårt att hitta en utbildad person som kan ta det här. Sen
har vi handledning av förskolepsykolog som finns i kommunen, det är
väldigt bra. Och det är handledning för personalen, hon träffar aldrig
barnen eller föräldrarna.”

I fallstudierna ingår en förskola med en speciell avdelning för barn i behov av
särskilt stöd – i övrigt nämns inte resursavdelningar som en stödinsats. I ett par
av fallkommunerna har man ett system som tillåter nedskrivning av antalet
barn som en åtgärd för barn i behov av särskilt stöd. I en av dessa beskriver en
förskolechef hur barns olika behov ser ut och framhåller vikten av att persona-
len hittar ett välfungerande arbetssätt:

”I vår organisation har vi en resurspedagog som arbetar på uppdrag,
centralt placerad...barn har mycket mer stress runt omkring sig idag.
Det kan vara allt ifrån ett barn som inte syns överhuvudtaget till ett
barn som är över allt och ingenstans. Barn som inte talar – som inte har
något språk, där hon kan komma in och puffa lite för mer motorik. /.../
Vi har ett system som bygger på att om ett barn behöver mer stöd så kan
vi ha det på två platser, så att vi kan hålla ner antalet platser i barn-
grupperna. Sedan har vi de här barnen med fysiska och psykiska, ofta
synliga handikapp och dom har ju resurspersoner. Det här med resurs-
pedagogen handlar det ju mycket om handledning till personal, att hitta
metoder och arbetssätt. Det ser man ju hur mycket det betyder om ar-
betslaget har hittat fram till ett bra arbetssätt.”

Vilken förmåga har då kommunerna att möta behoven hos de barn som behö-
ver särskilt stöd? I enkäten tillfrågades de ledningsansvariga om insatserna för
barn i behov av särskilt stöd. I flertalet kommuner (nära 70 procent) har man
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gjort en uppföljning av insatserna och drygt 55 procent anser att insatserna för
barn i behov av särskilt stöd inte är tillräckliga. Svaren visar också på skillnader
mellan olika kommuntyper. Sämst är situationen i storstäderna, där hela 80
procent av kommundelarna anser att stödinsatserna är otillräckliga. Resultaten
visar på anmärkningsvärda skillnader mellan storstad och glesbygd.

Tabell 23. Bedömning av insatserna för barn i behov av särskilt stöd. Fördelning efter kom-
muntyp. Enkätsvar från ledningsansvariga.

”Anser Ni att insatserna för barn i
behov av särskilt stöd är tillräckliga
i er kommun/kommundel” Ja Nej Vet ej

Förortskommuner 30 % 60 % 10 %

Glesbygdskommuner 52 % 26 % 22 %

Industrikommuner 37 % 47 % 17 %

Landsbygdskommuner 48 % 52 % 0 %

Medelstora städer 32 % 65 % 3 %

Storstäder 18 % 80 % 2 %

Större städer 36 % 50 % 14 %

Övriga mindre kommuner 18 % 80 % 3 %

Övriga större kommuner 33 % 60 % 7 %

I fallstudieintervjuerna har knappt hälften besvarat frågan om man är nöjd
med insatserna för barn i behov av särskilt stöd. Bland dessa är en majoritet
(30 st) nöjda, medan 13 av de intervjuade uttrycker missnöje. Främsta anled-
ningen till missnöje är att resurserna inte är tillräckliga eller att det är svårt att
rekrytera resurspersonal. Någon tycker också att organisationen är ”trög” och
att det tar lång tid innan barnet får hjälp. När en förskolechef ska beskriva hur
många barn på förskolan som definieras som barn i behov av särskilt stöd är
det tydligt att resurserna är otillräckliga:

”Vi har inga. Eller rättare sagt, vi har inga pengar. Vi får specialbidrag
som går till hela enheten, men vi har i princip inget ekonomiskt stöd. Vi
har ett barn som vi skulle vilja ta hand om, men tyvärr har vi inte de
resurserna så han får gå på barnhabilitering.”
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Sammanfattning: Resultaten från kommunenkäten tyder på att andelen
barn i behov av särskilt stöd har ökat i många kommuner, detta gäller
främst i storstadsområdena. I många kommuner bedöms resurserna som
otillräckliga – också främst i storstäder. I storstäder är också särlösningar i
form av resursavdelningar eller resursförskolor vanligare, vilket kan ses som
avsteg från integreringstanken, att ”förskolan är för alla barn”. I samtliga
dessa avseenden finns det anmärkningsvärt stora skillnader mellan olika
kommuner och kommuntyper.

Fallstudierna visar att omfattningen av barn i behov av särskilt stöd
också varierar mellan olika förskolor och olika avdelningar. Fler barn
definieras som i behov av stöd på förskolor som är belägna i lågresurs-
områden jämfört med övriga områden. Variationerna kan bero på att
definitionen av begreppet och vilka barn som omfattas är oklar, men även
att förskolorna arbetar under olika villkor. I praktiken kan barn i socialt
utsatta områden ha svårare att få stöd, dels beroende på svårigheter att
definiera behoven, dels för att behoven är så stora så det är nödvändigt
med prioriteringar.

Resultaten, som pekar på att andelen barn i behov av särskilt stöd ökar i
omfattning, kan vara en effekt av att förutsättningarna för en generellt hög
kvalitet har försämrats, främst genom större barngrupper och färre
personal. Studier visar att för barn i behov av särskilt stöd är den generella
kvaliteten extra viktig och de reagerar starkare än andra barn på förändrade
villkor i förskolan.91 Forskning inom skolområdet visar också att behovet
av särskilt stöd delvis skapas av institutionens sätt att fungera. Om skolan
fungerar väl minskar behovet av särskilda stödinsatser.92

Det finns skäl att misstänka att de ekonomiska nedskärningarna inom
förskolans område har försvårat integrationen av barn i behov av särskilt
stöd i den ordinarie verksamheten. Den samlade kunskapen om betydelsen
av barngruppstorlek och personaltäthet för förskolans verksamhet tyder på
att barn i behov av särskilt stöd är förlorare i stora grupper.93

91 Sjögren-Olsson, E och Piltz-Malik, K. (1998) Vem vill leka med mig? Stora barngrupper och barn i behov av
särskilt stöd. FoU-rapport 1998:1. FoU-enheten. Stockholms stad.

92 Persson, B. (1998) Det motsägelsefulla specialpedagogiken: motiveringar, genomförande och konsekvenser.
Institutionen för specialpedagogik, Göteborgs Universitet.

93 Asplund-Carlsson, M., Pramling-Samuelsson, I. & Kärrby, G. (2001) Strukturella faktorer och pedagogisk
kvalitet i barnomsorg och skola. En forskningsöversikt. Stockholm: Skolverket.
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Ökningen av barn i behov av stöd kan också bero på att barns livsvillkor 
i vissa avseenden förändrats till det sämre. I vissa intervjuer talas om en
ökad stress i samhället i stort, att föräldrar har mindre tid för sina barn och
är mer pressade i arbetslivet. Detta är faktorer som ”ligger utanför”
förskolan, men ändå påverkar förskolans villkor.

En annan förklaring till att fler barn anses behöva stödinsatser kan vara
att förskolans läroplan ställer högre krav på barns individuella utveckling
och lärande jämfört med tidigare. Det är vanligt att barns utveckling på
olika sätt kartläggs och dokumenteras. I fallkommunerna används ofta
individuella utvecklingsplaner. En konsekvens kan bli att ”normalitets-
spannet” krymper och fler barn hamnar utanför.94 Här är det värt att
uppmärksamma det glapp som uppstår mellan en allt större andel barn i
behov av stöd och det faktum att resurserna anses som otillräckliga.

6.4 Förskolan som stöd för familjen

Vid en jämförelse med andra länder är den svenska förskolan väl utbyggd.95 
De senaste reformerna inom förskolans område syftar till att ytterligare öka
tillgängligheten. Utvecklingen tyder på att staten och kommunerna tar ett allt
större ansvar för de yngre barnens fostran, utveckling och lärande. Förskolans
betydelse för att forma barns livsvillkor ökar.

Läroplanen bygger vidare på en lång tradition i förskolan, där vikten av täta
kontakter och ett nära samarbete mellan föräldrar och personal betonas. Enligt
läroplanen har förskola och hem har ett delat ansvar för barnens fostran och
utveckling. Under rubriken Förskolans uppdrag anges:

I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande män-
niskor och samhällsmedlemmar främjas. Förskolan skall vara ett stöd för fa-
miljerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Försko-
lans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn
får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.96

94 Elfström, I. (2003) Studie om individuella utvecklingsplaner. D-uppsats i pedagogik, Lärarhögskolan i
Stockholm. Manus under arbete.

95 OECD (2001) Starting Strong. Early Childhood Education and Care. Paris: OECD.
96 Lpfö 98, s 8.

”

”
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I fallstudierna har frågor ställts som berör förskolan som stöd för familjen och
ett delat ansvar. Hur fungerar förskolan som stöd för familjen och hur ser sam-
verkan kring barnens fostran och utveckling ut i praktiken? Svaren har
kategoriserats och redovisas i nedanstående figur.

Figur 5. Hur fungerar förskolan som stöd för familjen? Intervjusvar från förskolechefer och
personal.

I intervjuerna framhålls relationen mellan förskola och hem som en viktig as-
pekt av förskolans verksamhet och många betonar att en nära och god relation
med föräldrar är en väsentlig förutsättning för att arbeta med barnet på ett bra
sätt. Ett delat ansvar kräver ett visst mått av samsyn. På ett övergripande plan
beskrivs en förskjutning av ansvaret för barnens utveckling och socialisation –
från familj till förskola – och att förskolan spelar en stor roll i barnens och fa-
miljernas liv. Förskolan har en stödjande funktion gentemot föräldrar i en rad
avseenden. Men i praktiken tycks det delade ansvaret och samverkan med för-
äldrar fungera på olika sätt. En bra kontakt med föräldrarna kan vara en driv-
kraft, något som gynnar barnet och verksamheten som helhet, men när sam-
verkan inte fungerar är det en källa till irritation.

I majoriteten av intervjuerna (68 svar) beskrivs i positiva ordalag att för-
skolan fungerar som ett stöd för familjen i olika avseenden och även att relatio-
nen mellan förskola och hem är väsentlig för arbetet i sin helhet. I denna
grupp finns intervjusvar (34 st) som betonar att föräldrar är osäkra och behö-
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ver förskolans stöd och råd i frågor som rör barnen. Här framtonar personalen
som ”experter” som sitter inne med sådan kunskap som föräldrarna efterfrågar:

”Jag tror att förskolan kan vara ett oerhört stort stöd för många föräldrar
som faktiskt idag är väldigt osäkra i sin föräldraroll, även om föräldrar
är lite äldre idag än vad de var tidigare. De föräldrarna söker också
mycket stöd och råd bland vår personal. Därför satsar vi mycket på
tryggheten och omvårdnadsdelen för det är det grundläggande. Sedan
bygger vi på.”

”Föräldrar frågar mycket, speciellt småbarnsföräldrar kan vara väldigt
osäkra i sin föräldraroll. Där kan vi hjälpa dom mycket. Berätta hur det
går för barnen, hur vi jobbar och hur vi ser på det hela.”

En del intervjusvar poängterar att förskolans stöd bygger på att föräldrar och
personal kommer överens och att man har likartade uppfattningar:

”Ett jättebra stöd kan det vara om man får god kontakt med föräld-
rarna – att man kommer överens och är på samma nivå och att vi inte
står där med pekpinnar eller några moralpredikningar utan mer har
utvecklingssamtal.”

Förhållandet mellan förskola och hem har i olika sammanhang diskuterats i
termer av en konflikt mellan en privat och offentlig sfär där de professionella i
förskolan får allt större inflytande.97 Inom det s.k. BASUN-projektet, där syf-
tet var att belysa modern barndom i Norden, studerades också hur offentlig
barnomsorg överför normer och värderingar till föräldrar. Ett resultat var att
ett psykologiskt förhållningssätt till barnen var vanligt bland svenska föräldrar.
Detta gällde främst medelklassföräldrar, men mönstret fanns även hos arbetar-
föräldrar. En slutsats i projektet är att föräldrar anammat ett nytt förhållnings-
sätt till sina barn och att den offentliga barnomsorgen har en del i denna pro-
cess. Ett annat resultat i studien var att föräldrarna försökte anpassa sig till vad
de upplevde som förskolans förväntningar på en god förälder.98

97 Hultqvist, K. (1990) Förskolebarnet – en konstruktion för gemenskapen ioch den individuella frigörelsen.
Stockholm: Symosium; Persson, S. (1994) Föräldrars föreställningar om barn och barnomsorg.
Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

98 Se t.ex. Dencik, L. (1989) Growing up in the postmodern age: on the childs situation in the modern
family and the position of the family in the modern welfare state. Acta Sociologica, 32.
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I fallstudierna framhålls också betydelsen av en fungerande samverkan och
kontakt med föräldrar med fokus på att det gynnar barnen (34 svar). Föräldrar
beskrivs i denna grupp av svar som en tillgång i förskolans arbete. Det är vik-
tigt att föräldrarna har förtroende samt att personalen är lyhörd för när föräld-
rar vill ha stöd och inte. Ett nära samspel med föräldrar ses som en viktig fak-
tor för ett framgångsrikt arbete med barnet:

”Förutsättningen är att föräldrarna känner förtroende för oss, att man
bygger upp ett förtroende och kan prata med varann, t.ex. i utveck-
lingssamtalen. Att man kan ta upp saker som de känner sig osäkra på,
att vi kan ta konflikter som uppstår mellan hur det är hos oss och
hemma. Men givetvis har föräldrarna ansvar för sina barn, de känner
ju sina barn bra, men det är bra att man kan samarbeta omkring bar-
net. Om det skiljer sig väldigt mycket mellan hur det är hemma och här
så kan det ju bli problem för barnen, annars är barn duktiga på att
skilja mellan de regler som finns hemma och vad som gäller här, t.ex. om
hur man ska sitta när man äter, att man inte springer omkring.”

Förskolans förhållningssätt till föräldrar har nära koppling till frågor som rör
värdegrund. Inställningen till föräldrarna – som resurs eller problem – kan
också vara förknippad med personalens förhållningssätt till barnen. I en inter-
vju betonar en förskolechef att det finns ett samband mellan hur man bemöter
barnen och hur man bemöter föräldrar. Återigen framkommer hur viktigt det
är med nära kontakter mellan föräldrar och personal, att man arbetar mot
samma mål och har samma tankesätt och förhållningssätt till barnen:

”Det fungerar bra. Vi är bra på att behandla barnen med respekt och
jag tror att vi är bra på att behandla föräldrarna med respekt också. Att
man tar alla på allvar och inte behandlar någon bättre eller sämre p.g.a.
olika saker. Att man möter alla med respekt. Det är viktigt att vi har
föräldrarna med och att vi jobbar åt samma mål om vi vill att det job-
bet vi gör här ska ge resultat. Att vi har samma tankesätt och samma
sätt att bemöta barnen.”

Ibland framkommer att samverkan med föräldrar fungerar olika beroende på
förskolans upptagningsområde. I områden där familjerna beskrivs som väl-
fungerande och stabila är det inga problem, medan föräldrar som behöver
mycket stöd kan vara en belastning. En förskollärare som arbetar i ett hög-
resursområde säger:
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”Vi har ett väldigt bra samarbete...i min arbetsgrupp fungerar det jätte-
bra. Tidigare när jag jobbat på andra ställen har jag träffat på föräldrar
som behöver mycket stöd. Men vi pratar hela tiden med föräldrarna om
vad som händer här och de berättar för oss. Det är tryggt för barnen om
de vuxna här och de vuxna hemma vet samma saker.”

Relationen mellan förskola och familj är inte alltid okomplicerad. I en studie
framkom att personalen i vissa fall har svårt att upprätta en tydlig gräns för
förskolans ansvar gentemot föräldrarnas och att förskolans ansvar ser olika ut
gentemot olika familjer och barn.99 Detta framkommer också i intervjuerna. I
en grupp av svar (32 st) uttrycks ett missnöje med att föräldrar tar för lite an-
svar och att alltmer läggs på förskolan. De intervjuade upplever att föräldrar
behöver mycket stöd, förskolan får ”fostra” föräldrar som inte kan sätta grän-
ser, föräldrar engagerar sig inte tillräckligt i sina barn eller barnen har långa
vistelsetider. Här finns en frustration över att förskolan inte fungerar som ett
komplement till hemmet i praktiken. De intervjuade som uttrycker problem
med hur ansvaret fördelas arbetar främst i förskolor i lågresursområden. Ett
exempel:

” Jag tror det är väldigt speciellt i de här områdena, att föräldrarna en-
gagerar sig inte så mycket i barnens utveckling. /.../ Men när vi försöker
få föräldrar att inse vilka svårigheter deras barn har och dom verkar lik-
giltiga eller dom verkar inte förstå allvaret. Då måste man släppa det
som personal. Det går inte att ta över ansvaret från föräldrarna.”

Det finns också en del exempel på hur olika värderingar mellan personal och
föräldrar leder till konflikter med barnen. Då blir också ansvarsfördelningen
svår att hantera:

”Vårt ansvar är att ge trygghet och att barnen ska må bra och vara
glada, att vi finns där hela tiden. Ibland skulle man vilja prata med för-
äldrarna på ett sätt som skulle vara jättejobbigt för dem, men man vå-
gar inte...Ibland är det svårt när man inte tycker lika om fostran, om
man tycker att de gör helt orätt då är det svårt”

99 Olsson, L. (1998) Gränsdragning mellan stat och familj i offentlig barnomsorg. I Ahrne, G. (red)
Stater som organisationer. Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag.
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Föräldrar kan ha olika förväntningar på vad förskolan ska erbjuda beroende på
utbildningsnivå. I en studie ansåg tjänstemannaföräldrar att förskolan skulle ta
ett mindre ansvar för barnens uppfostran jämfört med arbetar- och företagar-
familjer. Skillnaderna gällde även synen på förskolans ansvar för barnens so-
ciala, kulturella, språkliga och motoriska utveckling.100 Forskning visar att för-
äldrars sociala bakgrund har betydelse för hur de interagerar med sina barn.
Arbetarklassföräldrar lägger större vikt vid att barnen är disciplinerade och
lyder föräldrarna och betonar i mindre grad självständighet, intellektuell ny-
fikenhet och fantasi jämfört med föräldrar i mellanskikten.101 Förskolans upp-
drag som det är formulerat i läroplanen och de förmågor som barnen ska
tillägna sig stämmer enligt dessa studier väl överens med medelklassens vär-
deringar. Därför kan förskolans sociala kontext vara en förklaring till hur
samverkan fungerar mellan personal och föräldrar.

I vissa intervjusvar beskrivs hur föräldrar har svårt att sätta gränser gentemot
sina barn. Förskolan kan ibland få en ”fostrande” roll även gentemot föräldrar
och personalen kan ha synpunkter på barnens hygien, matvanor, sovtider etc.
Att förskolans ansvar är tydligare och lättare att avgränsa och hantera när för-
äldrarna lever upp till att vara ”goda” föräldrar framgår i en del svar:

”En oerhört viktig roll som förskolan har är gränssättning. Många unga
föräldrar i dag har varit rätt så fria från uppfostran, dom tror att upp-
fostran det är att vara snäll...Ibland har förskollärare en förmåga att
både fungera som terapeut åt mamman och allt annat. Förskolan har en
klart uttalad annan roll än hemmet. Till väl fungerande familjer ska
det vara ett tydligt avslut mellan var förskolans ansvar slutar och hem-
met tar över.”

I en kategori av svar (25 st) betonas att föräldrarna har huvudansvaret för sina
barn och att förskolan är ett komplement till hemmet. Förskolan kan erbjuda
något annat än hemmet, bl.a. social fostran och samvaro i grupp. Men de in-
tervjuade drar en tydlig gräns för var förskolans ansvar slutar och föräldrarnas
tar vid. Det delade ansvaret mellan hem och förskola beskrivs i relativt
oproblematiska termer.

100 Sundell & Salonen (1991) Vad ska förskolan lära barnen? FoU-rapport 1991:1. Stockholm: Socialtjänsten.
101 Dahlberg, G. (1992) The parent-child relationship and socialization in the context of modern childhood:

the case of Sweden. I Roopnarine, J.L & Carter, D.B. (eds) Parent-Child Relations in Diverse Cultural
Settings. Norwood, NJ: Ablex.
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”För oss är det naturligt att vi har ett väldigt tydligt uppdelat ansvar.
När barnen är hos oss är det väldigt tydligt vårt ansvar. Sen utanför så
är det föräldrarnas ansvar... Så länge allting är bra, som vi ser, så kän-
ner vi att det är föräldrarnas ansvar på fritiden. Vårt ansvar är att göra
det så bra som möjligt här och för barnet.”

Sammanfattning: Förskolan beskrivs i läroplanen som ett viktigt stöd för
familjerna i deras ansvar för barnens ”fostran, utveckling och växande”.
Majoriteten av förskolechefer och personal beskriver i positiva ordalag att
förskolan fungerar som ett stöd och att relationen mellan förskola och hem
är väsentlig för förskolans arbete. Men stödet beskrivs på olika sätt. Ibland
betonas att förskolan har en viktig roll genom att framföra sin syn på barn
och berätta hur man arbetar med barnen. I detta avseende kan man tala
om en normöverföring från förskola till familj. I andra fall betonas mer att
förskola och hem har ett gemensamt ansvar och att det är viktigt med
samsyn och gemensamma normer. Samtidigt är ett genomgående tema i
intervjuerna att föräldrarna har huvudansvaret för sina barn och att
personalen inte ska överta detta ansvar.

I en tredjedel av intervjuerna uttrycks frustration över att förskolan får
ta ett alltför stort ansvar och att personal och föräldrar har olika normer
för barns uppfostran. Förskolornas upptagningsområde har stor betydelse
för hur samverkan fungerar mellan personal och föräldrar. I lågresurs-
områden, där uppdraget i flera avseenden är svårare att genomföra,
beskriver personalen oftare hur föräldrar har svårt att sätta gränser
gentemot barnen och att förskolan får ägna mycket tid åt att stödja och
ibland även ”fostra både barn och föräldrar”. I högresursområden beskrivs
samverkan med föräldrar oftare i positiva termer. Där finns en tydlig och
relativt oproblematisk ansvarsfördelning mellan hem och förskola, man
har ofta en samsyn på barnen och hur eventuella problem ska lösas.

Forskning visar att samverkan mellan hem och förskola är en viktig
kvalitetsfaktor som gynnar barnets utveckling.102 Därför kan det finnas
skäl att uppmärksamma att en central aspekt av förskolans uppdrag – att
fungera som ett stöd för familjen och samarbeta med hemmet kring barns
fostran och utveckling – i praktiken fungerar väldigt olika.

102 Kärrby, G. (1992) Kvalitet i pedagogiskt arbete med barn. Stockholm: Socialstyrelsen; s 96–100.
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7. Förskolans mål
Förskolan har, som tidigare nämnts, under lång tid utvecklats huvudsakligen
genom målstyrning och ramlagstiftning med kommunen som huvudman.103

Förskolans övergång till utbildningssystemet och införandet av läroplanen
– där målen formuleras – har dock inneburit en mer renodlad form av mål-
och resultatstyrning.

I ett mål- och resultatstyrt utbildningssystem med ökad decentralisering av
ansvar och befogenheter växer behovet av uppföljning och utvärdering.104

Dessa krav ställs nu i ökande omfattning även på förskolan vilket gör att det
blir angeläget att utforma modeller och metoder för bedömning av verksam-
heten i relation till förskolans uppdrag och mål.105

Vid en jämförelse mellan förskolans och skolans uppdrag i ett sammanhållet
utbildningssystem finns gemensamma nämnare som att främja barns utveck-
ling och lärande och att förankra samhällets grundläggande värden. En avgö-
rande skillnad är att förskolan är en frivillig verksamhet ”i vilken barn kan
börja vid olika åldrar och delta i under olika lång tid”.106 Barns deltagande i
förskolan varierar kraftigt, detta gäller både vid vilken ålder de börjar i för-
skolan och hur länge de vistas per dag.107 Skolan är däremot obligatorisk och
alla elever ska garanteras ett visst antal undervisningstimmar.

Dessa skillnader har fått konsekvenser i läroplanerna.108 Förskolans läroplan
innehåller i motsats till skolans läroplan endast strävansmål, inga uppnående-
mål. I regeringens proposition anges skälen för detta ställningstagande:

Regeringen ser ett värde i att förskolans läroplan har en med skolans läroplan
likartad struktur. Därmed kommer barns och elevers lärande att kunna ses
som obrutna processer från tidig ålder i förskolan och genom skolsystemet.
Därför anser regeringen, i likhet med kommittén, att det skall finnas mål att
sträva mot i förskolans läroplan. Dessa skall ange inriktningen på vad för-
skolan skall arbeta mot och sträva efter när det gäller det enskilda barnets
utveckling och lärande. /.../

”

103 Se SOU 2002:121. Skollag för kvalitet och likvärdighet. Betänkande av 1999 års skollagskommitté.
Stockholm: Utbildningsdepartementet.

104 Se t.ex. Pettersson, S. & Wallin, E. (1995) Utvärderingsmakt. I Rombach, B. & Sahlin-Andersson, K.
(red) Från sanningssökande till styrmedel. Moderna utvärderingar i offentlig sektor. Stockholm: Nerenius &
Santérus Förlag.

105 Ett exempel är förslaget i skollagskommitténs betänkande som innebär att skyldigheten att upprätta årliga
kvalitetsredovisningar blir obligatoriskt även för förskolan; både på kommunal och lokal nivå.

106 Lpfö 98, s. 4
107 2002 var 40 % av ett-åringarna inskrivna i förskolan, 75 % av två-åringarna och 84 % av fem-åringarna.

Vistelsetiderna varierar också kraftigt – barn kan vistas i förskolan från 15 timmar per vecka till över 40
timmar per vecka. Se Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror 2003. Skolverkets rapport 233.

108 I direktiven till Barnomsorg- och Skolakommittén skulle denna skillnad beaktas. Kommittén föreslog i sitt
betänkande dock både strävansmål och uppnåendemål i förskolans läroplan men detta förslag gick inte igenom.



129FÖRSKOLA I BRYTNINGSTID

”

”

”

”

”

Avsikten med mål att uppnå i skolan är att de skall kunna utvärderas och ut-
göra grunden för en resultatbedömning. I förskolan är det inte det enskilda
barnets resultat som skall utvärderas och inga betyg eller omdömen skall ut-
färdas. Förskolan är en pedagogisk verksamhet i vilken barn kan börja vid
olika åldrar och delta i under olika lång tid. Förskolan skall vara trygg, utveck-
lande och lärorik för alla barn som deltar, utifrån vars och ens förutsättningar.
Av den anledningen anser regeringen att det inte är lämpligt att använda mål
att uppnå i förskolans läroplan.109

I propositionen framgår att mål att uppnå i skolan syftar till att de ska kunna
utvärderas och därmed vara en grund för resultatbedömning. Strävansmålen
uttrycker däremot en önskad kvalitetsutveckling av verksamheten. I förskolans
läroplan anger strävansmålen vad ”förskolan skall sträva efter att varje barn ut-
vecklar” inom olika områden. Det enskilda barnets resultat skall däremot inte
bedömas eller utvärderas.

Läroplanskommittén beskriver i sitt betänkande som föregick Lpo 94 också
tanken bakom en tudelad målstruktur:

Målen kan här kallas för strävansmål, där ordet strävan avser den kvalitet det
vardagliga arbetet skall sträva efter och den riktning det ska ha. Utvärderingen
av strävansmålen ger signaler till skolan om den faktiska kvaliteten på verk-
samheten. /.../

Det finns för den nationella styrningen behov av att i läroplaner och kursplaner
också ange vilka mål som skall uppnås. Sådana mål är relaterade till lik-
värdigheten. Att i läroplaner och kursplaner inte bara ange strävansmål utan
också visa nivåer för uppnåendemål gör det möjligt att göra nationella jämfö-
relser av kvaliteten.110

Även i en departementsskrivelse111 förs ett resonemang kring målstrukturen i
läroplanerna och skillnaderna mellan strävansmål och uppnåendemål. Man
skriver om ”den komplicerade målstrukturen i styrdokumenten” och påtalar
risker med en ensidig fokusering på enstaka, mätbara variabler. Skrivelsen hän-
visar till Värdegrundsprojektet som bedrivits inom Utbildningsdepartementet
och hur man där beskriver relationen mellan strävansmål och uppnåendemål:

Målen att sträva mot ska vara själva utgångspunkten i skolornas arbete,
medan mål att uppnå ska vara utgångspunkten i utvärderingen av elevernas
kunskaper. Till skillnad från uppnåendemålen kan en diskussion om strävans-
målen handla om hela skolans verksamhet och förhållningssätt, vilken värde-
grund man har, skolans organisation, arbetssätt, elevers deltagande etc.112

109 Prop. 1997/98:93 Läroplan för förskolan, s 17–18.
110 SOU 1992:94, Skola för bildning, s. 119.
111 Ds 2001:48 Samverkande styrning.
112 ibid, s 72.
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Ovanstående resonemang visar på väsentliga skillnader mellan de båda typerna
av mål. Uppnåendemål är en utgångspunkt för att värdera elevernas kunskaper
i syfte att göra nationella jämförelser av kvaliteten, medan strävansmålen hand-
lar om verksamhetens inriktning och den kvalitet det vardagliga arbetet ska
sträva efter. I förskolan skall verksamheten utvärderas i relation till strävans-
målen, men det enskilda barnets resultat skall dock inte utvärderas.

7.1 Hur bedöms måluppfyllelse i förskolan?

Har förskolans övergång till utbildningssystemet fått några konsekvenser för
hur måluppfyllelse i förskolan bedöms? I samband med fallstudierna insam-
lades olika typer av empiri som kan bidra till att belysa hur måluppfyllelse
bedöms i förskolan – både på kommunnivå och förskolenivå. Ett empiriskt
material är kommunala skolplaner eller motsvarande planer, kvalitetsredovis-
ningar, utvärderingar samt olika typer av lokala planer, som t.ex. arbetsplaner,
handlingsplaner och individuella utvecklingsplaner. I dessa formuleras kom-
munala och lokala mål för förskolan och i vissa fall finns också kriterier för hur
måluppfyllelse ska bedömas. Ett annat material är intervjuer med lednings-
ansvariga, förskolechefer och personal, där de intervjuade fick besvara frågor
om synen på mål och bedömning av måluppfyllelse.

Kommunala skolplaner och kvalitetsredovisningar
I 8 av de 10 fallkommunerna behandlas förskola och skola gemensamt i kom-
munala styrdokument som skolplan eller verksamhetsplan. I sex av kommu-
nerna har förskola och skola gemensam kvalitetsredovisning.113

Kommunerna redovisar i skolplanerna prioriterade mål/områden utifrån de
nationella styrdokumenten. I skolplanerna finns tydliga ambitioner att be-
handla förskola och skola gemensamt bland annat utifrån målen i läroplaner-
na. I en kommun beskriver förvaltningschefen skolplanen på följande sätt:

”Den är uppbyggd utifrån läroplanens rubriker...Vissa mål är priorite-
rade, det är några mål där man sagt att det ska vara med i din kvali-
tetsredovisning, sedan finns det mål som är satta så att varje enhet ska se
till att det finns i deras lokala arbetsplan. /.../ Det som jag tror är lite
unikt är att vi har gemensamma målskrivningar för all pedagogisk verk-
samhet. Det skiljer sig lite, det finns särskilda mål och anvisningar som
är unikt för förskolan. Men många mål är samma för förskolan som för
vuxenutbildningen.”

113 Skolverket har i ett regeringsuppdrag kartlagt förekomsten av  kvalitetsredovisningar för förskoleverk-
samheten och skolbarnsomsorgen. Av de olika verksamhetsformerna utmärker sig den kommunalt drivna
förskolan där hela 71 procent av förskolorna upprättar kvalitetsredovisningar.
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Även om det ibland finns exempel på att förskolans och skolans läroplan cite-
ras var för sig så problematiseras eller nämns inte att förskola och skola delvis
har olika typer av mål (strävansmål och uppnåendemål). Kommunerna bemö-
dar sig i stället om att se det gemensamma. Ibland kan man se att en helhets-
syn på utveckling och lärande präglar formuleringarna. Men det finns också
flera exempel på när skolans mål i huvudsak är utgångspunkten även för för-
skolan. Några exempel från olika kommuner:

Samverkan mellan ämnen skall ske på många olika sätt.
Varje barn/elev skall vara delaktig i sin egen utvecklingsplan.
Jämställdhetsfrågor skall tas upp i undervisningen.
Alla skolor skall ha fungerande klass- och elevråd.

I en kommun prioriteras området barn/elever i behov av särskilt stöd i skol-
planen. Där finns en betoning på skolans kunskapsmål:

Förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare, dagbarnvårdare och lärare har
ansvar för att barns och ungas kommunikation, tal- och språkutveckling samt
läs- och skrivutveckling uppmärksammas och att åtgärder vidtas.

I samma skolplan beskrivs målen för området Inflytande-ansvar-delaktighet:

Barn och unga skall lära sig att lyssna på andra, tala i grupp och föra fram
sina åsikter, delta i möten och träna mötesteknik.

I några kommuner anges inte enbart gemensamma mål för förskola och skola 
i skolplanen, utan även verksamhetsspecifika inriktningsmål. Nedan ges ett
exempel från en kommun där målen fokuserar på förskoleverksamhetens
utformning och personalens förhållningssätt:

– Verksamheterna erbjuder en miljö som stimulerar, utmanar och underlättar
barnens utveckling och lärande

– Personalen i förskoleverksamheten har ett medvetet förhållningssätt byggt
på öppenhet, respekt och omsorg för det enskilda barnet

– Varje barns utveckling dokumenteras och är utgångspunkt i utvecklings-
samtal med föräldrar

– Förskolans arbetsformer och förhållningssätt utformas så att både barn
och föräldrar görs delaktiga. På så sätt utvecklar barnet sin demokratiska
kompetens.

I samband med fallstudierna berättar förvaltningschefen i kommunen hur man
arbetar med uppföljning utifrån förskolans strävansmål. Ambitionen är att inte
bedöma barnen, utan att involvera barnen i bedömningar av verksamheten:

”
”

”
”

”
”

”

”
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”
”

”
”

”I uppföljningen av skolplanen har vi jobbat fram frågor med hjälp av
specialister på varje skolform, ett frågebatteri är speciellt för förskolan,
grundskolans årskurs 3, 6 och 9 och gymnasieskolans årskurs 3...I för-
skolan är det knepigare för där är ju strävansmålen, det har mycket att
göra med lust att lära, trygghet, inflytande och delaktighet, hälsa, hur
man mår. Så även med strävansmålen i ryggen har vi gjort fråge-
batterier, trots att det inte är hårddata. Barnen bedöms inte utan
barnen bedömer själva hur de uppfattar situationen. För det är deras
upplevelse vi måste ta fasta på.”

I kontrast mot detta synsätt, där barns prestationer inte ska bedömas, ser vi i
fallkommunernas skolplaner också exempel på uppnåendemål. I en av de 10
fallkommunerna formuleras tydliga uppnåendemål i skolplanen och kvalitets-
redovisningen, vilket strider mot läroplanen. I kommunens kvalitetsredo-
visning påpekas betydelsen av faktaunderlag i bedömningen av kvalitet:

Ett vanligt problem i utvärderingar, är att man redovisar aktiviteter, inte att man
granskar de resultat man uppnått./.../ I kommunens kvalitetsredovisning kom-
mer vi därför fokusera på att bedöma måluppfyllelsen i dessa utvalda områden.
Målen kommer utvärderas mot bestämda indikatorer: ”Målet är uppnått när...

I kommunens skolplan formuleras gemensamma mål för förskola och skola
bl.a. inom området Kunskap- och språkutveckling där även målindikatorer för
förskolan anges:

Mål: Barn och studerande skall under sin skolgång i XX kommun, ständigt
utveckla kvaliteten på sina muntliga och skriftliga kommunikationsförmågor
Målindikatorer, Förskola, 5-åringar: Målet är nått när varje barn kan återbe-
rätta en saga för sina kamrater i en samlingssituation.

I kommunens kvalitetsredovisning anges att målet är uppfyllt. Liknande
indikatorer finns för språkutveckling i år 8, vilket tyder på en ambition att
skapa enhetlighet i synen på måluppfyllelse. Förvaltningschefen beskriver hur
kommunen vill arbeta med att höja kvaliteten:

”För att ytterligare höja kvaliteten är det viktigt att vi utvecklar våra
system för att följa varje barns/elevs utveckling för att så tidigt som möj-
ligt sätta in adekvata åtgärder. Här blir arbetet med de individuella ut-
vecklingsplanerna viktigt. Förskolans arbete är en viktig grund och för-
utsättning för en god språkutveckling.”
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Lokala planer
I de lokala planerna ser vi flera exempel på när förskolor formulerar egna mål
eller kvalitetsgarantier utifrån strävansmålen, d.v.s. med fokus på vad verksam-
heten ska sträva efter. Måluppfyllelse beskrivs då i termer av att ”alla barn ska
bli sedda, hörda och bekräftade av någon vuxen” och att ”alla barn ska få goda
förutsättningar för lärande”. Detta följs upp bl.a. genom observation och doku-
mentation av barnens arbete och lek samt intervjuer med barnen.

En förskola formulerar sin kvalitetsgaranti enligt följande:

Skapa goda förutsättningar för lärande, utveckling och omsorg. Vi åtar oss att
se till att våra barn ges möjlighet till utveckling och lärande. Vi dokumenterar,
intervjuar och observerar våra barn för att synliggöra barnen och vårt förhåll-
ningssätt till dem, allt för att möta barnen på deras egen nivå.

En annan förskola formulerar sina mål och måluppfyllelse så här:

Mål: Att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka
och lära.

Vi vill uppnå detta genom
– att ge barnen tid att utforska, fundera, förstå och lösa problem, samt ställa

problemlösande frågor

– att hjälpa barnet att söka svar på sina frågor, bejaka barnets olika idéer
och följa upp dem i arbetet

– att göra barnen medvetna om sin egna roll i lärandet och göra dem upp-
märksamma på hur de lär sig

– att utgå från barnens erfarenhetsvärld och intresse i temaarbete

– att låta den fysiska omvårdnaden och omsorgen, påklädning, blöjbyten,
matstunden, vilan etc utgöra tillfällen för upplevelser och inlärning

– utvärdering genom observationer, intervjuer och skattningsschema.

I de lokala arbetsplanerna konkretiseras skolplanens och läroplanens mål på
olika sätt. I målformuleringarna blandas ofta mål, medel och sätt att bedöma
måluppfyllelse. När man beskriver hur målen ska uppnås är fokus är på
pedagogens förhållningssätt, medan utvärdering sker genom observationer,
intervjuer och skattningsscheman (av enskilda barn). I vissa fall innehåller
arbetsplanerna en blandning av strävansmål- och uppnåendemål, vilket tyder
på att man har svårt att skilja mellan de två målnivåerna. Att utvärdera
strävansmålen genom att observera och dokumentera enskilda barn är vanligt
förekommande i fallförskolorna. I vissa fall blir barnens utveckling en mätare
på verksamhetens kvalitet, vilket är tveksamt i förhållande till läroplanens
skrivningar om att det enskilda barnets resultat inte ska utvärderas i förskolan.
På 5 av de 28 förskolor (i 3 av 10 kommuner) som lämnat lokala planer finns

”
”

”

”
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det exempel på egna uppnåendemål för vad barn ska kunna eller prestera samt
hur man kan bedöma måluppfyllelse, vilket inte är i linje med läroplanens in-
tentioner. Ett exempel:

Lpfö 98 uttrycker att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin
motorik......
Därför vill vi uppnå följande mål:
Alla barn har utvecklat sin motorik och fått en god kroppsuppfattning under
förskoletiden.

Målet är uppnått när:
– Alla 5-åringar kan springa och stanna på uppmaning
– Snabbt byta rörelse på uppmaning
– Kan de arton vanligaste kroppsdelarna

Om vi lyckas kommer vi att utvärdera genom: observationer och fotodokumentation

En annan förskola anger i sin lokala arbetsplan att man fokuserar på barns in-
flytande, källsortering och barns språkutveckling. Här utgår man från förskol-
ans läroplan när man formulerat egna mål. Under varje målområde finns också
beskrivningar av hur man kan veta när målet är nått. Ett exempel:

Språk; Mål:
Att kunna göra sig förstådd och förstå andra

Målet är nått när:
– Barnet förstår och agerar när andra berättar något och att barnet kan delta

i samtalet och ställa följdfrågor
– När små barn på uppmaning kan utföra en handling ex hämta något eller

hjälpa någon
– När barn i samtal benämner saker och händelser vid deras rätta namn eller

kan återberätta en saga eller något de varit med om.

Måluppfyllelse utvärderas genom:
Videofilmning, barnintervjuer och lekobservationer

En förskola i en annan kommun har i sin verksamhetsplan beskrivit vissa mål
utifrån vad barnen ”ska kunna”, exempelvis.

Våra mål i arbetet med barnen:
– Att barnen ska kunna lyssna på sina kompisar när de berättar någonting.

Att de ska kunna vänta på sin tur
– Att barnen ska kunna grundläggande saker om sig själva (namn, telenr,

adress, föräldrarnas namn)
– Att barnen, utifrån individuella förutsättningar ska kunna benämna de

”viktigaste” kroppsdelarna.
– Att barnen ska förstå begreppen och kunna de viktigaste prepositionerna

(över-under, bakom-framför m.fl.)

”

”

”
”

”

”
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Förskolan beskriver sen sina åtaganden, hur man uppnår detta och hur
uppföljning av åtagandet kan gå till. Där nämns barnobservationer och
utvecklingssamtal.

På ett par förskolor i en tredje kommun innehåller arbetsplanerna en bland-
ning av strävansmål och uppnåendemål. När det gäller barn och datorer
formuleras uppnåendemålen på följande sätt på de båda förskolorna:

Barnen ska kunna benämna datorns olika delar, det de ser och använder,
såsom dataskärm, mus, tangentbord, CD-rom, högtalare och diskett.”

5–6-åringen ska kunna hantera musen, skriva sitt namn, ha ritat ett ’själv-
porträtt’ och kunna förstå dataprogrammens instruktioner, t.ex. i Pingu och
Mias Mattehus.

Individuella utvecklingsplaner

I fallstudierna framkommer att bedömning av måluppfyllelse även görs i rela-
tion till individuella utvecklingsplaner där mål för enskilda barn formuleras. 
I en departementsskrivelse hösten 2001 föreslogs att alla elever i grundskolan
ska ha rätt till en individuell utvecklingsplan.114 I en därpå följande regerings-
skrivelse föreslogs individuella utvecklingsplaner som ett led i att ge tydligare
information om elevens studieutveckling i grundskolan.115 Där sägs att den ska
stödja elevens kunskapsutveckling, men inte användas för att bedöma den.116 
I dessa båda skrivelser nämns inte att förskolan ska upprätta individuella
utvecklingsplaner. Trots detta kräver hälften av fallkommunerna i sina skol-
planer att förskolorna ska formulera individuella utvecklingsplaner för varje
barn. I en kommun har man tagit fram mallar för utvecklingsplaner som är
gemensamma för förskola och skola (t.o.m. år 3). Ett exempel där planens
funktion beskrivs av en förvaltningschef:

”Den individuella utvecklingsplanen är en överenskommelse mellan för-
äldern och förskolan hur förskolan skall möta det enskilda barnet utöver
det som sägs i läroplanen. För personalen skall utvecklingsplanen fungera
som en pusselbit i planeringen av hela förskolans verksamhet. Utveck-
lingsplanen skall bland annat beskriva förskolans ansvar för en eftersträ-
vad utveckling av det enskilda barnets förmåga på olika områden. Bar-
nets enskilda mål skall förstås utifrån läroplanen i sin helhet. Det är

”

”

114 Ds 2001:19. Elevens framgång – skolans ansvar. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
115 Rs 2001/02:188. Utbildning för kunskap och jämlikhet. Stockholm: Regeringskansliet.
116 a.a., s 19.
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med stöd av observationer, pedagogisk dokumentation, barngruppens
och det enskilda barnets behov, intressen och tidigare erfarenheter och
kunskaper som grund, som personalen och föräldern skall skriva utveck-
lingsplanen.”

I flertalet fallkommuner är det, som tidigare nämnts, vanligt att förskolorna
utformar individuella utvecklingsplaner oavsett om sådana krav finns i skol-
planen. Individuella utvecklingsplaner har olika syften; de kan vara en grund
för planeringen och/eller följa med barnen till förskoleklass och skola:

”Vi har individuella utvecklingsplaner för varje barn. Vi har ett moto-
rik observationsschema som följer barnet från förskolestarten ända upp
till förskoleklassen och till dess ska alla uppgifter vara ifyllda. Dessutom
gör vi en del intervjuer med barnen.” (Förskollärare)

Det är också vanligt att de individuella utvecklingsplanerna används som
grund för utvecklingssamtal med föräldrar:

”I våra utvecklingssamtal med föräldrar går vi igenom alla situationer,
hur barnet fungerar. Där har vi också en ruta där vi skriver vad vi vill
förstärka. På så sätt har vi en utvecklingsplan, men inte så formellt or-
ganiserat.” (Förskollärare)

”När vi pratar med föräldrarna så har vi alltid en deal. Vad kan ni
hjälpa till med hemma? Vad kan vi göra här? Så skriver man under och
har mål, vad är det vi vill till nästa gång vi träffas.” (Barnskötare)

Christina Gars konstaterar i sin avhandling117 att det är förskollärarna som be-
stämmer agendan i samtal med föräldrar. Förskollärarna i studien ansåg att de-
ras eget ansvar främst handlar om att utifrån ett utvecklingspsykologiskt syn-
sätt ”checka av” barnet och att meddela föräldrar om barnet inte följer den
normala utvecklingen. Föräldrar var däremot intresserade av att få kännedom
om vad deras barn gör i förskolan, om barnet har roligt och fungerar socialt.
Dessa resultat tyder på att föräldrar och personal har olika syn på vad som är
relevant information om barnet.

117 Gars, C. (2002) Delad vårdnad? Föräldraskap och förskolläraruppgift i den offentliga barndomen.
Stockholm: HLS Förlag.
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I de individuella planerna delas barns utveckling ofta upp i olika delområden.
Följande exempel är hämtade från två förskolor i olika kommuner:

”Den individuella utvecklingsplanen är gjord så att den är uppdelad i
olika...social, emotionell, motorisk, språklig, skapande och intellektuell
förmåga och sen skriver man en nulägesbild som är positiv och om det
blir svårt i någon situation och förälderns bild.”

”Vi har en sån här lunta på varje barn med alla övningar och där bok-
för vi ju varje termin...man kan alltså följa barnet varje termin och se
dels vad dom gör och hur dom gör det. Plus att vi har mer renodlade
observationsrapporter.”

Vissa förskolechefer och personal uttrycker en skepsis för att använda sig av
individuella utvecklingsplaner och är tveksamma till om de verkligen gagnar
barnen.

”Det har blivit en viktig grej ute på fältet för alla går omkring och oroar
sig för de individuella utvecklingsplanerna och vad de kan leda till. Är
de ett tidigt betyg, ska jag bedöma ett litet barn –man ser kopplingar till
skolans portfolio. Även om det inte är så idag så kan man tänka sig att
den här planen ska följa hela livet. Vad ska jag skriva om den här två-
åringen? Det har skapat en väldig oro. Det finns en risk att man ham-
nar i en betygssättning.” (Förskollärare)

”Det är ett dilemma just nu. För i kommunens förskoleplan kommer 
det att stå att varje barn ska ha en individuell handlingsplan. Vi har
föräldraråd och vi har diskuterat vad en ska innehålla och vem som ska
äga den och hur det gagnar barnet att vi skriver en sådan handlings-
plan. Det är faktiskt ganska svåra frågor, etiska frågor också. Vi har 
haft en utarbetad mall för handlingsplan men i år är vi mer osäkra än
någonsin.” (Förskolechef )

”Min fasa är att man ska börja betygsätta barn som går på förskolan.
Det ser jag redan nu med det här med utvecklingsplaner, jag tycker att
det är på fel väg helt och hållet.” (Barnskötare)
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Målen i den individuella utvecklingsplanen kan formuleras tillsammans med
föräldrarna och huruvida barnet nått målen diskuteras sen med föräldrar i
utvecklingssamtal. En förskola beskriver sina kvalitetsmål och hur de utvärde-
ras på följande sätt:

Mål:
Minst 85 procent av föräldrarna skall som helhet anse att barnen nått sina
individuella mål.

Minst 85 procent av föräldrarna skall som helhet anse att verksamheten
genomsyras av glädje och lek

Utvärdering:
Vid de individuella utvecklingssamtalet med varje förälder skall uppföljning och
utvärdering göras hur barnets enskilda mål har uppnåtts. Här ska kvalitets-
målen utvärderas genom frågorna:
Har ditt barn nått målen i utvecklingsplanen?
Upplever du att lärandet sker genom glädje och lek?

Ovanstående är ett exempel på hur en ny och gammal tradition vävs ihop i
förskolans sätt att utvärdera och beskriva måluppfyllelse; uppnåendet av indi-
viduella mål för varje barn ska ske genom glädje och lek.

Intervjuerna
I fallstudierna har även studerats hur förvaltningschefer, förskolechefer och
personal ser på och bedömer måluppfyllelse i förskolan. I intervjuerna ställdes
frågor som: Hur vet man att man arbetar på rätt sätt i förskolan? Vem avgör
det? Hur bedömer man måluppfyllelse? Nedan har svaren kategoriserats.

Figur 6. I relation till vad eller vilka bedömer man måluppfyllelse i förskolan? Intervjusvar
från förvaltningschefer, förskolechefer och personal.
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I det skriftliga materialet som samlats in och redovisats ovan framgår hur kom-
muner och förskolor i olika planer och dokument beskriver förskolans mål och
måluppfyllelse. I intervjuerna beskriver dock förskolechefer och personal oftast
måluppfyllelse i andra termer än i relation till planer. De fokuserar mer på om
verksamheten som helhet är bra för barnen och om föräldrarna är nöjda. Det
finns en relativt stor samstämmighet kring hur man kan avgöra att man arbe-
tar åt rätt håll. De flesta menar att det märks på barnen (47 svar) och föräld-
rarna (49 svar) om man arbetar på ”ett bra sätt” eller är på ”rätt väg”. I detta
sammanhang hänvisar man ofta till personalens professionalitet och förmåga
att själva bedöma eller ”läsa av” hur väl verksamheten fungerar:

”Dels tror jag på att man måste förlita sig på att de som jobbar inom
förskolan kan veta vad som är bra för barn. Det måste vara ett utgångs-
läge tycker jag. Sedan måste man också ha tilltro till föräldrar som ger
omdömen och självklart måste man kunna, men det är återigen persona-
len som ska kunna läsa av barnen och se om de verkar ha det bra. Bar-
nen själva kan inte uttrycka det egentligen. Det måste vara de som arbe-
tar som ska kunna avgöra det.”  (Förskolechef )

Hälften av de intervjuade framhåller att måluppfyllelse handlar om att barnen
trivs och mår bra och något fler menar att nöjda föräldrar är ett viktigt mått på
en bra verksamhet. De intervjusvar som beskriver barnen som mätare på mål-
uppfyllelse beskriver ofta betydelsen av att barnen är trygga, glada och nöjda.
Det är främst stämningen, klimatet och glädjen i barngruppen som helhet som
lyfts fram. De flesta svaren uttrycker också att när man avgör vad som är ”rätt”
handlar det mer om känsla och en subjektiv bedömning av att barngruppen
fungerar och föräldrar är nöjda, snarare än objektiva mätmetoder. Många näm-
ner att både barn och föräldrar är mätare på att verksamheten fungerar till-
fredsställande:

”Ja det kan man fråga sig. På barnen ska man väl säga. Den största
värdemätaren är hur barnen mår, hur trygga de är här, hur vi lyckas
med att tillfredställa deras behov, hur de kan utveckla de behov de har.
Föräldrarna är också en värdemätare hur nöjda de är, hur de tycker det
fungerar och hur deras barn mår när de kommer hem.”

”Man känner det i barngruppen, man känner det i luften...och man
känner det från föräldrarna, om man får respons.”
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Till skillnad från dessa utsagor som handlar om bedömning utifrån barn-
gruppen som helhet förekommer även svar som handlar om att mer systema-
tiskt kartlägga och bedöma barns individuella utveckling utifrån vissa mål:

”Vi har skattningsscheman där vi tittar på den språkliga och den moto-
riska utvecklingen och begreppsbildningen, socialt och emotionellt...och
ser om det är åldersadekvat eller inte...om de faller inom ramen
utvecklingsmässigt...vi hade ett konsultföretag som hjälpte oss med det,
det var före läroplanen kom.” (Förskollärare)

Det finns också några svar som tyder på att målen kan bli för ambitiösa:

”Så de mål man sätter upp sätter man tyvärr lite väl högt ibland, man
blir för ambitiös och glömmer att det är små barn.”

”Barnen ska så tidigt tränas och läras som om inte livet är ganska långt.
Det finns många år kvar.”

I en grupp av svar (27 st) betonas att utvärderingar är ett kvitto på om man
arbetar åt rätt håll. På kommunal ledningsnivå är medvetenheten hög om att
förskolan är en del av ett mål- och resultatstyrt utbildningssystem och att det
idag ställs ökade krav att synliggöra och beskriva verksamheten i termer av
måluppfyllelse. Den kommunala ledningen beskriver olika strategier för att
bedöma måluppfyllelse i förskolan och att utvärdera verksamheten. Det kan
handla om brukarnas uppfattningar (som mäts via föräldraenkäter), att perso-
nalen själva bedömer sin egen utveckling (självvärdering) men det handlar
även om att göra en bedömning av hur barnen utvecklas i förhållande till olika
mål. En förvaltningschef beskriver hur kommunen arbetar med bedömning av
måluppfyllelse:

”Det är alltid det svåra att hitta det som är mätbart, men det är ju
också så att måluppfyllelse behöver inte alltid vara det mätbara, utan
det är också bedömningar. Så om man jobbar med språkutveckling som
är ett jättestort område för oss, så kan man göra bedömningar både uti-
från barnets talutveckling, verbala förmåga, börja se bokstäver osv. Och
det kommer i deras kvalitetsredovisning och jag försöker utifrån alla en-
heter få fram en sådan sammanfattning. När det gäller trygghet så kan
man ju också bedöma om barnet sover, äter bra på förskolan osv. Men
sen också att man sätter upp kunskapsutvecklingsmål, för de mindre
barnen också och kunna se deras utveckling. Och då är ju dokumenta-
tionen oerhört viktig. Det är fascinerande och jag tycker förskole-
verksamheten har varit skickligare på det än skolan. Just att följa bar-
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nets utveckling och dokumentera den och utifrån det göra individuella
utvecklingsplaner.”

Även förskolechefer och personal nämner att utvärdering är en grund för be-
dömning av måluppfyllelse. Här beskrivs olika metoder och modeller, exem-
pelvis föräldraenkäter, barnintervjuer och individuella utvecklingsplaner samt
specifika utvärderingsmodeller. Flera av dessa används parallellt på vissa för-
skolor:

”Dels har vi enkäten som vi ger till föräldrarna, den tycker jag visar på
om vi nått ut till föräldrarna om det vi gör. Vi skriver en verksamhets-
plan och varje år går vi igenom den om vi ska ändra någonting. Vi lig-
ger i startgroparna för att se över verksamhetsplanen för det gångna året
och se om den ska gälla även för nästa år. Vi har också börjat jobba med
något som vi kallar för kvalitetssäkring där varje avdelning går igenom
målen i verksamhetsplanen. Dels är det tänkt att man ska börja redan
på hösten och titta på de här målen, hur ska vi jobba för att nå upp till
det här och sedan skriva ner. På våren tittar vi igenom detta och ser om
vi nått upp till det vi tänkt oss. Det har vi börjat på och håller på att
träna oss i. Jag har upptäckt att vi måste bli bättre på att utvärdera och
dokumentera verksamheten så att vi ser om når upp till målen.”
(Förskolechef )

Ibland framgår att bedömning av måluppfyllelse är en blandning av subjektiv
och objektiv bedömning. Denna blandning kan ses som uttryck för hur för-
skolans tradition av ”känsla” för vad som är bra möter nya krav på objektiva
metoder. Ett exempel:

”Det gör vi väl nästan allihop: barn, föräldrar och så vi. Vi känner ofta
själva om något varit kanon eller så där och så märker man ju på bar-
nens gensvar. Och sen kommer det ju fram en del i utvärderingar./../
Det är mycket rapporter, kartläggning och dokumentation som har till-
kommit de senaste åren, så det är mycket för chefen att hålla reda på.”

Trots att många av de intervjuade betonar att ”det märks” på barnen om för-
skolan arbetar åt rätt håll så är det endast ett fåtal som nämner utvärderingar
där barnen involveras:

”Genom barnen. Barnens sätt att ta emot saker och om de verkar trygga
och glada, att ingen är ledsen och att de vill gå till förskolan, att de
tycker om och kramas och visar känslor. Om man har en relation till
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barnen så känner man det. Sen gör vi observationer eller utvärderingar
med barnintervjuer där vi frågar barnen olika saker och en del barn
kan ha svårt att uttrycka sig med ord och då har vi ansikten med glada
och ledsna munnar och frågar hur de känner när de är i samlingen, på
gården o s v. Då kommer det ju också fram. Och i samtalen med föräld-
rar ser man ju också.”

Somliga (8 st) menar att även ledningsansvariga och förskolechefer har en vik-
tig roll när det gäller att avgöra om verksamheten utvecklas i rätt riktning:

”De viktigaste värdemätaren är barnen. Annars är det feedback från
förskolechefen.”

Sammanfattning: Förskolans övergång till ett mål- och resultatstyrt
utbildningssystem har fått konsekvenser för synen på måluppfyllelse i
förskolan och hur det kan mätas och bedömas. På kommunal nivå har
man tagit till sig idén om målstyrning och försöker i utvärderingar och
kvalitetsredovisningar synliggöra förskolans verksamhet och bedöma mål-
uppfyllelse. Att formulera mål som är specifika för förskolan och utvärdera
gentemot dessa är inte oproblematiskt.  I flertalet fallkommuner behandlas
förskola och skola gemensamt i skolplan och kvalitetsredovisningar. I
dokumenten läggs tonvikten på det som betraktas som gemensamt vad
gäller verksamheternas uppdrag och mål utan att problematisera att för-
skola och skola delvis har olika typer av mål. Detta leder till att gränsen
mellan strävansmål och uppnåendemål blir flytande och inte synliggörs.
Ibland får det till följd att skolans mål blir norm även vid bedömningar av
förskolans verksamhet. En av de 10 fallkommunerna har i skolplanen for-
mulerat egna uppnåendemål för förskolan, vilket strider mot intentionerna
i läroplanen.

Men det finns också kommuner som formulerat mer verksamhets-
specifika mål utifrån strävansmålen i förskolans läroplan, där målupp-
fyllelse mer systematiskt bedöms i relation till barnens gensvar på det som
verksamheten erbjuder, om barnen är trygga, trivs och har roligt. Detta är
ett sätt att involvera barnen i bedömning av förskolans måluppfyllelse,
utan att bedöma deras prestationer.

I de lokala arbetsplanerna konkretiseras skolplanens och läroplanens
mål på olika sätt. I vissa fall innehåller arbetsplanerna en blandning av
strävans- och uppnåendemål, vilket tyder på att man har svårt att skilja
mellan de två målnivåerna. Att utvärdera strävansmålen genom att obser-
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vera och dokumentera enskilda barn är vanligt förekommande i fallför-
skolorna. I vissa fall blir barnens utveckling en mätare på verksamhetens
kvalitet, vilket är tveksamt i förhållande till läroplanens skrivningar om att
det enskilda barnets resultat inte ska utvärderas i förskolan. Det finns
också exempel på förskolor som, i strid mot läroplanen, formulerat egna
uppnåendemål utifrån vilka barnens prestationer bedöms. En närmare
granskning av förskolornas lokala arbetsplaner visar att 5 av 28 planer 
(i 3 olika kommuner) innehåller olika former av uppnåendemål samt
exempel på hur man kan gå tillväga för att mäta måluppfyllelse.

Resultaten visar att bedömning av måluppfyllelse även görs i relation till
individuella utvecklingsplaner där mål för enskilda barn formuleras. I hälf-
ten av fallkommunerna ställs krav på att förskolorna ska utforma individu-
ella utvecklingsplaner för varje barn, men det finns också många exempel
på att förskolor på eget initiativ utvecklat sådana planer. I en studie kon-
stateras att individuella utvecklingsplaner blivit allt vanligare i förskolan
efter läroplanens införande trots att inga sådana krav ställs i läroplanen. 
Att få en läroplan tycks ha varit en startpunkt för ett sådant arbete då man
upplever att kraven på verksamheten och dokumentationen av den ökat.118

I det skriftliga materialet framgår hur kommuner och förskolor i olika
planer och dokument beskriver mål och måluppfyllelse. I intervjuerna be-
skriver dock förskolechefer och framför allt personal, måluppfyllelse även i
andra termer än i relation till planer. De fokuserar mer på om verksamhe-
ten som helhet är bra för barnen och om föräldrarna är nöjda. Personalen
har ofta en sammansatt syn på måluppfyllelse, gör en bedömning av helhe-
ten och har en utpräglad känsla för när barnen mår bra, när de trivs och
har roligt och när föräldrar har förtroende för och är nöjda med förskolan.
I bedömning av måluppfyllelse beskrivs faktorer som är nära förknippade
med förhållningssätt och relationer mellan barn – personal – föräldrar.
Dessa faktorer är nära kopplade till förskolans uppdrag och strävansmål
som de beskrivs i läroplanen.

I ca en tredjedel av intervjuerna hänvisar man till utvärderingar som en
grund för bedömning av måluppfyllelse. De olika bilder som framträder i
analysen av de skriftliga planerna respektive intervjuerna tyder på att det
finns olika rationaliteter eller sätt att tänka kring bedömning av målupp-
fyllelse. Dessa kan kollidera, men också existera sida vid sida på en för-
skola, en avdelning eller hos en och samma individ.

118 Elfström, I. (2003) Studie om individuella utvecklingsplaner. D-uppsats i pedagogik, Lärarhögskolan i
Stockholm. Manus under arbete.
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Utvärderingen visar att förskolan befinner sig i en brytningstid där en tidi-
gare tradition – byggd på bedömningar av hur verksamheten utvecklas
som helhet – möter nya krav på att synliggöra resultat och tydligare kunna
bedöma måluppfyllelse i relation till enskilda mål och målområden. Utvär-
deringen tyder på att barns utveckling inom olika områden allt oftare blir
en utgångspunkt för att värdera verksamhetens kvalitet.

7.2 Personalens egna bedömningar av verksamheten
i relation till läroplanens målområden

I läroplanens inledande avsnitt beskrivs förskolans värdegrund och uppdrag.
De mål och riktlinjer som därefter följer skall ses mot denna bakgrund. I för-
skolans läroplan anges mål och/eller riktlinjer för följande områden:
• Normer och värden

• Utveckling och lärande

• Barns inflytande

• Förskola och hem

• Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem

I intervjuerna med förskolechefer, förskollärare och barnskötare ställdes frågor
kring hur förskolorna arbetar med att sträva i målens riktning och på vilka
områden man anser att man kommit långt respektive mindre långt. En sam-
manfattning av intervjusvaren ges i följande tabell.

Tabell 24. Egna bedömningar av verksamheten i relation till läroplanens målområden. Inter-
vjuer med förskolechefer och personal. (Antal svar)

Område i läroplanen Kommit långt Kommit mindre långt

Normer och värden 64 2

Utveckling och lärande 47 8

Barns inflytande 39 24

Förskola och hem 40 15

Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem 18 26

Svaren handlar om förskolornas egna bedömningar. En svårighet när svaren
ska tolkas är att olika innebörd kan läggas i uttrycket ”att komma långt” och
att bedömningarna kan variera beroende på vilken ambitionsnivå de inter-
vjuade har. Dessutom har ca 25 procent av intervjupersonerna haft svårt att
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besvara frågan. Trots detta kan svaren ändå ge en grov bild av vad förskolorna
lagt störst vikt vid och hur väl de själva anser att de lyckas i sin strävan till mål-
uppfyllelse inom läroplanens olika målområden.

Vi kan här jämföra med resultaten från kommunenkäten, där förvaltnings-
cheferna fått ange vilka områden vad gäller förskolans verksamhet som priori-
teras i kommunernas skolplaner eller motsvarande dokument (se tabell 4).
Den bild som kommunenkäten ger stämmer i grova drag överens med vad
som framkommer i intervjuerna. Arbetet med värdegrundsfrågor prioriteras
starkast, såväl av kommunerna som lokalt på enskilda förskolor. Även olika
aspekter av utveckling och lärande respektive föräldrasamverkan tillmäts stor
vikt både på kommunnivå och lokal nivå. Barns inflytande prioriteras i kom-
munerna, men här tycks man, åtminstone på vissa förskolor, ha svårare att leva
upp till intentionerna. Frågor kring samarbete med förskoleklass, skola och fri-
tidshem är inte lika högt prioriterade i kommunernas planer och här har man,
med undantag för vissa kommuner och förskolor, inte heller kommit så långt i
praktiken.

Vi ska här redovisa hur förskolorna arbetat med vart och ett av dessa mål-
områden och hur de själva bedömer att verksamhetens utvecklats i relation till
strävansmålen.

Normer och värden

Läroplanen inleds med en uttolkning av vilka demokratiska värden som verk-
samheten i förskolan ska bygga på. Dessa värden överensstämmer också med
artiklarna i FN:s konvention om barns rättigheter. De grundläggande värden
som inledningsvis räknas upp är:119

• varje människas egenvärde och människolivets okränkbarhet

• individens frihet och integritet

• alla människors lika värde

• jämställdhet mellan könen

• solidaritet med svaga och utsatta

• respekten för vår gemensamma miljö

De vuxnas roll som förebilder markeras i läroplanen. Det handlar om att som
pedagog leva som läroplanen lär, d.v.s. att skapa ett öppet och demokratiskt
klimat, där varje barn får uppleva sitt eget och andras värde och får sina behov
och intressen respekterade och tillgodosedda. Personalens förhållningssätt – 
till barnen, föräldrarna och varandra – är centralt.

119 Lpfö 98, s 7.
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Ett tydligt resultat i utvärderingen är att arbetet med värdegrunden priorite-
rats i kommuner och förskolor. Kommunenkäten visar att värdegrunds-
frågorna är det område som prioriterats mest av alla i kommunernas skol-
planer: inte mindre än 77 procent av landets kommuner/kommundelar har
prioriterat värdegrunden. Även fallstudierna visar att värdegrunden är det om-
råde i läroplanen där de flesta förskolor anser sig kommit längst och som de
lagt ner mest arbete på. I intervjuerna med förskolechefer, förskollärare och
barnskötare anger 64 av de intervjuade att de kommit långt i arbetet med nor-
mer och värden, medan endast 2 anser att de inte kommit så långt på detta
område.

Bland personalen menar många att värdegrundsfrågorna är det område i
läroplanen som är lättast att arbeta med, eftersom det omfattar frågor som
man av tradition har betonat i förskolan, inte minst det ”förhållningssätt” till
barn som Barnstugeutredningen lyfte fram på 1970-talet och som präglat en
stor del av verksamheten i förskolan. Värdegrundsfrågorna är således exempel
på ett område som präglas av kontinuitet, d.v.s. att läroplanen bygger vidare på
förskolans tradition och speglar en redan existerande praktik.120 I intervjuerna
finns det exempel på att personalen lägger olika innebörd eller tyngdpunkt i
begreppet normer och värden. Många lyfter fram de vuxnas förhållningssätt
och roll som förebild, andra talar mer om hur barnen ska uppföra sig och för-
hålla sig till varandra:

”Förhållningssättet. Hur man själv är mot barnen och hur vi är mot
varandra som vuxna.” (Förskollärare)

”Vi lägger mycket vikt vid hur barnen ska vara mot varandra. Det är
väl den grejen som vi är stenhårda med här. Man får inte säga vad som
helst till varandra eller uppföra sig hur som helst...här är man snäll, sä-
ger förlåt och kramas.” (Förskollärare)

Innebörden i normer och värden kan också handla om att respektera olikhet
och alla människors lika värde oavsett ras, religion och härkomst:

”Värdegrunden på vår förskola är rätten till olikhet och till lika värde,
oavsett kön, religion, social och kulturell bakgrund, handikapp. Det är
något som alla vill att vi ska arbeta för här.” (Förskolechef )

120 Se t ex Johansson, E. (2003)  Möten för lärande. Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan.
Forskning i Fokus, nr 6. Stockholm: Skolverket.
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Spänningen mellan hänsynen till gruppen (regler för samvaron i förskolan)
och den individuella friheten är något man brottas med på många förskolor:

”Man måste kunna samspela i en grupp för livet är ju så. Man känner
att det är en fråga som på något sätt kommit tillbaka. Om det är så att
det är du och dina behov som ska styra så blir det jättetokigt. Det är de
egna behoven och andras behov i ett samspel...man ska respektera
varandra.” (Förskollärare)

I intervjuerna ges exempel på vardagliga situationer där man arbetar med nor-
mer och värden, t.ex. hur man pratar med barnen för att lösa konflikter:

”Det är ju konflikter varje dag någon gång...och det är vi bra på, vi för-
söker reda ut det och vi pratar lugnt med barnen, man behöver inte bli
arg, utan man pratar och förklarar och barnen får säga vad de tycker
och förklara...att man ska respektera varandra och kan ha olika åsikter,
att alla får säga vad de tycker.” (Förskollärare)

Att barnen ska utveckla empati är något som ofta återkommer i svaren:

”Varje barn ska utveckla öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar och för-
måga att leva sig in i andras situation. Empati är något som ligger mig
varmt om hjärtat. Vi jobbar mycket med empati redan när de är små
och föräldrarna märker det hemma också. Det är något som man bär
med sig och som är viktigt i vårt samhälle, som är lite empatilöst.”
(Barnskötare)

Frågor om jämställdhet mellan könen behandlas knappt alls när man ger ex-
empel på hur man arbetar med värdegrunden. På två förskoleavdelningar har
man dock uppmärksammat problematiken p.g.a. ojämn könsfördelning i de
egna barngrupperna.

Utveckling och lärande

I den inledande texten till målområdet i läroplanen anges:

Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik där omvårdnad, om-
sorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten
skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och
lärande/.../ Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för
den pedagogiska verksamheten.121

121 Lpfö, s. 12.
”

”
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Detta område i läroplanen handlar om att förskolan ska främja barns utveck-
ling i vid mening, t.ex. deras identitet, självständighet och tillit till sin egen
förmåga. Dessutom skall förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sin för-
måga inom en rad olika områden. I sättet att se på barns utveckling och lär-
ande bygger läroplanen till stor del vidare på förskolans tradition, med en hel-
hetssyn på barn och där barn lär hela tiden, med alla sina sinnen och i alla
sammanhang. Samtidigt kan man, bland annat i den starka markeringen av
barnperspektivet och barns inflytande, se ett visst nytänkande i läroplanen.

Fallstudierna visar att utveckling och lärande är det område där förskole-
chefer, förskollärare och personal anser sig kommit längst om man undantar
värdegrundsfrågorna: 47 av de intervjuade anser att man kommit långt, medan
8 anser att man kommit mindre långt i förhållande till målen.

I läroplanen anges att förskolans ska främja lärande ”vilket förutsätter en
aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i begreppen kunskap och läran-
de.” Som framgått av tidigare avsnitt i denna rapport uppfattas lärande i för-
skolan på delvis olika sätt (jfr avsnitt 6.1: Synen på uppdraget). Detta visar sig
även i svaren på denna fråga. Många menar att lärande i förskolan syftar till att
barn ska utveckla tilltro till sin egen förmåga. En utgångspunkt är att ta tillvara
och utgå från barnens intressen. En annan är det informella lärandet, att barn
lär hela tiden med alla sina sinnen. Några exempel:

”Det handlar om att lyfta det som barn är intresserade av...att vidareut-
veckla och jobba med det över tid i stället som man gjorde förr när man
arbetade med Ekorren vecka 3 och Blåbären vecka 4. Då var inte en
kotte intresserad.” (Förskolechef )

”Man lär ju hela dagen...att man tar tillvara lärandesituationerna,
t.ex. att det inte bara handlar om påklädning att man utnyttjar
stunden...höger och vänster fot.” (Förskolechef )

Andra ger lärandet en annan innebörd och menar att det finns vissa bestämda
kunskaper och färdigheter som barnen måste lära sig i förskolan, inte minst
som förberedelse för skolan:

”Oj, det är mycket de måste lära sig. Vi har olika mål för hur mycket
barnen ska kunna inom olika områden i olika åldrar. Motoriken, hur
de håller i pennan när de skriver. Det kan vara att vi lär dem klippa
och klistra o.s.v. då att de är förberedda till för skola. Vid maten försöker
vi lära dem att använda kniv och gaffel, de äldsta får breda sina smör-
gåsar själv. Det är viktigt att vi peppar barnen så att de inte kommer till
skolan och tror att de ska få hjälp att äta. Barn som har problem hjälper
vi extra med språket.” (Förskollärare)
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Många av de intervjuade framhåller det positiva i förskolans sätt att arbeta och
pekar på skillnader mellan förskola och skola, men också på hur man i prakti-
ken försöker samordna lärandet i förskola och skola:

”När det gäller kunskaper och färdigheter har vi försökt skapa gemen-
samma planer i ett övergångsskede under rubriker som är skolans
ämnen...jag tycker att det är förskolans arbetssätt som ska synas i för-
skoleklassen och ettan...att tillvarata varje situation i vardagen, att inte
skapa speciella situationer där man arbetar med matematik eller
svenska.” (Rektor)

Relativt många menar att det skett ett nytänkande i synen på barns lärande
och det egna sättet att arbeta:

”Lärandet har förstärkts, man ser det kompetenta barnet mer. Vi arbetar
mer med barns lärande i dag.” (Förskolechef )

”Vi jobbar väldigt Reggioinriktat, vilket innebär ’det man lyser på
växer’. Vi försöker lyfta barnet genom att peka på det som barnet kan,
inte klanka ner på det de inte kan. Det är grunden och det kan man
också hitta i läroplanen. Sedan att det ska finnas material tillgängligt...
Vi ger barnen ansvar och utmaningar, så fort de är tillräckligt stora ska
de få nya utmaningar som ska vara lagom avvägda för den ålder där de
är.” (Förskollärare)

I direktiven till Barnomsorg- och Skolakommittén framhålls bl.a. språkets och
lekens betydelse för barns lärande i förskolan. Det enskilda område som oftast
tas upp i intervjuerna är just språk och språkutveckling, medan endast ett fåtal
spontant tar upp lekens betydelse:

”Vi jobbar med språkpåsar, flanosagor, ord, namn – det är mycket
språkligt. Vi läser väldigt mycket med barnen...benämner språkligt det
vi gör och pratar mycket. Vi ser till att man har ett bra språk även sins-
emellan på avdelningen.” (Förskollärare)

”Vi har jobbat mycket med språket och har utvecklat lärandet, bl.a. i ett
språkprojekt.” (Förskollärare)

”Lärandet genom leken är viktigt. Att vi har förstått att leken är inte
bara lek...att barnen utvecklas genom leken och där lär sig mycket av
allting – räkna, skriva, läsa.” (Barnskötare)
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Men även andra områden, som t.ex. matematik eller musik, lyfts fram på vissa
förskolor:

”Matematik i vardagen...det får vi in då de dukar, man räknar tallri-
kar, man räknar hur många som är här...vi har satt upp siffror på väg-
gen och gjort det tillgängligt...en del gör små skrivböcker där man skri-
ver 1+1...att man stimulerar intresset, funderar på vad matematiska
begrepp är och använder det i vardagen.” (Förskolechef )

”Det vi kommit långt med är musik och rytmik, glädjen man får genom
musiken...och att barnen ska få så många uttrycksmöjligheter som möj-
ligt eftersom de inte har språket.” (Förskollärare)

På vissa småbarnsavdelningar vill man arbeta mer med barns lärande, men det
kan hända att arbetsvillkoren inte tillåter detta i den utsträckning man önskar:

”Utveckling och lärande är sådana saker som man känner att man inte
hinner med på en småbarnsavdelning...men de lär sig hela tiden, det
gäller att låta dem vara och se vad de håller på med...och just det här
med skapande så skulle man gärna ha vatten och färg framme hela ti-
den, men det går inte när man har så många barn, man hinner inte
riktigt.” (Förskollärare)

I intervjusvaren finns en skillnad mellan större (storstäder, förorter och större
städer) och mindre kommuner (mindre städer, landsbygds- och glesbygds-
kommuner) när det gäller utveckling och lärande. I den förra typen av kom-
muner anser 30 att man kommit långt och 1 att man kommit mindre långt. I
den senare typen av kommuner anser 17 att man kommit långt och 7 att man
kommit mindre långt. En möjlig förklaring till dessa variationer kan vara skill-
nader i kommunernas satsningar på kompetensutveckling.

Barns inflytande
Ett annat område som lyfts fram i läroplanen, och som ligger nära värdegrun-
den, är barns inflytande. I läroplanen anges följande mål för barn inflytande:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga

– att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka
sin situation

– att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

– att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika
former av samarbete och beslutsfattande122

122 Lpfö 98, s 14. ”

”
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Målen innehåller en blandning av formellt och informellt inflytande, men det
handlar även här mycket om personalens förhållningssätt. I kommunenkäten
framgår att är barns inflytande är ett prioriterat område i många kommuners
skolplaner (73 procent). De 10 kommuner som ingår i fallstudierna har i sina
skolplaner oftast formulerat mål för barns och elevers inflytande som är ge-
mensamma för förskola och skola. Där beskrivs ofta formella forum för infly-
tande som t.ex. klassråd och elevråd. Fallstudieintervjuerna tyder på att barns
inflytande är ett område, där det är relativt svårt att omsätta läroplanens mål i
praktiken, jämfört med vissa andra områden. Av de intervjuade anser 34 att
man kommit långt medan 24 anser att man kommit mindre långt i förhål-
lande till läroplanens intentioner.

Barns inflytande kan se ut på olika sätt och ske på många olika plan. En
grundläggande tanke i läroplanen är att barn genom ökat inflytande kan ut-
veckla en förståelse för grundläggande demokratiska värden. I likhet med and-
ra målområden ser vi att de intervjuade lägger olika innebörd i begreppet barns
inflytande, vilket också får konsekvenser för hur man arbetar. Det finns en
skiljelinje mellan de som betonar det formella inflytandet och de som lägger
större vikt vid det informella. Vissa ser inflytande som liktydigt med formellt
inflytande – t.ex. att träna demokratiska sammanträdesliknande former – och
ser också svårigheter med detta:

”Samlingarna är ju sådana där punkter som man får öva sig. Vi har
inte några möten där någon är ordförande och så här, det tycker jag kan
komma när de klarar att skriva sina protokoll själva och så långt har vi
inte kommit.” (Förskolechef )

Andra menar att inflytande i förskolan mer handlar om barns informella infly-
tande och att barnens idéer och intressen kan genomsyra i stort sett alla verk-
samhet på förskolan.

”I ett frågande eller forskande arbetssätt kommer barnens frågor och uti-
från det spinner personalen vidare. På det viset har de inflytande de här
små...personalen är duktiga på att ta tillvara deras undringar och
funderingar, även om de inte kan ha det inflytande som skolbarnen 
kan ha.” (Rektor)

Dessa skillnader i sättet att se på barns inflytande slår igenom när förskole-
chefer och personal beskriver möjligheterna att arbeta med inflytande bland
små barn. Om man enbart ser till formella former för inflytande är det svårare
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att ge små barn inflytande, jämfört med om man är lyhörd för barnen i det
dagliga arbetet:

”Det låter så högtravande. Kan små barn ha inflytande?...Då tänker
man hur ska det gå, vi kan väl inte ha klassråd i förskolan.” (Rektor)

 ”Barns inflytande bland de minsta barnen handlar mycket om att man
lyssnar på dem, vad de tycker och vad de vill. Det är viktigt att man an-
vänder språket för att prata med dem och diskutera med dem, även om
de ibland inte har det verbala språket så gäller det att försöka förstå
dem.” (Förskollärare)

”Genom att vara lyhörd, speciellt för ettåringarna då det inte har så
mycket språk, de tar en i handen och pekar och uttrycker med hela krop-
pen vad de vill. Ju mer språket kommer desto mer tar det över. Att fråga
barnen vad de vill och fråga för att få veta vad de vill även om man inte
alltid kan genomföra det.” (Förskollärare)

En vanlig form för inflytande i förskolan är omröstningar av olika slag. Barnen
får själva ge förslag på bl.a. sånger, lekar och utflyktsmål eller välja ett av flera
alternativ som personalen föreslår:

”Vi har många demokratiska omröstningar om man ska vara inne eller
ute på eftermiddagen. Vid samling i bland har jag tänkt ut att vi ska
göra de här rimmen eller ramsorna, men så dyker det upp något, t.ex.
som hände på gården, och då får man släppa det. Det är också deras in-
flytande. Att jag inte kör vidare på det som jag hade tänkt att göra.”
(Barnskötare)

Att involvera barnen i utvärderingar kan vara ett sätt att öka deras inflytande.
Detta förekommer på några förskolor, men är inte särskilt vanligt. Ett exempel:

”Barnen ska vara med och bestämma eller påverka och de ska utvärdera
det hela också, t.ex. kan de få rita och berätta vad som är roligt.”
(Förskollärare)

Sättet att se på och arbeta med planering har stor betydelse för barns möjlighe-
ter till inflytande. Några menar att barnen har ett ganska begränsat inflytande
inom de ramar som de vuxna bestämmer. Ofta är det rutinerna eller den fast-
lagda planeringen som styr. Andra menar att det är svårt att ge barnen infly-
tande när man har stora barngrupper.
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”Det är möjligt att vi skulle kunna bli bättre på det, kanske lyssna lite
mer till barnen. När man har en stor barngrupp och många småbarn
känner man att man blir lite auktoritär, man styr lite för att arbetet ska
flyta.” (Förskollärare)

Många menar att de inte kommit så långt ännu i arbetet med barns inflytande,
men att de har ambitioner att prioritera detta framöver:

”Barns inflytande är ett utvecklingsområde som vi håller på med nu.
Vi har kanske jobbat med det, men vi har inte varit riktigt medvetna
om hur, så det är något som vi har med i vår lokala arbetsplan.”
(Förskollärare)

En förklaring till svårigheter med att utveckla barns inflytande, vilket också
påtalas i vissa intervjuer, är de stora barngrupperna som medfört att verksam-
heten blivit mer strukturerad än tidigare. Det finns då lite utrymme för barns
initiativ och möjligheter att utöva inflytande över sin vardag. En annan förkla-
ring kan vara att det är ett område i läroplanen som präglas av nytänkande och
att många förskolor saknar erfarenhet av hur man medvetet kan arbeta med
barns inflytande. Om man ständigt är lyhörd för barns tankar, åsikter och sig-
naler tycks det vara betydligt lättare att ge barnen inflytande i förskolan än om
man enbart ser till formella former för inflytande.

Förskola och hem
Ett centralt tema i svensk barnomsorgspolitik och i läroplanen är relationen
mellan förskola och hem. Föräldrars inflytande över förskolans verksamhet är
ett område som diskuteras alltmer, men föräldrars möjligheter att engagera sig
i förskolan och att utöva inflytande kan variera. I Barnomsorg- och Skolakom-
mitténs slutbetänkande sammanfattas tankegångarna kring föräldrasamarbete
och inflytande. Kommittén slår fast att föräldrarna har det yttersta ansvaret för
sina barn men att det idag är flera som delar på rollen som vägledare in i vux-
envärlden; föräldrar, förskola, skola och skolbarnsomsorg. Vidare sägs:

Vikten av att förskola och föräldrar samarbetar och att föräldrarna har insyn
och inflytande över förskolans verksamhet måste beaktas i allt högre grad.
Idag råder en osäkerhet från både personal och föräldrar om hur och under
vilka villkor föräldrasamverkan och föräldrainflytande på ett djupare plan kan
utvecklas. Föräldrar har olika vardagsvillkor och olika möjligheter att delta i
förskolans verksamhet. Insyn och inflytande är dock en demokratifråga som
personalen har skyldighet att i största möjligaste mån främja.123

123 SOU 1997:157, s 62–63.
”

”
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I läroplanen anges att det är vårdnadshavarna som har ansvaret för sina barns
fostran och utveckling. Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa
bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och
mångsidigt. Förskolans arbete skall därför ske i nära samarbete med hemmen
och föräldrarna ska också ha inflytande över verksamheten.

Kommunenkäten visar att frågor kring föräldrasamverkan och föräldrain-
flytande prioriteras högt i många kommuner (73 procent). Fallstudierna visar
också på att förskola och hem är ett område där förskolechefer och personal
anser sig ha kommit relativt långt: 40 av de intervjuade anser att man kommit
långt, medan 15 anser att man kommit mindre långt i förhållande till målen.

Det finns olika grader av samverkan, som kan ske i både formella samman-
hang och vara av mer informellt slag. Kontakten med föräldrar och familjer
sker på många olika sätt: dagligen i samband med att barnen lämnas och häm-
tas, i samband med utvecklingssamtal, vid föräldramöten, ”drop in” samt vid
olika typer av fester. På vissa förskolor har man ”arbetslördag” tillsammans
med barnens familjer någon gång om året då man t.ex. städar gården, planterar
växter eller lagar lekutrustning. Många förskolor hämtar också in föräldrars
åsikter via föräldraenkäter. På vissa förskolor har föräldrarna också inflytande
via föräldraråd. Ett exempel:

”Jag tycker att vi har ett bra samarbete med föräldrarna. För det första
så har vi ju den dagliga kontakten och det är ju den som är viktigast.
Sen har vi ju föräldramöten, utvecklingssamtal, vårfest och grillfester och
sedan har vi något som heter arbetskvällar då de kommer hit och hjälper
och sedan har vi ju förskoleråd....Jag tror att föräldrarna tycker att det
är lagom och jag tycker att det är bra också.” (Barnskötare)

Många som anser att förskolan kommit långt i samarbetet med hemmen jäm-
för med tidigare. En anledning till detta är att personalen i förskolan blivit mer
professionell, ser föräldrar som en tillgång och har förmåga att avgöra vad som
är förskolans respektive hemmets ansvar:

”Det har blivit mycket, mycket bättre med åren...för länge sedan fanns
det mycket mera av att man kunde mer än föräldrarna, men det har
blivit en mycket bättre balans. Föräldrarna tas tillvara på ett helt annat
sätt, de lyssnas på och respekteras på ett helt annat sätt i dag.”
(Förskolechef )
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Att arbeta med dokumentation kan underlätta samarbetet med föräldrarna,
som därigenom får ökad insyn i verksamheten:

”Vi dokumenterar med digitalkamera och det är något som fångar
föräldrarna...den mesta dokumentationen är att vi berättar för föräld-
rarna. Få föräldrar här har bråttom och det är skönt för att då hinner
man berätta väldigt mycket muntligt vad barnen har sagt under dagen.
Sedan har vi de längre perspektiven då vi har uppföljnings- och
utvecklingssamtal.” (Förskollärare)

Vissa menar att föräldrarna inte har så mycket inflytande över verksamheten,
främst beroende på att de saknar tid eller intresse:

”Föräldrar har inte något inflytande över den dagliga verksamheten här.
Ibland upplever jag det så att föräldrar har nog med sitt jobb och de
upplever att de kan detta. De litar på oss och överlämnar den biten till
oss.” (Förskollärare)

Det kanske mest påfallande i fallstudierna när det gäller relationen förskola –
hem är skillnaderna mellan förskolor i olika typer av områden (jämför avsnitt
6.4: Förskolan som stöd för familjen). På förskolor belägna i högresursom-
råden beskriver personalen ofta föräldrarnas engagemang som en orsak till att
samarbetet fungerar bra. På förskolor belägna i lågresursområden framhåller
man betydligt oftare svårigheter vad gäller samarbetet. Vi ska här ge exempel
från två förskolor i samma kommundel, men med olika upptagningsområden.
På den ena förskolan, belägen i ett villaområde med engagerade och hög-
utbildade föräldrar, framhåller man det goda samarbetet:

”Vi har ett väldigt tätt föräldrasamarbete, som jag berättat om. Sen har
vi en enkät till föräldrarna varje år som vi går igenom väldigt noga på
en arbetsplatsträff. Föräldraenkäterna går ut på våren och sedan går vi
igenom på föräldrasamtalen i början på hösten vad som sagts och så. Sen
försöker vi vara lyhörda på föräldrasamtalen, när vi möts i hallen och
försöker tillmötesgå dem om vi kan.” (Förskollärare)

På den andra förskolan, belägen i ett höghusområde med hög andel invandrar-
föräldrar, beskriver man stora svårigheter dels beroende på föräldrarnas bris-
tande intresse, dels på grund av kulturskillnader:

 ”De flesta föräldrar är ju ganska ointresserade av vår verksamhet, det
måste jag säga. Vi har haft föräldramöten och så där men de blir väldigt
få som kommer och man får inte så mycket frågor och undringar, det är
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svårt. Vi har ju försökt att starta ett förskoleråd här men det gick inte,
det fanns ju liksom inget intresse. Jag tror att man som förälder i huvud-
sak är intresserad av sitt eget barn och hur det har det, om det har ätit
och sovit. Jag tror tyvärr så är det så. Medan politiker och tjänstemän
tror att föräldrar är en grupp som är väldigt intresserad av innehållet i
vår verksamhet, men så upplever jag inte att det är. Möjligen i förskolor
i innerstaden eller områden där föräldrar är välutbildade och etable-
rade, kanske det är på ett annat sätt men här är det intresset noll, vi
märker ju att det finns föräldrar som efter flera år inte vet vad persona-
len heter i förnamn. Så att intresset är inte så stort.” (Förskolechef )

”Det är den tyngsta biten tycker jag i de här områdena, det är
föräldrasamverkan. Det är den tyngsta biten för att dom har så olika
förhållningssätt till barnen, en annan syn på barnen...Vi kan inte ens
förstå i vilka banor dom tänker. Då inser man att många av dom här
barnen lever i två olika världar. Vi har slutat med föräldramöten för det
fungerade inte alls.” (Förskollärare)

Vissa intervjuer tyder på ett nytänkande i samarbetet mellan förskola och hem,
där föräldrar idag alltmer betraktas som en tillgång. Andra lyfter fram de mer
formella och inarbetade formerna för samverkan – föräldramöten, utvecklings-
samtal, drop-in kaffe osv.

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
Enligt läroplanen skall förskolan sträva efter att nå ett förtroendefullt samar-
bete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsi-
diga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Enligt kommunenkäten är samverkan med de nämnda verksamhetsformer-
na inte lika högt prioriterat i kommunernas skolplaner som andra målområden
i läroplanen – endast i 45 procent av kommunerna prioriteras sådan samver-
kan. Fallstudierna visar också att detta är det område i läroplanen där man
anser att man lyckas sämst i förhållande till läroplanens intentioner: 18 av de
intervjuade anser att man kommit långt, medan 26 anser att man kommit
mindre långt när det gäller samverkan med förskoleklass, förskola och fritids-
hem. Hur väl samverkan fungerar beror i hög grad på det fysiska avståndet
mellan institutionerna. När man är integrerade lokalmässigt eller har en ge-
mensam gård fungerar samverkan i regel bättre:

”Vi har mycket samarbete med förskoleklassen...det har ju med närheten
att göra. Det är alltid några stunder varje vecka, vi är alltid välkomna
dit in...den här spontana kontakten finns hela tiden...Och det har stärkt
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barnen, de vet att vi känner varandra och de tycker att det är roligt att
våra gamla barn kommer in.” (Förskollärare)

I allmänhet har förskolan det tätaste samarbetet med förskoleklassen, medan
samarbetet med de andra verksamheterna är mer sporadiskt eller, i vissa fall,
obefintligt:

”Vi har samarbete med förskoleklassen, men vi har inget samarbete med
fritidshem eller skola.” (Förskolechef )

I fallstudierna kan vi se en del exempel på att samverkan med förskoleklassen
sker i form av överlämnande av dokument där barnens individuella utveckling
har dokumenterats. Samverkan sker också i form av besök i den nya verksam-
heten. Samarbetet mellan förskolan och förskoleklassen är intensivast på våren,
i samband med att man utarbetar former för och arbetar med de äldre barnens
övergång till de nya verksamheterna:

”Samarbetet med förskoleklassen är ganska bra utvecklat: Förskolan gör
ett förslag till gruppindelning i förskoleklasser, det finns en inskrivnings-
plan och barnens utvecklingsdokument gås igenom och skickas med till
förskoleklassen.” (Förskollärare)

”Vi har fem olika träffar med förskollärarna i förskoleklass, där även
föräldrarna är med, från mars fram till midsommar och veckan efter
midsommar flyttas barnen över.” (Förskollärare)

I en av fallkommunerna tycks samverkan vara mer utvecklad än i övriga kom-
muner. I samband med att förskolan fick en läroplan satsade kommunen på
gemensam kompetensutveckling för alla lärare från förskola till gymnasium
utifrån läroplanens tankar om förskolan som det första steget i det livslånga
lärandet. Nästan samtliga intervjuade i kommunen anser att samverkan i stort
sett fungerar bra med alla verksamheterna, även om samverkan med förskole-
klassen också här fungerar bäst. I intervjuerna hänvisar man bl.a. till de rutiner
för överlämning som skapats och dokumentationens betydelse i samman-
hanget:

”Vi hälsar på i förskoleklassen vid fyra inskolningstillfällen, vi har en
överlämningskonferens i april där man berättar om varje barn och
lämnar dokumentation om barnen.” (Förskollärare)
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I fallstudieintervjuerna har vi inte fått så mycket information om vad över-
lämningssamtalen handlar om. Man kan fundera över på vems villkor som
samverkan sker. Sker den utifrån förskoleklassens och skolans behov av att få
kunskap om barnets utvecklingsnivå eller utifrån förskolans kunskap om
barnens behov och förutsättningar, vilket bl.a. skulle kunna påverka grupp-
indelningarna i förskoleklassen? Ett generellt mönster i kommunerna är annars
att förskolan  i allmänhet har minst samverkan med skolan. Sedan förskole-
klassen infördes har man ofta kontakt med förskoleklassen, medan övriga
kontakter mellan förskola och skola minskat:

”Samverkan med förskoleklass känns jättebra...däremot är det en skarp
gräns mellan förskola och skola...men förskoleklassen blir ju mer och mer
skola, den hör till skolan rent organisatoriskt.” (Rektor)

Men många menar att även kontakten med förskoleklasserna försämrats jäm-
fört med tidigare, då sexårsverksamheten var förlagd till förskolan:

”Förut hade vi ett väldigt tätt samarbete med förskoleklassen, när den
var som en avdelning här på förskolan. Men nu från augusti har de
flyttat till skolan.” (Rektor)

Sammanfattning: Värdegrunden (normer och värden) är det område som
prioriteras i de flesta kommunala skolplaner och det är också det område i
läroplanen där de flesta förskolor anser sig ha kommit långt. Även frågor
kring utveckling och lärande respektive föräldrasamverkan tillmäts stor
vikt både i skolplanerna och i förskolorna. När det gäller utveckling och
lärande finns en skillnad såtillvida att förskolor i storstadsområden och
större städer anser sig ha kommit längre än förskolor i mindre kommuner.
Barns inflytande är ett prioriterat område i kommunernas skolplaner, men
här tycks förskolorna ha svårare att leva upp till intentionerna. Frågor
kring samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem är inte lika högt
prioriterat i skolplanerna och här anser också förskolorna själva att de inte
kommit lika långt som på andra områden.

På vissa områden fångar läroplanen in sådant som finns förankrat i för-
skolans tradition, t.ex. i markeringen av värdegrunden och betydelsen av
samverkan mellan förskola och hem. Här finns en kontinuitet i synen på
förskolans uppdrag. På andra områden kan man se att förskolans uppdrag
förnyas eller vidgas. Detta gäller bland annat i den ökade betoningen på
lärande och barns inflytande. I intervjusvaren ser vi hur målen tolkas på
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delvis olika sätt och att begreppen ges olika innebörd. Detta får också olika
konsekvenser för hur arbetet utformas. Det förekommer olika sätt att tolka
och se på t.ex. värdegrunden, samarbetet med familjen, barns utveckling
och lärande och barns inflytande. Det tycks också finnas större samsyn
kring de målområden som är välkända och inarbetade, än kring sådana
som är nya i förhållande till förskoletraditionen. På de sistnämnda områ-
dena är skillnaderna i synsätt större. Utvärderingen tyder på att läroplanen
fått starkare genomslag eller förankring inom områden som är förankrade i
förskolans tradition, men också inom området utveckling och lärande
anser flertalet att man kommit långt. Däremot har läroplanen fått mindre
genomslag på vissa områden som tidigare inte betonats så starkt i förskolan 
(t.ex. barns inflytande och jämställdhetsfrågor). Detta kan jämföras med
erfarenheterna från en studie av skolutveckling i spåren av den senaste
läroplanen för grundskolan (Lpo 94), där det visade sig att de mer
traditionsstyrda delarna i läroplanen tenderade att leva vidare i skolans
praktik, medan sådana delar som i någon mån utmanade traditionen hade
svårare att få genomslag.124

Utvärderingen tyder också på att olika strukturella faktorer kan försvåra
arbetet med att sträva i målens riktning. Stora barngrupper kan lägga
hinder för att förskolan utvecklar barns inflytande och förskolans upptag-
ningsområde och föräldrars intresse och engagemang har betydelse för hur
samverkan mellan förskola och hem fungerar.

124 Carlgren, I. & Hörnquist, B. (1999) När ingen facit finns: om skolutveckling i en decentraliserad skola.
Stockholm: Skolverket.
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8. Sammanfattning och diskussion
Förskolan har under hela sin uppbyggnad tillhört den sociala sektorn och varit
en viktig del av svensk familjepolitik. Reformen, som i sin helhet genomfördes
1998, innebär bl.a. att förskolan numera ingår i och utgör det första steget i
det samlade utbildningssystemet för barn och ungdom. Motiven till reformen
var flera. I ett internationellt perspektiv betonas alltmer utbildningens bety-
delse för länders ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft. I regeringsför-
klaringen 1996 fastslogs att förskolan, skolan och skolbarnsomsorgen skulle
integreras för att förbättra grundskolans första viktiga år. Där sägs även att det
livslånga lärandet skall vara en hörnsten i utbildningspolitiken och att en ge-
mensam syn på utveckling och lärande bör genomsyra alla verksamheter som
riktar sig till barn och unga.

En viktig del i reformen är införandet av förskolans läroplan (Lpfö 98) som
är bindande för alla förskolor.125 Läroplanen syftar till att skapa förutsättningar
för en likvärdig förskola med hög kvalitet. Den uttrycker en politisk vilje-
inriktning samtidigt som målen är generella och övergripande.

Förskolans läroplan har flera likheter med den obligatoriska skolans. Det
finns dock en avgörande skillnad. Förskolans läroplan innehåller endast
strävansmål och anger vad ”förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar”
i olika avseenden. Målen har således fokus på verksamhetens processer. En
konsekvens av detta är att det enskilda barnets resultat inte ska bedömas eller
utvärderas. Detta uttrycks tydligt i förskolans läroplan:

I förskolan är det inte det enskilda barnets resultat som skall utvärderas.
Betyg eller omdömen utfärdas inte. Förskolan bedriver en pedagogisk verk-
samhet i vilken barn kan börja vid olika åldrar och delta i under olika lång tid.
Förskolan skall vara trygg, utvecklande och lärorik för alla barn som deltar
utifrån vars och ens förutsättningar.126

Förskolans läroplan skiljer sig därmed från skolans där även uppnåendemål
formuleras och där elevernas prestationer – som ytterst uttrycks i betygen – är
ett viktigt resultatmått. Tyngdpunkten i förskolans läroplan ligger däremot på
att barn ska utveckla lust och nyfikenhet samt en tilltro till sin egen förmåga –
inte uppnå en viss bestämd kunskapsnivå.

125 Reformen syftade inte enbart till att ta fram ett nytt måldokument för förskolan. Även den obligatoriska
skolans läroplan (Lpo 94) har reviderats för att också omfatta fritidshemmet och förskoleklassen. Lpo 94
innehåller numera skrivningar om betydelsen av lek, skapande och omsorg om hela individen.

126 Läroplan för förskolan. Lpfö 98. Stockholm: Utbildningsdepartementet; s 4.

”

”
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Den studie som redovisats i denna rapport är den första nationella utvär-
deringen av förskolan efter reformen och läroplanens införande. Utvärderingens
övergripande syfte är att belysa hur förskolan utvecklats efter reformen och studera
reformens betydelse för denna utveckling. Utvärderingen har karaktär av en läges-
beskrivning av förskolans kvalitet några år efter reformens införande. Vid be-
dömningen av kvalitet är utgångspunkten de krav som ställs på förskolan i
skollagen samt de mål och intentioner som formuleras i läroplanen. Utvär-
deringen studerar olika kvalitetsaspekter – struktur-, process- och resultat-
kvalitet – och utgör ett underlag för hur måluppfyllelse i förskolan kan be-
dömas. I utvärderingen studeras måluppfyllelse med utgångspunkten att
strävansmålen fokuserar processer i verksamheten. Därför kan förskolornas
egna beskrivningar och bedömningar av förskolans verksamhet samtidigt ses
som bedömningar av resultat och måluppfyllelse. Utvärderingen vill också
studera eventuella skillnader mellan kommuner och förskolor utifrån lik-
värdighetsaspekter.

I utvärderingen är följande frågeställningar centrala:
• Hur har läroplanen implementerats och mottagits i kommuner och förskolor?

• Hur organiseras, styrs och leds förskolan i kommunerna?

• Hur ser de strukturella villkoren för verksamheten ut, kommunalt och på olika
förskolor?

• Hur uppfattar och genomför kommuner och förskolor sitt uppdrag i relation till
läroplanens mål och intentioner?

• Vilka likheter och skillnader finns mellan kommuner och förskolor i ovan
nämnda avseenden? Hur kan man förstå och förklara eventuella variationer?

I utvärderingen har tre olika delstudier genomförts; en metaanalys av forskning
om och utvärderingar av förskolan, publicerade under åren 1998–2001, en
enkätundersökning som riktats till ledningsansvariga (förvaltningschefer, skol-
chefer eller motsvarande) i landets samtliga kommuner och kommundelar, samt
fallstudier i ett urval av 10 kommuner och 33 förskoleenheter, där lednings-
ansvariga, förskolechefer/rektorer och förskolepersonal intervjuats. I samband
med fallstudierna har även olika typer av planer och andra skriftliga dokument
insamlats, bl.a. kommunala skolplaner, lokala arbetsplaner, individuella
utvecklingsplaner, handlingsplaner och kvalitetsredovisningar. I syfte att belysa
eventuell variation i olika avseenden har urvalet bestått av olika kommuntyper
och förskolor som arbetar under olika villkor och yttre förutsättningar.

I detta kapitel sammanfattas resultaten i relation till utvärderingens syfte
och frågeställningar. Frågeställningarna som rör variationer redovisas och dis-
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kuteras i anslutning till de övriga frågorna. I analysen och diskussionen av re-
sultaten relateras till den metaanalys av forskning och utvärderingar som ge-
nomförts inom projektet, men också till tidigare forskning och utvärderingar
av reformer inom utbildningsområdet. Kapitlet avslutas med två avsnitt – ”En
likvärdig förskola?” och ”Förskola i brytningstid” där Skolverket gör en sam-
manfattande bedömning och värdering utifrån studiens resultat.

Det övergripande syftet med utvärderingen är att belysa hur förskolan har
utvecklats efter reformen och studera reformens betydelse för denna utveckling. När
man ska utvärdera en reform är det svårt att renodla vad som är effekter av
själva reformen och vad som beror på andra omvärldsfaktorer. Resultaten visar
att förändrade strukturella villkor och en ökad decentralisering har gått hand i
hand med förskolans övergång till utbildningssystemet och införandet av ny
läroplan. I intervjuerna beskrivs hur förskolan har ställts inför ökade krav och
utmaningar utan att nya resurser tillförts, vilket fått olika konsekvenser i kom-
muner och förskolor. I utvärderingen framkommer att ledningsansvariga, för-
skolechefer och personal ser de stora barngrupperna till följd av ekonomiska
besparingar som den största förändringen inom förskolan på senare år – vid
sidan av läroplansreformen. Sett mot denna bakgrund kan tidpunkten för in-
förandet av den nya läroplanen ha varit relativt ogynnsam.

I utvärderingen av en reform är det också viktigt att anlägga ett längre tids-
perspektiv. Förskolans verksamhet kan då förstås som det samlade resultatet av
en långsiktig utveckling, där även tidigare reformer haft betydelse.127 Det är ett
känt mönster från utvärderingar inom utbildningsområdet att reformer behö-
ver tid för att komma igång, för att få uppslutning och inte minst för att få ge-
nomslag i praktiken. På skolområdet tar det ofta 10–15 år, ibland ännu längre,
innan man ser resultat av beslutade reformer.128 Det är heller inte ovanligt att
centrala reformer får en annan utveckling och leder till andra resultat än de
som var avsedda. De förklaringar som forskningen gett är både varierande och
komplexa. Det kan handla om bristande stöd för reformerna, inre motsätt-
ningar och oklarheter i dem, bristande förutsättningar när det gäller genomför-
andet eller att reformerna inte är tillräckligt starka i förhållande till existerande
traditioner och etablerade system.129

127 Liedman, S.E. (1997) I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria. Stockholm: Bonnier Alba.
128 Haug (2003) menar att ett vanligt resultat, då man utvärderar ”unga” reformer, är att reformerna inte

genomförts som förväntats eller uppnått de resultat man förväntat sig. Detta resultat benämner han som
”rituellt”, det är i många fall en regel snarare än ett undantag och det är i själva verket detta man ska
förvänta sig.

129 Se t.ex. Sarason, S.B. (1990) The Predictable Failure of Educational Reform. San Francisco: Jossey-Bass
Publishers; Tyack, D. & Cuban, L. (1995) Tinkering toward Utopia. A century of public school reform.
London: Harvard University Press.
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Mot bakgrund av det tidsperspektiv som forskningen lyfter fram har denna
utvärdering genomförts relativt kort tid efter reformen. Sett ur detta perspektiv
har utvärderingen en formativ karaktär. Den ger en lägesbeskrivning av refor-
mens konsekvenser och väcker frågor kring vart förskolan är på väg några år
efter reformens införande. Utvärderingen pekar också på viktiga vägval som
förskolan står inför i sin fortsatta utveckling.

Utvärderingen visar på en rad förändringar inom förskolan som till stor del
kan kopplas till reformen och läroplanens införande, men också till andra fak-
torer som t.ex. förändrade ramar och organisation. I andra avseenden har re-
formen fått mindre genomslag eller bidragit till en utveckling som knappast
varit avsedd. Detta framgår närmare av den resultatsammanfattning som redo-
visas nedan.

Läroplanens implementering och mottagande

Utvärderingen visar att läroplanen fått ett positivt mottagande bland förvalt-
ningsledning, förskolechefer och avdelningspersonal. Detta är ovanligt om
man jämför med hur läroplansreformer tagits emot på skolans område. Att
förskolan, som av tradition haft låg status och saknat en läroplan, kommer in
ett system som har högre status, innebär en positiv förändring för de professio-
nella. Utvärderingen visar också att läroplanen fyllt många olika funktioner,
men att den endast i liten omfattning bidragit till att påverka kommunala be-
slut om ramar och resurser. Läroplanen har haft störst betydelse för att ge be-
kräftelse på förskolans sätt att arbeta och för att höja förskolans status, men har
också haft betydelse för personalen som stöd i det pedagogiska arbetet. En vik-
tig förutsättning för en reforms genomförande – att den har brett stöd – är såle-
des uppfylld i detta fall. Läroplanen har fått ett ”mentalt” genomslag och tas
på allvar av alla tillfrågade grupper.

Utvärderingen visar att man i storstadsområden och större städer satsat mer
på implementeringen av läroplanen än i övriga kommuner. En möjlig förklaring
till dessa skillnader kan vara att det i större kommuner finns mer omfattande
och samlade resurser för kompetensutveckling.

Av kommunenkäten framgår att det finns stora likheter mellan kommuner-
nas egna styrdokument och förskolans läroplan. När kommunerna beskriver
de prioriterade områdena i sina skolplaner eller motsvarande dokument näm-
ner de i första hand värdegrundsfrågor, barns inflytande och föräldrasam-
verkan. Även olika aspekter av barns utveckling och lärande prioriteras i
många kommuner. Kommunerna har främst prioriterat områden som betrak-
tas som gemensamma för förskola och skola, medan områden som bygger på
förskolans tradition och särart, t.ex. barns sociala utveckling och lek, inte beto-
nas lika ofta i de kommunala styrdokumenten.
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Likheten mellan vad som lyfts fram i kommunernas egna styrdokument och
läroplanens målområden kan vara en indikation på att läroplanen haft en sty-
rande effekt på den kommunala formuleringsnivån, bl.a. genom att peka ut
vissa områden för verksamhets- och kompetensutveckling.

Förskolans organisation, styrning och ledning

Utvärderingen visar att reformens intentioner med en närmare koppling mel-
lan förskola och skola har fått ett stort genomslag vad gäller verksamheternas
organisation och ledning. I 93 procent av landets kommuner är förskola och
skola organiserade i en gemensam nämnd/förvaltning och 87 procent av kom-
munerna har gemensamma kommunala styrdokument. En  tredjedel av de för-
skolor som ingår i fallstudierna leds av rektorer som också har ledningsansvar
för skolan.

Fallstudierna tyder på att reformens intentioner att utveckla ”en röd tråd” i
utbildningssystemet genom ett närmande mellan förskola och skola fått ge-
nomslag i flertalet fallkommuner, inte bara ledningsmässigt och organisato-
riskt. I vissa kommuner är det mer uttalat än i andra att förskolans skolför-
beredande roll ökat. Förskolans närmande till skolan handlar inte i första hand
om konkreta former för samarbete mellan verksamheterna på lokal nivå. Där-
emot har en samordning ägt rum på en mer övergripande nivå genom kom-
munernas styrning av förskola och skola via gemensamma planer och mål,
kvalitetsredovisningar och andra typer av skriftliga dokument.

Kommunerna har genomfört en långt gående decentralisering av ansvar och
beslut på flera centrala områden. Frågor kring barngruppstorlek, insatser för
barn i behov av särskilt stöd, personalens barnfria tid och insatser för
kompetensutveckling beslutas oftast på lokal nivå130, men inom givna ekono-
miska ramar. I större städer fattas besluten oftare på lokal nivå än i övriga
kommuner. Ett undantag är beslut om insatser för barn i behov av särskilt
stöd, där besluten är mer centraliserade i större städer.

Lokala verksamhetsberättelser utgör ofta ett underlag för ledningens kun-
skap om kvaliteten i förskolorna. I hälften av landets kommuner genomförs
också centralt initierade utvärderingar av förskolan. Även om förvaltnings-
cheferna använder sig av flera olika kanaler är det främst genom samtal med
rektorer/förskolechefer som de håller sig informerade om förskolans kvalitet.
Dessa mellanchefer har således en nyckelposition för att förvaltningen ska få
kunskap om hur verksamheten utvecklas. I de fall som förskolecheferna inte
har tillräcklig kännedom om verksamheten eller när kommunikationen mellan

130 Med lokal nivå avses rektorsområde, resultatenhet eller förskola.
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förvaltning och förskolechefer inte fungerar uppstår ett ”glapp” mellan nivåer-
na. Detta försvårar kommunens möjligheter att få relevant information och
kunna leda och utveckla verksamheten.

I  samband med decentraliseringen har förskolecheferna fått en nyckelroll
när det gäller att driva och skapa förutsättningar för läroplanens genomslag. I
fallstudierna beskriver de flesta förskolechefer sina arbetsuppgifter som splitt-
rade i och med att de ska leva upp till olika krav och förväntningar, både från
förvaltningen och förskolorna. Förskolechefernas arbetssituation bör ses mot
bakgrund av att ledningsresurserna minskat på lokal nivå och att man ansvarar
för allt större enheter. Ett relativt vanligt sätt att hantera situationen är att dele-
gera vissa arbetsuppgifter till personalen, vilket kan få som konsekvens att de-
ras tid för arbetet i barngrupp krymper.

Sammantaget finns det stora variationer mellan kommuner och förskolor
vad gäller möjligheterna att utöva pedagogisk ledning. Ungefär en tredjedel av
förskolorna i fallstudierna är nöjda med den pedagogiska ledningen, en något
mindre andel är missnöjda, medan det förekommer delade meningar på övriga
förskolor. I de fall där den pedagogiska ledningen av olika skäl inte fungerar
blir genomförandet av läroplanens intentioner en fråga för det enskilda arbets-
laget och avhängigt av den enskildes kompetens, förmåga och intresse. Detta
innebär att styrkedjan mellan stat, kommun och enskilda förskolor/arbetslag
inte fungerar som det är tänkt. I andra fall, där styrkedjan fungerar och där
kommunledning och förskolechefer är drivande och lyckas skapa gynnsam-
mare förutsättningar för personalen vad gäller strukturella villkor och/eller tid
och möjligheter att föra ett professionellt samtal och bygga en gemensam platt-
form, lyckas förskolorna genomföra sitt uppdrag med större framgång.

Förskolans strukturella villkor

I utvärderingen har strukturkvalitet studerats genom att belysa faktorer som
barngruppernas storlek och sammansättning, tillgången till utbildad personal och
vikarier samt lokalernas utformning.

Skolverket har i en nyligen publicerad studie konstaterat att barngrupps-
storlekarna i förskolan ökade kraftigt under 90-talet, men att de stabiliserats på
en historiskt hög nivå de senaste fyra åren.131 I vår utvärdering visar kommun-
enkäten att den vanligaste gruppstorleken i småbarnsgrupp är 14,6, i grupper
med äldre barn 19,7 och i syskongrupp 18,4. Det finns emellertid stora skill-
nader mellan kommuner, men framför allt mellan förskolor i samma kom-
mun. Som exempel kan nämnas att gruppstorleken i småbarnsgrupp kan

131 Skolverket (2003) Gruppstorlekar och personaltäthet i förskola, förskoleklass och fritidshem.
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variera mellan 10–22 barn och i grupper med äldre barn mellan 15–25.
Liknande variationer finns i de förskolor som ingår i fallstudierna. Enligt
kommunenkäten finns det också en tendens till större grupper i storstads-
områden och större städer.

I ca en tredjedel av kommunerna finns politiska beslut om normer för grupp-
storlek, men i dessa kommuner är inte grupperna mindre än i de kommuner
som saknar sådana normer. Detta kan tyda på att taken satts så högt att de i
praktiken inte fått några större konsekvenser vad gäller antalet barn per grupp.

Enligt kommunenkäten fattas besluten om barngruppernas storlek ofta på
lokal nivå, särskilt vanligt är detta i större städer. Oavsett om besluten fattas
lokalt eller på kommunnivå är det främst ekonomiska resurser och priorite-
ringar som avgör gruppstorleken. Även faktorer som barnens ålder, föräldrars
efterfrågan och lokalernas storlek och utformning har en viss betydelse. Samt-
liga dessa faktorer kan bidra till att förklara de stora variationerna mellan och
inom kommuner vad gäller barngruppernas storlek. Faktorer som förskolans
upptagningsområde, pedagogiska mål/ambitioner och personalens kompetens
har enligt ledningsansvariga minst betydelse när gruppstorleken bestäms. Trots
att förskolorna arbetar under olika villkor, är det främst ekonomin som styr
besluten om gruppstorlekar och det tas sällan hänsyn till lokala förhållanden.

De strukturella villkoren beskrivs i varierande grad som ett problem i fall-
studieintervjuerna. Barngruppernas storlek får inte bara pedagogiska konse-
kvenser utan är också en viktig arbetsmiljöfråga för personalen. Förskolornas
olika förutsättningar att hantera stora grupper understryker betydelsen av dia-
log mellan olika nivåer – kommunledning, förskolechefer och avdelnings-
personal – vid beslut om vad som är ”lämpliga gruppstorlekar”. Skolverket har
tidigare uppmärksammat att en fungerande kommunikation och dialog mellan
ledning och de professionella kring ramarna och villkoren för arbetet är väsent-
ligt i ett decentraliserat system.132

Tillgången på utbildad personal är en viktig förutsättning för läroplanens
genomförande, även om begreppet kompetens kan innefatta fler aspekter än
utbildning. Skolverkets uppföljningsdata133 visar att det finns stora skillnader
mellan kommuner och förskolor när det gäller möjligheterna att rekrytera ut-
bildad personal. Fallstudierna tyder på att situationen är svårast i glesbygd och
lågresursområden i storstäder. Att förskolor med sämre förutsättningar även i
andra avseenden har större svårigheter att rekrytera utbildad personal, kan bi-
dra till att öka klyftorna mellan förskolor vad gäller möjligheterna att leva upp
till läroplanens intentioner.

132 Skolverket (2003) Gruppstorlekar och personaltäthet i förskola, förskoleklass och fritidshem.
133 Barnomsorg, skola och vuxenutbildning. Jämförelsetal för huvudmän, del 1, 2003. Stockholm: Skolverket; s 16.
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Ansvaret för att anlita vikarier är oftast decentraliserat och vilar på för-
skolorna själva. Det finns vissa variationer mellan förskolor vad gäller till-
gången till vikarier och hur man hanterar kortvarig personalfrånvaro. Många
förskolor avstår från att ta in vikarier, bl.a. för att spara pengar.

Personalen ger olika beskrivningar av hur väl lokalerna fungerar. Ofta för-
söker man använda lokalerna på ett flexibelt sätt och genomföra förändringar 
i den inre miljön i syfte att stimulera barns utforskande eller utifrån vad som
fungerar bäst i arbetet med barnen. Ibland framgår det att lokalerna inte är an-
passade till dagens gruppstorlekar, men de stora barngrupperna har även tvingat
fram en ökad medvetenhet om hur lokalerna kan användas på bästa sätt.

Sammantaget visar utvärderingen att reformen och de ökade krav som
läroplanen ställer på verksamheten inte fått något större genomslag på för-
skolans strukturella villkor. Mycket tyder på att reformen i detta avseende haft
bristande förutsättningar när det gäller genomförandet.

Förskolans uppdrag och mål

Redskap för läroplanens genomförande
Genomförandet av läroplanens intentioner är i hög grad ett professionellt an-
svar. I utvärderingen studeras en rad redskap för att kunna genomföra uppdra-
get, nämligen hur kommuner och förskolor arbetar med planering, pedagogisk
dokumentation, gemensam reflektion, utvärdering och kompetensutveckling. Detta
är viktiga inslag som kan bidra till att bygga en gemensam plattform för per-
sonalens arbete, skapa en gemensam förståelse för uppdraget och få väl funge-
rande arbetslag. Dessa redskap är även centrala för att personalen ska kunna
anpassa verksamheten till förskolornas lokala villkor och den egna barn-
gruppens behov och förutsättningar.

Planeringstiden eller den barnfria tidens omfattning varierar mellan kommu-
ner och förskolor. Även då det finns kommunala riktlinjer om ett visst antal
timmar för planering så hinner personalen inte alltid utnyttja tiden. Läropla-
nen, skolplanen och den lokala arbetsplanen är ofta underlag vid planeringen.
Tiden för enskild planering tenderar att öka och det finns i dag också tenden-
ser till en mer flexibel syn på planering i förskolan än tidigare.

Dokumentation har blivit vanligare i förskolan efter läroplanens införande.
Detta gäller generellt, men framför allt i storstadsområden och större städer.
Dokumentation är också ett prioriterat område för kompetensutveckling i mer
än hälften av kommunerna. Den vanligaste formen av dokumentation handlar
om att på olika sätt följa enskilda barns utveckling, t.ex. genom pärmar/
portfolios, observationer, löpande anteckningar eller utvecklingsplaner. Doku-
mentationen används oftast för att visa för föräldrar hur man arbetar, men får



170 FÖRSKOLA I BRYTNINGSTID

sällan karaktären av pedagogisk dokumentation – vilket läroplanen lyfter fram –
där personalen tillsammans reflekterar över det som dokumenteras i syfte att
utveckla verksamheten.

Möjligheterna till gemensam reflektion har stor betydelse för möjligheterna
att genomföra läroplanens intentioner och bygga en gemensam plattform
kring arbetet. Fallstudierna visar att möjligheterna till gemensam reflektion
varierar. Ofta är upp till de enskilda arbetslagen att skapa utrymme för reflek-
tion, men det finns också drivande förskolechefer som lyckas skapa förutsätt-
ningar för personalen att kontinuerligt reflektera kring arbetet. Det tycks vara
något svårare att skapa reflektionsutrymme i socialt ”tunga” områden eller när
man har stora barngrupper, eftersom barnen då i regel kräver mer tid och upp-
märksamhet.

Utvärderingar är ett sätt för ledningsansvariga i kommunerna att hålla sig
informerade om hur kvaliteten utvecklas i förskolorna. Drygt hälften av lan-
dets kommuner har tagit initiativ till egna utvärderingar i relation till läropla-
nen. I de flesta fallkommuner genomförs brukarundersökningar i form av en-
käter till föräldrar. Flertalet fallkommuner ställer också krav på att förskolorna
ska göra egna utvärderingar av verksamheten, bl.a. i relation till skolplanens
mål och som underlag för kvalitetsredovisningar. På förskolenivå sker utvär-
dering kontinuerligt genom samtal bland personalen, ofta i relation till plane-
ringen eller utifrån olika mål i skolplanen, den lokala arbetsplanen eller läro-
planen. Även olika typer av mer standardiserade utvärderingsmetoder används
alltmer. Ungefär hälften av förskolorna i urvalet involverar föräldrar, men en-
dast ett fåtal involverar barnen i sina utvärderingar, såsom läroplanen föreskri-
ver. Det vanligaste är att utvärderingarna har fokus på verksamheten och hur
den utvecklas, men vi ser också exempel på att förskolorna utvärderar barnens
prestationer i relation till uppnåendemål som de själva formulerat, vilket stri-
der mot läroplanen.

Läroplanens genomförande kräver en kontinuerlig kompetensutveckling av
personalen och ett långsiktigt arbete i syfte att skapa en gemensam förståelse
för uppdraget. De flesta av landets kommuner har på senare år prioriterat
kompetensutveckling kring läroplanens genomförande och olika områden i
läroplanen. Ansvaret för kompetensutveckling är ofta decentraliserat till för-
skolenivå och besluten fattas oftast lokalt, men inom vissa givna ekonomiska
ramar. Förskolecheferna är i varierande grad drivande vad gäller frågor kring
kompetensutveckling. I dag prioriteras ofta sådan kompetensutveckling som
sker utifrån verksamhetens eller arbetslagens gemensamma behov mer än indi-
viduella fortbildningsbehov. På grund av ekonomiska skäl och brist på vikarier
kan det vara svårt att utbilda hela arbetslag tillsammans, även om detta anses
som mest önskvärt för att kunna utveckla verksamheten.
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För att genomföra läroplanens intentioner krävs det att personalen har tid
och möjligheter att tillsammans planera, utvärdera, dokumentera och reflek-
tera över verksamheten. Genomförandet kräver också en kontinuerlig
kompetensutveckling. Enligt utvärderingen har en viss utvecklingsprocess på-
börjats inom dessa områden, men det finns också relativt stora skillnader mel-
lan olika kommuner och förskolor vad gäller tid och förutsättningar att föra ett
professionellt samtal kring verksamheten. En orsak till dessa skillnader kan
vara att ledningsansvariga och förskolechefer i olika grad lyckats skapa nödvän-
diga förutsättningar och tid för personalen att utveckla arbetet.

Förskolans uppdrag
I utvärderingen belyses några centrala aspekter av hur förskolan tolkar och
genomför sitt uppdrag: synen på uppdraget, möjligheterna att anpassa verksam-
heten utifrån varje barns behov och förutsättningar, hur förskolan tillgodoser
barn i behov av särskilt stöd samt hur förskolan fungerar som stöd för familjen.

Förskolan har en lång tradition av att se barns utveckling som en helhet och
att barn lär hela tiden i alla sammanhang, inte endast vid speciellt utvalda till-
fällen. Utvärderingen visar att det ofta finns inslag av kontinuitet i synen på
förskolans uppdrag och i många intervjuer betonas att omsorg, fostran och
lärande hör ihop och förutsätter varandra. Personalen i förskolan är således till
stor del bärare av ”educare-conceptet”, d.v.s. att pedagogik och omsorg förenas
i den vardagliga praktiken, vilket också skrivs fram i läroplanen.

Men samtidigt tyder resultaten på en perspektivförskjutning ägt rum efter
reformen. I en tredjedel av fallstudieintervjuerna beskrivs hur förskolans upp-
drag förändrats och att tyngdpunkten har förskjutits mot lärande. Kraven på
förskolan har också ökat. Det finns i dag en medvetenhet om förskolans peda-
gogiska uppdrag och dess betydelse för det livslånga lärandet. Samtidigt fram-
går det att lärande definieras på delvis olika sätt i intervjuerna. Några talar om
att en ny syn på lärande, där förskolan mer än tidigare ska utgå från barns ini-
tiativ och intressen. I andra intervjusvar ligger betoningen på sådant som bar-
nen ska lära sig inför skolstarten. I vissa intervjusvar markeras förskolans särart
–  att förskolans lärande är annorlunda än skolans – och ibland uttrycks en oro
för att förskolan skall bli alltför lik skolan.

Förskolornas möjligheter att anpassa verksamheten utifrån varje barns behov,
förutsättningar och intressen varierar. Mer än hälften av de intervjuade anser att
förskolan har goda möjligheter härvidlag. Ofta kan detta kopplas till relativt
små barngrupper eller att förskolorna är belägen i stabila områden och har
homogena barngrupper. I en tredjedel av intervjuerna beskrivs svårigheter,
främst på grund av stora barngrupper och tidsbrist. Personalen har utvecklat
olika strategier för att kunna ”se” varje barn och skaffa sig kunskap om barns
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behov, bl.a. delar man upp ansvaret för olika barn och det är också vanligt att
barnen delas in i mindre grupper under delar av dagen. I intervjuerna finns
också många tecken på att förskolan arbetar mer individualiserat än tidigare.
Det är exempelvis vanligt att förskolorna utformar individuella utvecklings-
planer och att personalen följer enskilda barns utveckling genom portfolio eller
andra former av dokumentation.

Förskolan har ett särskilt ansvar för barn i behov av särskilt stöd. Resultaten
visar att andelen barn som definieras som i behov av särskilt stöd har ökat i
många kommuner, främst i storstadsområdena. Det tycks också finnas ett
samband mellan större barngrupper och en ökad andel barn i behov av särskilt
stöd. I de flesta av de kommuner där barngruppernas storlek ökat på senare år,
har också andelen barn i behov av stöd ökat.  I många kommuner bedöms
resurserna som otillräckliga – också främst i storstäder. Här finns det anmärk-
ningsvärt stora variationer mellan olika kommuner och kommuntyper. Men
det finns också skillnader mellan olika förskolor inom samma kommun. På
förskolor som är belägna i lågresursområden definieras en högre andel barn
som i behov av stöd.

En anledning till att andelen barn i behov av särskilt stöd ökat kan vara att
förutsättningarna för en generellt god kvalitet har försämrats, främst i form av
större barngrupper och färre personal. En annan möjlig förklaring är att
uppväxtvillkoren förändrats till det sämre för vissa barn och att stödbehovet
därför ökat. Ytterligare en förklaring kan vara att förskolans läroplan ställer
högre krav på barns individuella utveckling och lärande jämfört med tidigare
och att enskilda barns utveckling också observeras och kartläggs i ökad omfatt-
ning. En konsekvens kan bli att ”normalitetsspannet” krymper och att fler
barn hamnar utanför och betraktas som i behov av särskilt stöd. Här är det
värt att uppmärksamma det glapp som uppstår mellan en allt större andel barn
i behov av stöd och otillräckliga resurser.

Förskolan beskrivs i läroplanen som ett viktigt stöd för familjerna i deras
ansvar för barnens ”fostran, utveckling och växande”. Majoriteten av förskole-
chefer och personal beskriver i positiva ordalag att förskolan fungerar som ett
stöd och att relationen mellan förskola och hem är väsentlig för förskolans ar-
bete. Stödet kan emellertid se ut på olika sätt. Ibland betonas att förskolan har
en viktig roll genom att förmedla sin syn på barn och berätta hur man arbetar
med barnen. I detta avseende kan man tala om en viss normöverföring från
förskola till familj. I andra fall framhålls att förskola och hem har ett gemen-
samt ansvar och att det är viktigt med samsyn och gemensamma normer.
Samtidigt är ett genomgående tema i intervjuerna att föräldrarna har huvud-
ansvaret för sina barn och att personalen inte ska överta detta ansvar.
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I en tredjedel av intervjuerna med förskolechefer och personal uttrycks
frustration över att förskolan får ta ett alltför stort ansvar och att personal och
föräldrar har olika normer för barns uppfostran. Förskolornas upptagnings-
område har stor betydelse för hur samverkan fungerar mellan personal och
föräldrar. I lågresursområden, där uppdraget i flera avseenden är svårare att
genomföra, är personalen mer missnöjda. I högresursområden beskrivs samver-
kan med föräldrar oftare i positiva termer. Där finns en tydlig och relativt
oproblematisk ansvarsfördelning mellan hem och förskola, man har ofta en
samsyn på barnen och hur eventuella problem ska lösas.

Sammantaget visar resultaten att förskolorna har olika möjligheter att
genomföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Faktorer som barngrupps-
storlek och förskolans upptagningsområde kan förklara en stor del av dessa
skillnader. Förskolor i stabila områden har i regel bättre förutsättningar att
anpassa verksamheten utifrån varje barns behov, att tillgodose barn i behov av
stöd och att samverka på ett bra sätt med föräldrar. Dessa resultat kan ställas i
relation till de förklaringar som ges inom reformforskningen till reformers
bristande genomslag. Här kan man se att vissa förskolor har bristande förutsätt-
ningar att genomföra sitt uppdrag.

Förskolans mål
Förskolans övergång till ett mål- och resultatstyrt utbildningssystem har fått
konsekvenser för synen på måluppfyllelse i förskolan och hur det kan mätas
och bedömas. På kommunal nivå har man tagit till sig idén om målstyrning
och försöker i utvärderingar och kvalitetsredovisningar synliggöra förskolans
verksamhet och bedöma måluppfyllelse. Att formulera mål som är specifika för
förskolan och utvärdera gentemot dessa är inte oproblematiskt.  I flertalet fall-
kommuner behandlas förskola och skola gemensamt i skolplan och kvalitets-
redovisningar. I dokumenten läggs tonvikten på det som betraktas som gemen-
samt vad gäller verksamheternas uppdrag och mål utan att problematisera att
förskola och skola delvis har olika typer av mål. Detta leder till att gränsen
mellan strävansmål och uppnåendemål blir flytande och inte synliggörs. Ibland
får det till följd att skolans mål blir norm även vid bedömningar av förskolans
verksamhet. En av de 10 fallkommunerna har i skolplanen formulerat egna
uppnåendemål för förskolan, vilket strider mot intentionerna i läroplanen.

Men det finns också kommuner som formulerat mer verksamhetsspecifika
mål utifrån strävansmålen i förskolans läroplan, där måluppfyllelse mer syste-
matiskt bedöms i relation till barnens gensvar på det som verksamheten erbju-
der, om barnen är trygga, trivs och har roligt. Detta är ett sätt att involvera
barnen i bedömning av förskolans måluppfyllelse, utan att bedöma deras pre-
stationer.
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I de lokala arbetsplanerna konkretiseras skolplanens och läroplanens mål på
olika sätt. I vissa fall innehåller arbetsplanerna en blandning av strävans- och
uppnåendemål, vilket tyder på att man har svårt att skilja mellan de två mål-
nivåerna. Att utvärdera strävansmålen genom att observera och dokumentera
enskilda barn är vanligt förekommande i fallförskolorna. I vissa fall blir bar-
nens utveckling en mätare på verksamhetens kvalitet, vilket är tveksamt i för-
hållande till läroplanens skrivningar om att det enskilda barnets resultat inte
ska utvärderas i förskolan. Det finns också exempel på förskolor som, i strid
mot läroplanen, formulerat egna uppnåendemål utifrån vilka barnens presta-
tioner bedöms. En närmare granskning av förskolornas lokala arbetsplaner
visar att 5 av 28 planer (i 3 av 10 kommuner) innehåller olika former av
uppnåendemål samt exempel på hur man kan gå tillväga för att mäta mål-
uppfyllelse.

Resultaten visar att bedömning av måluppfyllelse även görs i relation till
individuella utvecklingsplaner där mål för enskilda barn formuleras. I hälften
av fallkommunerna ställs krav på att förskolorna ska utforma individuella
utvecklingsplaner för varje barn, men det finns också många exempel på att
förskolor på eget initiativ utvecklat sådana planer. I en studie konstateras att
individuella utvecklingsplaner blivit allt vanligare i förskolan efter läroplanens
införande trots att inga sådana krav ställs i läroplanen. Att få en läroplan tycks
ha varit en startpunkt för ett sådant arbete då man upplever att kraven på verk-
samheten och dokumentationen av den ökat.134

I det skriftliga materialet framgår hur kommuner och förskolor i olika pla-
ner och dokument beskriver mål och måluppfyllelse. I intervjuerna beskriver
dock förskolechefer och framför allt personal, måluppfyllelse även i andra ter-
mer än i relation till planer. De fokuserar mer på om verksamheten som helhet
är bra för barnen och om föräldrarna är nöjda. Personalen har ofta en sam-
mansatt syn på måluppfyllelse, gör en bedömning av helheten och har en ut-
präglad känsla för när barnen mår bra, när de trivs och har roligt och när för-
äldrar har förtroende för och är nöjda med förskolan. I bedömning av mål-
uppfyllelse beskrivs faktorer som är nära förknippade med förhållningssätt och
relationer mellan barn – personal – föräldrar. Dessa faktorer är nära kopplade
till förskolans uppdrag och strävansmål som de beskrivs i läroplanen.

I intervjuerna är det inte lika vanligt att man hänvisar till utvärderingar som
en grund för bedömning av måluppfyllelse – detta förekommer i ca en tredjedel
av svaren. De olika bilder som framträder i analysen av de skriftliga planerna

134 Elfström, I. (2003) Studie om individuella utvecklingsplaner. D-uppsats i pedagogik, Lärarhögskolan i
Stockholm. Manus under arbete.
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respektive intervjuerna tyder på att det finns olika rationaliteter eller sätt att
tänka kring bedömning av  måluppfyllelse. Dessa kan kollidera, men också ex-
istera sida vid sida på en förskola, en avdelning eller hos en och samma individ.

Utvärderingen visar att förskolan befinner sig i en brytningstid där en tidi-
gare tradition – byggd på bedömningar av hur verksamheten utvecklas som
helhet – möter nya krav på att synliggöra resultat och tydligare kunna bedöma
måluppfyllelse i relation till enskilda mål och målområden. I detta samman-
hang blir bedömningar av barns utveckling allt oftare en utgångspunkt för att
värdera verksamhetens kvalitet.

I läroplanen anges mål och/eller riktlinjer för förskolans verksamhet inom
fem olika områden. I utvärderingen har förskolechefer och avdelningspersonal
själva fått bedöma den egna verksamheten i relation till strävansmålen inom vart
och ett av dessa områden.

Värdegrunden (normer och värden) är det område som prioriteras i de flesta
kommunala skolplanerna och det är också det område i läroplanen där de
flesta förskolor anser sig ha kommit långt. Detta område är förankrat i försko-
lans tradition, vilket kan vara en förklaring till att många känner igen det egna
arbetssättet i läroplansskrivningarna. Samtidigt ser vi att begreppet normer och
värden ges delvis olika innebörd. Vissa talar om vikten av att skapa ordning i
barngruppen och utveckla regler för samvaron, andra lyfter fram personalens
förhållningssätt till barn och föräldrar, vilket ska präglas av respekt och lyhörd-
het. De stora barngrupperna kan ha lett till att frågor kring normer och värden
är omöjliga att förbise om verksamheten ska fungera. Jämställdhet mellan kö-
nen är en aspekt av värdegrunden som knappast alls tas upp av de intervjuade.

Utveckling och lärande är också ett område som tillmäts stor vikt såväl i
kommunernas skolplaner som på förskolorna. Det finns olika sätt att se på
barns lärande; dels ett mer flexibelt tänkande enligt vilket verksamheten ska
formas utifrån barnets nyfikenhet och intressen, dels en syn enligt vilken bar-
nen måste lära sig vissa saker som förberedelse för skolan. Språk och språkut-
veckling är det enskilda område som prioriterats starkast i skolplanerna, och
även i de förskolor som ingår i fallstudierna. Däremot är det relativt få som tar
upp lekens betydelse för lärandet.135 När det gäller utveckling och lärande
finns en skillnad såtillvida att förskolor i storstadsområden och större städer
anser sig ha kommit längre än vad man gjort på förskolor i mindre kommuner.
En möjlig förklaring till dessa skillnader kan vara att större kommuner har mer
samlade resurser och kunnat satsa mer på kompetensutveckling inom området.

135 Den tidiga språkutvecklingen respektive lekens betydelse för barns utveckling och lärande är två områden
som särskilt lyfts fram i direktiven till Barnomsorg- och Skolakommitten: se SOU 1997:157, Bilaga 2, s 196.
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Barns inflytande är ett prioriterat område i kommunernas skolplaner, men
här tycks förskolorna ha svårare att leva upp till intentionerna. Fallstudierna
visar att det finns olika sätt att se på eller definiera barns inflytande. Vissa
framhåller ett mer formellt inflytande (i samband med samlingar, omröst-
ningar o.s.v.), andra lyfter fram det informella, att vara lyhörda för när barn
ger uttryck för sin vilja och försöka tillmötesgå detta. Svårigheter med att ut-
veckla barns inflytande kopplas ibland till stora barngrupper, som gör att
verksamheten måste struktureras hårdare, men också till barnens ålder där det
anses vara svårare att ge barnen inflytande ju yngre de är.

Förskola och hem: Samverkan med föräldrar fungerar bra i de flesta fall och
föräldrarna beskrivs som en tillgång, i andra fall är samverkan mer problema-
tisk. Ofta fungerar det bättre i högresursområden där föräldrarna är välutbil-
dade och engagerade. Ibland är det mest formella  samverkansformer som lyfts
fram, i andra fall betonas den dagliga informella kontakten och vikten av
ömsesidigt förtroende.

Samverkan med förskoleklass, fritidshem och skola: Dessa frågor är inte lika
högt prioriterade i skolplanerna och här anser också förskolorna själva att de
inte kommit lika långt som på andra områden.

Enligt förskolornas egna bedömningar har man kommit olika långt i arbetet
inom de olika läroplansområdena. Utvärderingen tyder på att vissa delar av
läroplanen fått starkare genomslag än andra, men det framkommer också att
personalen har olika sätt att tolka innebörden av centrala begrepp i läroplanen,
som t.ex. normer och värden, lärande och inflytande. Utvärderingen tyder på
att läroplanen fått starkare genomslag eller förankring på områden som är för-
ankrade i förskolans tradition, men även inom området utveckling och lärande
anser flertalet att man kommit långt. Däremot har läroplanen fått mindre ge-
nomslag på vissa områden som tidigare inte betonats så starkt i förskolan (t.ex.
barns inflytande och jämställdhetsfrågor). Resultaten pekar på behov av för-
djupad reflektion och kompetensutveckling inom flera områden.

En likvärdig förskola?

I sammanfattningen av utvärderingens resultat har vi visat på variationer i
olika avseenden mellan kommuner, och framför allt mellan förskolor inom
samma kommun. Frågan är hur dessa variationer skall bedömas och värderas. 
I ett stort och komplext system som bygger på lokal frihet och professionellt
ansvar är variationer i sättet att tolka och genomföra uppdraget en naturlig
konsekvens. Variationer kan vara av godo om de beror på en medveten anpass-
ning till lokala behov och förutsättningar samt till att barn är olika. I ett mål-
styrt system är således i olikheter i verksamhetens utformning att betrakta som
något normalt och önskvärt. Däremot kan variationerna vara problematiska
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om de är betingade av att kommuner och förskolor i praktiken har skilda möj-
ligheter att genomföra sitt uppdrag och anpassa verksamheten till barns olika
behov och förutsättningar. Enligt läroplanen skall förskolan:

varhelst den anordnas, arbeta för att nå de mål som ställts upp för den peda-
gogiska verksamheten /.../ Hänsyn skall tas till barns olika förutsättningar
och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt
överallt och att förskolans resurser därför inte skall fördelas lika.136

I utvärderingen framkommer variationer mellan kommuner och förskolor som
gäller samtliga kvalitetsaspekter som studerats i utvärderingen – d.v.s. struktur-,
process- och resultatkvalitet. När dessa kvalitetsaspekter kopplas till varandra
kan vi se att det finns en samvariation i flera viktiga avseenden.

Utvärderingen visar att förskolan har olika möjligheter att genomföra sitt
uppdrag, beroende på barnens förutsättningar och behov, hur upptagningsom-
rådet ser ut och hur resursstarka föräldrarna är. En jämförelse mellan förskolor
i högresurs- och lågresursområden visar att det finns en samvariation mellan
vissa strukturella faktorer (främst möjligheterna att rekrytera utbildad personal),
processfaktorer (t.ex. tid till planering och gemensam reflektion) och resultat
(t.ex. samverkan förskola och hem samt möjligheterna att tillgodose barn i be-
hov av särskilt stöd). På samtliga dessa punkter har förskolorna i högresurs-
områden bättre förutsättningar och lyckas i regel också genomföra sitt uppdrag
med större framgång än förskolor i lågresursområden. I fallstudierna har vi
dock sett enstaka undantag där förskolor i relativt resurssvaga områden lyckas
bryta det dominerande mönstret eller där förskolor i mer resursstarka områden
brottas med problem, bland annat till följd av stora barngrupper.

Förskolornas upptagningsområde eller den sociala kontexten är således en
faktor som har stor betydelse för möjligheterna att genomföra uppdraget på ett
tillfredsställande sätt. Samtidigt är detta en faktor som tillmäts liten betydelse
när kommunerna fattar beslut om barngruppernas storlek. Oavsett om beslu-
ten fattas lokalt eller på kommunnivå är det främst ekonomiska resurser och
prioriteringar som avgör gruppstorleken. Som utvärderingen visar är besluten
om förskolan decentraliserade i en rad viktiga frågor, samtidigt som de ekono-
miska ramarna ofta är givna. Förskolereformen och de ökade kraven på för-
skolan har inte påverkat de strukturella faktorerna i någon större omfattning.
Ansvaret för att genomföra läroplanens mål och intentioner blir därför kopplat
till de professionella – förskolechefer och personal – och deras förmåga att
driva en utveckling med i stort sett oförändrade resurser och förutsättningar.

136 Läroplan för förskolan. Lpfö 98, s 8.

”
”
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I en decentraliserad organisation finns det en risk att förskolor med sämre
villkor inte får tillräckligt stöd för att fullgöra sitt uppdrag. Utvärderingen visar
att det bristande stödet vad gäller resursfördelning och ledning framför allt
tycks drabba förskolor i resurssvaga områden.137 Trots att förskolorna arbetar
under olika villkor tar kommunerna liten hänsyn till detta när man fördelar
resurser. Detta strider mot anvisningarna i läroplanen om att resurserna ”inte
skall fördelas lika”.

Utvärderingen visar att förutsättningarna för reformens genomslag varierar.
På vissa förskolor betonar man det positiva med reformen och beskriver hur de
ökade kraven lett till en utveckling av verksamheten. Andra lyfter främst fram
större barngrupper och sämre förutsättningar som lett till att det är svårare att
genomföra uppdraget. Resultaten tyder på att förändringarna sammantaget lett
till ökade skillnader i kvalitet mellan förskolor.

Införandet av läroplanen har bland annat syftat till att skapa förskolor med
likvärdig kvalitet. Sett i relation till läroplanens intentioner och utifrån ett
likvärdighetsperspektiv anser Skolverket att vissa av de variationer som
framkommer i utvärderingen är oroväckande.

Skolverket ser det som angeläget att kommunerna ser över sina resurs-
fördelningsmodeller. Vid fördelningen av resurser bör kommunerna i
större utsträckning ta hänsyn till förskolornas olika förutsättningar. Det är
också angeläget att de professionellas kunskap om de lokala villkoren i
högre grad tas tillvara i besluten om verksamhetens ramar och resurser.

Förskola i brytningstid

Reformen syftar till förändringar i flera viktiga avseenden samtidigt som
förskolan skall bibehålla och utveckla sin särart. Förändringarna avser bl.a. att
tydliggöra förskolans pedagogiska roll och förstärka sambanden mellan olika
delar i utbildningssystemet. I och med reformen har förskolan blivit en del av
ett målstyrt utbildningssystem. Införandet av läroplanen, som är en bindande
förordning, innebär en starkare statlig styrning, ett tydligare pedagogiskt upp-
drag och mer preciserade mål för verksamheten jämfört med det pedagogiska
program som tidigare fungerade som styrdokument för förskolan. En ökad de-

137 Jfr Bjurek, H., Gustafsson, B., Kjulin, U., & Kärrby, G. (1992) Effektivitet och kvalitet i barnomsorgen.
Rapport nr 1992:07. Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet. I denna studie fann man ett
samband mellan kostnader och kvalitet i de förskolor som var belägna i problemområden. Där behövdes
fler personal för att uppnå pedagogisk kvalitet jämfört med medelklassområden där kvaliteten var
oberoende av personaltätheten.
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centralisering av ansvar och beslut till enskilda förskolor och arbetslag under
1990-talet innebär att de professionella fått ökat ansvar för att genomföra för-
skolans uppdrag. Parallellt med reformen har också förskolans strukturella vill-
kor förändrats, vilket ställer högre krav på personalens professionalitet och för-
måga att arbeta med stora barngrupper.

Samtidigt finns inslag i reformen, där det finns en strävan att slå vakt om och
bibehålla den svenska förskolemodellen, dess tradition och särart. Den svenska
förskolans särart har lyfts fram i en rapport från OECD, där man jämför verk-
samheter för förskolebarn i 12 olika länder. I rapporten beskrivs svensk förskola
som ett föredöme, såväl vad gäller omfattning och tillgänglighet som i synen på
barn. I Sverige har barndomen ett värde i sig och är inte bara en förberedelse för
vuxenlivet, menar OECD-gruppen. Detta synsätt präglar också svenska förskola
som t.ex. inte mäter och bedömer barnens prestationer. Svensk förskola beskrivs
också som flexibel, variationsrik och med stor respekt för barnet.138

Reformens avsikt har inte varit att frångå grundläggande principer om för-
skolans familjepolitiska uppgift. Även innehållsmässigt finns en strävan till
kontinuitet genom att förskolans läroplan i huvudsak bygger på en förskole-
pedagogisk tradition.139 I reformens syfte finns således inslag av både kontinui-
tet och förändring.

Utvärderingen visar att förskolan befinner sig i en brytningstid mellan tradi-
tion och nya krav. I vissa avseenden kan man se en kontinuitet i sättet att
arbeta, i andra avseenden kan vi se förändringar. Dessa mönster utgör en nära
parallell till Larry Cubans resultat från studier av läroplansreformer i ameri-
kansk skola.140 Han finner i dessa studier två ytterlighetsgrupper: de som ge-
nomför läroplansförändringar och de som inte gör det. Den sistnämnda grup-
pen är den största. Han noterar också att det finns en mellangrupp som han
kallar ”hybrider”, d.v.s. de som gör lite av varje och tar sig an något av det nya
och kombinerar med det gamla och etablerade. I vår utvärdering tycks en lik-
nande form av mellangrupp vara den största, vilket tyder på att reformen fått
ett relativt starkt genomslag.

Den förändringsprocess som påbörjats efter reformen ligger i vissa avseen-
den i linje med läroplanens intentioner. På relativt många förskolor finns en
ökad medvetenhet om uppdraget och hur det kan genomföras. Det finns också
tecken på en större flexibilitet i sättet att planera och använda lokalerna samt

138 OECD (2001) Starting Strong. Early Childhood Education and Care. Paris: OECD.
139 Prop. 1997/98:93. Läroplan för förskolan.
140 Cuban, L. (1993) How Teachers Taught. Constancy and Change in American Classrooms 1880–1990.

Second Edition. New York: Teachers College Press.
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en ökad strävan att i arbetet utgå från barnens initiativ och intressen och skapa
delaktighet. Arbete med dokumentation har också blivit vanligt i förskolan på
senare år. Synen på kompetensutveckling har också förändrats – från att tidiga-
re varit styrd av individuella fortbildningsbehov, finns det i dag tendenser till
att prioritera kompetensutveckling utifrån förskolornas eller arbetslagens ge-
mensamma behov.

Men utvärderingen visar också på förändringar i andra avseenden. Tidigare
forskning visar att reformer ofta får en annan utveckling och leder till andra
resultat än de som var avsedda. En anledning till detta kan vara att det finns
inre motsättningar och oklarheter i en reform.141 Skolverket vill här lyfta fram
tre viktiga aspekter där perspektivförskjutningar ägt rum efter reformen och
som myndigheten ser som problematiska. Dessa bör bli föremål för fortsatt
uppmärksamhet och fördjupad diskussion på alla nivåer i systemet.

• En genomgripande förändring är förskolans övergång till ett mål- och
resultatstyrt utbildningssystem. Utvärderingen tyder på att förskola och skola 
i relativt liten utsträckning utvecklat konkreta former för samarbete på lokal
nivå. Däremot har ett närmande ägt rum på en mer övergripande nivå i
form av ökade krav på kommuner och förskolor att beskriva förskolans mål
och verksamhet i skolplaner, lokala arbetsplaner och kvalitetsredovisningar.
Övergången till utbildningssystemet har också fått konsekvenser för synen
på måluppfyllelse i förskolan och hur det kan mätas och bedömas. Utvärde-
ring blir här ett viktigt styrmedel genom att de områden som är föremål för
utvärdering kan bli styrande för hur verksamheten utformas och vilket
innehåll som fokuseras.142 Utvärderingen visar att det inte är oproblematiskt
att bedöma måluppfyllelse utifrån förskolans strävansmål. Ibland blir
gränsen mellan strävansmål och uppnåendemål flytande. I utvärderingen
finns också exempel på kommuner och förskolor som i skolplaner och lokala
arbetsplaner formulerat egna uppnåendemål i termer av vad barnen ska
kunna prestera vid en viss ålder.

I intervjuerna beskriver emellertid förskolechefer, och framför allt perso-
nal, måluppfyllelse även i andra termer än i relation till planer. Här finns en
kontinuitet i förhållande till förskolans tradition där verksamheten ofta
utvärderats via samtal och utifrån en mer sammansatt syn på målupp-

141 Haug, P. (2003) Om kvalitet i förskolan. Forskning om och utvärdering av förskolan 1998–2001. 
Forskning i fokus, nr 8. Stockholm: Skolverket.

142 Pettersson, S. & Wallin, E. (1995) Utvärderingsmakt. I Rombach, B. & Sahlin-Andersson, K. (red) 
Från sanningssökande till styrmedel. Moderna utvärderingar i offentlig sektor. Stockholm: Nerenius & Santérus
Förlag.
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fyllelse.143 Utvärderingen visar att förskolan befinner sig i en brytningstid där
en tidigare tradition – byggd på bedömningar av hur verksamheten utveck-
las som helhet – möter nya krav på att synliggöra resultat och tydligare
kunna bedöma måluppfyllelse i relation till enskilda mål och målområden. 
I detta sammanhang blir bedömningar av barns utveckling inom olika
områden allt oftare en utgångspunkt för att värdera verksamhetens kvalitet.

Skolverket anser att det finns problematiska inslag i den pågående utveck-
lingen. Att utvärdera enskilda barns prestationer i relation till uppnående-
mål strider mot läroplanens och reformens intentioner. Det är därför ange-
läget att skillnaderna mellan uppnåendemål och strävansmål tydliggörs och
blir föremål för en fördjupad diskussion på olika ansvarsnivåer i systemet.
Det är också angeläget att utveckla utvärderingsmodeller med strävansmå-
len som grund.

• Utvärderingen visar att barnens individuella utveckling alltmer fokuseras i
förskolan, ibland med skolan som förebild. Det är vanligt att enskilda barns
utveckling kartläggs, observeras och dokumenteras. Ett exempel på detta är att
individuella utvecklingsplaner blivit allt vanligare i förskolan på senare år.144

I hälften av fallkommunerna ställs krav på individuella utvecklingsplaner och
många förskolor har också infört sådana planer på eget initiativ. Övergången
till utbildningssystemet tycks ha varit en startpunkt för ett sådant arbete, trots
att förskolans läroplan inte anger krav på individuella planer. Enligt departe-
ments- och regeringsskrivelser ställs sådana krav endast på grundskolan.

Läroplanen ställer i en mening ökade krav på att förskolan ska arbeta
individualiserat. I målen anges att förskolan ska sträva efter att varje barn
utvecklas i relation till angivna mål, samtidigt som det slås fast att målen
anger inriktningen på förskolans arbete. Här befinner sig förskolan i en
brytningstid. Av tradition har förskolan fokuserat på hur barn utvecklas i
grupp och i samspel med sin omgivning. I utvärderingar av förskolan har
fokus inte legat på hur enskilda barn utvecklas ur olika aspekter, utan på
vilka förutsättningar verksamheten ger vad gäller barns allsidiga utveckling.

143 Karlsson, O. (2000) Praktikbaserad utvärdering i förskola och fritidshem. Utbildning och demokrati.
Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. Volym 9, nr 2, 2000, s 87–106.

144 Jfr Elfström, I. (2003) Studie om individuella utvecklingsplaner. D-uppsats i pedagogik, Lärarhögskolan i
Stockholm. Manus under arbete.
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En ökad individualisering kan ha goda effekter om enskilda barns behov,
förutsättningar och intressen blir mer synliga och om personalen använder
denna kunskap för att anpassa verksamheten till att barn är olika. Men
samtidigt finns det också en risk att utvecklingsplanerna (eller andra former
av kartläggningar), trots att intentionerna från början varit något annat, i
praktiken mer kommer att fokusera barnens brister och blir ett instrument
för normalisering, där det enskilda barnet bedöms utifrån vad man förväntar
sig att barn i allmänhet ska kunna vid en viss ålder. Utvärderingen visar
också hur kartläggningar av barns utveckling kommit att kopplas till de
ökade utvärderingskraven, där de ibland används för att bedöma enskilda
barns färdigheter och prestationer. I utvärderingen framkommer även att
andelen barn i behov av stöd ökat, vilket kan vara en effekt av att kart-
läggningar av barns utveckling blivit allt vanligare. Att upptäcka barns behov
av stöd i tidig ålder är angeläget, men i många kommuner anses resurserna
för barn i behov av särskilt stöd som otillräckliga.

Skolverket kan här se en perspektivförskjutning, där kartläggningar av
barns individuella utveckling inom olika områden blivit allt vanligare. Här
finns det en risk för en alltför ensidig fokusering på enskilda barns presta-
tioner, där man inte uppmärksammar vilka förutsättningar verksamheten
erbjuder och hur barn fungerar i ett socialt och pedagogiskt sammanhang.
Skolverket menar att det även är viktigt att beakta hur små barn kan upp-
leva att tidigt bli bedömda. Eftersom en sådan utveckling inte ligger i linje
med reformens intentioner är det angeläget att uppmärksamma och följa
dessa tendenser, inte minst vad gäller de individuella utvecklingsplanernas
roll i förskolan.

• Enligt reformens intentioner ska förskolans pedagogiska uppdrag förstärkas,
samtidigt som förskolan skall bibehålla och utveckla sin särart. Utvär-
deringen visar att det i synen på förskolans uppdrag ofta finns inslag av
kontinuitet, sett i relation till förskolans tradition. Framför allt personalen
betonar att omsorg, fostran och lärande hör ihop och förutsätter varandra.
Men resultaten visar också att förskolan befinner sig i en brytningstid, där
tyngdpunkten i uppdraget har förskjutits mot lärande och där förskolan
alltmer betraktas utifrån ”nyttoaspekter”. Genom att förskolan blivit en del
av utbildningssystemet uppmärksammas verksamhetens betydelse för barns
senare prestationer i skolan mer än tidigare, inte minst på den kommunala
ledningsnivån. Många menar att betydelsen av barns tidiga lärande har
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förstärkts, men lägger olika innebörd i begreppet lärande. Synen på lärande
kan vara baserat på förskolans särart och tidigare tradition, där utveckling
och lärande sker i informella sammanhang och där barns intressen och egna
initiativ är utgångspunkten. Ett annat synsätt utgår från en mer formell syn
på lärande, där barnen ska tillägna sig vissa bestämda kunskaper och färdig-
heter som en förberedelse för skolan.

Utvärderingens resultat visar att förskolans övergång till utbildningssy-
stemet ur ett professionellt perspektiv innebär ”vinster” i form av att försko-
lan får högre status och en ökad legitimitet. Detta kan vara en förklaring till
ett relativt stort genomslag för reformen och att den mottagits så positivt.

Utifrån ett barnperspektiv kan vinsterna vara mer osäkra beroende på i
vilken riktning förskolan utvecklas. I en sammanställning av internationell
forskning jämförs erfarenheter från länder med olika former av förskoleverk-
samhet och varierande tidpunkt för skolstart. Där framkommer bland annat
att tidigt formellt lärande – där det finns lite utrymme för barns utforskande
och egna initiativ – kan ha en negativ effekt på barns självkänsla och moti-
vation att lära och snarare missgynnar barns lärande i ett längre tidsperspek-
tiv. Forskningen pekar också på risker med att barn tidigt får uppleva att de
misslyckas och inte räcker till.145 Med en sådan utveckling kan reformen
motverka sitt syfte – att förskolan ska utveckla barns tilltro till sin egen
förmåga och främja lärande i ett livslångt perspektiv.

Skolverket ser att barns lärande tillmäts allt större betydelse i förskolan ef-
ter reformen. En sådan utveckling ligger i linje med reformens intentioner
att förstärka förskolans pedagogiska uppdrag.

Skolverket anser emellertid att en alltför stark betoning på tidigt formellt lär-
ande kan få negativa konsekvenser som strider mot andra övergripande mål i
läroplanen. I förskolan ska omsorg, fostran och lärande ses som en helhet
och i uppdraget ingår att utveckla barns lust och nyfikenhet och att främja
barns allsidiga utveckling. Det är därför angeläget med en fördjupad diskus-
sion bland ledningsansvariga och professionella kring vad begreppen utveck-
ling och lärande innebär för barn mellan 1–5 år i förskolan. En sådan diskus-
sion kan bidra till att stimulera förskolans fortsatta pedagogiska utveckling.

145 Sharp, C. (2002) School Starting Age: European Policy an Recent Research. National Foundation for
Educational Research
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Bilaga 1. Enkät till ledningsansvariga

Dnr: 75-2002:1777

Enkät till ledningsansvariga för förskolan i landets kommuner

Skolverket genomför för närvarande en utvärdering av förskolan. Det är den första
nationella utvärderingen efter att förskolans läroplan (Lpfö 98) trädde i kraft den 1
augusti 1998. Utvärderingens övergripande syfte är att studera konsekvenserna av att
förskolan fått en läroplan och numera ingår som en del i samhällets samlade
utbildningssystem för barn och ungdom. Utvärderingen ska dels ge en samlad bild av
verksamheten på nationell nivå, dels ge kunskap om reformens betydelse för
förskolans utveckling på kommunal och lokal nivå. Som en viktig del av
utvärderingen kommer information att samlas in genom en enkät till lednings-
ansvariga för förskolan i landets samtliga kommuner och kommundelar.

Enkäten innehåller frågor om förskolans läroplan och olika aspekter av kvalitet och
kvalitetsutveckling, bl a frågor om förskolans organisation, barngruppernas storlek,
barn i behov av särskilt stöd samt fortbildning och kompetensutveckling.

Skolverket vill understryka att när resultaten av enkätsvaren redovisas kommer ingen
enskild kommun att kunna identifieras. Resultaten från enkätundersökningen
kommer, tillsammans med resultaten från andra studier, att ingå i en samlad rapport
från Skolverket under hösten 2003.

Vi ber Er att skicka Ert svar snarast, dock senast den 31 maj, i bifogade svarskuvert.

Vid frågor om enkäten kontakta: Lena M Olsson, Gunnar Åsén eller Per-Erik Jalava.
Telefon: 08-52 73 32 00.

Med vänliga hälsningar

Sun-Joon Hwang

Enhetschef Lena M Olsson

Projektledare
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 Enkäten har besvarats av: 
 
 Namn: ……………………………………………… 
 
 Befattning: ………………………………………… 
 
 Telefon: …………………………………………… 
 
 

Allmänna frågor om förskolan 

1. Har kommunen/kommundelen en gemensam nämnd och förvaltning för förskola och skola? 

1.  Ja 

 2.  Nej, förskolan tillhör……………………………………………….nämnden/förvaltningen 
 

2. I vilket dokument anges mål och riktlinjer för förskolans verksamhet i Er kommun/kommundel? 

 1.  I förskoleplanen/barnomsorgsplanen 

 2.  I skolplanen  

 3.  I annat dokument, nämligen……………………………………………………………… 

 4.  Ej i någon av ovanstående  Gå till fråga 4 

 

3. Vilka områden prioriteras vad gäller förskolans verksamhet i Er kommun/kommundel enligt  
  dokumenten i fråga 2? Flera svarsalternativ är möjliga. 

 1.  Värdegrundsfrågor (etik, empati, demokrati) 

 2.  Jämställdhetsfrågor och könsroller 

 3.  Barns inflytande 

 4.  Föräldrasamverkan och föräldrainflytande 

 5.  Samarbete med förskoleklass, skola och fritidshem 

 6.  Barn i behov av särskilt stöd 

 7.  Barn med annat modersmål än svenska 

 8.  Språk och språkutveckling 

 9.  Naturvetenskap och matematik 

 10.  Kulturfrågor och skapande verksamhet (bild, musik, drama, rörelse m.m) 

 11.  Hälsa och miljö 

 12.  Barns identitetsutveckling och sociala utveckling 

 13.  Barns lek 

 14.  Annat, nämligen………………………………………………………………… 

 

 Egna kommentarer till de allmänna frågorna om förskolan (frågorna 1-3). 

 ………………………………………………………………………………………….………….…… 

      ………………………………………………………………………………………………………..… 

 ………………………………………………………………………………………….………….…… 



Förskola och skola 

4. Hur stämmer följande påståenden om relationen mellan förskolan och skolan överens med förhållandena i Er 
kommun/kommundel? 

     Stämmer Stämmer Stämmer 
     helt och hållet delvis inte alls 
 
     1 2 3 
 Sedan 1998 har förskolan och 

skolan närmat sig varandra 
 

a)…vad gäller verksamheternas  
       organisation och ledning     

 b)…vad gäller synen på kunskap,                                                
                utveckling och lärande   

    
 c)…lokalmässigt     

 

 Sedan 1998 har 
 
 d)…förskolan påverkats och  
         tagit intryck av skolan    

 e)…skolan påverkats och 
         tagit intryck av förskolan    

 

 Egna kommentarer:  

 ………………………………………………………………………………………………………..… 

 ………………………………………………………………………………………….………….…… 

 ……………………………………………………………………………………………….……….… 

 

Läroplanen 

5. Har Ni i Er kommun/kommundel gjort några särskilda satsningar med anledning av förskolans läroplan och dess 
implementering? 

 1.  Ja, enstaka satsning (studiedagar, föreläsningar etc.). År: ……………………………….. 

 2.  Ja, återkommande fortbildning och kompetensutveckling 

 3.  Nej 

 

6. Har Ni i Er kommun/kommundel gjort några uppföljningar/utvärderingar av hur förskolans verksamhet 
utvecklats i relation till mål och intentioner i förskolans läroplan? 

 1.  Ja, År: ……………………………….. 

 2.  Nej 

 



7. Vilken betydelse anser Ni att förskolans läroplan haft för förskolans verksamhet i Er kommun/kommundel? 

   Stor Liten Ingen Vet ej
  betydelse betydelse betydelse 

 
   1 2 3 4 
 
 1. För att ge förskolorna en gemensam inriktning 
  vad gäller innehåll och arbetssätt     

 2. För att få alla förskolor att sträva mot samma mål     

 3. Som stöd för ledningsarbetet i kommunen/kommundelen     

 4. Som stöd för personalen i det pedagogiska arbetet     

 5. För att höja förskolans status     

 6. Som stöd för förskolans pedagogik i samarbetet med skolan     

 7. Som underlag för kommunala beslut om ramar och resurser     

 8. Som stöd för personalen vid krav på resurser     

 9. För att informera föräldrar och allmänhet om  
  förskolornas arbete och inriktning     

 10. Som stöd för utvecklingsarbete     

 11. För att påverka barns vardag i förskolan     

 12. Annan betydelse, nämligen 

  ……………………………………….   

 
 Egna kommentarer till frågorna om läroplanen (frågorna 5-7) 

 ………………………………………………………………………………………………………..… 

 ………………………………………………………………………………………………………..… 

        …………………………………………………………………………………………………………. 
   
 

Var fattas besluten? 

8. På vilken nivå fattas beslut i följande frågor om förskolan i Er kommun/kommundel?  

             Kommunnivå/         Lokal nivå 
                                                                             kommundelsnivå                       (rektorsområde, 
                                                   resultatenhet, 

                            förskola)  
 
 Beslut om:                              1  2 
 
 1. Barngruppernas storlek      

 2. Personaltäthet      

 3. Insatser för barn i behov av särskilt stöd      

 4. Fortbildning och kompetensutveckling     

 5. Personalens barnfria tid     

 
  



Barngruppernas storlek 

9. Har Ni i Er kommun/kommundel några normer eller riktlinjer för barngruppernas storlek? 

 1.  Ja, enligt politiskt beslut  

 2.  Ja, enligt utvecklad praxis 

 3.  Nej    Gå till fråga 11 

 

10. Vilken är den maximala barngruppstorleken (antalet barn per avdelning) enligt gällande norm eller praxis i Er 
kommun/kommundel? 

 1. Småbarnsgrupper (ca 1-3 år) Antal barn……………… 

 2. Grupper med äldre barn (ca 3-5 år) Antal barn……………… 

 3. Syskongrupper (1-5 år) Antal barn……………… 

 

11. Vilken är den vanligaste gruppstorleken i olika typer av förskoleavdelningar i Er kommun/kommundel? 

 1. Småbarnsgrupper (ca 1-3 år) Antal barn……………… 

 2. Grupper med äldre barn (ca 3-5 år) Antal barn……………… 

 3. Syskongrupper (1-5 år) Antal barn……………… 

 4.  Har ej tillräckligt med information för att besvara frågan 
 
 

12. Hur stämmer följande påståenden om barngruppernas storlek överens med förhållandena i Er 
kommun/kommundel? 

    Stämmer Stämmer Stämmer 
    helt och hållet  delvis inte alls 
  
    1 2 3 
   Barngruppernas storlek bestäms utifrån 
 
 a) … pedagogiska mål och ambitioner    

b) … ekonomiska resurser och prioriteringar    

c) … föräldrarnas efterfrågan på förskoleplatser     

d) … upptagningsområdets sociala karaktär     

e) … andelen barn i behov av särskilt stöd    

f) … personalens utbildning och kompetens    

g) … barnens ålder    

h)  …lokalernas storlek och utformning     

i) … politiska beslut    

j) … andra överväganden, nämligen 

   ………………………………………………   

 
  

 

 



13. Har barngruppernas genomsnittliga storlek förändrats i förskolorna i Er kommun/kommundel sedan 1999? 

 1.  Ja, storleken har ökat 

 2.  Ja, storleken har minskat 

 3.  Nej, ingen förändring 

 

        Egna kommentarer till frågorna om barngruppernas storlek (frågorna 9-13): 

…………………………………………………………………………………………………………   

        ………………………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………………………… 

Barn i behov av särskilt stöd 

14. Hur ofta förkommer följande insatser för barn i behov av särskilt stöd i Er kommun/kommundel? 

    Ofta Sällan Inte alls 
 

    1 2 3 
 
 1. Resursavdelningar/resursförskolor    

2. Personalförstärkning/extra resurs    

3. Minskning av antal barn på avdelningen    

4. Personalhandledning/konsultation    

5. Anpassning av lokaler    

6. Andra insatser, nämligen 

 ………………………………………………   
 
  
15.   Har andelen barn i behov av särskilt stöd förändrats i förskolorna i Er kommun/kommundel sedan 1999? 
 
 1.  Ja, andelen har ökat 

 2.  Ja, andelen har minskat 

 3.  Nej, ingen förändring 

 4.  Har ej tillräckligt med information för att besvara frågan 
 

16.   Har Ni gjort någon uppföljning av insatserna för barn i behov av särskilt stöd sedan 1999 
         i Er kommun/kommundel? 

 1.  Ja 

 2.  Nej 

 

17.   Anser Ni att insatserna för barn i behov av särskilt stöd är tillräckliga i Er kommun/kommundel? 

 1.  Ja 

 2.  Nej 

 3.  Har ej tillräckligt med information för att besvara frågan 

 



 Egna kommentarer till frågorna om barn i behov av särskilt stöd (frågorna 14-17).  

 ………………………………………………………………………………………….………………. 

        ………………………………………………………………………………………………………….. 

         ………………………………………………………………………………………………………….     

 

Kortvarig personalfrånvaro 

18. Hur löser förskolorna frågan om kortvarig oplanerad personalfrånvaro (ca 1-5 dagar) i Er kommun/kommundel? 

    Ofta Sällan Inte alls 
 
 1. Personalen på förskolorna löser situationen utan extra personal    

 2. Förskolorna anlitar vikarier själva    

 3. Vikarier tas in från vikariepool i kommunen    

 4. Föräldrainsatser    

 5. Annan lösning, nämligen 

 ……………………………….……………………………..    

 6.  Har ej tillräckligt med information för att besvara frågan 

 
 

Personalens barnfria tid 

19. Finns det några gemensamma normer eller regler för avdelningspersonalens barnfria tid (tid för planering, 
dokumentation, gemensam reflektion etc.) i kommunens/kommundelens förskolor? 

 1.  Ja, nämligen…………timmar per vecka 

 2.  Nej 

 
 Egna kommentarer: 

 ………………………………………………………………………………………………………..…. 

         …………………………………………………………………………………………………………... 

         …………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

 

 

 

 

 



Fortbildning och kompetensutveckling 

20. Vilken fortbildning/kompetensutveckling för förskolans personal har Ni prioriterat eller satsat mest på i Er 
kommun/kommundel sedan 1999? Kryssa för högst fem alternativ. 

 1.  Värdegrundsfrågor (etik, empati, demokrati) 

 2.  Genusfrågor och könsroller 

 3.  Föräldrasamverkan 

 4.  Samarbete med förskoleklass, skola och fritidshem 

 5.  Läroplanen och dess genomförande 

 6.  Barn i behov av särskilt stöd 

 7.  Barn med annat modersmål än svenska 

 8.  Språk och språkutveckling 

 9.  Naturvetenskap och matematik 

 10.  Hälsa och miljö 

 11.  Kulturfrågor och skapande verksamhet 

   (bild, musik, drama, rörelse m.m) 

 12.  Barns lek 

 13.  Pedagogiskt ledarskap 

 14.  Ekonomi och administration 

 15.  Pedagogisk planering 

 16.  Utvärdering 

 17.  Pedagogisk dokumentation 

 18.  Pedagogisk handledning 

 19.  Arbetsmiljöfrågor 

 20.  Annat, nämligen………………………………………………………….. 

        21.  Har ej tillräckligt med information för att besvara frågan   

                              

 Egna kommentarer: 

 ………………………………………………………………………………………………………..… 

 ………………………………………………………………………………………….………….…… 

 ………………………………………………………………………………………………………..… 

 ……………………………………………………………………………………………….……….… 

 
 

 

 

 

 



Kvalitetsutveckling 

21. Hur får Ni som ledningsansvarig kunskap om hur kvaliteten utvecklas i kommunens/kommundelens förskolor? 

   Ofta Sällan    Inte alls 
 
   1 2    3 
 
 1. Genom samtal med förskolechefer/rektorer      

 2. Genom utvärderingar initierade på kommunnivå/      
             kommundelsnivå  

 3. Genom utvärderingar initierade på lokal nivå      

 4. Genom besök på förskolor      

 5. Genom lokala verksamhetsberättelser      

 6. På annat sätt, nämligen 

 ……………………………………………….    

 

22.   Vilken betydelse anser Ni att följande faktorer har för verksamhetens kvalitet i förskolorna i Er kommun/ 
         kommundel? 
 
    Stor                          Liten        Ingen 
    Betydelse                 betydelse          betydelse 
 
    1                               2                           3 

 
 1. Barngruppernas storlek                               

 2. Barngruppernas sammansättning                                                       

 3. Personaltätheten                                                       

 4. Förskolans lokaler                                                       

 5. Personalens utbildning                                                       

 6. Personalens erfarenhet                                                        

 7. Personalens engagemang                                                       

 8. Det pedagogiska ledarskapet                                                       

 9. Personalens fortbildning och kompetensutveckling                                                       

 10. Föräldrarnas engagemang                                                       

 11. Läroplanen                                                       

 12. Uppföljning och utvärdering                                                        

 13. Andra faktorer, nämligen 

 ………………………….……………………………..                              

 
 Egna kommentarer till frågorna om kvalitetsutveckling (frågorna 21-22):  

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

        ………………………………………………………………………………………………………….. 

        ………………………………………………………………………………………………………….. 

 



Övriga synpunkter : 

 .……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2. Intervjuguide för fallstudieintervjuer:
Intervjuer med förskolepersonal

1. Ramar

Bakgrund
Utbildning?

Vilket år blev du klar?

Hur länge har du arbetat  inom barnomsorgen?

Hur länge har du arbetat på den här förskolan?

Personalen och barngruppernas storlek över dagen
Antal barn på avdelningen?

Barnens ålder?

Antal heltidsbarn?

Hur många barn på avdelningen äter frukost?

Hur många barn är kvar efter kl 16.00?

Antal personal på avdelningen (heltider/deltider)?

Antal förskollärare/barnskötare?

Hur löser ni situationen om personal är frånvarande (vikarietäckning)?

Barn i behov av särskilt stöd
Hur många barn på avdelningen definieras som barn i behov av särskilt stöd?

Vilka stödinsatser ges?

Vad anser du om stödinsatserna?

2. Frågor om förskolan

Profil/inriktning
Finns det något som är speciellt utmärkande för den här förskolan?

Inriktning? Profil?

Vad uppfattar du som era starka respektive svaga sidor?
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Arbetssituationen och arbetslaget
Hur ser arbetsfördelningen ut i arbetslaget?

Delar ni på det pedagogiska ansvaret eller finns det frågor där någon har
huvudansvaret?

Lokaler och miljö
Vad anser du om lokalerna och den inre miljön?

Hur använder ni/barnen lokalerna och miljön? Exempel?

I vad mån styr barnens intressen och behov sättet att använda
lokalerna/miljön?

Är det saker ni vill men inte kan göra på grund av lokalerna/miljön?

Vad anser du om utemiljön?

Hur använder ni/barnen utemiljön?

Är det saker ni vill men inte kan göra på grund av brister i utemiljön?

3. Fortbildning och kompetensutveckling

Hur skaffar du dig den kunskap du behöver för att utveckla arbetet?

Vilken fortbildning har du fått de senaste tre åren?

Får du den kompetensutveckling du önskar?

På vilket sätt kommer dina erfarenheter från fortbildning och
kompetensutveckling dina kollegor och verksamheten till del?

4. Verksamhetens innehåll och organisation
Kan du berätta om din barngrupp? Vilka olika behov och förutsättningar har
barnen (med avseende på ålder, kön, social och kulturell bakgrund)?

Hur ser du möjligheterna att utforma verksamheten utifrån varje barns behov
och förutsättningar? Hur gör ni? Vilka svårigheter finns?

Hur planerar ni verksamheten? Vad utgår ni ifrån när ni planerar?
Vilka är delaktiga?

Hur utvärderar ni verksamheten på förskolan/avdelningen?

Vad utvärderar ni? När? Vilka är delaktiga? Hur används utvärderingarna?
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Dokumenterar ni verksamheten? Vad dokumenteras?
Hur används dokumentationen?

Hur ofta och när förekommer gemensam reflektion bland personalen bland
personalen kring pedagogiska frågor?

Hur kan ni veta att det ni gör på förskolan är rätt/bra/tillfredsställande?
Vem/vad avgör detta?

Hur kan man bedöma måluppfyllelse i förskolan?

På vilket sätt (kring vad och av vem) får ni pedagogisk ledning?
Hur tycker du att stödet från ledningen (förskolechef/rektor) fungerar?

5. Förändringar och synen på uppdraget
Vilka är de viktigaste förändringarna som förskolan genomgått de senaste
(fem) åren? Vad har dessa förändringar inneburit för dig och ditt arbete?
Vad har förändringarna inneburit för barnen?

Har ditt sätt att se på förskolans uppdrag förändrats på senare år?

Hur ser du på relationen mellan fostran, omsorg och lärande?

Var ligger tyngdpunkten i ert arbete?

Går det bra att förena de olika uppgifterna?

På vilket sätt kan förskolan vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barns
fostran, utveckling och växande?

Hur ser du på förskolans ansvar i förhållande till föräldrarnas ansvar?

Vilka eventuella svårigheter finns?

6. Förskolan och läroplanen
Vad tycker du om att förskolan har fått en läroplan?

Vad anser du vara det viktigaste med läroplanen?

Hur har ni diskuterat innehållet i läroplanen i ditt arbetslag?

Vilken betydelse har läroplanen för arbetet på din avdelning?

Arbetar du på ett annat sätt efter att förskolan fått en läroplan?
Kan du beskriva hur (ge exempel)?
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I läroplanen finns en rad mål som man ska sträva mot. Hur arbetar ni för att
sträva i målens riktning vad gäller de olika områdena i läroplanen (ge gärna
konkreta exempel):

– normer och värden
– utveckling och lärande

– barns inflytande
– föräldrar och hem
– samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem

Finns det några områden som är särskilt viktiga? Varför?

Finns det några områden där du tycker att ni kommit långt? På vilket sätt?

Finns det områden där du tycker att ni kommit mindre långt?
Vad tror du det beror på?

7. Visioner
Vilka förändringar av förskolan skulle du själv vilja se om du blickar framåt?
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Bilaga 3. Urvalet av kommuner och förskolor

Urvalet av kommuner
En viktig princip för urvalet av kommuner och förskolor har varit att säker-
ställa en godtagbar variation. Vi har i urvalet eftersträvat bl.a. geografisk sprid-
ning, variation vad gäller invånarantal, befolkningsstruktur, andel kommunala
respektive enskilda förskolor samt valt kommuner med olika politisk majoritet
(socialistiskt, borgerligt eller annat styre). Vid urvalet av fallstudiekommuner
har vi utgått från Svenska Kommunförbundets kommungruppsindelning, där
Sveriges kommuner delas in i nio grupper efter strukturella egenskaper som
exempelvis befolkningsstorlek och näringslivsstruktur. Vi har därvid valt en
kommun av varje typ samt två kommundelar i en storstadskommun. Detta
innebär att sammanlagt 10 kommuner/kommundelar  valts ut enligt följande:

2 kommundelar i storstadskommun
1 förortskommun
1 större stad

1 medelstor stad
1 industrikommun
1 landsbygdskommun
1 glesbygdskommun

1 större övrig kommun
1 mindre övrig kommun

Diagram 1 visar hur kommunerna i urvalet förhåller sig till övriga kommuner i
landet med avseende på ett antal betydelsefulla faktorer: kommunernas kostna-
der per heltidsbarn, personaltäthet och antal inskrivna barn. Kommunerna har
i diagrammen sorterats i stigande ordning från det lägsta till det högsta värdet
där fallstudiekommunerna är markerade med blå cirklar.
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Diagram 1. Kostnader per heltidsbarn.

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

120 000

130 000

140 000

150 000

160 000

1009080706050403020100
Procent

Fallkommun
Samtliga kommuner

3

4

5

6

7

8

9

10

1009080706050403020100
Procent

Fallkommun
Samtliga kommuner

Hälften av kommunerna i urvalet ligger i eller under den andra decilen. Tre
kommuner ligger samlade i mitten av fördelningen, medan ytterligare två
ligger i den tionde och högsta decilen. Fallkommunernas spridning med
avseende på kostnaderna är förhållandevis god.

Diagrammet över personaltätheten visar att flertalet fallstudiekommuner
har en något lägre personaltäthet, d.v.s. ett högre antal barn per årsarbetare, än
kommunerna i övrigt. Bara tre av kommunerna i urvalet ligger i den vänstra
halvan av diagrammet.

Diagram 2. Personaltäthet mätt på kommunnivå.

En granskning av det totala antalet barn som är inskrivna i förskolan visar att
projektets urval av fallstudiekommuner innehåller en blandning av både små
och stora kommuner.
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Diagram 3. Antal inskrivna barn. (Logaritmisk skala)

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att urvalet innehåller kommuner av
olika storlek, och att urvalet även i andra avseenden är representativt.

Urvalet av förskolor
Inom varje kommun har vi i samråd med ledningsansvariga för förskolan
(förvaltningschefer) valt ut tre förskolor som skiljer sig åt vad gäller storlek
(antal avdelningar) och typ av upptagningsområden. Dessutom har 3 fristå-
ende förskolor valts ut i de kommuntyper där det finns störst andel fristående
förskolor. Detta innebär att sammanlagt 33 förskolor ingått i fallstudierna.

Förskolorna är valda utifrån antagandet att upptagningsområdet kan vara en
viktig faktor för arbetsvillkoren och verksamhetens förutsättningar. För att få
en variation i urvalet har vi valt förskolor belägna i olika typer av bostadsområ-
den utifrån antagandet att boendeformen relativt väl speglar föräldrarnas in-
komst och utbildningsnivå. I storstadskommuner, storstäder och förortskom-
muner har förskolor valts ut som är belägna i villaområden, områden med
hyreshus och områden med blandad bebyggelse. I övriga kommuner varierar
upptagningsområdena från tätort  till mindre orter och förskolor belägna på
landsbygd eller i glesbygd.

På varje förskola har intervjuer gjorts med två pedagoger (både barnskötare
och förskollärare) som arbetar på avdelningar med barn i olika åldrar samt
förskolechef/rektor eller motsvarande. På förskolor med endast en avdelning
har förskolechefen och en pedagog intervjuats. De intervjuade pedagogerna
har valts ut av förskolechefen och urvalet har alltså inte gjorts slumpmässigt.
Sammanlagt har 33 förskolechefer eller motsvarande, 41 förskollärare och 20
barnskötare intervjuats. Därtill kommer intervjuer med ledningsansvariga på
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kommunnivå i de 10 fallstudiekommunerna/kommundelarna. Totalt har
således 104 intervjuer genomförts i samband med fallstudierna.

De flesta av de förskolechefer/rektorer som intervjuats (28 st av 33 st) har
en förskollärarutbildning i botten. Två tredjedelar ansvarar endast för ett antal
förskolenheter, medan den resterande tredjedelen även ansvarar förskoleklass,
skola och/eller fritidshem. Mer än hälften av förskolecheferna utbildade sig på
70-talet och nästan alla har lång erfarenhet från såväl arbete i barngrupp som
ledningsarbete.

Alla förskollärare som intervjuats har genomgått pedagogisk högskoleutbild-
ning: 39 har utbildat sig till förskollärare, medan de övriga två har utbildat sig
till fritidspedagog resp grundskollärare. Av de 20 barnskötarna är tre outbil-
dade, men har tidigare arbetat som dagbarnvårdare och/eller i köket på en för-
skola. Många av de intervjuade har lång erfarenhet av arbete i förskolan. De
flesta utbildade sig på 80- och 90-talet, men det finns variation från vissa som
genomgick utbildning på 60-talet till andra som nyligen utexaminerats.

De förskollärare och barnskötare som intervjuats arbetar på 61 olika för-
skolavdelningar, vilka fördelar sig på följande sätt:
• 14 syskongrupper (1–5 år)

• 16 småbarnsavdelningar (1–3 år)

• 20 avdelningar med äldre barn (3–5 år)

• 4 avdelningar med åldershomogena grupper
(enbart 3-åringar, 4-åringar eller 5-åringar),

• 3 specialavdelningar

• 3 flexibla avdelningar

• 1 avdelning med både förskole- och fritidshemsbarn.

Antalet barn i de aktuella barngrupperna varierar enligt följande: 14–24 barn 
i syskongrupperna (18,5 i genomsnitt/medelvärde), 9–18 barn i  småbarns-
grupperna (14,4 i genomsnitt), 16–26 barn i grupperna med äldre barn och
de åldershomogena grupperna  (20,1 i genomsnitt) samt 12–15 barn på
specialavdelningarna. I materialet finns således betydande variationer vad gäller
antalet barn per avdelning. Den genomsnittliga gruppstorleken för samtliga
avdelningar uppgår till 17,4, d.v.s. exakt samma genomsnittliga gruppstorlek
som i Skolverkets senaste studie av gruppstorlekar och personaltäthet i för-
skolan.146

146 Skolverket (2003) Gruppstorlekar och personaltäthet i förskola, förskoleklass och fritidshem.
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När förskolechefer och personal i samband med fallstudieintervjuerna be-
skriver förskolornas profil eller inriktning kan man också se en stor variation.
Nedanstående översikt visar hur de olika förskolorna fördelar sig på olika
inriktningar (observera att en förskola kan ha flera olika inriktningar):

8 anger ingen särskild eller uttalad inriktning

7 arbetar mycket med språket

6 beskriver sig som Reggio Emilia-inspirerade

5 har inriktning mot natur/miljö/Ur och skur

5 arbetar mycket med skapande verksamhet: bild, musik, drama etc

4 prioriterar leken

2 är Montessori-inspirerade

Enstaka förskolor har inriktning mot: empati, rörelse och matematik

Sammantaget uppvisar de 33 förskolorna i urvalet stor spridning i en rad av-
seenden: förskolorna är belägna i olika typer av upptagningsområden, antalet
avdelningar och antalet barn per avdelning varierar, liksom åldersindelningen
och förskolornas inriktning. Vi kan därför anta att urvalet av förskolor relativt
väl speglar den variation som finns i landets förskolor vad gäller verksamhetens
ramar och förutsättningar. På grund av spridningen i urvalet bör resultaten
från fallstudierna i väsentliga avseenden vara möjliga att generalisera.
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