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Den här uppsatsen handlar om vad föräldrar anser är god kvalitet i förskolan vad gäller miljö, 

pedagoger och föräldrasamarbete. 

Vi har utgått från följande frågeställningar: 

 Hur vill föräldrarna att lärandemiljön (lokaler) ska se ut på förskolan för att god kvalitet ska 

kunna uppnås?  

 Vad anser föräldrarna att god kvalitet är i ett gott föräldrasamarbete mellan hem och 

förskola? 

 Hur tycker föräldrarna en bra pedagog ska vara för att uppnå god kvalitet? 

 

För att belysa syftet genomfördes en kvalitativ undersökning baserad på intervjuer med nio 

föräldrar som har barn i förskolan.  

Vår undersökning visar att det mest betydelsefulla för föräldrarna är att de kan känna sig trygga när 

de lämnar sina barn på förskolan och att de vet att barnen befinner sig i en trygg miljö. Med trygg 

miljö menade föräldrarna såväl säkerhet som skydd mot obehöriga personer och god omsorg. 

Föräldrarna i undersökningen vill att deras barn ska få leka och ha roligt under sin tid på förskolan, 

få vara barn. Trygghet är ett ord som genomsyrar hela detta arbete och något som alla föräldrar 

poängterar som väsentligt. Ett av orden i förskolans uppdrag är trygghet och är därmed en viktig 

byggsten i förskolans verksamhet. Föräldrarna anser att läroplanen och dess innehåll är 

betydelsefull för förskolans verksamhet. 
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1 Inledning 

I den här uppsatsen vill vi undersöka vad god kvalitet är i förskolan ur ett föräldraperspektiv. Vi har för 

avsikt att göra en tolkning utifrån föräldrarnas tankar och åsikter. Kvalitet är ett relativt stort 

begrepp och för att kunna ta reda på hur föräldrar ser på detta är det givet att ställa frågan till de 

berörda. Detta gör vi genom intervjuer med föräldrar som har barn på förskolan. Vi anser att det 

är viktigt att lyssna på föräldrars åsikter om vad som är god kvalitet i förskolan eftersom 

föräldrarna har en stor påverkan och är en stor del av barnens liv. Därmed är det viktigt att veta 

vad de tycker kvalitet är för deras barn.  

Förskolan är styrd av en läroplan där staten har lagt synpunkter på vad god kvalitet är i förskolan 

(Utbildningsdepartementet, 2006). Vi undrar därmed om föräldrarna är av samma åsikt som 

läroplanen eller om de är av en annan åsikt. I läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2006) står 

det vad förskolans innehåll ska bestå av och där finns även riktlinjer för hur pedagogerna ska 

förhålla sig till barn, föräldrar och verksamhet. Läroplanens mål, formuleringar och riktlinjer 

grundar sig på praktiska bedömningar av vad som är viktigt, rätt och bra. Men det är inte säkert 

att föräldrarna tycker att det är just detta som är viktigast för deras barn. Samtidigt så är 

läroplanen juridiskt bindande, vilket innebär att som pedagog är man tvingad att följa den. 
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2 Bakgrund 

I denna del presenterar vi bakgrundsfakta, läroplanens syn på kvalitet, begreppsdefinition samt 

forskning kring kvalitet i förskolan. Vi kommer även att presentera kvalitet i förskolan kopplat till 

miljö, pedagoger och föräldrasamarbete. 

2.1 Styrdokument 

1998 kom förskolans första läroplan, Lpfö -98 (Utbildningsdepartementet, 2006) vilket innebär 

att förskolan numera ingår i samt utgör det första steget i samhällets samlade utbildningssystem 

för barn och ungdomar.  

I läroplanes riktlinjer står det följande:  

alla som arbetar i förskolan skall 

- visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans 
personal och barnens familjer  

arbetslaget skall 

- beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten och 

- se till att föräldrarna blir delaktiga i utvärderingen av verksamheten. (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 12) 

 

2.2 Kvalité i förskolan, allmänna råd och kommentarer   

”Skolverkets allmänna råd är rekommendationer för hur författningar (lagar, förordningar och 

föreskrifter) kan tillämpas” (Skolverket, 2005, s.8). Grunden för skolverkets allmänna råd om 

förskolans kvalitet är skollag, Lpfö -98 och det barnperspektiv som finns i FN:s konvention om 

barns rättigheter. De allmänna råden riktar sig till såväl kommun som personal. Kvaliteten i 

förskolan rör de förutsättningar verksamheten ges men också hur det pedagogiska arbetet 

genomförs. Det pedagogiska arbetet styrs av läroplanen för förskolan och avser att skapa 

förutsättningar för en jämlik förskola med god kvalitet. Mål att sträva mot visar på vad förskolan 

ska arbeta mot, vad gäller det enskilda barnets utveckling och lärande. Det finns inget angivet om 

vad barnen ska kunna eller prestera därmed är det kvaliteten på den pedagogiska verksamheten 

som ska utvärderas och inte barnens enskilda prestationer. 
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I Skolverket (2005) kan vi läsa att en annan viktig faktor för förskolans kvalitet är att den 

pedagogiska ledningen har goda kunskaper om förskolepedagogik. Om detta saknas kan det 

uppstå glapp mellan kommunnivå och verksamhetsnivå och det kan då bli svårt att driva 

utvecklingsfrågor och/eller fördela resurser efter behov.  

Skolverket (2005) poängterar om vikten av personaltäthet och anser att det viktigaste för att en 

barngrupp ska fungera bra är dess sammansättning och storlek. Storleken på barngrupper har 

ökat de senaste åren från 13,8 till 17,2 barn per grupp. Det finns inte några belägg för hur den 

optimala barngruppen ser ut. I vissa fall kan det fungera bra med en stor barngrupp medan det i 

andra fall kan bli kaos. Förutsättningarna varierar från grupp till grupp och från tid till tid. En 

gruppstorlek eller personaltäthet som fungerar bra på en förskola behöver inte göra det på en 

annan förskola. Yngre barn eller barn i behov av särskilt stöd behöver ingå i mindre grupper för 

att få sina behov tillgodosedda. Det är kommunen som avgör vilken gruppstorlek och 

personaltäthet som är lämplig för deras verksamhet utifrån lokala förhållanden. Detta stärks med 

följande citat: 

Forskning och beprövad erfarenhet har pekat ut en rad faktorer som påverkar vilken storlek och 
personaltäthet som är lämplig i en viss grupp. Personalens kompetens, lokalernas storlek och utseende samt 
barngruppens sammansättning socialt, etniskt, köns- och åldersmässigt samspelar med strukturella faktorer 
som personaltäthet och gruppstorlek. (Skolverket, 2005, s. 16) 

 

Skolverket (2005) har gjort en utvärdering som visar att den faktor som har haft störst betydelse 

för gruppstorleken är ekonomiskt grundad. 

Skolverket (2005) menar att låg personaltäthet och stora barngrupper har negativa effekter på 

små barn (barn under 3 år) eftersom de kan uppleva stress om de utsätts för alltför många 

relationer vilket i sin tur kan påverka deras inlärningsförmåga långt upp i åldrarna. Kontinuitet i 

såväl barn- som personalgrupp samt personalens kompetens är en förutsättning för att barnen 

ska lära sig samspela med både barn och vuxna. Faktorer som underlättar det pedagogiska arbetet 

på förskolan är funktionella lokaler och en välplanerad utemiljö. Saknas någon av dessa faktorer 

kan man behöva kompensera det med en mindre barngrupp. En annan faktor som kan göra att 

barngruppen behöver minskas och/eller personaltätheten öka kan vara social problematik i 

området.  
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Skolverket (2005) tycker att en förutsättning för att kunna utveckla en verksamhet av god kvalitet 

är att personalen i arbetslaget har utbildning för att arbeta med barn. Personalen bör ha 

pedagogisk högskoleutbildning med inriktning på barn i förskoleåldern, vilket anses vara en viktig 

kvalitetsfaktor. Personalen måste kunna planera och genomföra en verksamhet som är anpassad 

efter såväl de enskilda barnens som gruppens behov.  

I Läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2006) kan vi läsa om miljöns pedagogiska betydelse. 

Barn i förskola ska erbjudas en trygg miljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet som 

också inspirerar barnen att utforska omvärlden. Även utomhusmiljön ska locka till lek och 

aktivitet i såväl planerad miljö som i skog och mark. Skolverket (2005) skriver att miljön ska vara 

utformad så att den är en del av den pedagogiska verksamheten. Lokalerna bör vara inrättade på 

så sätt att personalen kan överblicka barnens tillvaro samtidigt som det är viktigt att barnen 

känner att de får möjlighet att leka och koppla av i avskildhet. Skolverket (2005) har gjort 

utvärderingar där det går att utläsa att miljön är en viktig kvalitetsfaktor.  

2.3 Begreppsdefinition 

Enligt svenska akademiens ordbok avser kvalitet ”ett värde eller unikhet som ett subjekt eller 

objekt har i tid och rum, vare sig det gäller konstnärliga verk, produkter (vara, tjänst, person eller 

kapital) med mera” (Svenska akademien, 1939, s.209). 

Enligt Johansson (1995) kan inte kvalitet ses som fristående från ett sammanhang, som något 

objektivt och värderingsfritt. ”Kvalitet är sort, värde, beskaffenhet, egenskap. Inom psykologin: 

egenskap som uppfattas av våra sinnen. I själva ordet ligger också en positiv innebörd. Kvalitet 

förknippas med något som är gott” (Johansson, 1995, s.32).  

2.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt avser vi att belysa tidigare forskning kring kvalitet ur främst två perspektiv, dessa 

beskrivs av Kärrby (1992) och Haug (2003). Vi börjar dock med att belysa skillnaden på dagens 

syn på kvalitet och hur man tidigare såg på kvalitet genom att citera Johansson (1995):  
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I slutet av 1980-talet var det nästan ingen som diskuterade kvaliteten inom barnomsorg och skola. Idag gör 
nästan alla det. Vad beror denna skillnad på? För att förstå något om orsakerna till förändringen måste vi se 
på skola och förskola i förhållande till vad som händer i samhället som helhet. Såväl skola som förskola är 
viktiga samhälleliga institutioner med uppgift att stimulera barns kunskapsutveckling och inlemmande i 
samhället. En sådan uppgift gör också att påverkan från den allmänna samhällsutvecklingen är stor. De 
viktigaste förändringarna som ägt rum i samhället under senare år och som har betydelse för diskussionen 
om kvalitet är: decentralisering, målstyrning, brukarinflytande, resursknapphet, ökad internationalisering, 
ökad samhällelig komplexitet, förskjutning i synen på kunskap, ökad tilltro till utvärdering och pedagogernas 
kompetens. Flera av dessa processer är nära beroende av och påverkar varandra. (Johansson, 1995, s. 8) 

 

Kärrby (1992) belyser att kvalitet är ett begrepp som mer och mer börjat användas i samband 

med offentliga verksamheter som sjukvård, skola och barnomsorg. Begreppet kopplas ofta till 

kostnad, produktivitet eller effektivitet och används i positiv bemärkelse. Att något har kvalitet 

innebär ofta att det är bra eller gott. Vidare kan vi läsa att det ligger både i samhällets och i 

föräldrarnas intresse att få en hög pedagogisk kvalitet i förskolans arbete. Kärrby (1992) ställer sig 

frågan om hög kvalitet är detsamma för alla barn oavsett social och kulturell bakgrund eller 

beroende på behov och erfarenheter. Barnens grundläggande behov som mat, sömn och social 

kontakt är densamma, men när det gäller inlärning och utveckling kan man märka tydliga 

skillnader med tanke på deras bakgrund. Vad som anses vara god kvalitet i förskolans verksamhet 

kan därmed variera beroende på föräldrarnas sociala eller kulturella bakgrund.  

Haug (2003) ställer sig frågan vad som har hänt inom förskolan sedan läroplanen infördes 1998 

samtidigt som förändringar inom såväl utbildningssystemet som inom forskning går sakta. Det 

gör att man inte kan förvänta sig några stora och tydliga förändringar eftersom det gått så kort tid 

efter reformens införande. Vidare konstaterar han att kvalitetsdiskussionen kan rymma 

motsättningar mellan olika perspektiv och synpunkter. Han ser utvecklingen av varierande synsätt 

på kvalitet som en styrka och menar att det visar att man är på väg bort från ensidiga och 

tvångsmässiga synsätt. Istället kan dessa diskussioner leda till professionella debatter.  

Kontakten mellan förskola och hem menar Kärrby (1992) ska baseras på att det är föräldrarna 

som känner sina barn bäst och vet vilka behov som finns. Samtidigt som det ska vara en öppen 

relation där båda parter ska kunna komma med inlägg och åsikter. 

Föräldrar och vuxna har till viss del möjlighet att välja vilken miljö de vill vistas i medan barn 

måste förlita sig på att deras föräldrar eller andra vuxna väljer en bra miljö åt dem, där de kan 

utvecklas och inspireras till lärande. Det är därför viktigt för pedagoger att se till att miljön på 

förskolan är anpassad utifrån barnens behov samt i möjligaste mån tillgodose varje enskilt barns 

behov (Kärrby, 1992): 
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Den forskning som finns kring förskolemiljöns betydelse för barns utveckling tyder på att det är främst 
personalens kunnighet, kompetens och engagemang som på längre sikt kan ge utslag i barnets förmåga till 
anpassning både socialt och intellektuellt. (Kärrby, 1992, s. 107)  

 

Kärrby (1992) skriver även om att personaltäthet har varit direkt kopplat till kvalitet i förskolan. 

Det har senare visat sig att kvalitet även är beroende av många andra förhållanden som 

exempelvis barnets ålder och lärandemiljö.  

I Sverige har vi en hög personaltäthet jämfört med andra länder även om Asplund Carlsson, 

Pramling Samuelsson och Kärrby (2001) skriver att den har sjunkit sedan 1992. Anledningen till 

den höga personaltätheten skriver Kärrby (1992) ansågs vara de små barnens behov av mycket 

uppmärksamhet, omsorg och stimulans. I forskning om effekten av gruppstorlek och 

personaltäthet har man kommit fram till att mindre grupper med färre personal är att föredra 

gentemot stora grupper med mycket personal. Eftersom barn gärna leker i smågrupper blir det 

alltför många grupper om barngruppen är för stor. 

Haug (2003) beskriver att förskoleområdets kostnader är stora och förr hade staten en tendens 

som i stort sett gick ut på att de löste olika uppgifter och nya utmaningar genom att öka den 

ekonomiska tilldelningen. Idag är man mer inriktad på att förändringar i verksamheten ska lösas 

genom omprioriteringar och omfördelningar. I ett sådant arbete kan en kartläggning och analys 

av kvaliteten vara till god hjälp. En annan aspekt på förändring kan vara arbetet med 

kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling till följd av den ökade globaliseringens effekter. Förskolan 

har blivit en verksamhet som kan styras av konkurrens, genom att mäta och offentliggöra 

enskilda förskolors kvalitet ger det föräldrarna en möjlighet att välja den förskola med bäst 

kvalitet. Som också överensstämmer med deras barns intressen och behov. Valfriheten gör att 

förskolor med sämre kvalitet måste förbättra sin verksamhet för att undvika nedläggning.  

2.5 Kvalitet i förskolan            

Här har vi som avsikt att redogöra för olika aspekter av kvalitet inom förskolan. Vi försöker även 

förklara begreppet kvalitet och ge en bild av vad som kan vara god kvalitet. 
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Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson och Kärrby (2001) anser att kvalitet kan ses ur tre olika 

perspektiv: struktur-, process- och resultatkvalitet. Strukturkvalitet gäller de yttre 

förutsättningarna som organisation och resurser. Inom detta område finner vi betydelsen av 

pedagogernas kompetens, personaltäthet samt barngruppens storlek. Nästa perspektiv är 

processkvalitet och där ingår verksamhetens inre arbete, vilket är fokuserat på personalens 

förhållningssätt och arbetssätt. Man tittar på kvaliteten i samspelet mellan personal och barn. Det 

tredje och sista perspektivet är resultatkvalitet som innefattar det man slutligen vill uppnå med 

det pedagogiska arbetet, det barnen lärt sig och vad de utvecklat för olika kunskaper under sin 

vistelse på förskolan. Kvaliteten är på så sätt beroende av hur väl man uppnår de övergripande 

målen i läroplanen för förskolan.  

Myndigheten för skolutveckling (2003) menar att en svårighet med begreppet kvalitet är att det 

har mer än en betydelse. En aspekt på kvalitet är att det är av samma sort eller egenskap. Trä är 

en kvalitet likaså är tegel och betong men inget är bättre än det andra beroende på situation. De 

kan således inte rangordnas. En annan aspekt på begreppet kvalitet är dess så kallade värde 

exempelvis graden av god kvalitet utifrån olika bedömningssätt. I vissa avseenden är detta lättare 

än andra att avgöra. Myndighet för skolutveckling (2003) exemplifierar, en löpare som når mål 

snabbast möjligast eller en simhoppare som ska bli poängsatt beroende på svårighetsgrad, 

upphopp, spänst och neddyk för att nämna några variabler som har med en simhoppares kvalitet 

att göra. I det första exemplet är det viktigast att komma fram först, medan det i andra exemplet 

är vägen dit som är mer betydelsefull. I förskolor och skolor finns kvalitetsaspekter som liknar de 

båda ovanstående exemplen. Vissa är lätta att värdera men flertalet är dock mer sammansatta och 

komplicerade än så. Arvidsson, Elemehed, Folke-Fichtelius, Jancke, Settergren och Wiklund 

(2001) understryker även att kvalitet är ett mångtydigt begrepp och att värdet på kvaliteten beror 

på vem som gör bedömningen samt i vilket syfte. I betraktarens ögon finns uppfattningen om 

vad som är god kvalitet. Johansson (1995) skriver att det inte finns några allmänna nivåer att mäta 

kvalitet utifrån. Han anser som föregående författare att kunskap om kvalitet kommer genom 

samspel mellan människor och deras bedömningar. Värdering av kvalitet är viktigt och är en 

process som varierar mellan olika situationer. För att utveckla arbetet och kvaliteten är det viktigt 

med kontinuerliga bedömningar.  

Skolverkets (2005) definition på kvalitet inom förskolan är utifrån hur väl en verksamhet 

uppfyller nationella mål, krav och riktlinjer samt i vilken utsträckning verksamheten strävar efter 

att förbättras. 
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Det viktigaste arbetet i förskolan sker mellan människor och påverkas av olika relationer. Kvalitet 

handlar därför om vad som händer mellan människor och hur de upplever relationerna på ett 

psykologiskt plan (Johansson, 1995). Kvalitet är svårt att standardisera vilket kan innebära att det 

som är god kvalitet i en situation på en förskola inte självklart fungerar lika bra vid en annan. 

Kvalitet kan inte lagras och innehållet i förskolan är en färskvara eftersom det bygger på, goda 

eller dåliga, relationer mellan olika människor. Kvaliteten kan variera från en tid till en annan och 

måste hela tiden underhållas. Vidare skriver Johansson (1995) att kvaliteten konsumeras under 

tiden som den produceras. I arbete med människor tas det man säger emot direkt och det blir en 

reaktion. Något man sagt eller gjort kan aldrig tas tillbaka, bara ändras.  

I skollagen (Utbildningsdepartementet, 2006) står det att personalens utbildning och erfarenheter 

är en av de kvalitetsfaktorer som lyfts fram, även Johansson (1995) skriver om vikten av 

pedagogens yrkeskompetens.   

2.5.1 Lärandemiljö 

Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det 
lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 
kunskaper och färdigheter. (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 8) 

 

Ovanstående visar på miljöns betydelse för förskolan och dess verksamhet. Även i skollagen går 

det att utläsa att förskolans lokaler ska vara ändamålsenliga. Hur en förskolas lokaler, miljö och 

material utformas regleras utifrån lagar och förordningar som finns för alla arbetsplatser samt 

bestämmelser om den pedagogiska verksamheten (Skolverket, 2005). 

Nordin-Hultman (2008) skriver också de om miljöns värde och menar att det är lätt att glömma 

miljöns betydelse för pedagogiken. En central del har alltid varit miljö och material. Hur en 

svensk förskola är inredd och utrustad samt hur dagsprogrammet är planerat finns det ett starkt 

kulturellt mönster för. Mönstret är traditionsburet och kanske inte så reflekterat, utan snarare för 

givet taget. 

Allmänna råd från Socialstyrelsen (1990) och Johansson (1995) betonar förskolans inre och yttre 

miljös betydelse för verksamhetens kvalitet. Den pedagogiska verksamheten behöver stöd i 

miljön och behöver därmed planeras medvetet. Genom att utforma miljön på ett bra sätt ger man 

barnen möjlighet att utveckla sin identitet och få stimulans. Detta leder även till ökat 

välbefinnande och en känsla av trygghet.  
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Nordin-Hultman (2008) ställer sig frågan om det är hos barnet problemet ligger när ett barn 

bedöms vara i behov av särskilt stöd. Det kan lika väl vara miljön som är problemet och behöver 

förändras. Vidare skriver författaren att miljö och material påverkar barnen starkt, så starkt att  

barnen uppfattas som normalbegåvade eller som ett barn i behov av stöd. Att som förskollärare 

kunna se vad man kan förändra i miljön innan man drar slutsatsen om att ett barn behöver extra 

stöd är tecken på en god kvalitet. Författaren menar att det är en konst att skapa en miljö som 

fångar lust till aktivitet, ger utmaningar och som väcker idéer och leklust.   

Nordin-Hultman (2008) skriver vidare om hur viktigt det är att skapa en miljö som är tillgänglig. 

För att barnen ska känna att förskolans lokaler ger möjlighet till lek och utmaning gäller det att 

materialet finns på anpassad höjd samt att förskolan har öppna ytor med stor variation på 

material. Alla barn är olika och trivs således i olika miljöer så det är därför svårt att säga vad som 

är den optimala miljön för alla barngrupper. Det gäller att personalen är öppen och kan känna av 

barnens intressen och behov för att kunna anpassa miljön på bästa sätt.  

2.5.2 Föräldrasamarbete 

En del av kvaliteten i förskolan kan vara kontakten mellan personal och föräldrar, en viktig 

pusselbit för att förskolan ska fungera bra. Det är viktigt för den pedagogiska verksamheten att 

föräldrarna är delaktiga och att de ses som en tillgång. Läroplanen formulerar detta på följande 

sätt:  

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall komplettera hemmet 
genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. 
Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. 
Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i 
förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och 
föräldrarnas möjlighet till inflytande. (Utbildningsdepartementen, 2006, s. 11)  

 

Sandberg och Vuorinen (2007) menar att samarbete handlar om att personal i förskolan och 

föräldrar planerar och utvärderar verksamheten tillsammans. De nämner även att ett stabilt 

förtroende mellan pedagoger och föräldrar är grunden för ett fungerande samarbete. Det finns 

fyra grundstenar som utvecklar föräldrasamarbete: inspiration, information, tillit och integritet. 

Pedagoger ska inspireras till att vilja samarbeta med hemmet och föräldrarna ska få information 

om förskolans verksamhet. På detta sätt kan de få möjlighet att påverka den.  
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En annan grundsten är tillit som är viktig för samarbetet och har främst med personalens 

utbildning och kompetens att göra. Sist nämns integritet och det innebär att pedagogerna visar 

vad deras ansvar respektive föräldrarnas innebär. Samarbetet mellan föräldrar och pedagoger ger 

en ökad trygghet och tillit till såväl personal som verksamhet. Barn är mycket känsliga och känner 

snabbt av om föräldrarna inte litar på personalen på förskolan. Därmed är tillit mycket viktigt och 

en kvalitet som föräldrarna bör känna för att barnen ska kunna känna sig trygga och ha det bra. 

Jensen och Jensen (2008) framhåller att samarbete med föräldrar är ett viktigt område och har en 

stor påverkan på både barns, föräldrars och personalens vardag. Samtidigt är det ett område med 

många svårigheter vilket kan gälla alla parter. Det kan exempelvis bero på förälderns negativa 

upplevelser efter egen skolgång, och/eller pedagogens förmåga att skapa en likvärdig relation 

samt att formulera sig tydligt om professionella problemföreställningar. Som personal i förskola 

ska man kunna samarbeta med alla föräldrar. Föräldrarna kan representera fler olika sociala, 

ekonomiska och kulturella grupper. Dessa olikheter kan kräva stor öppenhet, fördomsfrihet och 

tolerans hos personalen.  

Jensen och Jensen (2008) anser att så länge barnen är små och inte själva kan berätta för sina 

föräldrar om hur dagen varit, hjälper personalen till att berätta för föräldrarna om dagen och 

barnets upplevelser. Så tidigt som möjligt ska personalen locka barnen att själva berätta för sina 

föräldrar, Jensen och Jensens (2008) exemplifierar att när Lisas mamma kommer till förskolan för 

att hämta henne. Lisa har varit med om något roligt under dagen och pedagogen berättar för 

Lisas mamma vad hon har gjort, pedagogen frågar Lisa om hon kommer ihåg att hon lärde sig 

gunga själv idag. Lisa berättar för sin mamma hur högt hon gungade. Lisas mamma blir glad av 

det hon hör. Genom att få med Lisa i samtalet mellan pedagog och förälder lockades Lisa att 

berätta om händelsen, vilket för många föräldrar är kvalitet.  

2.5.3 Pedagogisk personal 

I Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson och Kärrby (2001) kan vi läsa om att utbildningsnivån 

på barnomsorgens personal har ökat under 1900-talet. De framhåller även vikten av att 

personalen har pedagogisk utbildning och uttalat gemensamma mål för verksamheten. Kärrby 

(1992) skriver om såväl samhällets som föräldrarnas intresse om att nå hög pedagogisk kvalitet i 

förskolan och betonar därmed vikten av utbildad personal.  
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Sandberg och Vuorinen (2007) menar att det är viktigt att vara säker i sin yrkesroll då osäkerhet 

kan leda till att pedagogerna har svårt att samarbeta och ge föräldrarna insyn i verksamheten. Det 

är därför positivt med en utbildning som ger ökad trygghet och som därmed kan hjälpa 

pedagogerna att välkomna föräldrarnas synpunkter om verksamheten. Johansson (1995) menar 

att personalen är den viktigaste kvalitetsfaktorn inom pedagogisk verksamhet. De som arbetar 

inom förskolan måste ha kunskaper och färdigheter för att kunna utföra jobbet. Kompetens 

handlar både om att vara teoretiskt insatt och veta vad som ska göras samt att veta hur de 

praktiska situationerna ska hanteras och utföras.  
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3 Syfte med frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och tolka vad nio föräldrar anser är god kvalitet i 

förskolan, framförallt vad gäller miljö, pedagoger och föräldrasamarbete.    

Våra frågeställningar är:  

- Hur vill föräldrarna att lärandemiljön (lokaler) ska se ut på förskolan för att god kvalitet 

ska kunna uppnås?  

- Vad anser föräldrarna att god kvalitet är i ett gott föräldrasamarbete mellan hem och 

förskola? 

- Hur tycker föräldrarna en bra pedagog ska vara för att uppnå god kvalitet? 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 

 

4 Metod 

I den här delen kommer vi att förklara vilken metod vi har använt oss av samt tydliggöra hur vår 

undersökning har gått till. Vi har valt att utgå från en forskningsansats, hermeneutiken, och 

kommer även att förklara den mer nedan.  

Vi har gjort en så kallad kvalitativ undersökning baserad på intervjuer med föräldrar som har barn 

i förskolan. Bryman (2001) uppvisar att den mest uppenbara skillnaden på kvalitativ och 

kvantitativ forskning är att den förstnämnda är mer inriktad på ord till skillnad från den andra 

som är mer inriktad på siffror. Dessutom kan vi läsa om att använda intervju som kunskapskälla 

och vidare beskrivs kvalitativa metoder där närhet mellan respondent och intervjuare eftersträvas. 

Dalen (2008) menar att den kvalitativa intervjun är ett bra verktyg då man vill få fram 

svarspersonernas egna erfarenheter, tankar och känslor. Vidare skriver Bryman (2001) att den 

kvalitativa metoden ger möjlighet till följdfrågor och ger en beskrivning av den sociala 

verkligheten på ett levande och detaljerat sätt. Den kvalitativa intervjun inriktar sig på ord, 

begrepp och lägger tyngden på att utveckla nya teorier. Løkken och Søbstad (1995) skriver att 

intervjuaren försöker få reda på respondenternas perspektiv och förstå vad som är viktigt och 

betydelsefullt för dem. Fördelen med denna intervjuform är dess öppenhet. I Bryman (2001) kan 

vi läsa att till sin hjälp kan intervjuaren ha en intervjuguide med frågor men frågorna behöver inte 

följa någon speciell ordning. Kvale (1997) skriver att ju kortare intervjufrågor och längre svar 

desto bättre.   

4.1 Hermeneutik    

Hermeneutiken är mycket gammal och ordet kan härledas ända till antiken. Ordet kommer från 

Grekland och Hermes som var en budbärare (Ödman, 2004). Bryman (2001) skriver att som 

grund till kvalitativa metoder ligger hermeneutiken, en tolkningslära vars underlag är att studera, 

tolka och försöka förstå grundläggande förutsättningar för mänskligt livsmönster. Kunskap 

skaffas genom språket och forskaren försöker förstå andra människor och tolka deras liv och 

handlingar.  

Hermeneutiken är en vetenskaplig metod som främst används inom psykologi, pedagogik och 

sociologi. Dalen (2008) och Ödman (2004) förklarar den hermeneutiska spiralen genom att man 

växelvis tittar på delarna respektive helheten för att slutligen nå fram till en djupare förståelse. I 

arbetet med att tolka och redovisa undersökningens resultat har vi utgått från denna spiral.  
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Ödman (2004) skriver om att tolknings- och förståelseprocessen saknar både en början och ett 

slut eftersom den hermeneutiska spiralen är oändlig. Den tolkning som görs och betraktas som 

slutgiltig kommer att omtolkas ett flertal gånger i samband med att andra personer gör sina 

tolkningar och analyser av informationen. Kvale (1997) menar att forskning med kvalitativ metod 

leder till lika många tolkningar som det finns forskare. Starrin & Svensson (1994) menar att 

hänsyn måste tas till alla människors olika situationer och därför kan ett resultat aldrig 

generaliseras. Thurén (1995) poängterar att en sak man behöver tänka på inom hermeneutiken är 

att här tolkas företeelser och detta betyder inte att vi når sann kunskap. 

4.2 Urval 

I vår studie har vi undersökt vad nio föräldrar med barn på förskolan anser att god kvalitet är. I 

Dalen (2008) kan vi läsa att antalet svarspersoner inte bör vara för många till antalet eftersom 

både genomförandet och bearbetningen av data är tidskrävande processer. Samtidigt måste 

underlaget för undersökningen vara tillräckligt stort för att möjliggöra en tolkning och analys av 

insamlat material, men också för att göra studien tillförlitlig. Vi ansåg därmed att nio föräldrar var 

ett antal som var tillfredställande ur båda synvinklarna. Kön, ålder och etnicitet har inte haft 

någon betydelse för vår undersökning och det har därför inte påverkat vårt urval. Vi gjorde ett 

icke-slumpmässigt urval av föräldrar som har barn på förskola inom en kommun. Bryman (2001) 

kallar detta för bekvämlighetsurval. Vi valde ut föräldrarna med tanke på barnens hämtningstider, 

eftersom det ofta är lättare att få det att passa med en intervju tidigare på dagen. Föräldrar som 

hämtar sina barn sent vill ofta hem fortast möjligt medan de som hämtar mitt på dagen är mer 

villiga att ställa upp på en halvtimmes intervju. På de aktuella förskolorna i urvalsgruppen hade 

föräldrarna barn i åldern tre till fem år.   

4.3 Genomförande 

Vi började med att formulera intervjufrågor och frågorna utformades för att kunna ge svar på 

vårt syfte om vad föräldrar anser är god kvalitet i förskolan (bilaga 1). Föräldrarna kontaktades 

personligen ute på de olika förskolorna och intervjuerna skedde i samband med hämtning eller 

lämning på förskolan. Respondenterna blev informerade om uppsatsens ämne samt till viss del 

vad frågorna skulle komma att handla om. Inför varje intervju frågade vi respektive respondent 

om det var godtagbart att vi spelade in intervjun.    
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Lantz (2007) understryker vikten av att det finns tillräckligt lång tid för intervjun. Ingen av 

deltagarna i intervjun ska behöva känna sig stressad. Våra intervjuer tog mellan 15-30 minuter 

och det var den tid som vi hade tänkt oss och bokat med våra svarspersoner. Vid alla intervjuer 

kände vi att tiden var bra tilltagen och respondenterna hade tid att sitta kvar en stund efter och 

prata.  

Intervjuerna genomfördes i lugna och ostörda miljöer på de olika förskolorna. Løkken och 

Søbstad (1995) skriver att det är viktigt för såväl intervjuaren som för svarspersonen att det inte 

är någonting runtomkring som stör koncentrationen. Ibland kan svarspersonen behöva tid till 

eftertanke och även då är det viktigt att det inte finns några störande moment. Bryman (2001) 

betonar också betydelsen för en lugn och ostörd miljö samt att kvaliteten på inspelningen 

påverkas mycket mer än man tror av buller och andra störande ljud i omgivningen. Vidare kan vi 

läsa att det är viktigt att intervjupersonen inte ska behöva oroa sig för att det är någon annan som 

kan höra vad som sägs under intervjutillfället. Vi valde att anteckna specifika saker och skrev ner 

vilka ansiktsutryck som förekom under intervjun för att komplettera inspelningen. Efter intervjun 

är det viktigt att man snarast möjligt följer upp och utökar de anteckningar man skrev ner under 

intervjuns gång, vilket vi hade möjlighet att göra. Løkken och Søbstad (1995) såväl som Dalen 

(2008) påpekar att anteckningar är färskvara och av den orsaken är det extra viktigt att skriva ut 

hela intervjun och följa upp respondenternas svar och åsikter omgående. Vi transkriberade alla 

intervjuer vilket innebar att vi skrev ner alla inspelningar ordagrant. Bryman (2001) skriver om 

fördelen med att transkribera alla svar för att bevara respondenternas formuleringar och 

uttryckssätt. Efter transkriberingen sökte vi mönster och resultatet av detta redovisas i löpande 

text under kapitlet resultat. Slutligen kopplade vi samman vårt resultat i diskussionsdelen med den 

tidigare forskning vi använt oss av i bakgrunden. 

4.4 Tekniska hjälpmedel 

Under våra intervjuer använde vi oss av ett tekniskt hjälpmedel i form av en mp3-spelare för att 

spela in samtalen. Løkken och Søbstad (1995) skriver om vikten av att spela in samtalen för att 

inte missa något, att det i dag är nästintill oundvikligt med tekniskt hjälpmedel. Även Bryman 

(2001) betonar inspelningens betydelse och att kvalitativa forskare allt som oftast spelar in sina 

intervjuer.  
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Dalen (2008) belyser vikten av att använda tekniskt hjälpmedel för att få med svarspersonernas 

egna ord. Vidare kan vi läsa i Løkken och Søbstad (1995) om svårigheten att få med allt som sägs 

när man antecknar eftersom det är viktigt att lyssna ordentligt på svaren. Intervjusituationen blir 

bättre när intervjuaren kan ägna sig åt att ställa bra frågor, lyssna på respondentens svar samt 

även kunna se ansiktsuttryck. Genom att visa att man lyssnar skapar man tillit till den som talar.  

Løkken och Søbstad (1995) såväl som Bryman (2001) poängterar vikten av att kunna följa 

svarspersonens minspel och se vad som sker icke verbalt.  

Det var viktigt för oss att berätta för respondenterna att vi önskar att få spela in intervjun samt 

kontrollera att detta går för sig. Vi informerade föräldrarna i undersökningen om att är det något 

som de känner att de inte vill ska spelas in, kan vi pausa vid ett visst tillfälle eller om det är så att 

personen inte vill bli inspelad alls skulle det accepteras.  

4.5 Tillförlitlighet 

Bryman (2001) föreslår kriteriet trovärdighet för bedömning av en kvalitativ undersökning. 

Tillförlitlighet motsvarar intern validitet och kan ökas genom respondentvalidering vilket innebär 

att de som blivit intervjuade får ta del av insamlad data. Detta har vi tyvärr inte haft möjlighet att 

genomföra på grund av tidsbrist. Dalen (2008) menar att tillförlitligheten ökar genom sättet att 

skriva på samt att forskarna är kritiska under arbetets gång. Vår studie grundar sig på 

undersökningspersonernas åsikter och uppfattningar. Vi anser därmed att vårt material är 

trovärdigt eftersom vi förlitar oss på att vi har gjort en trovärdig tolkning av respondenternas 

svar. Det som kan ses som en svaghet i vår studie är att vi gjorde intervjuerna en och en, och det 

är hur vi tolkar situationen som redovisas. Hade vi gjort intervjuerna alla tre ihop hade vi kunnat 

diskutera och analyserat svaren tillsammans och fått ytterligare ett perspektiv på tolkningen. 

Intervjuarens tolkning sker utifrån egna erfarenheter och föreställningar. Vi kan läsa i Dalen 

(2008) att inspelning ökar tillförlitligheten eftersom det minskar risken för bortfall eller 

missuppfattningar av data.  

Föräldrarna valdes ut i ett bekvämlighetsurval och hade vi valt andra föräldrar kanske resultatet 

sett annorlunda ut. Vi kan inte generalisera eller överföra studiens resultat till andra föräldrar som 

har barn i förskolan. 
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4.6 Analys och redovisning 

Efter att vi transkriberat alla inspelningar tolkade vi de svar vi fått och försökte se olika mönster. 

Utifrån den hermeneutiska spiralen började vi med att titta på helheten genom att läsa de 

utskrivna intervjuerna för att sedan bryta ner materialet i mindre delar. Vi plockade ner materialet 

i delar och letade olika teman som svarade mot våra frågeställningar. Slutligen läste vi hela 

intervjuerna igen för att få en djupare förståelse av resultatet, vilket tas upp i diskussionen. 

Resultatet som vi fick fram redovisar vi i löpande text under kapitlet resultat. Den redovisade 

texten är indelad under våra tre frågeställningar och kopplad till de olika teman vi fann i 

resultatet. Med utgångspunkt i första frågeställningen, föräldrarnas syn på god lärandemiljö på 

förskolan, fann vi följande teman: trygghet, lek, mindre grupper och utemiljö. Utifrån andra 

frågeställningen, föräldrarnas syn på ett gott samarbete mellan hem och förskola, hittade vi 

följande teman: enkel och öppen kommunikation och tid för kommunikation. De teman som vi fann till 

tredje och sista frågeställningen, föräldrarnas syn på hur en bra pedagog bör vara, är: utbildning, 

glädjespridande personal, se det enskilda barnet och att pedagogerna arbetar mot samma mål. 

Alla namn i resultat delen är fingerade så därmed har vi valt att benämna föräldrarna F1-9. När vi 

transkriberade intervjuerna gjordes det ordagrant. I de citat som används i resultatet har vi 

tillämpat skrivregler för att göra det lättare att läsa. Innehållet har på något vis inte ändrats.  
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5 Resultat 

Under denna rubrik avser vi att redovisa de resultat som kommit fram genom vår 

intervjuundersökning. 

5.1 Föräldrarnas syn på god lärandemiljö i förskolan 

Samtliga föräldrar framhåller trygghet som en aspekt av god kvalitet i förskolan. När föräldrarna 

talar om trygghet framgår bland flertalet av föräldrarna att det handlar om att barnens miljö är 

trygg och säker. Detta menar föräldrarna bidrar till god kvalitet. En förälder (F7) säger att ”man 

ska kunna ha en tydlig uppsikt över barnen”. Ett par andra föräldrar (F1, F3) poängterar också 

betydelsen av uppsikt och för fram vikten av att miljön är överskådlig för att öka säkerheten. 

Föräldrarna menar att personalen ska kunna ha uppsikt över barnen utan att behöva störa dem i 

deras lek. Förskollärarna har inte möjlighet att välja lokaler men föräldrarna menar att de får göra 

det bästa av de befintliga lokalerna. En förälder (F2) säger att förskollärarna får: 

Försöka skapa en föränderlig miljö och anpassa den efter barnens intressen och behov. Inspirerande lokaler       
och leksaker. Det mesta man kan köra inne kan man också göra ute. Det är bara fantasin som sätter stopp. 

 

En annan aspekt som föräldrarna för fram kring god lärandemiljö för barnen är att lokalerna ger 

utrymmer för lek och aktiviteter. Några föräldrar (F1, F2, F4) anser att det är viktigt att lokalerna 

är färgglada och därigenom inspirerar till lek. Ett par föräldrar (F2 ,F6) anser att miljön ska vara 

föränderlig så att den kan anpassas efter barnens intressen och behov. Föräldrarna för också fram 

betydelsen av att lokalerna är fräscha och på så sätt inspirerar till lek och aktivitet. En förälder 

(F4) säger att ”lokalerna ska vara inspirerande, uppmuntra till lek. Färgglada och positiva lokaler 

som inbjuder till lek”. 

Ytterligare en aspekt som föräldrarna för fram kring en god lärandemiljö handlar om 

gruppstorlek. Föräldrar (F7, F8) som har sina barn på den förskola där de arbetar med 

storarbetslag menar att det blir för mycket spring. För att öka kvaliteten i lärandemiljön vill dessa 

föräldrar hellre se att barnen får tillgång till mindre rum och blir indelade i smågrupper. En 

förälder (F8) säger att: 

Det här med storarbetslag tycker jag inte är så bra. Förut var det två avdelningar men när de sedan bestämdes 
att det skulle bli storarbetslag gjorde dom ett hål i väggen så att de två tamburerna blev till en. Detta tycker 
inte jag var någon bra lösning då det medförde mycket spring och stök bland barnen. 
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Utemiljön för också föräldrarna fram som en viktig kvalitetsaspekt. En förälder (F1) menar att en 

fin utemiljö med närhet till skogen ”verkligen är ett lyft” för barnen och verksamheten. En annan 

förälder (F6) säger att ”en väldigt god utemiljö är viktigt, så att man kan vara ute mycket och gå 

till skogen”. 

5.2 Föräldrarnas syn på ett gott samarbete mellan hem och förskola 

Majoriteten av föräldrarna för fram vikten av att kommunikationen mellan föräldrar och personal 

är öppen och enkel för ett gott samarbete. Informationen bör vara tydlig så att eventuella 

missförstånd kan undvikas. Båda parter ska kunna berätta för varandra vad som hänt tidigare för 

barnets bästa, såväl positivt som negativ information. En förälder (F2) säger följande:  

Kommunikationen ska vara öppen! Att man kan prata med varandra, om det hänt något med barnet på 
förskolan. Kunna samarbeta, kan vara speciella saker man behöver jobba på, hemma eller i förskolan.  

En annan förälder (F4) för fram att ”kontakten mellan föräldrar och personal ska vara öppen och 

enkel”. Ett par föräldrar (F1, F3, F4) för fram vikten av att personalen har tid att prata och lyssna 

på det föräldrarna har att säga. En förälder (F9) anser:  

Att det är viktigt att personalen hinner prata med föräldrarna. Att personalen bryr sig! Bra med såväl positiv 
som negativ kritik, det handlar ju om barnets bästa.  

En annan förälder (F6) tycker det är viktigt att personal och föräldrar strävar mot samma mål för 

att få en homogen verksamhet:  

Föräldrar och pedagoger måste jobba efter samma linje. Att man som förälder är öppen mot förskolan, de är 
ju med och hjälper till med utvecklingen av ens barn.  

5.3 Föräldrarnas syn på hur en bra pedagog ska vara 

Utbildning framhåller flertalet av föräldrarna som mycket betydelsefullt. En förälder (F3) för 

fram betydelsen av att förskolläraren är utbildad. Dessutom menar föräldern att det:  

Krävs ett engagemang, en social förmåga, vilja, värme och en förmåga att kommunicera med barn och 
föräldrar.  

Vidare ser många föräldrar förmågan att sprida glädje som en mycket positiv egenskap. En 

förutsättning för att personalen ska kunna sprida glädje är att de trivs med sitt jobb. En förälder 

(F2) anser: 

Att en förskollärare ska vara tillmötesgående till föräldrar, uppmärksam på alla barn, få fram det positiva hos 
alla barn. Se barnet helt enkelt! Påhittig och glad, jag förstår att man inte alltid kan vara det. Ha roligt på 
jobbet och sprida glädje till barnen.  

En annan förälder (F4) tillägger att förskollärare ska kunna ”visa att de tycker om sitt arbete samt 

göra barnens tid rolig och inspirerande”.  
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Ett utförligt svar, från en annan förälder (F6), innehöll följande:  

Det viktigaste av allt är vad personalen har för förhållningssätt till barnen, de ska vilja vara där och lära 
barnen och se dom utvecklas. De ska brinna för sitt yrke. Man har sett förskollärare som bara är där och gör 
sina tider och det är inte roligt att se som förälder. Man måste även vara kunnig så att man gått utbildningen 
och har det pedagogiska med sig för förskollärare är ett viktigt yrke och inte bara barnpassning som många 
säger och tror. Utan utbildningen är viktig. Att de sätter barnen i centrum och arbetar utifrån barnen.  

En bra pedagog bör ha förmågan att se varje enskilt barn och dess behov anser majoriteten av 

svarspersonerna. En annan sak som många föräldrar för fram är att det är betydelsefullt att 

personalen har en god förmåga att kommunicera med dem som föräldrar. En förälder (F9) för 

fram att en förskollärare ska vara:  

Empatisk, kunna se barnen för den de är. Att ha en bra kontakt till barnen är också viktigt och att man är 
lyhörd för vad barnet tycker, tänker och känner. 

Ett par av föräldrarna (F1, F6) för fram vikten av att pedagogerna på förskolan arbetar mot 

samma mål och att de kan samarbeta för att utveckla verksamheten. Det hjälper inte att ha flera 

bra pedagoger om de inte kan arbeta tillsammans som ett arbetslag. Andra saker som föräldrarna 

tar upp som viktigt när det gäller hur en bra pedagog bör vara är att visa engagemang, lyhördhet 

samt ha en god social förmåga. Avslutningsvis säger en förälder (F3) att:  

Jag skulle hellre vilja ha mina barn hemma än på förskolan. Men som förälder har man inte så stort val, man 
måste ju ha omsorg/någon som sköter barnen när man jobbar. Detta som gör att man behöver förskolan. 
Jag förutsätter ju att man eftersträvar förskolans läroplan och gör man det måste jag kunna känna mig trygg i 
att det är god kvalitet. Jag förutsätter att det finns personal runt barnen som har förmåga att kritiskt granska 
läroplanen. I läroplanen finns alla kvalitetskriterier med stimulera, utveckla, trygghet och så vidare. Annars 
handlar det om att det finns personal som kan tolka och sätta det här i verket vilket kräver kompetent 
personal. God kvalitet blir ju utbildad personal!  

5.4 Resultatsammanfattning 

Utifrån respondenternas svar är vår tolkning att det viktigaste för att uppnå god kvalitet på 

förskolan är trygghet. Föräldrarna vill känna trygghet när de lämnar sina barn på förskolan 

samtidigt som de vill att barnen känner sig trygga i den verksamhet de befinner sig i. Vi tolkar att 

samtliga svarspersoner tycker att läroplanen är viktig för att öka kvaliteten på förskolans 

verksamhet. En annan sak som vi tolkar att föräldrarna anser som betydelsefullt är att deras barn 

får möjlighet till lek och lärande utan att det blir någon skola. De vill att deras barn ska få vara 

barn, leka och ha roligt. Majoriteten av respondenterna anser att en god lärandemiljö samt ett gott 

föräldrasamarbete har stor betydelse för kvaliteten på förskolan. I vår tolkning kan vi se att 

föräldrarna vill känna sig delaktiga i den verksamhet där deras barn befinner sig och är därmed 

angelägna om att kommunikationen mellan hem och förskola är öppen och enkel.  
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6 Diskussion 

Denna studie syftar till att undersöka vad god kvalitet i förskolan är ur ett föräldraperspektiv. För 

oss har studien varit meningsfull då vi tycker det är viktigt att lyfta fram föräldrarnas åsikter, 

eftersom de har en stor påverkan och är en stor del av barnens liv. Genom den här studien har vi 

fått mer kunskap om vad föräldrarna tycker är viktigt i samband med att deras barn vistas i 

förskolans verksamhet.  

Under denna rubrik är vår intention att kritiskt granska vårt arbete samt att analysera uppsatsens 

såväl starka som svaga sidor. Vi har valt att diskutera metoden först för att sedan gå vidare till 

resultatdiskussionen och slutligen ge förslag på vidare forskning.   

6.1 Metoddiskussion 

För att besvara våra frågeställningar valde vi att göra en kvalitativ undersökning baserad på 

intervjuer med föräldrar som har barn i förskolan. Genom vår undersökning fick vi en inblick i 

ett antal föräldrars tankar och erfarenheter om vad som är god kvalitet i förskolan och vi anser 

oss ha besvarat våra frågeställningar. I efterhand kan vi känna att valet av metod var bra då 

föräldrarna fick chans att berätta om situationen på förskolan och våra frågor var relativt öppna 

så föräldrarna inte behövde känna sig låsta. Alla tankar var lika välkomna då det inte fanns några 

rätta eller felaktiga svar på intervjufrågorna. 

Vi valde att inte lämna ut intervjufrågorna i förväg eftersom vi ville ha föräldrarnas spontana 

tankar och åsikter. Vi tror att svaren hade blivit mer pålästa och tillrättalagda om vi lämnat ut 

frågorna innan och det var inte vad vi var ute efter. Även om vi kände att våra intervjufrågor var 

bra och inte missuppfattades kan vi känna att det hade varit bra om vi gjort en pilotundersökning 

för att kontrollera relevansen i svaren. Då hade vi som intervjuare fått tillfälle att öva vilket hade 

kunnat leda till att vi hade känt oss säkrare inför kommande intervjuer. ”Att lära sig bli en 

intervjuare sker genom att intervjua” (Kvale, 1997, s.136). 

Intervjuerna genomfördes av en intervjuare och såhär i efterhand kan vi känna att det hade varit 

bra om vi varit minst två under intervjuerna för att inte missa någon information. Även om vi 

använde oss av mp3 och spelade in våra intervjuer kunde vi ibland känna att man missade 

svarspersonens ansiktsutryck då man samtidigt skulle hinna med att anteckna det som sades.  
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Att använda sig av tekniskt hjälpmedel i form av mp3 upplevde vi som mycket bra då vi kunde 

vara mer aktiva under intervjusituationen. Samtidig får man med sig respondenternas egna ord 

och formuleringar. Innan vi började göra intervjuer bekymrade vi oss för att inspelningen skulle 

påverka intervjun negativt och att situationen skulle bli stel. Så här i efterhand kan vi säga att 

inspelningarna inte påverkade intervjusituationen utan samtalen flöt på bra.  

Undersökningen grundar sig på intervjuer med nio föräldrar och därmed kan vi inte dra några 

större slutsatser utifrån vår undersökning då den baseras på för liten mängd data och 

generaliserbarheten blir mycket låg. Kvale (1997) tydliggör att en kritik som ofta uppkommer i 

samband med intervjuundersökningar är att det inte går att generalisera eftersom svarspersonerna 

är för få. Samtidigt ansåg vi att antalet nio respondenter var en tillfredställande mängd eftersom 

både genomförandet och bearbetningen av data är tidskrävande processer. Underlaget var 

tillräckligt stort för att göra tolkningar och analyser av det insamlade materialet. 

6.2 Resultatdiskussion 

Här kommer vi att granska vårt resultat samt koppla ihop det med tidigare använd litteratur. 

Förskolan är styrd av en läroplan där staten har ansett vad god kvalitet är i förskolan. Vårt resultat 

visar att föräldrarna tycker att läroplanen och dess innehåll är betydelsefullt. 

6.2.1 Vad är god kvalitet i förskolan? 

Föräldrarna i undersökningen anser att trygghet, lek, mindre grupper samt en bra utemiljö är 

förutsättningar för att uppnå god kvalitet i lärandemiljön på förskolan.  

Föräldrarna vill att deras barn ska få möjlighet att vara barn, leka och ha roligt. Vidare anser de att 

det är viktigt att barnen får vara ute mycket och menar att det mesta som kan göras inne kan även 

göras ute bara man använder sin fantasi. Ovanstående stämmer överens med hur läroplanen 

anser att miljön på förskolan ska utformas för att vara öppen, innehållsrik och inbjuda till lek 

(Utbildningsdepartementet, 2006). Vidare kan vi koppla föräldrarnas svar till det Nordin-

Hultman (2008) skriver om när det gäller att alla barn är olika och därmed trivs eller är i behov av 

olika lokaler. Samtidigt menar hon att det är viktigt att personalen är öppen och anpassar miljön 

efter gruppens intressen och behov.    

Svarspersonerna i vår undersökning visar på vikten av ett gott föräldrasamarbete och poängterar 

att det är viktigt att relationen mellan hem och förskola är enkel och öppen. Kommunikationen 

är betydelsefull och därför måste det finnas tid för kommunikation. 
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Föräldrarna anser att samarbetet är till för att stödja barnens utveckling såväl hemma som på 

förskolan. Följande kan vi koppla till det Jensen och Jensen (2008) skriver om att det är viktigt att 

pedagogerna kan samarbeta med alla föräldrar för att nå ett gott föräldrasamarbete. Det står även 

i Läroplanen om vikten av att personalen är tydlig med sin information till hemmen 

(Utbildningsdepartementet, 2006).  

Föräldrarna tycker att utbildning är en viktig förutsättning för att vara en bra pedagog och 

därmed uppnå god kvalitet. De nämner även att det är betydelsefullt att förskollärarna ser det 

enskilda barnet och att pedagogerna på förskolan arbetar mot samma mål. Svarspersonerna vill 

att personalen ska visa engagemang och en glädje för sitt arbete då det smittar av sig på barnen. 

Föräldrarna tycker att lyhördhet är en bra egenskap hos en förskollärare så att de har möjlighet att 

uppfatta vad barnet tycker, tänker och känner. Föräldrarnas åsikter går ihop med det Kärrby 

(1992) skriver om betydelsen av utbildad personal för såväl samhälle som föräldrar, för att nå hög 

kvalitet i förskolan. Även Johansson (1995) skriver om vikten om att personalen har kunskap och 

kompetens för att utföra sitt jobb på förskolan. 

Vi tycker det är positivt att föräldrarna har reflekterat över vad som är god kvalitet i förskolan. 

Konsekvenserna utifrån föräldrarnas svar kan förhoppningsvis leda till att förskolans verksamhet 

fortsätter att utvecklas positivt. Skulle det vara så att det finns delar som fungerar mindre bra på 

förskolan kan det leda till att arbetet med mål att sträva mot när det gäller det enskilda barnets 

utveckling och lärande missgynnas, vilket i sin tur kan leda till att kvaliteten på den pedagogiska 

verksamheten sjunker och barnens enskilda prestationer minskar. 

6.2.2 Trygghet 

Samtliga föräldrar nämnde ordet trygghet i sina svar i vår undersökning.  

Efter att ha jämfört respondenternas svar kan vi tolka samt få en djupare förståelse av att det 

viktigaste för föräldrarna är att de kan känna sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan då 

barnen befinner sig i en trygg miljö. Med trygg miljö menar svarspersonerna såväl säkerhet som 

skydd mot obehöriga personer och god omsorg. Samtliga föräldrar i undersökningen nämnde 

ordet trygghet i sina svar och även i bakgrunden togs vikten av trygghet i förskolan upp. I 

läroplanen kan vi läsa att barn i förskola ska erbjudas en trygg miljö som lockar till lek och 

aktivitet (Utbildningsdepartementet, 2006). Trygghet är ett av orden i förskolans uppdrag och 

därmed en viktig byggsten i förskolans verksamhet. I övrigt tolkar vi det som att föräldrarna 

anser att läroplanen och dess innehåll är betydelsefull för förskolans verksamhet.  



24 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att genom vidare studier djupare undersöka varje område för sig: god 

lärandemiljö, gott föräldrasamarbete samt hur en bra pedagog bör vara. Även detta skulle vi vilja 

undersöka ur ett föräldraperspektiv då vi anser att föräldrarnas tankar och åsikter är mycket 

betydelsefulla för förskolans verksamhet. Vid vidare forskning kan fler föräldrar delta i 

undersökningen samt komplettera studien med enkäter, detta för att få en större bredd och mer 

att jämföra i undersökningen. 

Ett annat alternativ är fortsatt forskning om miljön på förskolan. Man kan gå djupare in på vad 

som är god kvalitet inom miljön på förskolan. Utifrån detta kan man undersöka hur olika miljöer 

påverkar barnens lek. Ett bra hjälpmedel att besvara denna fråga med kan vara i form av 

observationer. Det är viktigt att titta på hur miljön på förskolan är konstruerad och vad barnen 

har tillgång till. Det kan finnas mycket material på förskolan men hur mycket av materialet 

använder barnen samt hur mycket har de tillgång till? Det är också intressant att titta på vad som 

inspirerar till lek och vad som bara ligger på hyllan? 

Vi har lärt oss mycket när vi arbetat med studien, både om uppsatsens ämne men även när det 

gäller att skriva uppsats. Därför vill vi till sist tacka de föräldrar som gjort det möjligt för oss att 

undersöka vad de anser är god kvalitet i förskolan. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 Vad tycker du är god kvalitet i förskolan? 

 Hur anser du en förskollärare ska vara? 

 Hur tycker du kontakten mellan er föräldrar och pedagoger bör vara? 

 Beskriv hur miljön/lokalerna är på förskolan.  

 Berätta om det finns något på förskolan ni skulle vilja förändra för ert barns bästa?  

 

Sammanfattning av läroplanen, vad staten anser god kvalitet är i förskolan. Förskolans uppdrag; 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla 
barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande 
bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar främjas. (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 4) 

 

 Berätta vad du anser om detta? 

 


