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BAKGRUND:  En förutsättning för att barnet skall få ut så mycket som möjligt av sin 

förskoletid är att det finns ett fungerande samarbete mellan hem och 
förskola. I vår bakgrund redogörs det för litteratur som till största del 
handlar om samarbete mellan hem och förskola. I läroplanen står det 
att föräldrar skall ges möjlighet att bli insatta i förskolans verksamhet. 
Vad har förskolan för roll i föräldrars liv och vad tycker de att den är 
till för? Ges det möjlighet för föräldrarna att bli insatta i läroplanen? 
Vet föräldrar att det handlar om så mycket mer än bara barnpassning?    

 
SYFTE:   Hur ser föräldrar på förskolans roll och dess uppdrag både för sig 

själva och i samhället? 
 
METOD:  Undersökningen baseras på enkäter som lämnades ut till föräldrarna 

på tre olika förskoleavdelningar. Vi lämnade ut 100 stycken enkäter 
och fick tillbaka 57 stycken besvarade. Enkäten vände sig till varje 
enskild förälder, alltså inte föräldrapar.  

 
RESULTAT:  Vårt Resultat belyses genom tre olika rubriker: Förskolans roll i 

samhället och i förälderns liv, De viktigaste begreppen att arbeta med 
på förskolan och Kunskap om och tillgång till läroplanen. Föräldrarna 
anser främst att förskolans uppdrag är barnpassning samt att det 
begrepp som föräldrar ansåg vara viktigast att arbeta med var 
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demokrati. Dessutom fann vi att det går som pedagog att nå ut med 
läroplanen (Lpfö98) till föräldrar men att detta inte är givet på de tre 
avdelningar vi undersökt. Resultatet redovisas utifrån föräldrars olika 
erfarenheter av förskola samt utefter förskoleavdelningarna.  
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Förord 
Vi vill börja med att tacka alla som har varit involverade och stöttat oss i denna undersökning. 
Vi vill tacka alla föräldrar som har tagit sig tid och svarat på enkäten vilket har gjort att vi har 
kunnat komma fram till vårt resultat. Vi vill även tacka personal på de två förskolor där vi 
lämnat ut enkäterna för deras stöd i insamlingen. Vi tillägnar även ett tack till våra familjer 
som har haft tålamod med oss och stöttat oss genom detta examensarbete. 
 
Till sist vill vi tacka vår handledare Mary Larner som vi kommer vara evigt tacksamma för 
hennes enorma stöd. Hon har stöttat oss genom konstruktiv kritik och intressanta 
diskussioner. Tack! 
 
December 2008, Varberg 
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Inledning 
Vi vill ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv undersöka om man kan skapa ett hållbart 
samarbete och en gemensam grund mellan föräldrar och lärare i förskolan genom att utgå från 
läroplanen. Vi som blivande lärare inom förskola anser att en undersökning om föräldrars syn 
på förskolans uppdrag kan komma att intressera oss i vår framtida yrkesroll. Lärare skall 
arbeta utifrån läroplanen och dess mål. I läroplanen står det att föräldrar skall ges möjlighet att 
bli insatta i förskolans verksamhet. Vad har förskolan för roll i föräldrars liv och vad tycker de 
att den är till för? 
 
Ytterligare en anledning med undersökningen är att vi som lärare har kunskap om vad 
föräldrar känner till om läroplanen för förskolan (Lpfö98) och om vi behöver bli bättre på att 
nå ut med läroplanens betydelse. Vet föräldrar om att läroplanen finns? Ges det möjlighet för 
föräldrarna att bli insatta i läroplanen? Vet föräldrar att förskolans verksamhet handlar om så 
mycket mer än bara barnpassning?  
 
Det kan också vara av intresse då man som förälder vill veta vad och hur det arbetas med 
barnen på förskolan. Vårt intresse grundas på artiklar ur tidningen Förskolan där ett avsnitt 
fokuserar på läroplanen då den firar 10 års jubileum. Eriksson, Flising & Kärrby (1979) 
skriver om föräldrars och lärares tidigare föreställningar om samverkan mellan föräldrar och 
lärare i sin rapport. Redan 1979 fanns alltså debatten kring att skola och hem skulle ha ett 
samarbete. Dock var det samarbetet som då fanns varken hållbart eller fungerande. Redan då 
spelade faktorer som till exempel tid, kunskap och yrkesstatus stor roll. Föräldrarna i denna 
rapport uttrycker att de fått kännedom om att det finns en läroplan men att de fått intrycket av 
att den innehåller så många olika delar vilket leder till att lärarna kan arbeta med den utan att 
behöva knyta an till något specifikt mål. Även lärare har uttryckt att de måste få mer kunskap 
om barnens hemmiljö samt att föräldrarna måste få mer kunskap kring den läroplan som styr. 
Vi vill undersöka om denna upplevelse överensstämmer med dagens föräldrars syn på 
förskolans uppdrag. 
 
I Läroplanen för förskolan (Lpfö98, s.11) står det bland annat att förskolan skall vara ett 
komplement till hemmet och att förskolan skall arbeta för samarbete mellan dessa två världar. 
Samarbetet skall vara fungerande och är av stor vikt för barnets utveckling samt för att varje 
barn skall ges de rätta förutsättningarna till utveckling.  
 
Vi anser att denna undersökning är av största vikt då vi vill förena de två olika platser där 
många barn spenderar merparten av sin tid, hemmet och förskolan. För att barnen ska få ut så 
mycket som möjligt av båda dessa ”världar” så tror vi det är viktigt att visa till exempel 
föräldrar vad förskolans roll gentemot föräldrars roll är. Vi tror att läroplanen (Lpfö98) kan 
vara ett bra verktyg för att åstadkomma detta.   
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Vår förförståelse 
Vi som blivande lärare inom förskolan tror att föräldrar inte har stor kunskap kring Läroplan 
för förskolan (Lpfö98, 2006). När vi påbörjade lärarutbildningen så hade inte heller vi så stor 
kunskap kring just Läroplanen för förskolan. Men allt eftersom tiden gått har en ökad kunskap 
och kännedom kring detta dokument vuxit fram. Dokumentet är ett ganska tunt dokument 
men med stor innebörd. Innehållet i sig är förklarat på ett sätt som kan vara svårt att förstå då 
det inkluderar en hel del komplicerade begrepp. Det finns inte heller någon klar handledning 
på hur man går tillväga för att uppnå läroplanens strävansmål eller på vilket sätt man skall 
arbeta, detta är något som skall ingå i lärarutbildningen och som sedan skall kopplas till 
läroplanen. För oss har det tagit ca tre och ett halvt år att göra den begriplig och kunna 
använda den i praktiken. Detta ger oss en tankeställare, är det ett för stort krav att ställa på 
föräldrar att de skall förstå förskolans verksamhet och dess mål?  
 
Undersökningen är inte till för att varken värdera eller döma föräldrarna eller personalen. 
Målet med undersökningen är istället att förstå föräldrarna och deras intresse för förskolans 
främsta styrdokument och eventuellt öka personalens kännedom kring föräldrars tankar och 
förväntningar på verksamheten. Vi tror heller inte att personal på förskolor upplyser särskilt 
mycket om läroplanen. Det ges tillfällen till detta både genom inskolning och föräldramöten 
men tar personalen verkligen vara på dessa möjligheter?   

Syfte 
Hur ser föräldrar på förskolans roll och dess uppdrag både för sig själva och i samhället?   

Våra frågeställningar 
För att kunna få fram ett svar har vi utgått från följande frågeställningar: 

• Vad är förskolans uppdrag enligt föräldrar? 
• Vilken kännedom har föräldrar om Lpfö98?  
• Kan man se någon skillnad i resultatet utifrån hur länge föräldrarna har haft barn inom 

denna typ av barnomsorg?   

Begreppsförtydliganden 
När vi i denna undersökning skriver om Lpfö98 är det Läroplan för förskolan vi syftar på. I 
vissa avsnitt kommer vi att använda begreppet ”mätbara ord” med det menar vi ord i vår enkät 
såsom mycket viktigt och mindre viktigt. När vi i undersökningen skriver om pedagoger, 
personal och lärare så är det utbildad personal som vi syftar på. Begreppet barnomsorg 
används i undersökningen och det vi syftar på är då både den kommunala och den privata 
förskoleverksamheten. I undersökningen används begreppet respondent detta syftar på de som 
svarat på enkäten. 
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Bakgrund 
Avsnittet tar upp ett historiskt perspektiv, både när det gäller förskolans framväxt och 
läroplanens förändring. Här redogörs det för tidigare undersökningar kring samarbete mellan 
hem och förskola och vad dessa har resulterat i.  
 
När ämnet undersöktes närmare fann vi att det fanns mycket litteratur från 70-talet och framåt, 
det fanns däremot inte lika mycket litteratur att hämta från år 1998 och fram tills idag. 1998 är 
ett viktigt årtal för undersökningen då dagens förskolas första läroplan kom och det är denna 
undersökning kretsar kring. Vi anser därför att den äldre litteraturen gällande förskola 
kommer sig vara relevant för undersökningen och dess resultat. Läroplanen är ett viktigt 
verktyg för förskolans verksamhet och det är en stor del som borde ligga till grund för bland 
annat samarbetet mellan hemmet och förskola.    
 

Familjesituationen förr och nu   
Flising, Fredriksson & Lund (1996, s.19-27) är alla tre lärare och har bland annat redogjort för 
familjesituationerna förr i tiden. De tar upp familjens olika utformanden genom tiden och 
deras bok har i syfte att vara en hjälpande hand ute i praktiken. De beskriver hur det var förr i 
tiden när man bodde på landet och odlade sin egen mat. Föräldrarna hade många barn som 
kunde hjälpa till på gården när de var stora nog och de största barnen hjälpte till att se efter de 
minsta när föräldrarna arbetade. Det var ofta mycket fattiga förhållanden som de levde utifrån. 
När barnen växte upp arbetade de på gården och stannade ofta kvar i samma by.  
 
När industrialismen slog igenom flyttade familjerna in till städerna och började arbeta i 
fabrikerna. Föräldrarna arbetade långa dagar och hade inte tid att ta hand om sina barn. Ofta 
fick barnen också arbeta i fabrikerna för de var små och fick plats i trånga utrymmen. De hade 
också långa arbetsdagar och det fanns varken tid eller plats för dem att leka. Många barn 
bildade grupper i städerna och gick runt och stal (Flising, Fredriksson & Lund, 1996). Martin 
Korpi (2007) skriver om hur barnen fick klara sig själva under dagarna då deras föräldrar 
arbetade. De små barnen passades av de äldre barnen eller av någon släkting. Det var under 
denna tid man startade de första barnkrubborna för de fattigas barn. 
 
Efter andra världskriget behövdes kvinnorna ute på arbetsmarknaden och det var då en stor 
efterfrågan på att någon kunde passa barnen. Ivarson Jansson (2001) skriver om makarna 
Myrdal som menade att barnen behövde ett komplement till hemmet där de hade möjlighet till 
större utrymmen. Det skulle också finnas olika lekmaterial som barnen kunde leka med, för 
ofta hade dem inte så många olika leksaker hemma. Vidare menar Ivarson Jansson att det 
fungerade bättre att kalla barnomsorgen för ett komplement till hemmet, detta för att det inte 
skulle inkräkta på föräldrarna och hota deras ställning som de viktigaste vuxna i barnens liv. 
Detta är även något som finns med i dagens läroplan (Lpfö98, s.11), där det står att förskolan 
skall vara ett komplement till hemmet. 
 
Martin Korpi (2007) skriver om barnkrubborna och barnträdgårdarna som dagens förskolas 
föregångare. Det är från dessa två institutioner det tagits delar från och omformats så att det 
fungerar som det gör idag. Det hon menar är att den pedagogiska filosofi som kom från 
barnkrubborna och barnträdgårdarna är det som den svenska förskolan bygger på. 
 
Under 1960- och 1970-talet utökades de fritidshem som då fanns och det byggdes daghem. 
Detta på grund av att det var fler barn som behövde omsorg. Det stora behovet av 
daghemsplatser fick föräldrarna att gå ut och demonstrera. ”Ropen skalla, daghem åt alla” och 
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”Daghem vill vi ha och dom ska vara bra” (sid.31) prydde skyltarna under demonstrationerna 
(Martin Korpi, 2007). Under denna tid ändrar familjesammansättningarna utseende, fler 
föräldrar skiljde sig, de gifte om sig, var ensamstående, barnen fick ”nya” syskon. En 
förutsättning för att kunna möta föräldrarna är att man som pedagog inte drar alla föräldrar 
över en kant. Alla har olika erfarenheter och det skiljer sig vad som är viktigt för dem. Även 
Flising, Fredriksson & Lund (1996) skriver om att ”föräldrar har olika värderingar – religiöst, 
politiskt, socialt och ekonomiskt och de lever under olika materiella villkor” (sid. 15). 
 
För att knyta ihop detta avsnitt vill vi citera skolministern Jan Björklund (Martin Korpi, 2007) 
som skriver att ”det måste gå att kombinera förvärvsarbete och familjeliv – det är en av 
grundbultarna i den svenska förskolepolitiken” (sid.4).  

Förskolans styrdokument förr och nu 
Det är inte bara förskolan som institution som förändrats genom åren utan även de olika 
pedagogiska dokument som har i uppgift att styra förskolan. Barnkrubborna hade sina syften 
och mål och barnträdgårdarna hade sina. Dåtidens ”förskolor” var främst till för att fostra 
barnen till bra medborgare för att få ett bra och tryggt samhälle. Så har det generellt varit 
genom åren men över tid har målen och syftet med verksamheten preciserats. Fredriksson 
(1991) är lärarutbildare och hon grundar sin bok på samarbetet mellan föräldrar och personal 
på en specifik förskola. Utöver att hon redogör för olika teorier för samarbete menar hon att 
det redan i barnstugeutredningen 1968-1972 stod att det var av stor vikt att man i förskolan 
hade ett fungerande samarbete med hemmet. Samarbetet mellan föräldrar och personal skulle, 
då precis som nu, bygga på tillit och respekt för varandra. Genom åren har samarbetet mellan 
föräldrar och förskola haft många olika benämningar bland annat föräldramedverkan, 
föräldrasamverkan och föräldrasamarbete. Sedan år 1983 har orden samverkan och 
medverkan ersatts av föräldrasamarbete. Fredriksson menar att man vill hjälpa barnen till 
stabila relationer och att man då måste hjälpa barnen knyta an mellan de två världarna, hem 
och förskola. Därav anses ordet föräldrasamarbete passa bäst då det ligger på både föräldrars 
och personals ansvar att hjälpa barnen. 
 
Ordet samarbete har hela tiden funnits med i de olika styrdokumenten. Dock har det inte varit 
preciserat rent konkret som det är i dagens läroplan. ” Förskolans arbete med barnen skall 
därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen”  (Lpfö98, s.11).  Ekman, 
förskollärare & Sundell, psykolog (1992, s. 9-19) framhäver vikten av att pedagogerna tar 
reda på och undersöker föräldrarnas syn och förväntningar. Även Ivarson Jansson (2001) 
påstår för att förskolan ska kunna utgöra ett komplement till hemmet bör föräldrar och 
pedagoger ha en gemensam syn och utgångspunkt för det enskilda barnet. På detta sätt blir 
föräldrasamarbetet långsiktigt.  Det är på förskolans ansvar att detta samarbete fortlöper och 
att pedagogerna visar intresse för föräldrarnas tankar och funderingar. 
 
Läroplanen som styr både skolan och förskolan har fastställts av Sveriges riksdag. Det finns 
både en läroplan för förskolan och en för skolan. I skolans läroplan (Lpo94) står det om de 
värden och mål som skall genomsyra verksamheten. I skolan talar man om uppnåendemål och 
det är vad eleven skall uppnå i en viss ålder. I förskolans läroplan (Lpfö98) står det också 
vilka värden och mål som verksamheten skall genomsyras av men här handlar det istället om 
strävansmål. Strävansmål är alltså inget som behöver uppnås utan detta ses bara som riktlinjer 
för de yngre barnen.  
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Hem och förskola – två världar 
Andersson (1994, s.11-17) som är legitimerad psykolog riktar sig till blivande förskollärare 
och skriver om hur känsligt det är för alla inblandade vuxna att mötas och samarbeta kring 
barn. Alla vill barnens bästa men ibland på olika sätt. Genom att en hel del barn spenderar 
mycket av sin vakna tid på förskolan blir det en värld för barnen och hemmet blir en annan. 
Andersson beskriver även hur barn inom barnomsorg deltar i två olika världar och hur viktigt 
det är att föräldrar och pedagoger har kännedom om barnets bägge världar. För pedagoger 
räcker det inte med att känna till den värld som existerar på förskolan och för föräldrar  räcker 
det inte med den värld som hemmet utgör. Andersson beskriver hur barn behöver en helhet 
och att den helheten är beroende av ett fungerande samarbete mellan världarna.  
 
Jönsson (1992) redogör för en undersökning som handlar om samarbete mellan hemmet och 
barnomsorgen. Den mynnade ut i en utvärdering av kommundelen Husensjös barnomsorg. Ett 
resultat i undersökningen var att så stor andel som en tredjedel av föräldrarna inte var 
intresserade av att kunna påverka verksamheten mer än vad de redan hade möjlighet till. Det 
framgår inte i undersökning varför de svarat som de gjort och inte heller om det fanns ett 
fungerande samarbete eller inte. Detta motsäger vad som står i läroplanen för förskolan 
(Lpfö98, s.11) där ett fungerande samarbete och föräldrars möjlighet till påverkan tydligt 
framhävs.   
 
Ivarson Jansson (2001) grundar sin undersökning på förskolans verksamhet under åren strax 
innan Lpfö98 stiftades. Hennes avhandling handlar om föräldrars syn på relationen mellan 
hem och förskola samt hur samarbetet ser ut utifrån kommunala och statliga ändamål. Hon har 
vänt sig till både föräldrar och pedagoger för att undersöka båda dessa parters syn på hemmet 
som komplement. Hon beskriver i sin avhandling hur viktigt det är att pedagogerna visar 
hänsyn för barns andra värld utanför förskolan och har kännedom om barnets hemvärld. 
Föräldrarna i hennes undersökning har bland annat uttryckt att förskolan av sig själv blir ett 
komplement. Vissa av föräldrarna tyckte att förskolan skulle tillföra något mer än att bara 
vara ett komplement till hemmet. Det rörde sig bland annat om att möta andra människor och 
där med få ta del av deras värderingar och förhållningssätt. Dessutom uttryckte föräldrarna i 
hennes undersökning att det var viktigt att pedagogerna värnade om varje barns personliga 
sociala och emotionella utveckling. Denna åsikt uttryckte föräldrarna vid fler tillfällen i 
undersökningen.  
 
Detta är även någonting som Ekman & Sundell (1992) beskriver när de redogör för olika 
undersökningar de tagit del av kring detta ämne. Föräldrarna i dessa undersökningar skiljer på 
barnens världar genom att kalla dem för offentlig sfär och privat sfär. Men för att förenkla 
detta väljer vi att kalla dessa sfärer för världar även här. Föräldrarna värderar världarna olika 
när det kommer till barns utveckling. En stor del av de tillfrågade föräldrarna anser att man 
inom den offentliga världen, som inkluderar förskolan, skall ge barnen kunskaper och 
färdigheter. Men i den privata världen skall man gynna barns känslomässiga och sociala 
utveckling.  
 
Alla har åsikter och intentioner om vad som är bäst för barn. ”Parents are seen as important 
partners and the early childhood institution is conceived as bridging the public and private 
spheres ” (OECD1, 2006, sid.60). Detta citat belyser att föräldrar är viktiga deltagare i 
förskolans verksamhet och mellan hemmet och förskolan skall det finnas en fungerande länk. 

                                                 
1 OECD är en organisation som bland annat publicerar vetenskapliga artiklar. I denna artikel görs en jämförelse 
mellan 20 olika länders barnomsorg. 
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Det här är något som man arbetar utifrån i de norra och centrala europeiska länderna. Vidare 
rapporterar OECD att det måste tas i åtanke att man kan arbeta utifrån detta grundantagande 
om man tar hänsyn till föräldrarnas rättigheter. Som en röd tråd genom den förberedande 
litteraturen har vi funnit att lika ofta som föräldrars och pedagogers föreställningar inte 
stämmer överens så finns det även tillfällen då deras förställningar stämmer.  

Samarbetet världarna emellan 
Powell & Diamond redogör för föräldrar – och pedagogsamarbete och hur detta samarbete 
fungerar i USA. Där har man redan från tidigt 1900 tal i vissa verksamheter satsat på att lärare 
och föräldrar tillsammans skapar gemensamma mål för att kunna ge barn en så god möjlighet 
till utbildning som möjligt, detta speciellt inom förskola. Powell & Diamond skriver att ”… 
the child’s out – of – home early education experiences require support from the family if 
they are to be beneficial in the long term” (s,72). De menar alltså att för att ett barn skall 
kunna tillgodogöra sig så mycket som möjligt av sin förskolevistelse i framtiden krävs stöd 
från familjen redan i unga år. Powell & Diamond skriver även att trots skolans försök att 
begränsa föräldrars inflytande genom åren så har ändå föräldrarna lyckats hålla kvar sitt stora 
inflytande i de amerikanska skolorna.  
 
För att koppla tillbaka till hur det ser ut i de svenska förskolorna så har pedagoger skyldighet 
enligt vårt uppdrag, Lpfö98 (2006, s.11), att låta föräldrar vara med och påverka 
verksamheten inom ramen för de nationella mål som finns. En förutsättning för detta är att 
föräldrar får kännedom om att det finns en läroplan och andra styrdokument samt kunskaper 
om vad dessa innehåller. När sedan föräldrar och pedagoger har vetskap om läroplanen så 
följer förhoppningsvis  förståelse för barnets olika världar, alltså den offentliga och den 
privata. 
 
Ladberg (1976) har under en lång period studerat två olika, på den tidens, daghem. Hon 
undersökte hur ”daghemmets” roll egentligen såg ut och samarbetet mellan föräldrar och 
personal. Även hon skriver om vikten av att förskolepersonalen har vetskap om barnets 
hemmiljö. Genom att man som personal har vetskap om denna så kan man sedan tillsammans 
med föräldrarna skapa ett samarbete som är gynnsamt för barnet och utifrån detta också bygga 
ett fungerande samarbete mellan hemmet och förskolan. 
 

Teoretisk utgångspunkt 
I denna del beskrivs och berättas om vår teoretiska utgångspunkt som baserar sig på 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori (1979). Den teoretiska utgångspunkten ligger 
också som grund för vårt synsätt på vår undersökning och dess syfte, detta blir därför vår 
tolkning där hem och förskola står i centrum. 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 
Bronfenbrenner (1979) har som så många andra forskare studerat kring utvecklingspsykologi 
och individens utveckling. Det som däremot skiljer honom från de andra är just hans intresse 
för miljöns påverkan. Bronfenbrenner menar att en grundläggande faktor för att ens kunna 
studera ett barns utveckling var att det skedde i den naturliga miljön. Det han menade var att 
man inte kunde få ett fullt sanningsenligt resultat genom att studera i laborationsmiljöer. Detta 
ligger förmodligen till grund i intresset för omgivningens påverkan. En undersökning måste 
enligt Bronfenbrenner ha sin utgångspunkt i den verklighet som omger individen. Han säger 
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också att utvecklingen är ett slags resultat från omgivningen. Det han menar är att beroende 
på i vilken omgivning man verkar i så byggs utvecklingen och den går framåt. 
 
Bronfenbrenner (1979) har ett fenomenologiskt perspektiv i sin teori. Med det menar han att 
det är det som individen upplever som sin omgivning som är det som skall undersökas. Det 
blir då den omgivning som har och är av betydelse för individen och detta leder till ett bättre 
resultat. 
 
Bronfenbrenner (1979) menar för att barn skall få den bästa möjliga utvecklingen behövs det 
ett fungerande samarbete mellan förskolan och hemmet och dessa skall inte ses som två skilda 
världar. En av förskolebarnets närmiljöer kan vara förskolan och om pedagogerna jobbar för 
att göra föräldrar mer insatta i läroplanen kan barnet få tydligare länkar mellan de olika 
närmiljöerna. Som tidigare nämnts belyser Bronfenbrenner att om samspelet mellan hemmet 
och förskolan fungerar har barnet de bästa möjligheterna till en fortsatt utveckling. Han pekar 
på vikten av balans mellan pedagoger och föräldrar och menar att om till exempel en pedagog 
hävdar sig som mer kunnig gentemot en förälder är denna balans rubbad. Samma sak gäller 
också om en förälder är negativ mot pedagogens arbete. Detta kopplar vi till vårt syfte där vi 
vill undersöka föräldrars syn på förskolans roll.  
 
Bronfenbrenners (1979) teori har sin grund och är uppbyggd utifrån det enskilda barnet och 
hur det påverkas av sin omgivning. Teorin handlar alltså inte om hur grupper fungerar utan 
omgivningens påverkan. Det som Bronfenbrenner kallar för omgivning delar han sedan vidare 
in i olika nivåer: Makronivå, Exonivå, Mesonivå och Mikronivå. Alla nivåerna i teorin har 
påverkan på varandra och även på individen, barnet.  

Makronivå 
Den yttersta nivån och den som är längst ifrån barnet är Makronivån. Enligt Bronfenbrenners 
(1973, s.168, 1979, s.258- 291) teori är det i denna nivå man finner de politiska beslut som 
har sin påverkan på barnet. Här är det även samhällets och familjens funktion i samhället som 
påverkar barnet. Funktionen skiljer sig beroende på hur samhället utvecklas och hur 
utvecklingen hela tiden går framåt i världen. Man kan kanske tro att detta inte påverkar den 
enskilda individen men Bronfenbrenner menar att alla nivåer i teorin slutligen når fram och 
denna nivå påverkar då bland annat genom styrdokumenten som styr den verksamhet som 
barnen verkar i på förskolan.  

Exonivå 
Nivån som sedan kommer är Exonivån (1979, s.237- 257). Genom vår tolkning av denna nivå 
kan det till exempel vara personalen på förskolan som har sin påverkan på barnet. Ett barn 
som tillbringar en stor del av sin vakna tid på en förskola blir självklart påverkad av 
förskolans personal. Vi tolkar det som att han menar att det är av stor betydelse att man som 
personal har en tydlig roll och föregår med gott exempel. Personalen i sin tur blir påverkade 
av makronivån där bland annat förskolans läroplan och styrdokument finns. Personalens 
värderingar förmedlas till barnen och på detta sätt påverkar även personalen den enskilda 
individen. Även personalens privatliv avspeglar sig dess roll i förskolan och detta har i sin tur 
påverkan på barnet. 

Mesonivå 
Nästa nivå är Mesonivån. I denna nivå av Bronfenbrenners (1979, s.209-236) teori finns flera 
olika närmiljöer men vi har dock valt att fokusera på två av dem, hemmet och i vårt fall 
förskola. Vidare kopplat till vår undersökning blir detta en fråga om samarbetet mellan 
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föräldrarna och förskolan som har sin påverkan. Ett fungerande samarbete bidrar till att barnet 
känner sig trygg i dess båda världar, förskolan och hemmet. Bronfenbrenner talar om vikten 
av detta samarbete för individens trygghet och utveckling. Han anser också att det är viktigt 
att man sammanlänkar dessa två världar och ser de som en helhet och inte som två helt skilda 
världar. Samarbetet är också viktigt då man tillsammans kan arbeta för att barnets utveckling 
går framåt istället för att göra det på egen hand. Han talar också om att ju mer kontakt det 
finns mellan de olika världarna desto mer gynnas barnets utveckling. 

Mikronivå 
Den sista nivån och den som ligger barnet närmast är den så kallade Mikronivån .  I denna 
nivå belyser Bronfenbrenner (1979, s.209-291) vikten av relationen mellan två personer som 
exempelvis mor – barn, men även grupper om flera än två. Dessa gruppkonstruktioner kan 
vara familjen, kamrater osv. Hur den sociala relationen mellan barnet och dess kamrater i 
förskolan fungerar har en stor påverkan på barnet och dess utveckling. Ett barn som 
exempelvis inte känner sig trygg i förskolan kommer förmodligen att visa detta på något sätt 
genom sin utveckling.  
 
Bronfenbrenners (1979) teoris olika nivåer har påverkan på varandra och även på det enskilda 
barnet. Omgivningens betydelse och miljöns påverkan har stor betydelse för det enskilda 
barnet och dess utveckling. 
 
I vår undersökning kommer vi främst att använda oss av Bronfenbrenners (1979) mesonivå. 
Just för att han i denna nivå tar upp de olika närmiljöernas, hem och förskola, påverkan på 
barnet. Han beskriver hur samarbetet mellan dessa världar har påverkan men också hur de har 
påverkan på barnet var för sig. Detta är viktigt i undersökningen då samarbetet föräldrar – 
pedagoger emellan är en stor och viktig del.  

Metod 
I detta avsnitt beskrivs och formuleras vilken metod som använts för att undersöka syftet, hur 
föräldrar ser på förskolan och dess roll. Vi berättar också om hur man går tillväga för att ta 
hänsyn till den forskningsetik som finns, vår analys, reliabilitet och validitet som också är 
viktigt för undersökningen.  

Kvantitativ metod 
Vid användning av enkät som redskap faller det sig ganska naturligt att det är en kvantitativ 
metod som används. För att avgöra om det är en kvantitativ metod kan ett sätt vara enligt 
Trost (2001, s.16-23) att i de flesta fall där datainsamlingen består av siffror och mätbara ord 
rör det sig om denna metod. Mätbara ord kan exempelvis i vårt fall vara ord som mycket 
viktigt och mindre viktigt. I utformningen av enkäten har det i både utformandet, 
sammanställningen och i det slutliga resultatet använts mycket siffror och mätbara ord. I 
undersökningen har det ställts frågor som berör hur ofta föräldrar upplever att man arbetar 
med olika moment i förskolans verksamhet och frågor som dessa menar Trost inkluderas av 
en kvantitativ metod. Däremot skriver Åsberg (2001) att enligt honom borde det inte finnas 
några renodlade kvantitativa eller kvalitativa metoder. Han menar att det inte är den valda 
metoden såsom enkät som är kvantitativ utan det är i sådana fall resultatet.  
 
Vi har ändå valt att kalla det för en kvantitativ metod då vi anser att enkätens utformning och 
resultat utmynnar i både siffror och mätbara ord som anses vara kvantitativt.  En annan 
förklaring till att det handlar om en kvantitativ metod är det som Björkdahl Ordell (2007. s, 
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192-197) beskriver. Hon menar nämligen att vissa forskare anser att man i en kvantitativ 
undersökning är ute efter att få ett fenomen förklarat. Undersökningen handlar om att låta 
föräldrar förklara genom enkäten hur de ser på förskolans roll och dess mål. 
 
Eftersom vi valt vilka förskolor enkäten lämnades på och därmed vilka föräldrar som blev 
respondenter samt vilket ämne föräldrarna skulle ta ställning till så var det vi som ”forskare” 
som styrde villkoren. Dessutom bildas en slags envägskommunikation då vi som forskare får 
ta del av föräldrarnas syn och åsikter men föräldrarna får inget tillbaka. Företeelser som dessa 
menar Andersen & Gamdrup (1994, s.69-73) inkluderas av en kvantitativ metod.  
 
I undersökningen används inte en kvantitativ metod för att generalisera utan vi är fullt 
medvetna om att det är en mindre grupp föräldrar som besvarat enkäten. Det vi menar är att 
det inte går att tolka att det är så här som föräldrar ser på saken i allmänhet i Sverige. 
Respondenterna har tagit ställning till frågorna i just denna enkät. 

Enkät 
Vi valde att använda enkät som forskningsmetod. Enkäten har lämnats till föräldrar på tre 
avdelningar på två olika förskolor centralt i en liten stad men med många invånare.   
”Själva termen enkät kommer från franskans enquête som ordagrant betyder rundfråga”, 
skriver sociologiprofessorn Trost (2001, s.9).  
 
Man ska använda sig av enkät som metod om man vill ta reda på hur många, hur ofta 
förekommande ett fenomen är etc. ( Björkdahl Ordell, 2007. s, 82-96). Enkät är den metod 
man ska använda om man vill nå ut till många människor. Trost menar att man genom enkät 
kan fråga människor om känsligare frågor. Han menar att personerna som svarar på enkäten 
förmodligen vågar svara ärligare och därmed sanningsenligare eftersom man är helt anonym, 
läs mer om detta i vårt avsnitt om konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2001).  
 
Som redan nämnts i bakgrunden är barn ett känsligt ämne och vi tror att föräldrar känner sig 
mer bekväma med att besvara dessa frågor i en enkät. Ejlertsson (2005, s.12) skriver att det 
kan ses både som något negativt och positivt att ställa frågor som kan uppfattas som känsliga 
hos respondenten. Det positiva är att det inte finns något krav att svara på en specifik fråga 
om man finner den känslig och det negativa är att det egentligen inte är normalt att ställa 
känsliga frågor via en enkät. Ett plus är att den svarande genom att hoppa över en fråga ändå 
kan få en positiv upplevelse av enkäten.  
 
När enkäten skall utformas finns det en mängd olika saker att ta hänsyn till. Det man 
framförallt måste tänka på är hur frågorna formuleras. Alla som ska svara på enkäten måste 
kunna förstå frågorna. Trost (2001, s.80-81) menar att man måste använda ett vanligt språk 
och inte använda begrepp som respondenterna kanske inte förstår. 
 
Med detta i åtanke valde vi att göra en förstudie genom att intervjua 12 föräldrar hur de ser på 
förskolan, dessa föräldrar var inte föräldrar från de tre avdelningar som sedan undersöktes. 
Sen tog vi fasta på vilka ord de använde i intervjuerna, för att sedan kunna använda ett 
begripligt språk i enkäten. Kylén (1994, s.13) skriver också att det är viktigt att frågorna 
uppfattas som meningsfulla för den svarande, samt att enkäten måste vara tydlig så att 
respondenten förstår hur frågorna skall besvaras. Därför valde vi att inleda med frågor som 
förhoppningsvis skulle locka respondenten samt att respondenten känner att just dennes svar 
är av stor vikt.  
 



 16 

Fokus låg även mycket på att respondenten skulle känna igen sig i de olika svarsalternativen. 
Det ska heller inte finnas alltför många frågor för då riskeras att respondenten inte orkar svara 
på alla frågor utan bara kryssar i enkäten. Det är också viktigt att tänka på hur frågorna 
utformas, om det ska finnas många olika svarsalternativ, öppna frågor med plats för fritt 
skrivande eller annat. Trost (2001, s.90-91) menar att man måste se över vilken ordning man 
sätter frågorna. Det får inte bli oordning så att de svarande inte hänger med. Vidare menar 
Trost att det kan vara en fördel att ha sakfrågor såsom ålder, kön med mera i början. Detta för 
att respondenterna får värma upp med några frågor som är ”lätta” att svara på. Ejvegård 
(2003, s.53) skriver att en av fördelarna med enkät är att det är lättare att sammanställa 
enkäter då alla respondenter fått samma frågor. Som avslutning på enkäten ska forskaren 
tacka respondenten för att denne tog sig tid.  
 
Trost (2001, s.78) tar upp flera detaljer angående enkät som man bör tänka på vid utformning 
av enkät. En sådan detalj är att det inte får finnas fler frågor i samma fråga. Det blir lätt att 
man frågar om två olika fenomen till exempel bild och teater i samma fråga. Hur ska då 
respondenten kunna svara om dennes uppfattning kring fenomenen skiljer sig? Vidare skriver 
Trost om fler detaljer som är av vikt för enkätens utformning. Ett annat exempel är hur 
respondenten benämns. Han menar att det är störande för respondenten om man använder sig 
av olika begrepp såsom du/ni, ditt/ert. Det är viktigt att man tänker på vilken form man väljer 
och sedan hålla sig fast vid denna (s.84). 
 
Vid utdelning av enkät ska ett missivbrev skickas med, som förklarar undersökningen. Där 
beskrivs vem forskaren är, studiens syfte, de fyra etiska reglerna (se forskningsetik avsnitt), 
vilken grupp det är som undersöks och hur och vem som kan kontaktas om man undrar något 
(Björkdahl Ordell, 2007, 84-96). Brevet avslutas med att forskaren tackar på förhand. Vi 
valde även att skriva med när enkäten skulle var tillbaka lämnad till förskolan och gav då 
respondenterna 1 vecka på sig att besvara enkäten. Trost (2001, s.93-98) skriver att ett 
missivbrev med fördel bör se inbjudande ut och vara förhållandevis kortfattat. Det är mycket 
information som skall rymmas men upplever man missivbrevet som långt och krångligt 
försvinner redan här motivationen att svara på enkäten.  
 
Enkät är ett sätt att få in många svar snabbt, men det finns nackdelar med det också. Det kan 
vara att man inte får in så många inlämnade enkäter och då måste kontakt tas så att personerna 
kan få ytterligare chans att lämna in sin enkät. I de fall där enkäten är anonym vet man dock 
inte vem som inte lämnat in sin enkät och det blir då svårt att påminna.  En annan nackdel kan 
vara att frågorna är såpass styrande och respondenten redan har färdiga svarsalternativ, detta 
kan leda till att respondenten har svårt att svara på vissa frågor. 
 
Trost (2001, s.118-121) skriver om bortfall ur ett historiskt perspektiv där man på 50-talet 
ansåg att om bortfallet var mer än 15 % skulle det insamlade materialet kasseras. Om 
bortfallet varierade mellan 5-15% skulle en bortfallsanalys göras, detta för att man ansåg att 
materialet inte var pålitligt nog. På senare år har man inte denna tanke då enkäter görs i så stor 
utsträckning att bortfall på 15 % är mycket vanligt. Skulle vi rätta oss efter detta nu på 2000-
talet så skulle de flesta enkätundersökningar vara obrukbara. Efter 70-talet började man anse 
att 50-75 % inlämnade enkäter var tillräckligt mycket för att fortsätta undersökningen. Kylén 
(1994, s.11-13) skriver att det inte bara finns bortfall som består av icke inlämnade enkäter 
utan också enkäter där frågorna inte besvarats rätt på ett sätt som gör dem omöjliga att ta del 
av. Detta blir då också en typ av bortfall. När Ejlertsson (2005, s.25-27) skriver om detta 
menar han att detta ska beskrivas som internt bortfall. Enkäter som inte lämnats in av olika 
anledningar kallar han externt bortfall.  
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Urval 
I detta avsnitt redogörs det för vårt genomförande av enkäten. 

Genomförande 
I undersökningen har vi valt att lämna ut en enkät till föräldrar. 100 enkäter lämnades ut på tre 
olika avdelningar och vi fick 57 ifyllda enkäter tillbaka. Det var 24 män och 33 kvinnor som 
svarat. Det var 25 föräldrar med mindre erfarenhet och 32 föräldrar med mer erfarenhet.  
 
På en av de första frågorna i enkäten undrar vi hur lång erfarenhet föräldrarna har av denna 
typ av barnomsorg. På denna fråga fanns det fyra olika alternativ: mindre än ett år, 1-2 år, 3-5 
år och mer än 5 år. För att göra vår sammanställning av enkäten enklare valde vi att slå 
samman alternativ mindre än ett år och 1-2 år till en grupp samt 3-5 år och mer än 5 år till en 
grupp. Dessa grupper har vi valt att kalla de mindre erfarna (0-2 år) och de mer erfarna 
föräldrarna (mer än 2 år). 
 
I resultatet har vi valt att vid några tillfällen bara redovisa för den ena gruppen. Detta betyder 
inte att svaren från den andra gruppen inte sammanställts utan vi har valt ut det som ansågs 
vara mest relevant för resultatet. Att vi har valt att göra på detta vis har att göra med att vi 
endast har sett skillnader mellan de båda grupperna på enstaka frågor och dessa har 
redovisats.  Alla frågor är inte heller redovisade i dessa erfarenhetsgrupper utan vi har även 
redovisat med alla respondenter eller delat upp efter avdelning. 
 
När föräldrarna har svarat att de har mindre eller mer erfarenhet av förskola så kan det inte 
utläsas vilken ålder de har på sitt/sina barn. En förälder som har mindre erfarenhet av förskola 
behöver inte ha ett ungt barn utan detta kan innebära att barnet först kom i kontakt med 
förskola vid äldre ålder.  
 
Enkäten lämnades ut tillsammans med ett missivbrev samt ett blankt kuvert till samtliga 
föräldrar, inte föräldrapar. Detta skedde i förskolans hall på varje barns hylla. I samband med 
att vi lämnade ut enkäterna så placerades även en tidskriftssamlare ut där föräldrarna skulle 
lämna in sina enkäter. Tidskriftsinsamlaren placerades på ett ställe där den var tydlig för 
föräldrarna så att de på egen hand kunde lägga dit kuvertet. 
 
I missivbrevet (se bilaga 1) som följde med enkäten stod det att vi ville att föräldrarna 
förseglade kuverten innan de lämnades åter i den gemensamma tidskriftsamlaren på 
förskolan. Detta gjordes för att personalen på förskolan inte skulle kunna ta del av de 
besvarade enkäterna. 
 
Föräldrarna fick 1 vecka på sig att svara, därför att vi själva upplevt att får man en enkät att 
svara på med för lång tid till inlämning faller ofta denna i glömska. Enkäterna lämnades ut på 
en måndag, bad att få den åter kommande fredag för att sedan komma dit nästa måndag och 
hämta enkäterna. Då vi inte fått in alla enkäter lät vi tidskriftssamlaren stå kvar ytterligare en 
vecka och vi bad personalen påminna föräldrarna om enkäten. En lapp sattes även upp i hallen 
som beskrev vilket datum den skulle lämnas in och som en påminnelse. Dock fick vi inte in 
fler enkäter efter denna åtgärd.  
 
De inlämnade enkäterna markerades med tre olika färger. Detta gjordes för att vi skulle kunna 
ha möjligheten att skilja på de tre olika avdelningar som vi lämnat ut enkäten på. Vi valde att 
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markera enkäterna efter inlämning för att inte vilseleda föräldrarna att vi på något sätt skulle 
bryta mot anonymiteten. Vi valde att kalla dem Förskola A, Förskola B och Förskola C. I 
efterhand inser vi också att det kunnat vara intressant att se om föräldraparens svar var 
samstämmiga. Detta hade kunnat göras genom att redan innan utlämning av enkät märkt 
enkäterna på lämpligt sätt utifrån föräldraparen. Dock har detta inte gjorts i denna 
undersökning vilket leder till att det inte går att se hur föräldraparen svarat gentemot varandra.   
 

Forskningsetik 
Vid forskning finns det en del principer som man måste ta hänsyn till och ta ställning till 
innan man påbörjar sin forskning. I Vetenskapsrådet skrift om Forskningsetiska principer 
(2002) skriver man att forskning är en viktig del för samhället och för att det ska utvecklas. 
Som forskare måste man fundera på vad ens undersökning har för påverkan på dem personer 
som medverkar. Vi anser att det inte kan vara några som blir lidande på grund av vår enkät. 
Detta på grund av att respondenterna lägger enkäten i ett kuvert som de förseglar och det är 
ingen på förskolorna som har möjlighet att läsa deras enskilda svar.  
 
Syftet med de forskningsetiska principerna är att om det uppstår konflikt mellan forskaren och 
de svarande har man principer att gå tillbaka till (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Informationskravet  – ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte”(Vetenskapsrådet, 2002, s.7). 
 
Vi gick redan innan utlämning av enkäten ut med information till föräldrarna genom att delta 
under ett föräldramöte. Detta gjorde vi för att locka föräldrarna till att svara på enkäten, 
kanske kände de ett större ansvar att svara på den när de hade att ansikte på oss som lämnat ut 
den. Vi använde oss också av ett missivbrev (bilaga 1) som vi lämnade ut ihop med enkäten. 
Där fanns kortfattad information om vårt examensarbete samt våra kontaktuppgifter. Där står 
också att det är frivilligt att besvara enkäten. Vetenskapsrådet skriver att man vid enkät ska 
informera vad undersökningen kommer att handla om. Dock behöver man inte berätta hela 
syftet, man kan välja att berätta i stora drag vad undersökningen handlar om. 
 
Samtyckeskravet  – ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan”(Vetenskapsrådet, 2002, s.9). 
  
Vår enkät var helt frivillig och föräldrarna bestämde själva om de ville delta, efter det att de 
sett enkäten. Vi lämnade ut enkäten till alla föräldrarna och i det medföljande missivbrevet 
(bilaga1) fanns information om att det var frivilligt att delta. Eftersom det var föräldrar vi 
lämnade ut enkäten till behövde vi inget godkännande först. Vi tog den ifyllda enkäten som 
ett godkännande på att de ville delta i undersökningen. Detta skriver Vetenskapsrådet är en 
form av godkännande som lämpar sig vid enkät.  
 
Vetenskapsrådet trycker på vikten av att respondenterna kan avsluta sitt deltagande i en längre 
undersökning med fler enkäter när helst de vill. Detta är något som vi inte behöver ta så 
mycket notis om eftersom det bara är en styck enkät de kommer svara på. En annan del som 
är av vikt är att respondenterna inte ska utsättas för påtryckning av forskarna. Vi vet inte vilka 
föräldrar som svarat på enkäten så vi kan inte gå på enskilda personer. Det vi gjorde var att 
sätta upp en påminnelse lapp för dem som ännu inte hunnit lämna in sin enkät.   
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Konfidentialitetskravet – ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 
ges största möjliga konfidentinalitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 
att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). 
   
Vi har inte berört personuppgifter mer än man eller kvinna samt hur lång erfarenhet de har av 
förskola. De enda som kommer ges tillgång till de ifyllda enkäterna är vi tre studenter och vår 
handledare. Efter avslutat arbete kommer även enkäterna att förstöras. Ejvegård (2003. s, 54-
57) skriver att det är viktigt att vara extra tydlig med att svaren kommer behandlas 
konfidentiellt, detta för att minska risken för externt bortfall. Annars kan detta vara en 
bidragande orsak till att man inte får tillbaka så många enkäter.   
 
Frågorna är utformade på ett sådant sätt att man inte kan urskilja vilken förälder det är som 
svarat. Det finns exempelvis inga frågor om vart de bor eller hur gamla de är.  
 
Nyttjandekravet – ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). 
 
Resultatet av enkäterna kommer endast att utmynna i vårt examensarbete. Enkäternas syfte är 
endast för att stödja vår underökning och inget annat. Vetenskapsrådet belyser vikten av att 
vid forskning där personuppgifter finns med är det av stor vikt att detta bara får användas i 
just den enkäten man svarat på. Då vi inte är intresserade av eller har nytta av personuppgifter 
så är detta något som vi inte kommer att behöva ta hänsyn till. Dock har vi ändå haft detta i 
åtanke när vi har utformat enkäten och dess frågor.   

 

Analys 
I detta avsnitt redogörs för hur vi bearbetat materialet för att komma fram till resultatet. Vi 
kommer även att berätta om hur frågorna till resultatet valdes ut och om vi har valt att 
gruppera eller inte för att göra det begripligt. Här redogörs också för begrepp som ingår i vårt 
teoretiska förhållningssätt som varit av värde för undersökningen. 

Bearbetning av material 
Vi började med att göra en extern bortfallsanalys för att se om materialet var användbart. 
Detta innebär att enkäterna räknades samman och vi diskuterade sedan om det var tillräckligt 
många för att kunna läsa ut ett resultat. Vi fann att vi kunde dela in föräldrarna i olika 
”förskoleerfarenhetsgrupper” och genom detta ansåg vi oss kunna få ut tillräckligt med 
resultat för undersökningen.  
 
Vi valde att dela in enkäterna i grupper med man och kvinna och utefter 
”förskoleerfarenheten”, men också efter de olika avdelningarna vi undersökt. Dock fann vi 
inget resultat som var givande för underökningen mellan grupperna man och kvinna. På de 
frågor som vi sedan har valt att redovisa har vi slagit ihop man och kvinna och även gjort om 
de fyra erfarenhetsgrupperna till två. Det utmynnade i en grupp med erfarenhet 0-2 år (mindre 
erfarna) och en med erfarenhet mer än 2 år (mer erfarna). De flesta av våra resultat redovisas 
i just dessa två grupper. Vi trodde att vi skulle finna en större skillnad mellan dessa grupper 
än vad vi gjorde, detta var tanken till indelningen av dessa grupper.    
 
På vissa av enkätfrågorna har föräldrarna haft fler alternativ att välja på men vi har i vår 
sammanställning valt att exempelvis bara ta med de tre viktigaste. Vi har även valt att klumpa 
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ihop alternativ på de frågorna med visuell analogskala (Ejlertsson, 2005, s.90). På dessa 
frågor fick föräldrarna kryssa i vart på skalan som de höll med och skalan var numrerad från 1 
– 6. Detta gjordes för att få en bättre överblick och lättare kunna redogöra.  
 
Efter att vi hade räknat samman alla enkäter gjordes antalet om till procent. Eftersom att vi 
hade fått in 57 enkäter så blev också 57 stycken 100 %.  Detta gjordes för att det är lättare att 
få en överblick över resultatet då det visas i procent, vi kunde också på ett tydligt sätt använda 
oss av diagram i resultatredovisningen med hjälp av procenten. Arbetet med 
sammanställningen av enkäterna tog lång tid och det var många moment som skulle göras.  
 
Vi valde också att sammanställa alla frågor men att bara redovisa de som för undersökningen 
var relevanta. De frågor som vi fann intressanta grundas på syftet men vi såg även med tiden 
att vissa resultat lockade oss att titta närmare på frågor som vi tidigare uteslutit. Resultaten 
från enkäten redovisas både i löpande text och i diagram.   

Analys utifrån vårt teoretiska förhållningssätt 
Eftersom vi har valt att ha Bronfenbrenners teori (1979) som vårt teoretiska förhållningssätt  
har vi valt att inte bara se enkätsvaren ur ett pedagog- eller föräldraperspektiv utan också ur 
ett samhällsperspektiv. Vi har då även valt att bygga våra enkätfrågor på dessa olika 
perspektiv då vi har frågor gällande förskola i förhållande till pedagoger, föräldern själv och 
samhället.  
 

Reliabilitet och Validitet 
I detta avsnitt redogörs det för hur vi har tänkt för att göra denna undersökning så trovärdig 
som möjligt samt redogöra för eventuella problem i samband med reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet 
En förstudie gjordes där vi lämnade ut enkäter till tolv föräldrar i vår närhet för att upptäcka 
eventuella problem som kan uppstå, ta lärdom av dessa och undvika dem vid huvudstudien.  
Problemen som vi syftar på är ifall enkäten innehåller svåra ord och begrepp eller är 
svårförstådd på grund av något annat. Detta kan då leda till få inlämnade enkäter men även en 
låg trovärdighet då vi inte anpassat enkäten till respondenterna. 
 
Trovärdigheten ökar eftersom vi har stött på och tränat på de olika metoderna, såsom 
observation, intervju och enkät. Det faktum att vi är tre personer som skriver examensarbetet 
också ökar reliabiliteten då vi alla minns och lärt olika från föreläsningar och litteratur. Även 
Ejvegård (2003, s.24-26) anser att detta stärker vår undersökning då vi genom diskussioner 
kring vår undersökning kan rätta till eventuella misstag.  
 
Viktigt att tänka på är att enkäten verkligen skall vara anonym och bara vi tre studenter och 
vår handledare får se de besvarade enkäterna. Etik och moral spelar också stor roll då 
föräldrar inte skall känna sig kränkta eller ifrågasatta.  Det ligger därför ett stort och 
eftertänksamt arbete bakom enkätens utformning och dess frågor. 
 
En grundförutsättning för en hög reliabilitet är enligt Trost (2001, s.59-62) att alla 
respondenter ges samma förutsättningar. Respondenterna har getts samma tid att svara på 
enkäten samt att de via enkäten har fått exakt samma frågor. Föräldrarna fick en veckas 
svarstid på enkäten, dock fick alla svara på sin enkät hemma och de förhållandena som råder 
där har vi ingen påverkan på. Hade föräldrarna fått svara på enkäten på förskolan, i ett lugnt 
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rum vid sidan av så kanske de hade fått en högre reliabilitet. Men detta fanns det dock inte tid 
till. Detta kan dock leda till att föräldrarna istället kände sig påverkade av att man sitter i 
förskolans lokaler.   
 
Eftersom vi tre studenter själva konstruerat enkäten blev vi tvungna att tänka extra mycket på 
att få enkätsvaren så pålitliga som möjligt. Det var för oss och för vår reliabilitet viktigt att det 
fanns många olika svarsalternativ så att respondenten verkligen kunde känna att det fanns ett 
alternativ som passade dennes åsikt eller kännedom. För att språket skulle bli på en begriplig 
nivå för respondenten samt för att respondenten skulle kunna känna igen sig i alternativen 
gjordes en förstudie (se enkätavsnitt). Trost (2001, s.59-62) skriver att ett lätt och begripligt 
språk samt kortfattade alternativ ger bättre chanser till en hög reliabilitet. Vi har försökt hålla 
våra svarsalternativ så korta som möjligt men ibland har detta varit svårt då vi velat vara extra 
tydliga och inte utesluta något alternativ.  
 
På flera frågor har vi använt oss av halveringsmetoden (Ejvegård, 2003, s.71-72) som innebär 
att vi valt att slumpmässigt dela upp de besvarade enkäterna i två högar och sen jämfört 
svaren. På de flesta av dessa frågor har ingen skillnad gått att se mellan dessa två. Skillnader 
har vi dock sett när vi delat upp enkäterna i erfarenhetsgrupper eller när vi delat upp dem 
förskolorna emellan för att jämföra dem.  

Validitet 
All litteratur vi läst som tar upp validitet i samband med enkät skriver olika kring detta 
fenomen. Ejvegård (2003, s.73-76) menar att validitetsprövningar i samband med 
enkätundersökningar är svåra för att det då krävs ett annat mått på det man mäter som man 
sedan kan jämföra med. Det som all litteratur dock är enstämmiga kring är att om 
reliabiliteten är låg så blir också validiteten låg. God reliabilitet är dock ingen automatisk 
garanti på en god validitet.  
 
Ejlertsson (2005, s.99-102) menar att för att skapa en god validitet krävs att man ser över alla 
frågor i enkäten så att de verkligen överensstämmer och kan mäta det man har i syfte att mäta. 
I vår undersökning blev detta svårt då vi från början hade ett smalare syfte och baserade vår 
enkät på det, dock valde vi att istället bredda syftet. Vissa frågor i enkäten är dessutom mest 
till för att respondenterna ska få känna sig väl bemötta och grundtanken var då att dessa frågor 
inte skulle ta någon del i resultatet.  
 
Det är också viktigt att ha i åtanke vad som gör undersökningen sann, hur blir den 
sanningsenlig, kan vi verkligen veta vad föräldrarna tycker? Det kan hända att de svarar så 
som de tror att personalen vill att de ska svara. Fakta är att alla respondenterna får samma 
frågor och samma svarstid. Dock vet vi inte hur de mår just den dagen de svarade på enkäten 
och hur deras inställning till förskolan är just då.  

Bortfallsanalys 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva både vårt externa och interna bortfall. 
 
Vårt externa bortfall som vi tidigare nämnt var stort. Detta innebär att det var många som 
valde att inte svara på enkäten. Vad det beror på kan vi inte veta, men en av anledningarna 
kan vara att vi satt för kort svarstid. Detta vet vi faktiskt stämmer i ett fall där en förälder sagt 
till personalen att denne inte hade tid att svara inom den tidsramen och valde därför att inte 
delta i undersökningen. En annan anledning till bortfallet kan vara de föräldrar som hade 
delad vårdnad och därför inte fått enkäten. Ytterligare en anledning kan vara att det är 
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frivilligt att besvara enkäten. Vi gick ut tidigt och meddelade föräldrarna att den enkät som vi 
delade ut skulle besvaras av bägge föräldrarna i ett föräldrapar. Detta gjordes genom 
informationslapp och föräldramöte. När vi sedan formulerade missivbrevet var vi kanske för 
otydliga med att få fram att det var bägge föräldrarna som skulle besvara enkäten då vi redan 
gått ut med denna information. Detta är en miss av oss som kan ha bidragit till bortfallet.   
 
Det interna bortfallet var inte särskilt stort och det påverkade inte resultatet i sig. När vi 
sammanställde enkäterna fann vi att det var några respondenter som dragit pilar, kryssat över 
etc. på enstaka frågor. Detta blev för oss ett internt bortfall eftersom vi inte kunde läsa ut vad 
denne menade. På de frågor med internt bortfall blev antalet respondenter annorlunda då vi 
inte kunde räkna med dem. Ett internt bortfall kan vara att en respondent valt att inte svara på 
någon enstaka fråga. Dock var detta någon enstaka gång. I vissa diagram i vårt resultat har vi 
även redovisat det interna bortfallet då vi ansåg att det var av vikt att känna till. 
 
De inlämnade enkäterna fördelades på följande vis mellan de olika avdelningarna: Avdelning 
A 16st, Avdelning B 21st och Avdelning C 20st. 
 

Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de frågor med tillhörande svar som vi fann speciellt 
intressanta för syftet och undersökningen. Svaren synliggörs i diagramform med tillhörande 
text som förklarar och förtydligar vad det är vi menar. Dock kommer vi även i löpande text 
berätta om intressant resultat för undersökningen och dess syfte. 
 
Det lämnades ut 100 stycken enkäter och 57 stycken blev besvarade. Detta innebär att 57%  
(57 av 100) av de föräldrar som vi gett ut den till har svarat på enkäten. Vi vill också påpeka 
att detta är enskilda föräldrar och inte föräldrapar, det är alltså 57 stycken olika personer, män 
och kvinnor som besvarat enkäten. 58 % (33 av 57) av respondenterna var kvinnor och 42 % 
(24 av 57) var män.  
 
 Vissa enkätsvar har vi valt att skilja på föräldrar som har mer eller mindre erfarenhet av 
förskola. De har delats in i två grupper, där ena gruppen har förskoleerfarenhet 0-2 år och den 
andra har mer än 2 år.  Gruppen med erfarenhet 0-2 år var 25 stycken alltså 44 % (25 av 57) 
av respondenterna och gruppen med erfarenhet mer än 2 år var 32 stycken alltså 56 % (32 av 
57). Vi har valt att kalla dessa grupper för mindre erfarna och mer erfarna. Dock är det inte 
automatiskt så att man har ett yngre barn för att man har mindre erfarenhet. 

Förskolans roll i samhället och i förälderns liv 
Detta diagram redovisar det resultat som vi har kunnat utläsa från frågan som löd följande: 
Vad tycker du att förskolans roll i samhället är? Föräldrarna rangordnade alternativen från 1-
7 med nummer 1 som viktigast och 7 som minst viktig. Detta diagram visar resultat från de 
mer erfarna föräldrarna. Vi har valt att redogöra för de mindre erfarna föräldrarnas resultat i 
löpande text under diagrammet. Detta har vi valt att göra för att svaren mellan grupperna var 
såpass lika att vi ansåg att det inte behövdes två diagram. Diagrammet utgår från de alternativ 
med högst procent, alltså de som rangordnades som viktigast.  
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Figur 1 – Förskolans roll i samhället  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staplarna redogör för de alternativ som rankades högst, på frågan angående förskolans roll i 
samhället, av de mer erfarna föräldrarna på de tre förskoleavdelningarna. Övriga alternativ 
fick mindre än 9% vilket är anledning till att vi valt att inte redovisa dessa.  
 
41 % (13 av 32) av de mer erfarna föräldrarna tyckte att förskolans roll i samhället är 
barnpassning när föräldrar arbetar. Även att barnen skall lära sig nya saker/utvecklas 
rankades högt ur ett samhällsperspektiv. På det alternativet var det 34 % (11 av 32) som 
värderade det högst.  
 
Liknande svar kom även från föräldrarna med mindre erfararenhet där det var 48 % (12 av 25) 
som rangordnade barnpassning högst. Även här så placerades att barnen skall lära sig nya 
saker/ utvecklas som näst viktigast och det var 36 % (9 av 25) som ansåg det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

0%
5%

10%
15%
20%
25%

30%
35%
40%
45%

1

Mer erfarna föräldrar

N = 32

Uppehälle för barnet när jag
arbetar 44 %

Mitt barn skall få utvecklas/lära
sig nya saker 28 %

Förbereda mitt barn inför skolan
9 %

Diagrammen nedan redovisar resultatet för frågan som löd följande: Vad har förskolan för 
roll i just ditt liv? Denna fråga skiljer sig från föregående då vi här undersöker vad förskolan 
har för roll i föräldrarnas liv gentemot tidigare då vi undrade hur de såg på förskolans 
allmänna roll i samhället. Det första diagrammet redogör för föräldragruppen med mindre 
erfarenhet och det andra diagrammet redogör för föräldragruppen med mer erfarenhet.   
 
Figur 2 – Förskolans roll i förälderns eget liv 
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Staplarna redogör för vad de mindre erfarna föräldrarna ansåg vara förskolans roll i deras eget 
liv. Det är de tre högst rankade alternativen som redovisas, föräldrarna rangordnade de sju 
alternativen från 1-7 där 1 var viktigast och dessa alternativ fick flest ettor. 

Staplarna redogör för vad de mer erfarna föräldrarna ansåg vara förskolans roll i deras eget 
liv. Det är de tre högst rankade alternativen som redovisas, föräldrarna rangordnade de sju 
alternativen från 1-7 där 1 var viktigast och dessa alternativ fick flest ettor. 
 
 
 



 25 

Båda föräldragrupperna värdesätter uppehälle för barnet när föräldern arbetar som det 
viktigaste. I föräldragruppen med mindre erfarenhet var det 52 % (13 av 25) som ansåg detta 
och i den andra föräldragruppen var det 44 % (14 av 32).  Grupperna är även överens om att 
det är viktigt att deras barn får utvecklas och lära sig nya saker. 
 
Det som respondenterna såg som det tredje viktigaste gällande förskolans roll i förälderns liv 
skiljde sig emellan grupperna. I gruppen med mindre erfarenhet var det 4 % (1 av 25) som 
ansåg att det var viktigt att föräldern och barnet träffade nya människor. Medan i gruppen 
med mer erfarenhet var det 9 % (3 av 32) som ansåg att förberedelse inför skolgång var 
viktigt. 

De viktigaste begreppen att arbeta med på förskolan  
Följande diagram berör två frågor i enkäten. Den första lyder följande: Hur viktigt är det för 
dig som förälder att personalen arbetar med dessa delar/begrepp på ditt/dina barns förskola? 
Delarna och begreppen har vi hämtat från Läroplanen för förskolan (Lpfö98). Det första 
diagrammet redogör för de 5 högst rankade begrepp som föräldrarna med mindre erfarenhet 
anser är viktigt att personalen arbetar med. Det andra diagrammet redogör för frågan: Har Du 
sett eller hört att personalen arbetar med dessa olika delar/begrepp? Resultatet visar hur de 
mindre erfarna föräldrarna svarade på begreppet Demokrati. Det vi finner extra intressant med 
dessa diagram är att respondenterna, som är föräldrar med mindre erfarenhet, rangordnar 
demokrati som en av de fem viktigaste delarna i förskolans verksamhet. Däremot kan man 
utifrån diagrammen utläsa att det är en stor del av föräldrarna med mindre erfarenhet som inte 
vet om man arbetar med demokrati och detta vill vi synliggöra. 
 
Anledningen till att de mer erfarna föräldrarnas svar inte redovisas beror på att vi i deras svar 
inte fann någon liknande parallell mellan dessa frågor.   
 
Figur 3 – De viktigaste begreppen 
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Staplarna redogör för de begrepp som föräldrarna med mindre erfarenhet ansåg vara mycket 
viktigt att personalen arbetade med. På resterande begrepp som inte redovisas i diagrammet 
var procenten jämt fördelad mellan dessa begrepp. 
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Detta diagram redogör för hur ofta föräldragruppen med mindre erfarenhet upplever att 
pedagogerna arbetar med begreppet demokrati. Frågan som redovisas löd följande: Har du 
sett eller hört att personalen arbetar med dessa olika delar / begrepp?  
 
Hela 36% ( 9 av 25) av de mindre erfarna föräldrarna tycker att det är mycket viktigt att 
personalen arbetar med demokrati. Men i cirkeldiagrammet redogör vi för frågan om 
respondenterna sett eller hört att personalen arbetar med dessa olika delar/begrepp? 
Resultatet är att 52% (13 av 25) av föräldrarna med mindre erfarenhet uppger att de inte vet 
om personalen arbetar med demokrati. 

Kunskap om och tillgång till läroplanen 
Detta avsnitt redogör för de resultat vi har kunnat utläsa från de frågor i enkäten som gällde 
kunskap och tillgång om läroplanen (Lpfö98). 
 
På frågan: Hur har du fått information om läroplanen var det endast de respondenter som 
svarat ja på frågan: Känner du till att skolverket gett ut en läroplan för förskolan? som 
svarade. På frågan: Hur har du fått information om läroplanen? var fler svar möjliga och det 
var 46 av 57 stycken som tog ställning. 
 
I föräldragruppen med mindre erfarenhet uppgav 44% (8 av 18) av de svarande 
respondenterna att det fått information om läroplanen genom allmän kunskap (se Bilaga 2). 
Detta alternativ fick övervägande mest procent. Näst flest procent fick svarsalternativet vid 
inskolning vilket var 33 % (6 av 18).  
 
På samma fråga svarade föräldragruppen med mer erfarenhet att de främst fått informationen 
från svarsalternativ vid föräldramöte, detta alternativ fick då 46 % (13 av 28) av 
respondenterna. Näst flest nämligen 32 % (9 av 28) gav dessa föräldrar till svarsalternativ 
allmän kunskap. Denna fråga är intressant för vårt syfte och vår kommande diskussion och 
därför har vi ytterligare kategoriserat denna fråga och dess svar nedan. 
 
Vid sammanställningen av enkäten valde vi att dela in respondenterna i erfarenhetsgrupper 
men även utefter de tre olika förskoleavdelningarna. Följande tre diagram (Diagram 4) 
redogör för hur föräldrarna fått informationen om läroplanen på respektive avdelning, här är 
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både de mindre erfarna och de mer erfarna föräldrarna sammanslagna. På frågan: Hur har du 
fått information om läroplanen? var fler svar möjliga.  
 
Figur 4 – Information om läroplanen 
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Avdelning A
N = 15

Vid inskolning 50%

Vid föräldramöten 80%

Pedagogerna upplyser
regelbundet 0%

Läst den på förskolan 6%

Allmän kunskap 26%
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Staplarna redogör för hur föräldrarna på avdelning A svarat att de fått informationen om 
läroplanen. Alla alternativ redovisas. 
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Avdelning B
N = 17

Vid inskolning 17%

Vid föräldramöten 23%
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Staplarna redogör för hur föräldrarna på avdelning B svarat att de fått informationen om 
läroplanen. Alla alternativ redovisas. 
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Avdelning C
N = 14

Vid inskolning 14%

Vid föräldramöten 7%

Pedagogerna upplyser
regelbundet 0%

Läst den på förskolan 0%

Allmän kunskap 50%

Annat 28%

 
Staplarna redogör för hur föräldrarna på avdelning C svarat att de fått information om 
läroplanen. Alla alternativ redovisas. 
  
Det vi finner extra intressant här är att 80 % (12 av 15)av föräldrarna på avdelning A fått sin 
information via föräldramöten och 50 % (8 av 15) vid inskolning. Vid de två andra 
avdelningarna uppgav föräldrarna att de fått informationen kring läroplanen från allmän 
kunskap och från annat håll.  På avdelning B var det 35 % (6 av 17) av föräldrarna som fått 
informationen via allmän kunskap och 29 % (5 av 17) som fått den från annat håll. På 
avdelning C var det 50 % (7av14) av föräldrarna som fått informationen via allmän kunskap 
och 28 % (4 av 14) som fått den från annat håll.  
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Följande diagram redogör för enkätfrågan: Finns läroplanen tillgänglig för er föräldrar på 
förskolan? Vi har valt att dela upp avdelningarna i tre olika diagram för att se om det finns 
någon skillnad mellan dem.  Alternativen som föräldrarna hade att välja mellan var: Ja, Nej 
och Vet ej. Vi har även i diagrammen visat hur många procent som var internt bortfall. Det 
interna bortfallet är alltså de föräldrar som inte har svarat på frågan och de som svarat nej på 
att de inte kände till läroplanen där de då fick uppmaning att gå vidare till fråga 14. 
 
Figur 5 – Finns läroplanen tillgänglig på förskolan 

Avdelning A
N = 16

Nej
0%

Vet ej
6%

Internt bortfall
7%

Ja
87%

 
Detta diagram redogör för hur alla föräldrarna på avdelning A har svarat på frågan: Finns 
läroplanen tillgänglig för er föräldrar på förskolan? 
  

Avdelning B 
N = 21

Nej 0%

Ja 5%

Vet ej 76%

Internt bortfall 
19%

 
Detta diagram redogör för hur alla föräldrarna på avdelning B har svarat på frågan: Finns 
läroplanen tillgänglig för er föräldrar på förskolan?  
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Avdelning C
N = 20

Vet ej
65%

Nej
0%

Ja
5%

Internt bortfall
30%

 
Detta diagram redogör för hur alla föräldrarna på avdelning C har svarat på frågan: Finns 
läroplanen tillgänglig för er föräldrar på förskolan? 
 
Vi kan även här se att det finns en skillnad mellan avdelning A och de andra avdelningarna. 
På avdelning A så var det 87% (13 av 15) av föräldrarna som visste att det fanns en läroplan 
tillgänglig. På avdelning B var det bara 5 % (1 av 17) av föräldrarna och på avdelning C var 
det också 5 % (1 av 14) av föräldrarna som svarade att läroplanen fanns tillgänglig. En 
liknelse som man kan se i alla tre diagram är att det i alla diagram är 0 % av föräldrarna som 
svarat nej. Det som mer skiljer avdelningarna B och C från avdelning A är att det var en stor 
mängd som inte visste om den fanns tillgänglig. På avdelning B var det 76 % (13 av 17) och 
avdelning C var det 65 % (9 av 14).  Vi kan även utläsa att det var ett internt bortfall på 30 % 
(6 av 20) på avdelning C, vilket skiljer sig från de andra avdelningarnas bortfall.  
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N = 57

Varje dag
82%

Ibland
14%

Internt bortfall
4%

 

Samarbete 
Diagrammet nedan redogör för frågan: Anser Du att personalen arbetar med att få ett 
fungerande samarbete mellan hem och förskola? Vi har valt att redogöra denna fråga med alla 
respondenter, vi har alltså inte valt ut någon speciell grupp.  På frågan fick respondenterna 
kryssa i vart på en linje (visuell analogskala) som de höll med i påståendet.  
 
Figur 6 -  Upplevelse av samarbete mellan hem och förskola 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detta diagram redogör för hur alla respondenter svarat på enkätfrågan som rör hur ofta 
personalen arbetar med att få ett fungerande samarbete mellan hem och förskola. Alla 
respondenters svar är här redovisade. 
 
Det vi kan utläsa från detta diagram är att de flesta av föräldrarna alltså 82 % (47 av 57) ansåg 
att personalen varje dag arbetar för att få ett fungerande samarbete. Det var 14 % (8 av 57) av 
föräldrarna som ansåg att detta bara skedde ibland och det var 4 % (2 av 57) som valde att inte 
svara på frågan. Vi har valt att redogöra denna fråga med alla 57 respondenter för att det inte 
fanns någon större skillnad mellan de olika avdelningarna och inte heller mellan de olika 
erfarenhetsgrupperna. 
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Diskussion 
Följande avsnitt har vi delat in i fyra olika underrubriker där vi i de olika delarna redogör för 
resultatet. Förskolans roll i samhället och i förälderns liv, De viktigaste begreppen att arbeta 
med på förskolan, Kunskap om och tillgång till läroplanen och Samarbete. 
 
Vi vill även här återknyta till syftet med undersökningen : Hur ser föräldrar på förskolans roll 
och dess uppdrag både för sig själva och i samhället? Vi kopplar tillbaka till läst litteratur och 
den teorietiska utgångspunkten. Vi har även ett avsnitt där vår valda metod diskuteras, 
didaktiska konsekvenser inför framtiden tas upp samt förslag till vidare forskning inom det 
valda ämnet. 

Resultatdiskussion 

Förskolans roll i samhället och i förälderns liv 
Ett intressant resultat som vi fann ur enkätundersökningen var att alla föräldrar som deltog 
oavsett erfarenhet av förskola ansåg att uppehälle/barnpassning var förskolans viktigaste roll 
både för dem själva och i samhället. Detta kanske inte är så konstigt att föräldrar utifrån sig 
själva värdesätter uppehälle för barnet då det är vad som krävs för att föräldern skall få 
möjlighet att arbeta. Det var också därför som barnkrubborna från första början uppkom 
(Martin Korpi, 2007). I bakgrunden beskrivs hur detta var en grund till dagens förskola.  
 
Föräldrarna har även rangordnat att barn skall få utvecklas/ lära sig nya saker som en av de 
viktigaste roller förskolan har att erbjuda ur ett samhällsperspektiv. Ekman & Sundell (1992) 
visar att föräldrar gör skillnad på vad förskolan skall ge barnet och vad hemmet skall ge 
barnet. Dessa föräldrar anser att förskolan skall ge barnen kunskaper och färdigheter medan 
man i hemmet ansvarar för barns känslomässiga och sociala utveckling. När vi skriver om att 
barn skall få lära sig nya saker och utvecklas gör vi ingen skillnad på dessa två begrepp och 
kan man dessutom förskolans läroplan så vet man att dessa begrepp hör hemma i förskolans 
värld. Dock hör dessa delar naturligtvis hemma även i hemmet.  Alltså finns det liknande 
undersökningar där föräldrar också värdesätter att förskolans roll är att barn skall få lära sig 
och få nya kunskaper.  
 
Figur 2 i resultatet visar de tre viktigaste rollerna som förskolan har i föräldrarnas liv just nu. 
Det tredje viktigaste ansåg föräldrarna med mindre erfarenhet var att föräldern och barnet 
träffar andra människor medan föräldragruppen med mer erfarenhet valde förberedelse inför 
skolgång som det tredje viktigaste alternativet. Både att träffa andra människor och 
förberedelse inför skolgång tar plats i Bronfenbrenners (1979) Mesonivå. Mesonivån handlar 
bland annat om föräldrar och personals påverkan på barnet.  
 
En följdfråga till detta kan då vara hur föräldrar tror att barn utvecklas och lär sig nya saker. 
Vi lärare vet att genom kontinuerlig återupprepning och möjlighet till autentiska upplevelser 
lär sig barn lättare. Men som tidigare nämnts i bakgrunden är också ett fungerande samarbete 
mellan hem och förskola av stor vikt för barns utveckling. Vi har skrivit i termer av att barnet 
verkar i två världar och dessa bör förenas enligt Andersson (1994). Detta för att barn skall 
uppfatta sin värld som en helhet. Det är därför viktigt att arbetet med att barns utveckling sker 
både i hemmet och på förskolan och att varken vi lärare eller föräldrar nöjer oss med bara 
barnpassning. Även Bronfenbrenner (1979) menar att barnets utveckling är ett slags resultat 
från dess omgivning.  
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De viktigaste begreppen att arbeta med på förskolan  
Läroplanen tar upp vikten av alla vuxnas betydelse när det handlar om ett bra förhållningssätt 
kring demokratin i samhället (Lpfö98). När man talar om ämnet demokrati samt respekt och 
allas lika värde kan dessa vara begrepp som föräldrar värdesätter i hemmiljön. Därav kan 
föräldrarna också ha valt att detta är viktigt att personalen arbetar med för dem. Enkätsvaren 
visar att föräldrar värdesätter respekt och allas lika värde men inte varför. Kan det vara så att 
det finns ett samband och föräldrarna här vill att förskolan skall var ett komplement till 
hemmet?  
 
Ett annat resultat som vi fann intressant var att 36 % (9 av 25) av föräldrarna med mindre 
erfarenhet fann demokrati som något de ansåg vara en viktig del i förskolans verksamhet. Det 
som vi däremot kunde utläsa på en av de andra frågorna var att i samma föräldragrupp var det 
52 % (13 av 25) som inte visste om man arbetade med demokrati på förskolan (se Figur 3). 
Historiskt sett har demokrati varit viktigt ända sedan barnkrubbornas tid (Flising, Fredriksson 
& Lund, 1996. Martin Korpi, 2007). Syftet med denna typ av ”förskola” var att fostra barnen 
till bra samhällsmedborgare och detta inkluderade demokrati. I det första diagrammet i figur 3 
kan vi även utläsa att begrepp som respekt och allas lika värde rankas som viktigt.  Även de 
här begreppen är viktiga för att bli en bra samhällsmedborgare. Kan man här se ett samband 
mellan då och nu? Finns samma värderingar kvar? Är detta något som prioriteras i barns 
hemmiljö och hur kan förskolan jobba vidare kring detta? 
 
Föräldrar med mindre erfarenhet uttrycker i enkätsvaren att det är viktigt att de och deras barn 
får träffa andra människor via förskolan. Detta tolkar vi som att man värdesätter förskolans 
sociala vinning och detta kan bero på att denna föräldragrupp troligtvis har yngre barn och är 
nya inom förskola. Den föräldragrupp som har mer erfarenhet av förskola rangordnade inte 
det sociala lika högt utan här rankades istället förskolans skolförberedande uppdrag som en av 
de viktigaste rollerna i föräldrarnas liv. Dock behöver inte föräldrarna mena skolförberedande 
ur ett rent kunskaps perspektiv utan de kan istället mena förberedande ur ett socialt perspektiv 
(Persson, 2008). Alltså har föräldrarnas erfarenhet av förskola påverkan på vad de tycker är 
bäst för barnet och dem själva. Återigen är det viktigt att ha i åtanke att alla vuxna kring ett 
barn har olika visioner om vad som gynnar barnet mest och därmed också olika syn på vad 
förskolan bör ge.  

Kunskap om och tillgång till läroplanen  
Figur 4 redogör för hur föräldrarna på de olika avdelningarna fått information om läroplanen 
(Lpfö98). Föräldrarna på avdelning A skilde sig rejält från de andra avdelningarna. Dessa 
föräldrar uppgav att de fått informationen från föräldramöten på förskolan medan de andra 
avdelningarna fått sin information genom allmän kunskap. I enkäten gavs det ej möjlighet att 
precisera vad alternativet allmän kunskap var men vi menar att det kan vara kunskap kring 
läroplanen som föräldrarna fått från andra källor än förskolan till exempel media eller vänner.  
 
Figur 5 visar att det bara är på en av de tre undersökta avdelningar där man faktiskt har en 
tillgänglig läroplan för föräldrarna. På de andra 2 avdelningarna var det en stor majoritet av 
föräldrarna som svarat att de inte vet om läroplanen finns tillgänglig. Detta säger dock inte att 
den inte finns tillgänglig. Eriksson, Flising & Kärrby (1979) beskriver i en undersökning hur 
de sett att föräldrar vet att det finns en läroplan men att de anser att den verkade vara ganska 
fri att följa och innehåller mycket. Med detta följde också att föräldrarna i deras undersökning 
litade på att pedagogerna byggde verksamheten på dessa mål. 
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Om man erbjuder föräldrar tillgång att läsa läroplanen på förskolan kan denna möjlighet på 
detta sätt bli ett verktyg för att tolka läroplanen rätt, föräldrarna har då möjlighet att diskutera 
dess innehåll med personalen på förskolan. Precis som Bronfenbrenner (1973, 1979) beskriver 
är det viktigt att föräldrar får insyn i de nationella mål som återfinns i Makronivån som sedan 
påverkar barnet i Mikronivån.  Utifrån undersökningsresultatet kan vi se att man på avdelning 
A har lagt en bra grund för att använda läroplanen som ett samarbetsverktyg.  Föräldrarna har 
på denna förskola på flera olika sätt blivit erbjudna att ta del av läroplanen bl.a. genom 
föräldramöten, inskolning och att den finns tillgänglig för föräldrarna.  
 
Vårt intresse för att föräldrar ska känna till att Lpfö98 finns tillgänglig på förskolorna och läsa 
den grundas även på att föräldrarna måste visa sig intresserade för barnets förskolevärld. 
Ivarson Jansson (2001) skriver att pedagogerna måste visa hänsyn för barnets andra världar 
utöver förskolans. Detta faller sig nog naturligt för de flesta pedagoger men det kanske det 
inte gör för andra vuxna. Det är en balansgång i samarbetet mellan hem och förskola men en 
förutsättning är att alla parter ger så mycket som de kan av sig själva för att sen kunna bilda 
en gemensam grund. Pedagoger måste ha i åtanke att alla föräldrar kanske inte kan vara lika 
engagerade i förskolans verksamhet, men lite engagemang krävs. Förskolan är inte bara en 
plats där man lämnar in sina barn under den tid man arbetar utan det är faktiskt en verksamhet 
med mål och egna ramar. Förskolan grundar sig rent historiskt på ett behov av barnpassning 
när föräldrar förvärvsarbetar, från våra barnkrubbor (Martin Korpi, 2007), men sen dess har 
mycket skett och dagens förskola består mycket mer av pedagogisk vinning.  

Samarbete 
Figur 6 visar att föräldrarna som svarat på enkäten anser att personalen arbetar för att få ett 
fungerande samarbete på avdelningarna. Dock vet vi inte vad för slags samarbete som 
föräldrarna syftar på eftersom det som efterfrågades var om föräldrarna upplevde att 
personalen arbetade med att skapa ett samarbete men inte om samarbetet var bra.  
 
Fredriksson (1991) redogör för hur samarbete förr precis som nu ska bygga på tillit och 
respekt för alla deltagande parter. Det kan vara denna typ av samarbete som föräldrarna har i 
åtanke men detta samarbete är bara en grundsten för ett samarbete mellan barnets båda 
världar. Även OECD (2006) tar upp vikten av att förskolan som institution skall bygga broar 
mellan barnets olika världar. Enligt OECD är även föräldrarna viktiga deltagare i barnets 
förskolevärld. Här krävs ett samarbete för att föräldrarna skall kunna vara deltagare över 
huvudtaget.   
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Didaktiska konsekvenser 
Detta avsnitt kopplar samman bakgrunden med resultatet och en slutsats kring detta dras. 
Denna slutsats blir riktlinjer för hur vi själva i framtiden vill arbeta. Även detta avsnitt är 
indelat i fyra olika underrubriker där vi i de olika delarna redogör för resultatet. Förskolans 
roll i samhället och i förälderns liv, De viktigaste begreppen att arbeta med på förskolan, 
Kunskap om och tillgång till läroplanen och Samarbete. 

Förskolans roll i samhället och i förälderns liv 
Bronfenbrenner (1979) bekräftar hur viktigt det är att barns olika världar skapar en helhet, 
barnet bör inte ha flera olika omgivningar utan personalen på förskolan samt föräldrar måste 
jobba för att försöka ge barn en gemensam omgivning. Det vi menar är att man inte kan ta för 
givet att barns hemomgivning är identisk med förskolans utan att lärare genom samarbete med 
föräldrar och barn måste kämpa för att få barnets omgivningar att stämma överens med 
varann. Det är också viktigt att man skapar ett förstående för de båda världarna då de inte 
heller alltid kommer att kunna stämma överens utan man kan ibland behöva komplettera 
varann mer än de som står i vårt uppdrag. 
 
Andersson (1994) beskriver att alla vuxna vill barns bästa. Dock kan det vara så att barns 
bästa inte innebär samma för alla vuxna. Respondenterna uttrycker att förskolans 
huvudsakliga roll i samhället är att erbjuda barnpassning åt arbetande föräldrar. Ordet 
barnpassning är säkerligen för många lärare ett ord med en något negativ klang men för 
föräldrar behöver inte detta vara fallet. Med tanke på den utbildning som krävs för läraryrket 
kan ordet barnpassning sänka lärarnas yrkesroll. Men de föräldrar som svarat på enkäten 
kanske också gör skillnad på den barnpassning som förskolan erbjuder och den hemmet 
erbjuder. För föräldrarna kanske förskolans barnpassning innebär det som lärare vet finns i 
läroplanen. Alltså kanske inte barnpassning är något negativt alls. Föräldrarna kanske mycket 
väl vet den pedagogiska vinning som finns i dagens förskola men saknar ord att beskriva detta 
med så de väljer att kalla det barnpassning. Om det däremot inte är så som de ser på 
barnpassning ställer vi som blivande lärare oss frågan hur föräldrar kan tro att barn som 
spenderar den största delen av sin vakna tid på en förskola ska få nog med stimulans via bara 
barnpassning.  
 
Det är viktigt att inte glömma att även föräldrar har rättigheter och att det i slutändan är deras 
barn och deras önskemål som bör väga tyngst. Som tur är finns det i vårt land ett antal 
dokument som vi kan hänvisa till när det gäller föräldrars roll kontra förskolans. Det är 
dokument såsom föräldrabalken, skollagen och barnkonventionen (Lärarförbundet, 2004). I 
Bronfenbrenners teori kan man välja att istället för barnet sätta föräldern i centrum. Man kan 
då se att det för föräldrarna finns samma nivåer fast med andra faktorer som påverkar. För en 
förälder kan detta exempelvis vara jobbet, hemmet, staten etc. De faktorer som påverkar 
föräldern kommer även i slutänden påverka barnet. Det är återigen av stor vikt att pedagogen 
tar hänsyn till att föräldern faktiskt har ett eget ”bagage” när denne kommer till förskolan. 
Detta leder till att alla föräldrar har olika förutsättningar för engagemang i förskolans 
verksamhet. Jönsson (1992) beskriver hur föräldrar uttryckt att de inte är intresserade av att 
vara med och påverka förskolans verksamhet mer än vad de redan gör. Detta är viktigt att ha i 
åtanke när det gäller samarbetet mellan hem och förskola. Alla föräldrar har olika stort 
intresse i förskolans verksamhet men vi anser att alla skall ges möjlighet att bli insatta i 
verksamheten utifrån deras intresse och engagemang. Kanske krävs det fler föräldramöten 
varje termin där pedagogerna till exempel kan visa för föräldrarna sin kvalitetsredovisning 
och vad de vill bli bättre på.  Vi tror att personal på förskolor måste bli bättre på att våga visa 
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vad de är missnöjda med och vill förbättra. Genom detta kanske personalen kan locka 
föräldrarna till att bli mer engagerade.  
 
En annan aspekt av förskolans roll som våra respondenter ansåg som viktig var att barnen 
skulle lära sig nya saker och utvecklas. Med detta resultat kan vi även se att föräldrar till viss 
del är insatta i vad förskolans roll bland annat innebär för pedagoger. På samma gång som 
respondenterna talar om barnpassning så är även utveckling något som ses som viktigt. Vi 
ställer oss då frågan om föräldrarna egentligen är medvetna om förskolans egentliga roll och 
uppdrag men ändå anser att dess roll bör vara att erbjuda barnpassning? Enligt både vårt 
resultat samt de undersökningar som Ekman & Sundell (1992) redogör för vet vi att föräldrar i 
många fall har samma värderingar och mål som lärare. Nämligen att förskolan är så mycket 
mer än bara barnpassning. En ganska lätt åtgärd för att se om värderingarna stämmer överens 
är att på ett föräldramöte erbjuda diskussion kring detta. En sådan diskussion kanske gör sig 
bäst i mindre grupper där både personal och föräldrar lättare kan komma till tals och uttrycka 
sina tankar. 

De viktigaste begreppen att arbeta med på förskolan  
Precis som vi tagit upp i avsnittet om familjesituationen förr och nu har förskolan sannerligen 
förändrats över tid men det vore intressant om man kunde se om värderingar lever vidare. 
Kanske är det så att föräldrarna värdesätter begrepp som demokrati då det kan ha varit viktigt 
även under deras verksamma tid som elever i skolan. Tidigare har vi kunnat redogöra för att 
föräldrar värdesätter demokrati högt samt att den typ av fostran som demokrati innebär har 
funnits inom förskola sedan barnkrubbans uppkomst ca år 1850 (Martin Korpi, 2007). 
Läroplanens delar kring demokrati kan vara till större intresse för föräldrarna samt lättare att 
sätta sig in i då troligen deras egen uppväxt präglats av en demokratisk uppfostran.  
 
För att återknyta till Ivarson Janssons (2001) tankar om att förskolan skall vara ett 
komplement  till hemmet är det förskolans ansvar att hitta de rätta förutsättningar för ett 
föräldrasamarbete samt att det samarbetet fortlöper och är långsiktigt. I undersökningen kan 
delar ur läroplanen (Lpfö98) såsom demokrati och respekt vara ypperliga utgångspunkter för 
att föräldrar och pedagoger skall få en gemensam syn för vad som är bäst för det enskilda 
barnet. Dessa delar ur läroplanen kan bli en bra introduktion till ett fortsatt arbete kring just 
läroplanen på de förskolor som undersökts. Pedagoger kan visa för föräldrar att det inte bara 
är föräldrarnas syn på demokrati som avgör arbetet kring detta utan att det faktiskt finns 
nationella mål och bestämmelser kring arbetet med demokrati. Därmed kan föräldrarna bli 
stärkta i sin föräldraroll samt att pedagogerna höjer sin yrkesroll och visar att föräldrarnas 
åsikter är minst lika viktiga som de beslut som fattas på högre nivå. För att koppla tillbaka till 
Bronfenbrenner (1973, 1979) ingår de högre nivåerna i den så kallade Makronivån. 
Pedagogerna har dessutom skyldighet enligt läroplanen (Lpfö98) att låta föräldrar vara med 
och påverka verksamheten inom ramen för de nationella mål som finns. Det är vår fulla 
övertygelse att detta samarbete skulle kunna gynna förskolans verksamhet både ur ett 
föräldra- och ett personalperspektiv. Detta kan göras genom att föräldrarna bidrar med tankar 
och idéer samt är med i den vardagliga verksamheten.   

Kunskap om och tillgång till läroplanen 
I figur 4 fann vi det extra intressant att det skilde sig från de olika avdelningarna gällande 
informationen om läroplanen (Lpfö98). Precis som vi trott när enkäterna sammanställdes för 
första gången fanns det en skillnad mellan de båda förskolorna och dess avdelningar när det 
gäller att upplysa om läroplanen. Pedagogerna på avdelning A (Figur 4) upplyser 
uppenbarligen om läroplanen genom sina föräldramöten samt vid inskolning. Alltså följer de 
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det som står i uppdraget om att pedagogerna skall ge en bra introduktion kring förskolans mål 
och fortlöpa genom samtal (Lpfö98, s.12). Kan en anledning till detta vara att det på denna 
avdelning arbetar tre utbildade förskollärare? Vi vet utifrån samtal med personalen på 
förskolorna att det på avdelning A enbart finns utbildad personal medan det på avdelning B 
och C finns både utbildad och outbildad personal.  
 
Det gladde oss att se att det finns verksamheter där man faktiskt når ut med att det finns en 
läroplan som man i förskolan arbetar efter. I förförståelsen trodde vi inte att detta skulle visa 
sig. Det var snarare mer troligt att det skulle vara som på avdelning B och C. Dessa föräldrar 
uppgav att de fått information om läroplan genom allmän kunskap och från annat håll. Som  
tidigare nämnt menar och tror vi att dessa alternativ innebär att föräldrarna fått information 
från till exempel vänner, media och tidigare erfarenheter. Dessa typer av informationskällor 
tar del i den nivå som Bronfenbrenner (1973, 1979) kallar Mesonivån. Återigen finner vi stöd 
av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori genom att här kunna visa att trots att 
resonemanget kring läroplanen rör sig inom förskolans sektor så finns det så mycket mer som 
påverkar. Yttre faktorer påverkar alla verksamma inom förskolans miljö och det är viktigt för 
alla pedagoger att vara uppmärksamma på den övriga omgivningens påverkan. Genom att 
pedagoger själva upplyser föräldrar om förskolans verksamhet samt Lpfö98 kan de veta att de 
når ut med den information som är korrekt samt betydelsefull för verksamheten. Men vi kan 
inte veta om föräldrarna som fått informationen från ”annat håll” har fått den korrekta 
informationen på just den förskolan. Det vi menar är att läroplanen är tolkningsbar och att 
man på varje enskild förskola tolkar den på sitt sätt i förhållande till sin verksamhet.  
 
En aspekt av vår förförståelse var att det tagit oss tre studenter ca 3 år att bli insatta såpass bra 
i läroplanen att den är användbar i praktiken samt att faktiskt se den som en tillgång och ett 
stöd istället för en börda. Vi pedagoger kan ge föräldrarna de rätta verktygen för att kunna 
dela detta stöd med oss och kan därmed skapa en positiv syn på verksamheten vilket vi tycker 
är en förutsättning för ett gott samarbete mellan barnets två världar. Budskapet i läroplanen 
kan bli snedvridet om pedagogerna själva inte får förklara det, då läroplanen är tolkningsbar 
utifrån varje enskild verksamhet. Detta kan leda till att man istället hämmar ett samarbete 
mellan hemmet och förskolan vilket kan leda till en negativ syn på förskolan och dess 
verksamhet.  
 
Dagens förskola är alltså inte en enskild institution utan hör ihop med många andra delar i 
vårt samhälle, precis som Bronfenbrenners teori (1979) försöker förklara. Förskolans miljö är 
inte en enskild miljö barn skeppas ut och in från, utan den tar del i barns hela miljö där många 
övriga delar från samhället tar plats. Om både förskolans personal och föräldrar är införstådda 
kring detta har man en bra grund att stå på gemensamt och sedan jobba långsiktigt ifrån. 
Skolminister Jan Björklund (Martin Korpi, 2007) påpekar nämligen att förskolan skall hjälpa 
föräldrar att kombinera jobb med familjeliv. Vi menar även att man inte får glömma att barn 
även skall kunna kombinera förskola och familjeliv. Vilka möjligheter ges barnet för att 
kombinera detta? Man kan exempelvis ta in hemmets viktiga del i förskolans värld och på så 
vis låta barnet knyta an till det som finns hemma. Detta kan göras genom bilder, måla, 
berättelser, samtal etc. Barnet blir då den perfekta länken mellan dessa två världar.  
 
En förutsättning för att det ens skall vara möjligt för föräldrarna att läsa läroplanen är att den 
finns tillgänglig på förskolan. Men varför kan varje förälder inte få ett eget exemplar av 
läroplanen? Vilket ansvar tar staten och kommunerna för att öka föräldrars kunskap kring 
förskolans uppdrag? Kanske hade intresset varit större för läroplanen om det varit lättare att få 
tag på den och att den dessutom varit gratis? Det finns flera olika sätt att få ut läroplanen till 
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föräldrar på ex. posta den, via förskolan eller varför kan inte den rektor som erbjuder en familj 
en förskoleplats ge familjen ett exemplar. På så vis skulle föräldrarna kunna bli insatta i 
förskolans uppdrag redan innan de besöker förskolan för första gången. Därmed skulle de då 
också veta vilka krav de kan ställa och vad de kan förvänta sig.   

Samarbete 
Utifrån enkätsvaren kan vi av frågan: Anser Du att personalen arbetar med att få ett 
fungerande samarbete mellan hem och förskola?, inte utläsa om föräldrarna är nöjda med det 
samarbete som personalen erbjuder. Det som med säkerhet går att utläsa är att de flesta 
föräldrar tycker att personalen arbetar för att få ett fungerande samarbete.  
 
Vi tror att föräldrarna precis som Fredriksson (1991) redogjort för tänker på tillit och respekt 
när de svarat att man arbetar med att få ett fungerande samarbete mellan hemmet och 
förskolan varje dag. Tillit och respekt kan också ses som en grund för ett fungerande 
samarbete men det kan vara så att föräldrar och personal kan resonera olika kring ordet 
respekt när de talar om det i ett förskoleperspektiv. Ord som respekt och fungerande 
samarbete kan betyda olika från förskola till förskola.  
 
Samarbete kan ses av föräldrarna som en god kontakt med personalen, en kontakt som kan 
vara ganska personlig. Denna typ av samarbete och kontakt är inte att förkasta eftersom detta 
ligger till grund för att personalen kan få bättre insyn i barnets hemmiljö. De 82 % (47 av 57) 
av föräldrarna som svarat varje dag på frågan: Anser Du att personalen arbetar med att få ett 
fungerande samarbete mellan hem och förskola? kan ha denna syn på samarbete. Vi ställer 
oss frågan hur man kan få förskolans pedagogiska uppdrag mer betydelsefullt i samarbetet 
mellan barnets bägge världar. Hela 80 % (12 av 15) av föräldrarna på avdelning A har fått 
informationen om läroplanen via förskolan. Alltså framgår att pedagogerna på en av 
avdelningarna når ut med läroplanen till föräldrarna. Dock kan det inte utläsas om denna 
kunskap påverkar deras syn på samarbete. Det finns heller ingen kännedom kring om 
pedagogerna menar att nå ut med läroplanens budskap eller om de bara vill upplysa 
föräldrarna om att den finns. Men vi tror att det är i denna ände man måste börja jobba för att 
kunna upplysa föräldrar om läroplanen och för att synliggöra hur förskolans pedagogiska 
uppdrag och samarbete mellan hem och förskola hör ihop.  
     

Metoddiskussion 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för och diskutera kring vår valda metod.  

Enkätdiskussion 
Vi fann det ganska tidigt i enkätutformningen svårt att formulera frågor och svarsalternativ 
som skulle bli begripliga för respondenterna. Eftersom respondenterna var föräldrar i 
allmänhet så trodde vi att de begrepp som används inom utbildningen ibland kunde bli svåra 
att förstå.  För att bättre förstå och få kännedom om vilka begrepp och benämningar som 
föräldrar använder i samband med förskola valde vi att göra en pilotstudie. Ejlertsson (2005) 
skriver att pilotstudie är bra då man kan se om respondenterna uppfattar frågorna så som 
enkätkonstruktören menat.  
 
Även Ejvegård (2003) skriver om vikten av att respondenten inte ska behöva chansa på vad 
konstruktören menar. Han påpekar också att respondenten tydligt och begripligt ska kunna 
förstå hur man svarar på frågorna till exempel om man ska rangordna eller bara välja ett 
alternativ.  
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Vi gjorde en mindre testenkät som lämnades ut till ett mindre antal föräldrar, mest för att få 
respons på själva enkätens utformning. Dessa föräldrar var dock inte delaktiga i den slutliga 
enkätundersökningen.  Vi frågade även dessa föräldrar hur de ser på förskola och dess 
betydelse i samhället mest för att få reda på viket språk som används. Detta gjordes också för 
att sedan kunna använda detta språk i enkätutformningen. En sak som vi fann genom 
testenkäten var att vi på flera ställen i enkäten hade fler frågor i samma fråga. Som exempel 
hade vi på en fråga skrivit följande: Ser du att personalen arbetar med bild och musik på ditt/ 
dina barns förskola? Här blev frågan dubbel då vi frågade om både bild och musik, 
föräldrarna tycker förmodligen olika om bild och musik vilket gör att frågan ej går att 
besvara. Trost (2001) varnar för detta och menar att det är bättre att omformulera frågan till 
två frågor istället, så därför valde vi att omformulera. På frågor av denna karaktär tenderade 
det dessutom att bli så att respondenten endast svarar på ett av de i frågan nämnda 
alternativen. Dock såg vi när vi skulle sammanställa enkäten att vi missat att omformulera ett 
svarsalternativ av denna karaktär. Det var på fråga 4 i enkäten som vi angav svarsalternativet 
jag och mitt/mina barn träffar andra människor. Föräldern kan exempelvis tycka att barnet 
träffar nya människor men inte föräldern själv eller vice versa.  
 
I undersökningen var enkät det mest självklara då vi skulle nå ut till såpass många föräldrar. 
Skulle vi exempelvis valt intervju så hade vi haft svårt att hinna med att intervju lika många 
föräldrar som vi nu nått ut till med enkäten. Dimenäs (2007) skriver att enkät är ett verktyg 
där man kan nå ut till många respondenter på en kort tid. Detta passade oss då vi ville ge 
respondenterna en veckas svarstid. Trost (2001) menar att tidsplanen för enkätinsamling är en 
smaksak. Det är enkätkonstruktören själv som avgör vilken tid den anser vara nödvändig. 
Som vi tidigare skrivit så ville vi undvika att enkäten föll i glömska hos föräldrarna och valde 
då att sätta en relativt kort svarstid.  
 
Precis som Flising, Fredriksson & Lund (1996) påstår är föräldrar en utsatt grupp då de har 
mycket runt omkring som påverkar dem och tar upp deras tid. Vi var medvetna om att en 
vecka kunde vara kort tid främst då för föräldrar med delad vårdnad som har barnet varannan 
vecka. Detta kan då leda till att den ena föräldern inte får någon enkät och denna blir då inte 
besvarad.   
 
När vi utformade enkäten diskuterade vi långt om länge hur vida vi skulle ha en blank rad 
efter alternativen annat och allmän kunskap. Dock trodde vi oss då inte vara intresserade av 
vad dessa alternativ innebar för respondenterna. Därav valde vi att inte ha någon blank rad. 
Vid sammanställningen märkte vi dock att det var stor svarsprocent på detta och blev då 
nyfikna på vad alternativen innebar för respondenterna. Även om vi inte hade kunnat använda 
oss av det i resultatet så hade det stillat vår nyfikenhet. Om det visat sig att flera av 
föräldrarna uppgett samma svar för alternativet hade vi dessutom kunnat använda det i 
resultatet. Allmän kunskap kan kanske ha inneburit media och om flera hade uppgett detta 
hade vi kunnat dra en slutsats kring det. 

Förslag till fortsatt forskning 
När vi sökte litteratur till undersökningen fann vi inte så mycket som handlade om läroplanen 
för förskolan. Därav tycker vi att det kunde vara intressant att fortsätta forska kring detta 
ämne. 
 
Undersökningen och resultatdiskussionen har fått oss att fundera kring föräldrars syn på 
förskolans personal och personalens utbildning. Är föräldrar noga med att det skall vara 
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utbildad personal på deras barns förskola?  Eller värderar de hellre att det är samma personal 
hela tiden? Vad vill föräldrarna att personalen skall vara utbildade inom? 
 
Vidare skulle vi tycka det var intressant att titta närmare på vad föräldrarna kan påverka och 
vad de tillåts påverka i förskolan.  Här kan man göra en jämförelse med andra länder och hur 
det ser ut där. 
 
I den litteratur vi läst står det att det är viktigt att samarbetet mellan hem och förskola 
fungerar. Dessa två världar ska bilda en helhet för barnets bästa, men vad ges det för 
möjlighet för barnet att kombinera dessa? Vi har undersökt föräldrars syn förskolan och 
därmed diskuterat mycket kring föräldrar och pedagoger. Men vi har inte lyssnat på barnens 
tankar och funderingar kring detta. Detta kan exempelvis göras genom barnintervjuer. 
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Slutsats 
Föräldrarna i undersökningen uttryckte att förskolans främsta uppdrag är att erbjuda uppehälle 
för barnet när föräldrarna arbetar. Dock har de också utryckt att det är viktigt att barnet får 
utvecklas och lära sig nya saker. Vi anser att det är tråkigt att barnpassning är det som 
värderas högst när förskolan har mycket mer att erbjuda. Dessutom finns det bestämmelser på 
att förskolan ska erbjuda barnen mycket mer än bara barnpassning. Om föräldrarna hade 
bättre insyn i förskolans främsta styrdokument, Lpfö98, skulle de automatiskt förstå vad det är 
pedagoger vill nå ut med. En anledning till att föräldrarna svarat barnpassning kan ha att göra 
med att samhället ser ut som det gör. De flesta föräldrar måste förvärvsarbeta och detta leder 
till ett behov av ”barnpassning”. Detta leder till att lärarnas yrkesroll ur samhällets ögon blir 
lågt rankad, förskollärare läser inte tre och ett halvt år på högskola för att bara passa barn.  
 
Efter genomförd undersökning har nu konstaterats att vi som blivande förskollärare måste bli 
bättre med att nå ut med förskolans pedagogiska uppdrag. En önskan finns att föräldrar ska 
upptäcka vilken otrolig resurs förskolan faktiskt är. Utöver barnpassning så ger förskolan 
barnet en bra start för den fortsatta utvecklingen. Det är vår fulla övertygelse att om föräldrar 
fick insyn i Lpfö98 så skulle även de hålla med om att det i detta dokument ryms allt som 
krävs för att fostra kommande generationer till bra samhällsmedborgare. Då kanske de skulle 
prioritera förskolan på ett annat sätt och även engagera sig i att lyfta förskolans roll i 
samhället. 
 
En viktig aspekt som tagits upp i undersökningen är att samarbetet mellan hem och förskola 
fungerar och gynnar barnet i dess utveckling. Detta samarbete är också viktigt för att kunna 
skapa en helhet mellan de två världar som barnet främst vistas i. Genom sammanställningen 
av enkätsvaren fann vi att på två av tre avdelningar ges inte föräldrarna möjlighet att ta del av 
Lpfö98. Detta blir som en bromskloss i arbetet mot ett fungerande samarbete mellan hem och 
förskola. Pedagogerna erbjuder inte föräldrarna någon möjlighet att sätta sig in i läroplanen 
och därmed menar vi att det ligger på pedagogernas ansvar att ta första steget i detta 
samarbete. Är det så att förskolans totala uppdrag är så stort att pedagogerna väljer bort denna 
del och istället fokuserar på den verksamhet som vänder sig direkt mot barnet. Eller är 
pedagogerna bara lata? Vi tror att det säkert kan förekomma lata pedagoger men att i de flesta 
fall så faller samarbetet mellan hem och förskola i glömska på grund av att pedagogernas 
uppdrag är stort och att det där med inte finns tid för att bygga upp detta samarbete.  
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Bilaga 1 
 

Bästa förälder! 
 

Vi är tre studenter från Högskolan i Borås som studerar till Lärare inom förskolan. Vi är nu 
inne på sista terminen och skall skriva vårt examensarbete. Examensarbetet kommer att 

handla om föräldrars syn på förskolans uppdrag. Arbetet bygger på er föräldrars medverkan 
och åsikter. Vi hoppas därmed att du vill svara på vår enkät. Då vi är intresserade över att 

höra så många föräldrars åsikter som möjligt krävs många föräldrars deltagande har vi valt att 
lämna ut enkäten till barnets bägge föräldrar. 

 
Efter att du har besvarat enkäten, placerar du den i det medföljande kuvertet och förseglar det. 

Ta sedan med dig enkäten till förskolan och lämna den i tidskriftsamlaren som finns i 
tamburen eller fråga personalen så visar de dig. 

 
Vi behöver få enkäten åter senast:  

 
……..... 

 
Det är frivilligt att besvara enkäten, men vi ser gärna att du gör det eftersom vi är helt 

beroende av din medverkan. Det kommer endast vara vi tre och vår handledare på högskolan 
som kommer att ta del av enkätsvaren. Efter avslutad studie kommer enkäterna att förstöras. 

Enkäten är helt anonym och genom att den besvarade enkäten läggs i ett förseglat kuvert 
kommer ingen att kunna veta vem som svarat.  

 
Vid frågor eller funderingar kontakta oss gärna. 

 
 

Tack på förhand! 
 
 
 
 

Sandra Hansson  
Linda Ekstorm    
Sofia Berggren    
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Bilaga 2 
 
 
1. Jag är 
 
O Kvinna 
O Man 
 
 
2. Hur många år har du sammanlagt haft barn på förskola? 
 
O Mindre än 1 år 
O 1-2 år 
O 3-5 år 
O Mer än 5 år 
 
 
Här kommer två frågor om hur du som förälder ser på förskolans roll i olika sammanhang. 
Rangordna följande alternativ från 1-7, där 1 är viktigast och 7 minst viktigt.  
 
3. Vad tycker du att förskolans roll i samhället är? 
 
___ Barnpassning när föräldrar arbetar 

___ Att barn skall få kamrater 

___ Att uppfostra barn 

___ Att barnen skall ha roligt 

___ Att barnen skall lära sig nya saker/ utvecklas 

___ Förberedelse inför skolgång 

___ Annat 

 
 
4. Vad har förskolan för roll i just ditt liv? 
 
___ Uppehälle för barnet när jag arbetar 

___ Trygghet för barnet 

___ Jag och mitt/mina barn träffar andra människor 

___ Ger stöd för mig i min föräldraroll 

___ Förbereda mitt barn inför skolan 

___ Mitt barn ska få utvecklas/ lära sig nya saker 

___ Annat 
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Om du har erfarenhet av flera olika förskolor och avdelningar, låt dina svar utgå från den 
förskola där du fick denna enkät när du svarar på frågorna 5-9. 
 
5. Hur viktigt är det för dig som förälder att personalen arbetar med dessa delar/ 
begrepp på ditt/ dina barns förskola?                 

(sätt kryss i de cirklar som stämmer med din åsikt)
  

 
                     Mycket    Ganska           Mindre         Inte alls        Vet ej 
                                          viktigt       viktigt             viktigt          viktigt 
 
Bild……...…………………. O O O O O
    
Musik...…………………….. O O O O O  
 
Drama/ Teater.……………. O O O O O 
                        
Motorik……………………..O O O O O 
                                     
Matematik………………….O O O O O 
                                
Naturkunskap……………...O O O O O 
                         
Språkutveckling……………O O O O  O   
 
Demokrati…………………..O O O O O   
 
Respekt………………...…...O O O O O 
 
Allas lika värde…………….O O O O O 
 
 
Här kommer några frågor om hur personalen enligt din upplevelse arbetar på den 
förskolan du utgår från.  
 
6.  Anser Du att personalen arbetar med att ta tillvara på barnens åsikter? 
 
 1 2 3 4 5 6 
Inte alls                                                                                                                        Varje dag 
 
 
7. Anser Du att personalen arbetar med att få barnen att fungera i grupp? 
 
 1 2 3 4 5 6 
Inte alls                                                                                                                        Varje dag 
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8. Anser Du att personalen arbetar med att få ett fungerande samarbete mellan hem och 
förskola? 
 
 1 2 3 4 5 6 
Inte alls                                                                                                                        Varje dag 
 
 
9. Har Du sett eller hört att personalen arbetar med dessa olika delar/ begrepp? 
                                                   (sätt kryss i de cirklar som stämmer med din åsikt)  
 
                     Dagligen     Ibland       Mer sällen       Aldrig       Vet ej 
 
Bild……...…………………. O O O O O
    
Musik...…………………….. O O O O O  
 
Drama/ Teater.……………. O O O O O 
                        
Motorik……………………..O O O O O 
                                     
Matematik………………….O O O O O 
                                
Naturkunskap……………...O O O O O 
                         
Språkutveckling……………O O O O  O   
 
Demokrati…………………..O O O O O   
 
Respekt………………...…...O O O O O 
 
Allas lika värde…………….O O O O O 
 
 
10. Känner Du till att Skolverket gett ut en läroplan för förskolan? 
 
O Ja 
O Nej – gå till fråga 14 
 
 
11. Hur har Du fått informationen om läroplanen? (fler svar möjliga) 

 
O Vid inskolning 
O Vid föräldramöten 
O Pedagogerna upplyser regelbundet 
O Läst den på förskolan 
O Allmän kunskap 
O Annat  
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12. Finns läroplanen tillgänglig för er föräldrar på förskolan? 
 
O Ja 
O Nej 
O Vet ej 
 
 
13. Har Du läst läroplanen? 
 
O Ja 
O Nej 
O Delar av den 
 
 
14. Hur relevant anser Du som förälder det är att ta del av den? 
 

1 2 3 4 5 6 
Orelevant                                                                                                                      Relevant 
 
 
 
 
 
 
 
Finns det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att Du tog dig tid                                                                                     
 


