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Syftet med undersökningen är att ta reda på hur medvetna föräldrar på sju förskolor är om det 
pedagogiska arbetet i förskolan. Vi vill också ta reda på hur deras möjlighet till inflytande och 
delaktighet ser ut. 

Våra frågeställningar är: 

• Känner föräldrarna till att det finns en läroplan för förskolan? 

• Synliggör personalen det pedagogiska arbetet för föräldrarna? 

• Är föräldrarna nöjda med det pedagogiska arbetet i förskolan? 

• Känner föräldrarna till vilka möjligheter de har att vara med och påverka 
förskolans pedagogiska arbete? 

Vi har använt oss av enkäter riktade till föräldrar och personal för att få svar på våra 
frågeställningar. I undersökningen deltog 73 föräldrar och 35 personal. 

Resultaten visar att majoriteten av föräldrarna är medvetna om förskolans läroplan men att de 
inte är särskilt delaktiga när det kommer till att påverka det pedagogiska arbetet. Synliggörandet 
av det pedagogiska arbetet kan bli ännu tydligare och föräldrainflytandet kan utvecklas vidare. 
Både föräldrar och personal är sammanfattningsvis nöjda med verksamheten men uttrycker en 
önskan om färre antal barn i grupperna alternativt en ökad personaltäthet. 
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1 Inledning 
Vi har valt att använda examensarbetet till att fördjupa oss i en fråga som vi tycker är 

betydelsefull för vårt kommande yrkesliv, nämligen föräldrars medvetenhet om det 

pedagogiska arbetet i förskolan samt de styrdokument som ligger till grund för verksamheten. 

Vi är också intresserade av att jämföra personalens och föräldrarnas syn på det pedagogiska 

arbetet för att se om de uppfattar arbetet på liknande sätt. 

En av orsakerna till ämnesvalet är att vi tidigare stött på kommentarer från omgivningen som 

visat att det saknas kunskap om förskolans innehåll och arbetssätt. Utifrån några av dessa 

uttalanden är det lätt att få intrycket att en förskollärare har till uppgift att ”snyta näsor, byta 

blöjor, pyssla och leka”. Ovanstående uppgifter ingår naturligtvis i våra blivande 

arbetsuppgifter men det är inte bara en fråga om praktisk omvårdnad. I dessa 

vardagssituationer utvecklas bland annat begrepp, kroppsuppfattning, språk och socialt 

samspel, vilket är en del av förskolans pedagogiska arbete. Detta är inte begränsat till 

planerade aktiviteter utan finns med under hela dagen och vi vill genom undersökningen ta 

reda på hur medvetna föräldrarna är om detta. 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står: ”Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för 

de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.” (Utbildnings-

departementet, 2006, s.11) I vårt uppdrag ingår att informera och involvera föräldrarna i 

verksamheten men för att utveckla ett gott samarbete med föräldrarna krävs ett ömsesidigt 

intresse och engagemang. 
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2 Bakgrund 

2.1 Förskolans framväxt 
Synen på barn har ändrats mycket genom åren. Enligt Göhl-Muigai (2004) var inställningen 

under större delen av 1800-talet bland annat att barnen skulle lära sig att lyda. Fram till 1980-

talet var synen något mer av vetenskaplig karaktär och idag är synen på våra barn och elever 

mer jämlik. Barn och ungdomar ses som kompetenta individer och har en större roll i sin egen 

utveckling. 

Vallberg Roth (2002) skriver att förskolan har utvecklats från Friedrich Fröbels ideologier och 

pedagogiska tankar som härstammar från tidigt 1800-tal. Fröbel hade ett stort intresse för 

natur och matematik och hans pedagogiska tankar var inspirerade av Jean-Jacques Rousseau. 

Martin Korpi (2006) beskriver Fröbel som pedagogikens fader. Nedan följer en förteckning 

av föregångarna till dagens förskola sammanfattat utifrån Johansson (1983, 1992) och 

Skolverket (2006). 

• 1836   småbarnsskolan 

• 1854   barnkrubban 

• 1896   barnträdgården 

• 1932   storbarnkammaren 

• 1940-talet  lekskolan 

• 1945   daghem 

• 1975   deltidsgrupp 

• 1998   förskola 

I följande avsnitt kommer en närmare beskrivning av ovanstående verksamheter att ges. 

2.1.1 Från småbarnsskola till storbarnkammare 

Barnen som gick i småbarnsskolan undervisades i läsning och räkning (Johansson 1992). 

Denna skolform inspirerades av Frances von Koch som tog med sig idéerna från England och 

syftet var att undervisa och uppfostra för att på så sätt motverka fattigdom och tvivelaktigt 

beteende. Frances von Koch var relativt okänd men ansågs vara en intellektuell, politiskt 

intresserad kvinna som umgicks med societeten i Stockholm (Ekstrand, 2000). 
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När barnkrubborna öppnades i Sverige tog de i första hand emot barn till ensamstående 

mödrar som behövde stöd och avlastning. Barnkrubborna kunde även användas som 

komplement till fosterhemsplacering och hade därför en social funktion till skillnad från 

småbarnsskolan (Johansson, 1983). Ekstrand (2000) menar att verksamheten även fungerade 

som en hjälp för familjer som hade sämre ekonomi och där båda föräldrarna behövde arbeta. I 

barnkrubban låg inte fokus på den pedagogiska verksamheten utan handlade mer om renlighet 

och hygien. 

Johansson (1983) skriver att den första barnträdgården i Sverige öppnades av Anna Eklund 

och verksamheten hade en uttalad pedagogik. Många av de aktiviteter som förkom redan i 

slutet av 1800- talet har levt kvar i förskolans verksamhet. Exempel på inslag är fri lek, 

skapande verksamhet, samling, tematiskt arbete, fingerlekar, sånger, de geometriska formerna 

och utevistelse. 

Alva Myrdal, seminarielärare med utbildning i bland annat psykologi, var kanske mest känd 

för sina insatser som politiker inom socialdemokratin. Hon var under en period studierektor 

på Socialpedagogiska seminariet i Stockholm som utbildade personal till barnstugorna. 

(Lärarförbundet, 1996). Utvecklingen av storbarnskammaren var ett försök från Alva Myrdals 

sida att göra verksamheten tillgänglig för alla samhällsklasser. Hon ville se ett mindre 

auktoritärt förhållningssätt hos personalen och istället lägga fokus på barnens välbefinnande. 

Hon ansåg att kvalitet och utbildad personal var ett viktigt inslag i verksamheten men också 

att den skulle vara avgiftsfri. Alva Myrdal ansåg även att det var staten som skulle bekosta 

verksamheten och utbildningen av personalen (Martin Korpi, 2006). Johansson och Åstedt 

(1996) skriver att det i slutet av 1930-talet även öppnades några få dygnsöppna daghem vilka 

var tillgängliga under årets samtliga veckodagar. Ståhle (1995) tar upp att det förutom 

storbarnkammaren fanns önskemål från Alva Myrdal om att inrätta något som hon kallade för 

”barnhotell”. Barnhotellen erbjöd övernattning och vände sig till de barn vars föräldrar 

arbetade nattetid eller var tillfälligt bortresta. 

2.1.2 Lekskola, daghem, deltidsgrupp och förskola 

I mitten av 1940-talet öppnades daghemmen i Sverige. Daghemmen lade vikten vid kost, vila 

och hygien i sitt arbete med barnen. Barnen var ofta indelade i åldersgrupper och åsikten var 

att barnens utveckling berodde på deras inre mognad vilka följde vissa bestämda steg och 

grundar sig på Jean Piagets utvecklingspsykologiska teorier. 
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Enligt Regeringens barnstugeutredning hade daghemmen ”ett auktoritärt ledarskap med 

hierarkier av personal” (Martin Korpi, 2006, s. 21). Detta kan jämföras med dagens 

organisation där personalen är mer jämställd och arbetet sker i arbetslag som bygger på 

samverkan mellan personalen. 

På 1940-talet öppnades de första lekskolorna i Sverige. Martin Korpi (2006) menar att det 

ansågs bra för barnens utveckling och fostran om de fick delta i en pedagogisk verksamhet 

några timmar per dag och då var lekskolan ett bra alternativ. Barnen som gick i lekskola blev 

allt fler och lekskolorna byggdes ut fortlöpande under de följande tio åren. I lekskolans 

verksamhet ingick även sysslor som var vanliga i hemmet såsom korsstygnssömnad, 

smörkärning och träslöjd. 

Lekskola och deltidsgrupp skiljer sig från daghem då det senare erbjöd en heldagslösning, där 

både omsorg och pedagogik ingick, till de barn vars föräldrar förvärvsarbetade (Johansson, 

1983). 

Förskolans namn kom till efter att barnstugeutredningen ville föra samman daghemmen och 

lekskolan till en gemensam verksamhet. Förskolan kunde drivas som en heltids- eller deltids-

förskola och det som skiljde dem åt var hur tiden var fördelad under dagen, inte den 

pedagogiska verksamheten. 1985 lade Sveriges dåvarande socialminister fram en historisk 

proposition – Förskola för alla barn - men när? Den gav alla barn möjlighet att gå i förskolan 

från 18 månader fram till skolstarten oavsett familjesituation (Martin Korpi, 2006). 

Skolverket (2006) menar att det idag är kommunens skyldighet att erbjuda föräldrar 

förskoleverksamhet och det gäller såväl förvärvsarbetande, föräldralediga och arbetssökande 

föräldrar. De barn som av olika anledningar behöver förskolans verksamhet ska också de 

erbjudas plats även om föräldrarna inte är berättigade till det. Samtliga 4- och 5-åringar har 

rätt till 15 timmar kostnadsfri förskola per vecka, tid utöver detta betalas av föräldrarna. 

2.2 Förskolans läroplan 
Det första som skulle kunna kallas för läroplan gavs ut 1945 av Socialstyrelsen. Den gällde 

för den tidens barnträdgårdar och daghem och kallades för Pedagogiska anvisningar 

(Regeringens proposition 1997/98:93). I anvisningarna stod det bland annat att ett av 

uppdragen var att utveckla barnens fantasi och skaparglädje samt ge dem en sund självkritisk 

inställning (Ståhle, 1995). 
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Enligt Regeringen (Prop. 1997/98:93) kom 1959 nya instruktioner om att man skulle utgå 

mer från barnens utveckling för att hjälpa dem att bli självständiga och socialt anpassade. År 

1968 gjordes en stor utredning gällande skolornas och förskolornas verksamhet - Barnstuge-

utredningen. Barnstugeutredningen tog upp förskolans mål och gick igenom hur den var 

organiserad vilket ledde fram till att Förskolelagen trädde i kraft 1975. 

Martin Korpi (2006) skriver att Barnstugeutredningen har bidragit till att lyfta fram vikten av 

en ömsesidig respekt mellan barn och vuxna i dagens förskola. Det pedagogiska arbetet 

skulle, enligt utredningen, innehålla både vård och omsorg och de mindre barnen skulle bli 

mer delaktiga i utvecklingen av sin sociala kompetens. Arbetet skulle vara temainriktat och 

utgå ifrån barnens intressen. Även barn med funktionshinder som tidigare vistats på 

institutioner av olika slag fick möjlighet att gå i förskola. 

Förskolan låg tidigare under Socialtjänstens ansvar och hade tillsyn som sin främsta uppgift.  

I dagens förskola ligger fokus på barnet och barnets behov samtidigt som den underlättar för 

föräldrarna att förvärvsarbeta. Sedan den 1 januari 1998 styrs förskolan av Skollagen och 

ansvarsfrågan har övergått till Utbildnings- och Kulturdepartementet. För att upprätthålla 

kvaliteten i förskolan har Skolverket utsetts till tillsynsmyndighet (Utbildningsradion, n.d.). 

Enligt Regeringen (Prop. 1997/98:93) ställdes det i början på 1980-talet krav på att det skulle 

finnas tydligare mål och riktlinjer för hur arbetet i förskolan skulle läggas upp. Socialstyrelsen 

fick därför i uppdrag att göra ett pedagogiskt program för förskolan. Det pedagogiska arbetet 

delades upp i tre delar och berörde natur, kultur och samhälle. Betoningen låg på att lärande 

sker i sampel med andra och att alla tillfällen bör tas tillvara under dagen. Det pedagogiska 

programmet vände sig främst till ledningen i kommunen men även till förskolans personal. 

Förskolans verksamhet har tidigare styrts av råd och rekommendationer från staten till 

kommunerna (Ståhle, 1995). Det arbetades fram en egen läroplan för förskolan 1998 (Lpfö 

98) då Regeringen ville tydliggöra förskolans pedagogiska roll (proposition 2004/05:11). 

Genom denna skapas förutsättningar för att alla förskolor ska vara likvärdiga samt hålla en 

hög kvalitet. Målen är endast mål att sträva mot till skillnad från grundskolans läroplan som 

bygger på uppnåendemål. 

Genom Lpfö 98 har förskolan, enligt Skolverket (2006), blivit en del av en lång utbildnings-

kedja som inkluderar barn från förskolan till och med gymnasiet. Läroplanen tydliggör att 

barnet utvecklas och lär sig redan i förskolan och har därmed höjt statusen för både förskolor 

och pedagoger. 
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2.3 Inflytande och samverkan 
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan 
skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att 
varje barn ska 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 
verksamhet i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är 
därför en förutsättning för barnens och föräldrars möjlighet till inflytande. 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s.11) 

 

Ståhle (1995) skriver att föräldrarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i förskolans arbete. 

Föräldrarna ska kunna medverka och ha inflytande över det som händer och sker i förskolan. 

Det har gjorts flera utredningar, exempelvis barnstugeutredningen, familjestödsutredningen 

och pedagogiska programmet för förskolan och samtliga menar att det inom förskolans 

verksamhet ska finnas olika modeller för hur man ska arbeta med samverkan. Barnstuge-

utredningen fastställde att föräldrasamverkan ska ses som ett av de övergripande målen för 

förskolan och det gavs förslag på olika former där föräldrarna skulle få mer insyn i 

verksamheten. De former som nämndes var föräldrasamtal, öppet hus och förlängd 

invänjning. 

Vidare skriver Ståhle (1995) att det i familjestödsutredningen föreslogs att småbarnsföräldrar 

skulle få en förkortad arbetstid till sex timmar per dag. Utredningen visade att föräldrarna 

behöver få mer kunskap om förskolans verksamhet och för att detta ska ske behöver 

föräldrarna delta i verksamheten. För att underlätta för föräldrarna att få insyn i förskolans 

verksamhet infördes 1986 möjligheten att få betald ledighet för att besöka barnets förskola. 

Denna möjlighet fanns enligt Johansson och Åstedt (1996) kvar i knappt tio år innan den togs 

bort igen 1995. Enligt I. Ahl på försäkringskassan (personlig kommunikation, 12 december, 

2006) återinfördes dessa dagar mellan 2001-2003, dock endast för dem som hade barn i 

åldrarna sex till elva år. De föräldrar vars barn omfattas av Lagen om Stöd och Service (LSS) 

har sedan 1993 möjlighet att besöka barnet i förskolan eller skolan med ersättning. 

Pedagogiska programmet för förskolan beskriver samarbetet mellan föräldrar och personal 

som en naturlig del av förskolepersonalens dagliga arbete. Det står vidare att det är 

personalens ansvar att uppmuntra föräldrarna att bli mer delaktiga i verksamheten som rör 

förskolan samt att försöka hitta olika samarbetsformer som ska passa alla föräldrar (Ståhle, 

1995). 
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Socialstyrelsen (1987) menar att hemmet har en mer identitets- och trygghetsgivande funktion 

medan förskolan ses som en plats för nya kontakter och att förskoleverksamheten kan 

vidareutveckla det som grundlagts i hemmet. 

1995 presenterade Ståhle (1995) en undersökning som kom fram till att föräldrar visade ett 

svagt intresse för att delta i den pedagogiska planeringen. Deras fokus låg på hur informa-

tionen sköttes, om verksamheten fungerade vid personalfrånvaro och om barnet trivdes på 

förskolan. 

Samarbetet mellan förskola och hem är ännu inte tillfredställande enligt Regeringen (Prop. 

2004/05:11). Inom förskolan finns det många tillfällen då föräldrar och personal träffas, 

framför allt vid hämtning och lämning. Dessa tillfällen används oftast bara som en 

informationskanal om vad som har hänt under dagen, om barnet ätit och sovit och vad som 

kommer att hända under morgondagen. För att föräldrarna ska kunna få inflytande i 

förskolans verksamhet är det viktigt att arbetslaget ger föräldrarna information om hur den är 

organiserad. Föräldrarna har ofta erfarenhet från andra verksamheter och därför kan deras syn 

tillsammans med personalens göra att verksamheten utvecklas och att kvaliteten höjs till 

förmån för barnen. 

Skolverket gjorde 2001 en undersökning - Information och kommunikation - nyckelfrågor i 

skola och barnomsorg, vilken vände sig till barn, elever, föräldrar och vuxenstuderande. Som 

informationen och kommunikationen är upplagd idag menar Skolverket att det finns en risk 

att möjligheten till inflytande inte kan genomföras och förverkligas. Regeringen anser att det 

bör finnas någon form av struktur för hur arbetet ska se ut när det handlar om att förbättra och 

utveckla informationen och inflytandet. 

Regeringen (Prop. 2004/05:11) anser vidare att det inom varje förskola bör finnas ett 

inflytanderåd med en möjlighet för föräldrarna att vara delaktiga och påverka verksamheten. 

Inflytanderådet föreslås ha två huvuduppgifter där den första ger föräldrarna möjlighet att 

komma med frågor och andra synpunkter som handlar om det gemensamma inflytandet. Den 

andra uppgiften förväntas ge föräldrarna information om framtida beslut som rör barnen. Kort 

sagt ska inflytanderådet fungera som ett forum riktat till både barn och föräldrar där möjlighet 

ges att diskutera verksamhetsfrågor. Det är upp till varje rektor att se till att inflytanderådet 

införs och att arbetet i rådet gynnas. Lika viktigt är att personalen inser fördelarna med 

föräldrainflytande och att rätt metoder utarbetas för att skapa ett intresse hos föräldrarna för 

att delta. 
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2.3.1 Samarbetsformer inom förskolan och skolan 

Figur 2:1 Samarbetsformer. Efter Myndigheten för skolutveckling, 2006. 

Det finns flera olika formella och informella samarbetsformer inom förskolan och skolan. 

Dessa former kan delas upp i två delar, den kollektiva och den individuella. Den kollektiva 

delen är det som rör flera och kan innehålla föräldramöte, informationsbrev och föräldraråd. 

Den individuella delen är det som rör en enskild person och kan innehålla utvecklingssamtal, 

dokumentation och bemötande (Myndigheten för skolutveckling, 2006). 

2.3.2 Pågående undersökning av samarbetet 

Myndigheten för skolutveckling (2006) undersöker för tillfället hur samarbetet mellan 

föräldrar, skola och förskola ser ut idag. Undersökningen genomförs på uppdrag av 

regeringen med hjälp av enkäter, intervjuer och studiebesök och under 2007 kommer flera 

konferenser och mötesplatser att ordnas. För att nå fler föräldrar översätts informations-

material, exempelvis utvecklingsplaner och utvecklingssamtal, till 16 olika språk. En enkät 

lämnandes ut i september 2006 och har som syfte att ge en bild av hur samarbetet och 

kommunikationen mellan föräldrar och skola ser ut idag. 
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur medvetna föräldrarna är om det pedagogiska 

arbetet på sju förskolor i tre kommuner samt deras möjlighet till inflytande och delaktighet. 

Vi vill även undersöka hur personalen synliggör det pedagogiska arbetet för föräldrarna samt 

om de uppmuntrar föräldrarna att utöva inflytande och delaktighet. 

 

Frågeställningar: 

• Känner föräldrarna till att det finns en läroplan för förskolan? 

• Synliggör personalen det pedagogiska arbetet för föräldrarna? 

• Är föräldrarna nöjda med det pedagogiska arbetet i förskolan? 

• Känner föräldrarna till vilka möjligheter de har att vara med och påverka förskolans 

pedagogiska arbete? 
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4 Metod 
För att få svar på frågeställningarna valde vi att använda oss av enkäter bestående av både 

flervalsfrågor och öppna frågor. Med hjälp av öppna frågor har föräldrar och personal 

möjlighet att utveckla och formulera sina svar utan att styras av på förhand givna alternativ. 

Enligt Ejlertsson (2005) ger en enkätundersökning respondenten möjlighet att i lugn och ro 

fundera över frågorna innan svaren fylls i till skillnad från en intervjusituation. 

Vi valde enkäter (bilaga 1 och 2) för att nå en så stor grupp som möjligt av både föräldrar och 

personal då vi ansåg det vara alltför tidskrävande att intervjua dessa båda grupper. En fördel 

med enkäter anser vi vara att samtliga i undersökningsgruppen får frågorna presenterade på 

samma sätt. Ejlertsson (2005) skriver att genom att använda sig av enkätundersökningar 

riskerar man inte att få den så kallade ”intervjuareffekten” där intervjuarens sätt att ställa 

frågor kan påverka respondentens svar. 

Undersökningen är till stor del kvantitativ men frågorna kan dock betecknas som både 

kvalitativa och kvantitativa då vi har både öppna och slutna frågor. 

4.1 Datainsamling 
Vi lämnade ut sammanlagt 314 enkäter fördelade på sju förskolor i tre kommuner. 256 av 

enkäterna var riktade till föräldrarna medan 58 var riktade till personalen. Enkäterna lämnades 

till den berörda undersökningsgruppen med ett bifogat brev (bilaga 1 och 2) där vi beskrev 

syftet med undersökningen. I brevet framhöll vi att det var frivilligt att delta och att enkäterna 

skulle behandlas konfidentiellt. Vi uppgav våra namn och telefonnummer för att 

respondenterna skulle kunna kontakta oss med eventuella frågor. 

Enkäterna lämnades på barnens hyllor och i de fall familjerna hade fler än ett barn på 

förskolan fick de trots detta endast en enkät. På varje avdelning lämnade vi en låda avsedd för 

ifyllda enkäter och både föräldrar och personal hade sammanlagt två veckor på sig att besvara 

enkäten. 

10 



 

Då vi endast fått in 52 föräldraenkäter efter dessa två veckor valde vi att inte skicka ut 

påminnelser då vi uppfattade föräldrarnas intresse som lågt. Vi hade inte kodat enkäterna och 

kunde därför inte urskilja vilka som hade svarat och hade därför fått lämna påminnelser till 

samtliga föräldrar. Eftersom vi var intresserade av föräldrars svar i allmänhet valde vi att 

kontakta ytterligare två förskolor för ett nytt utskick och tillvägagångssättet var detsamma 

som tidigare. 

4.2 Urval 
Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval genom att lämna ut enkäter på de förskolor där vi 

upprättat kontakter under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Enkäterna riktades till 

samtliga föräldrar vars barn var inskrivna i de sju förskolornas verksamhet. För att få en så 

rättvis bild som möjligt av de olika pedagogiska verksamheterna valde vi att låta personalen 

på varje avdelning fylla i var sin enkät för att ge sin syn på verksamheten. Eftersom vi 

beslutat oss för att inte jämföra föräldrarnas svar med varandra har vi valt att inte redovisa de 

kvantitativa bakgrundsfrågorna i resultatet (se fråga 1-4 bilaga 1). Vi väljer därför att beskriva 

undersökningsgrupperna nedan utifrån dessa frågor. Däremot jämför vi föräldrarnas svar med 

personalen för att se eventuella likheter och olikheter i deras uppfattningar. 

I undersökningen lämnade vi ut sammanlagt 256 föräldraenkäter varav 73 ingår i 

undersökningsresultatet, fördelat på 15 män och 58 kvinnor. Majoriteten av föräldrarna var 

gifta medan endast ett fåtal var ensamstående eller sambo. Samtliga föräldrar har 

grundskoleutbildning, en majoritet av dessa har gymnasieutbildning och hälften av de 

tillfrågade har högskoleutbildning. I enkätundersökningen delade vi även ut 58 enkäter till 

personalen på de sju förskolorna där 35 valde att delta, samtliga var kvinnor. Personalgruppen 

består av 22 förskollärare, 1 lärare med inriktning förskola/förskoleklass, 2 

Montessoripedagoger, 2 lärare mot tidiga åldrar och 8 barnskötare. Vi valde att inte lämna ut 

enkäter till de plusjobbare (arbetsmarknadspolitisk åtgärd) som fanns på avdelningarna 

eftersom de inte har samma pedagogiska ansvar som den övriga personalen. Eftersom alla i 

undersökningsgruppen inte har samma yrkestitel har vi valt att kalla alla för personal. Den 

personal med kortast tid inom förskolan har arbetat färre än fem år och de som har längst 

erfarenhet har arbetat i över 25 år. 
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4.2.1 Bortfall 

Enligt Ejlertsson (2005) bör man räkna med ett visst bortfall vid enkätundersökningar och 

dessa kan ha olika orsaker. Bryman (2004) menar, precis som Ejlertsson, att det kan vara en 

nackdel med enkätundersökningar eftersom respondenterna kan ha olika språksvårigheter, 

exempelvis annat modersmål än svenska eller dyslexi. En enkät i undersökningen räknas som 

externt bortfall då respondenten avstod från att delta på grund av ett annat modersmål. Det 

kan dock finnas fler som avstått från att delta av samma skäl. 

Av 256 utlämnade föräldraenkäter fick vi ett externt bortfall, det vill säga att enkäten inte 

lämnats in, på 182 stycken (71,1 procent) och av 58 utlämnade personalenkäter fick vi ett 

externt bortfall på 23 stycken (39,7 procent). 

Enligt Bryman (2004) finns risken att enkäterna kommer tillbaka endast delvis ifyllda på 

grund av att respondenterna inte har möjlighet att ställa frågor eller få sina funderingar 

besvarade som vid en intervju. Han skriver vidare att det är lättare för respondenten att besluta 

sig för att inte besvara vissa frågor i enkäten än om frågorna skulle ha ställts vid en intervju. 

Genom att inte besvara en eller flera frågor bidrar respondenten till att information går 

förlorad. 

I ett fall bedömde vi hela enkäten som ett internt bortfall då båda föräldrarna fyllt i 

bakgrundsfrågorna och deras övriga svar inte gick att särskilja. I övriga inlämnade föräldra-

enkäter fanns även där interna bortfall, dock bara på enstaka frågor. Det interna bortfallet blev 

bland föräldrarna 0.12 procent och motsvarande siffra bland personalen blev 0.05 procent. Vi 

anser därmed att det interna bortfallet är lågt. Orsaken till bortfallen berodde exempelvis på 

att frågor inte besvarats eller att respondenterna svarat på fler alternativ än vad som var 

meningen. 

4.3 Reliabilitet och validitet 
Då förskolorna valts ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval kan man inte säkert säga att 

resultatet blir detsamma vid en ny undersökning. Det externa bortfallet var högt vilket kan ha 

påverkat reliabiliteten och svaren kan därför inte generaliseras och appliceras i andra 

kommuner. Eftersom respondenterna inte haft möjlighet att få förtydliganden vid oklarheter 

kan detta ha påverkat deras svar. För att stärka validiteten har vi konstruerat enkätfrågorna 

utifrån frågeställningarna och fått svar på dessa. 
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4.4 Analysmetod 
Enkätens kryssfrågor sammanställdes i ett för samtliga förskolor gemensamt dokument. Där 

redovisades varje fråga uppdelat på föräldrar och personal. Sammanställningen gav en 

överblick över resultaten och tydliggjorde likheter och olikheter bland enkätsvaren. De öppna 

frågornas svar sammanställdes i ett separat dokument även det uppdelat på föräldrar och 

personal. Vi kodade enkäterna innan sammanställningen för att ha möjlighet att koppla svaren 

från föräldrar och personal till varandra och se eventuella samband. 

Efter den första sammanställningen valdes bakgrundsfrågorna bort eftersom vi inte ville 

koppla svaren till ålder, kön eller utbildning. Vi fortsatte analysen med att titta på vilka svar 

som givits, hur många som svarat på liknande sätt samt hur många bortfall det fanns. Samtliga 

föräldrars svar jämfördes med samtliga svar från personalen. Vi var inte ute efter att föräldrar 

och personal skulle ”svara rätt” utan ville få en bild av deras medvetenhet beträffande det 

pedagogiska arbetet. 

4.5 Redovisning av resultaten 
För att tydliggöra resultatet har vi valt att först redovisa resultaten av föräldrarnas och 

personalens svar var för sig. Efter de två avsnitten presenterar vi en sammanställning av de 

båda undersökningsgruppernas svar för att tydliggöra likheter och skillnader. I resultatet har 

de svar som på ett eller annat sätt utmärkt sig citerats. 
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5 Resultat  

5.1 Föräldrarna 
Majoriteten av föräldrarna i undersökningsgruppen är medvetna om att allt arbete i förskolan 

utgår från förskolans läroplan. De anger att informationen om läroplanen främst kommer från 

förskolan men att många även fått information från andra källor som media, bekanta, familjen 

eller genom utbildning. 10 av de 73 föräldrarna som svarade på enkäten var ovetande om att 

det finns en läroplan för förskolan. 

5.1.1 Synliggörande och information om det pedagogiska arbetet 

De allra flesta föräldrar tycker att personalen synliggör det pedagogiska arbetet de gör med 

barnen och beskriver att det främst sker genom föräldramöten, utvecklingssamtal, 

dokumentation med bilder, foton och text, barnens portfolio, informationsbrev, via almanacka 

och genom den dagliga tamburkontakten. En del föräldrar menar att det märks på barnens 

språkutveckling och genom att de berättar hemma om vad som har hänt under dagen. Ett fåtal 

föräldrar tycker inte att det pedagogiska arbetet synliggörs alls eller uppger att de inte vet om 

det synliggörs på grund av att barnet precis har börjat på förskolan. 

Tabell 5:1  Föräldrarnas uppfattning om hur ofta de informeras och själva tar initiativ till att 
tillägna sig information  om det pedagogiska arbetet 

 

Frekvens      Informeras av personalen    Tillägnar sig information 

Varje vecka   22   21 

Varje månad   12   22 

Varje termin   23   21 

Varje år     4     4 

Aldrig     1     4 

Förklaringar. Informeras av personalen (n=62), tillägnar sig information (n=72).  

Undersökningen visar att föräldrarna har skilda uppfattningar om hur ofta de informeras om 

det pedagogiska arbetet. Den vanligaste uppfattningen är att personalen ger föräldrarna 

information varje vecka och varje termin men många uppgav även att de får information varje 

månad. Ett fåtal av föräldrarna anser att de endast får information varje år eller aldrig.  
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Bland flertalet föräldrar finns uppfattningen att de själva tar initiativ varje vecka, månad eller 

termin men några få uppger att de varje år tar initiativ till att tillägna sig information eller att 

de aldrig gör det. 

De allra flesta uttrycker att de är nöjda eller mycket nöjda med förskolans pedagogiska arbete 

och flera kommentarer tyder på att personalen arbetar medvetet med exempelvis temaarbeten 

och barnens sociala samspel. Många upplever att personalen är engagerad och lyhörd och att 

de bemöter barn och föräldrar på ett bra sätt. Tecken på att barnen trivs är, enligt flertalet 

föräldrar, att barnen gärna vill åka till förskolan och att de ofta berättar om förskolan hemma. 

En av föräldrarna var dock missnöjd med förskolans pedagogiska arbete och skriver ”det var 

bra om de lär barnen bokstäver och färger”. Denna förälder har tidigare uttryckt osäkerhet 

angående det pedagogiska arbetet och vet inte om information ges, men tar själv reda på 

information om verksamheten varje termin. 

En stor andel föräldrar är nöjda med det pedagogiska arbete förskolan bedriver och har inga 

önskemål om förändring. En lika stor grupp anser dock att det finns förbättringar att göra och 

anger ökad personaltäthet alternativt minskat barnantal i grupperna som exempel. Någon 

menar att föräldrar sällan bjuds in till att utvärdera verksamheten och ifrågasätter om 

arbetssättet varieras för att nå målen. En annan förälder menar att ”Arbetslag som jobbat 

väldigt länge fortsätter gärna i gamla hjulspår. Vi gör som vi alltid gjort”. Här framkommer 

en önskan om förnyelse och variation hos arbetslagets sätt att arbeta. En förälder som uppgett 

att den är mycket nöjd med förskolans pedagogiska arbete uttrycker viss oro över att barnen 

inte tillåts vara små. Föräldern förmedlar sin syn på följande sätt; ”Allt kanske inte behöver 

vara pedagogiskt på detta tidiga stadie. Lika viktigt att barnen får vara de små barn de 

faktiskt är.” 

5.1.2 Inflytande och delaktighet 

En majoritet av föräldrarna anser sig inte kunna vara med och påverka arbetet i förskolan. 

Några känner inget behov medan andra inte känt någon uppmuntran från förskolan för att 

delta i den pedagogiska planeringen. Ett tydligt exempel framkom bland enkätsvaren; ”Jag 

har påtalat behovet av föräldrars möjlighet att medverka – viktigt att förskolan då bjuder in 

till detta samarbete. Föräldrar ställer sällan krav att få medverka då de oftast inte vet om att 

de har denna möjlighet”. 
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Flera förskolor har enligt föräldrarna kommit långt i arbetet med att göra dem delaktiga och 

använder föräldrarådet som ett diskussionsforum. I föräldrarådet ingår rektor, personal samt 

några föräldrarepresentanter och de träffas några gånger per år för att diskutera verksamheten. 

Föräldrarna har använt begreppen föräldraråd, föräldraförening och samrådsgrupp vilka vi 

uppfattar vara samma sak utifrån de förklaringar vi fått. Andra tillfällen då föräldrarna känner 

sig delaktiga är vid föräldramöten, utvecklingssamtal och vardagliga samtal. Någon av 

föräldrarna har vid olika tillfällen hjälpt till med material vid temaarbete och en annan har 

kunnat erbjuda studiebesök på sin arbetsplats. 

5.1.3 Personalens bemötande av barnen 

Av samtliga föräldrar är det en som inte vet om barnets behov uppmärksammas och bemöts 

på ett bra sätt på förskolan. Orsaken till detta anses av föräldern vara att barnet endast vistas 

på förskolan tre timmar per dag. De två som svarat att barnets behov inte uppmärksammas 

och bemöts på ett bra sätt har inte motiverat sina svar, därför kan vi inte redovisa någon 

anledning till varför bemötandet inte är tillfredställande. 

Sammanfattar vi föräldrarnas svar framkommer en positiv bild angående personalens 

arbetssätt. Personalen stimulerar och uppmuntrar barnen samt anses vara lyhörda då de 

exempelvis lyssnar in vad barnen vill göra. De ”ser” barnen, ger dem trygghet och ett 

respektfullt bemötande och utgår från barnens behov. Barnen visar nyfikenhet, lust att lära 

och vill gärna komma till förskolan. De utvecklas och personalen ger föräldrarna information 

om barnens utveckling med hjälp av täta uppföljningar. 

Den förälder som tidigare uttalat oro över att barnen inte får vara små tycker att barnen 

bemöts på ett bra sätt men fortsätter: ”Barnet får för stora förväntningar på sig trots att det är 

en väldigt liten människa egentligen”. 
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5.2 Personalen 
En förskollärare i vår undersökning förklarade det pedagogiska arbetet på följande sätt: ”I vårt 

arbete har man en tanke och mening med allt. Det pedagogiska arbetet är inget som sker 

mellan bestämda klockslag”. 

5.2.1 Synliggörande och information om det pedagogiska arbetet 

Personalen anser att de synliggör den pedagogiska verksamheten för föräldrarna genom att 

sätta upp dokumentation, skicka ut informationsbrev och skriva i almanackan i tamburen. De 

ser föräldramöten, portfolioarbete, utvecklingssamtal och drop-in fika som lämpliga 

diskussionsforum där frågor kring verksamheten kan lyftas fram. Andra sätt att visa och lyfta 

fram verksamheten menar de kan vara videoinspelningar, kollage och genom att sätta upp 

barnens teckningar. 

Tabell 5:2  Personalens uppfattning om hur ofta information om det pedagogiska arbetet 
lämnas till och efterfrågas av föräldrarna 

 

Frekvens          Informerar föräldrarna            Föräldrarna tar initiativ 

Varje vecka  21   11 

Varje månad   10     5 

Varje termin     3     6 

Varje år     0     0 

Aldrig     0   10 

Förklaringar. Informerar föräldrarna (n=34), föräldrarna tar initiativ (n=32). 

Det finns en variation i hur ofta personalen anser att de informerar föräldrarna om det 

pedagogiska arbetet. De allra flesta i undersökningsgruppen anser att de informerar 

föräldrarna varje vecka medan övriga anger att det sker varje månad eller termin. En tredjedel 

av personalen anser att föräldrarna själva tar initiativ till att få information om verksamheten 

varje vecka samtidigt som nästan lika många anser att föräldrarna aldrig gör det. 
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5.2.2 Inflytande och delaktighet 

Inom undersökningsgruppen råder delade meningar när det handlar om att uppmuntra 

föräldrarna till att påverka det pedagogiska arbetet. Hälften av personalen anser att de 

uppmuntrar föräldrarna men lika många anser att de inte gör det. De i personalgruppen som 

anser att de uppmuntrar föräldrarna angav att föräldrarna påverkar det pedagogiska arbetet 

medan de som inte uppmuntrar föräldrarna anser att föräldrarna inte är med och påverkar. 

Trots önskemål om engagemang uppfattar vi att det kan finnas en viss tveksamhet inför att 

släppa in föräldrarna helt och hållet i verksamheten, då kompetensen förväntas finnas hos 

personalen. ”Tror inte att föräldrar ska få styra ”fullt ut” då de inte alltid har kunskap om 

hur man gynnar ett barns utveckling. En balans är jätteviktig, men givetvis vore ett större 

intresse från föräldrarna mer önskvärt”. 

Personalen beskriver att de finns olika forum där föräldrarna har möjlighet att komma med 

åsikter och vara mer delaktiga i förskolans verksamhet. De allra flesta nämner föräldrarådet 

som ett bra diskussionsforum men menar att andra tillfällen kan vara genom föräldramöten 

eller vid barnens utvecklingssamtal. 

5.2.3  Personalens bemötande av barnen 

Personalen har uppfattningen att föräldrarna är nöjda eller mycket nöjda med det pedagogiska 

arbetet i förskolan. Detta kan eventuellt förklaras med att personalen anser sig 

uppmärksamma och bemöta barnen på ett bra sätt. Endast en i undersökningsgruppen avvek i 

sitt svar genom att uttrycka tveksamhet på grund av stora barngrupper och upplevde att det 

var svårt att dagligen hinna ”se” varje barn. Samtliga menar att de bemöter barnen på ett bra 

sätt utifrån de förutsättningar som finns och poängterar vikten av ett samarbete med övriga 

personer i barnets närhet. Trots stora barngrupper försöker de se till varje barns behov och 

anpassa verksamheten därefter, i den mån det är möjligt. 

När man arbetar i en verksamhet kan det finnas önskemål om förändringar och personalen gav 

några exempel på vad de skulle vilja ändra på. Det som är mest utmärkande bland personalens 

svar är önskemål om färre barn i grupperna samt mer planeringstid, både enskild och 

gemensam. Vidare förmedlas ett behov av att få mer tid för barnen, mer tid för reflektion samt 

ökade resurser. 
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5.3 Sammanställning av resultat 
Det finns många områden där föräldrar och personal är samstämmiga i sina svar. Exempel på 

detta är hur det pedagogiska arbetet synliggörs vilket majoriteten av föräldrar och personal är 

överens om. Några övriga tillfällen som nämns i de båda undersökningsgrupperna är 

föräldramöten och utvecklingssamtal där båda parter kan vara aktiva genom att tillägna sig 

alternativt förmedla information. 

Dokumentation i form av bilder, foton och barnens portfoliopärmar används flitigt i förskolan 

och tydliggör barnets utveckling. Både föräldrar och personal upplever att det pedagogiska 

arbetet synliggörs i förskolan och nämner informationsbrev till föräldrarna som ett vanligt 

exempel. En annan viktig del är den dagliga tamburkontakten som både personal och föräldrar 

uppskattar. Där kan de mötas och utbyta information, både om barnet och om verksamheten i 

allmänhet. Almanackan nämns av flertalet personal som ett synliggörande av det pedagogiska 

arbetet och det har även föräldrarna uppmärksammat. Även barnen ses som tydliga exempel 

på hur det pedagogiska arbetet synliggörs eftersom föräldrarna märker att barnens språk 

utvecklas och att barnen berättar mycket hemma om förskolan. 

Uppfattningen angående hur ofta information lämnas eller inhämtas skiljer sig dock mellan de 

båda undersökningsgrupperna. Många föräldrar anser, precis som personalen, att information 

ges till föräldrarna varje vecka men i vissa fall går åsikterna isär. Personalen har uppgett att 

information ges varje vecka eller månad, ibland varje termin medan det finns föräldrar som 

anser att det kan röra sig om varje år eller aldrig. När det gäller föräldrarnas initiativ till att få 

information finns det även där olikheter i svaren. Föräldrarnas svar visar att det sker varje 

vecka, månad eller termin medan en del av personalen uppger att det är lika många som gör 

det varje vecka som aldrig gör det. 

Personalen uppfattar det som att föräldrarna är nöjda med förskolans pedagogiska arbete 

vilket verkar stämma utifrån de svar vi fått från föräldrarna. Det finns en förälder som 

uttrycker ett missnöje men i övrigt var föräldrarna nöjda eller mycket nöjda. Föräldrarna 

uppskattar de sociala samspelssituationer förskolan bidrar med och anser att personalen är 

engagerad och lyhörd. Både föräldrar och personal anser att barnen blir sedda och att 

verksamheten anpassas och planeras utifrån barnens behov. 
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Båda grupperna ser gärna att vissa förbättringar görs och de är mest angelägna om att få 

uppleva minskade barngrupper alternativt ökad personaltäthet. Personalen ser gärna att de får 

mer planeringstid och mer tid för barnen men påpekar att det handlar om resurser. 

Föräldrarådet är enligt undersökningsgrupperna en vanlig samverkansform i förskolan och ger 

föräldrar och personal en möjlighet att diskutera verksamheten. Föräldrarna menar dock att de 

inte är med och påverkar verksamheten i någon större utsträckning och flertalet anser att 

personalen inte uppmuntrar ett sådant samarbete. Den grupp av personalen som anger att de 

uppmuntrar föräldrarna upplever att föräldrarna är delaktiga medan de som inte uppmuntrar 

föräldrarna upplever motsatsen. Kommentarer från föräldrar som visar på en viss ovilja från 

personalen kan jämföras med kommentarer från personalen där det framkommer en viss 

tveksamhet angående delaktighet. Det finns dock en stor andel föräldrar som uppger att det 

säkert går att påverka verksamheten men att de valt att inte göra det. 

5.4 Sammanfattning av resultat 
Föräldrarna känner till Lpfö 98 och det är förskolan som står för den huvudsakliga 

informationen om dess innehåll. Det pedagogiska arbetet synliggörs enligt både föräldrar och 

personal men det finns en skillnad i hur grupperna beskriver synliggörandet. 

Personalen uppfattar att föräldrarna är nöjda med verksamheten vilket överensstämmer med 

föräldrarnas åsikt. Föräldrarna är medvetna om det pedagogiska arbetet men anser sig inte 

vara delaktiga i någon större utsträckning. Detta bekräftas av vissa ur personalen som anser 

att de heller inte uppmuntrar föräldrarna att påverka. 

Sammanfattningsvis framkommer dock en positiv bild av förskolans verksamhet från både 

föräldrar och personal som menar att barnen trivs och att personalen är lyhörd och arbetar 

utifrån barnens behov. 

20 



 

6  Diskussion 
Endast en tredjedel av föräldrarna och hälften av personalen deltog i undersökningen och det 

anser vi vara ett relativt lågt antal deltagande. Det kan finnas många orsaker till varför 

flertalet valt att avstå. En av anledningarna kan bero på att det inom en kommun finns 

förskolor där många föräldrar har annat modersmål än svenska. En annan orsak till det låga 

deltagandet kan vara att det är de mest engagerade och insatta föräldrarna som intresserat sig 

för undersökningen. 

Vi tycker det är positivt att så många föräldrar uppger att de känner till Lpfö 98 och andelen 

medvetna föräldrar är större än vi trodde. Av svaren framgår dock inte om de vet vad den 

innebär eller om de endast känner till att den finns. Eftersom Lpfö 98 ligger till grund för 

förskolans verksamhet är den en viktig del i planeringen av aktiviteter och Regeringen (Prop. 

1997/98:93) menar att både kvaliteten och statusen höjs genom att förskolan har styr-

dokument att följa. 

Ett område som Lpfö 98 belyser är dokumentation. Både föräldrar och personal anser att det 

pedagogiska arbetet synliggörs men det finns skillnader i undersökningsgruppernas svar. Vi 

tror inte att föräldrarna alltid uppfattar att dokumentationen är ett synliggörande av det 

pedagogiska arbetet. Personalen nämner betydligt fler exempel än föräldrarna på hur arbetet 

synliggörs, vilket kan förklaras med att personalen har en pedagogisk utbildning och aktivt 

arbetar utifrån målen i Lpfö 98. Med utgångspunkt från undersökningens resultat anser vi att 

personalen behöver tydliggöra sitt pedagogiska arbete för föräldrarna och på så sätt stärka sin 

yrkesroll. För att ytterligare synliggöra det pedagogiska arbetet har det i undersökningen 

framkommit att personalen behöver bli tydligare med att koppla sitt arbete till läroplanens 

mål. Om de vardagliga händelserna visas tillsammans med läroplanens mål är det eventuellt 

lättare för föräldrarna att se dem som lärandesituationer. 

Precis som Regeringen (Prop. 2004/05:11) tycker vi att det är viktigt att hitta bra 

samverkansformer mellan förskolan och hemmet. En bra relation mellan förskola och hem 

anses gynna barnet då föräldrars uppfattning om förskolan påverkar barnet positivt eller 

negativt. Vi är osäkra på om alla föräldrarna känner till möjligheten att påverka det 

pedagogiska arbetet. Orsaker som brist på ork eller intresse kan också spela stor roll när det 

gäller föräldrarnas delaktighet. Dagens samhälle kräver ett aktivt deltagande i många 

situationer och vi kan förstå att föräldrarna måste prioritera vad de lägger sin kraft på. 
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Våra resultat angående föräldrars delaktighet överensstämmer med den undersökning Ståhle 

(1995) genomfört där det framkom att föräldrarna visade ett svagt intresse för att delta i den 

pedagogiska planeringen. 

En möjlig orsak till att föräldrarna inte är särskilt delaktiga i förskolans verksamhet kan vara 

att de inte känner till vilka samverkansformer som finns eller att personalen inte inbjuder till 

inflytande. På flera av förskolorna i undersökningen har det skapats föräldraråd för att stärka 

samarbetet mellan förskolan och hemmet. Rådet är välbekant bland flertalet föräldrar och vi 

tycker att det verkar vara ett bra forum eftersom det fungerar som en länk mellan rektor, 

personal och föräldrar. Det är bra att det finns möjlighet att framföra sina åsikter via en 

föräldrarepresentant då vi tror att det kan underlätta för dem som har synpunkter men inte vill 

ta upp dem med personalen. Rådet ger även personalen ett tillfälle att förklara och utveckla 

sina tankar kring verksamheten. Vi fick uppfattningen att personalen i förskolan anser sig ha 

tillräcklig kompetens för att planera och genomföra pedagogiska aktiviteter och några få 

uttrycker att föräldrarna inte måste vara med och påverka arbetet. Efter flera års erfarenhet av 

förskolearbete och utbildning förutsätts naturligtvis att den pedagogiska medvetenheten är 

större hos personalen än hos föräldrarna. 

I förskolan ligger fokus naturligtvis på barnet men pedagogen har många olika arbetsuppgifter 

som kräver stort engagemang. Exempel på dessa är individuella utvecklingsplaner, handlings-

planer, kvalitetsrapporter, dokumentation och mötesdeltagande. Detta kan vara en anledning 

till att uppmuntrandet av föräldrainflytande hamnar längre ner på prioriteringslistan trots att 

detta förespråkas av Regeringen (Prop. 2004/05:11). När det gäller det enskilda barnet måste 

det dock finnas ett samarbete mellan de båda parterna för att på bästa sätt tillgodose barnets 

behov. 

Vi har genom föräldrarnas kommentarer märkt att det efter många år inom förskolan kan 

finnas en tendens att fastna i ”gamla hjulspår” och det är därför nyttigt att vara lyhörd och ta 

till sig andras synpunkter för att utveckla sitt arbetssätt. Föräldrarnas svar tyder dock på att det 

viktigaste för dem är att barnen trivs och vill gå till förskolan. De överlämnar till största del 

det pedagogiska ansvaret till personalen vilket kan tyckas vara naturligt. 

Både personal och föräldrar menar att barnen blir sedda och uppmärksammade av personalen 

i förskolan. Detta är förhoppningsvis något all personal gör men vi misstänker att det inte 

alltid sker i den utsträckning som undersökningen visar på. En del av personalen önskar att de 

hade mer tid till att ”se” varje barn men anger att detta inte alltid är möjligt på grund av 

tidsbrist eller för stor barngrupp. 
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6.1 Metoddiskussion 
Undersökningen blev mer kvalitativ allt eftersom arbetet gick framåt. En nackdel med 

enkäter, menar Starrin och Svensson (1994), är att det skrivna svaret tolkas av frågeställaren 

och att respondenten inte kan förtydliga det som skrivs. I efterhand känner vi att det hade varit 

intressant att intervjua föräldrar för att få mer utförliga svar. 

Ett av de svåraste momenten var att formulera frågorna i enkäten då vi ville få fram så tydliga 

och utförliga svar som möjligt. Om vi skulle skriva om enkäten idag hade vi valt att formulera 

om någon fråga och eventuell lägga till frågor för att få mer utvecklade svar. Vi kanske kunde 

ha fått en större undersökningsgrupp om vi uppmuntrat och påmint föräldrar och personal 

men eftersom enkäterna inte var kodade hade vi behövt påminna samtliga. 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 
Det kommer upp många tankar vid genomförandet av en undersökning. Både beträffande 

sådant som kommit fram i undersökningen men också tankar som skulle vara intressanta att 

gå vidare med. En fortsättning på vår undersökning angående föräldrars medvetenhet om det 

pedagogiska arbetet i förskolan kan vara att följa upp resultatet. Detta kan ske genom att 

uppmana personalen på valda förskolor att under en period vara extra tydliga med information 

och dokumentation för att sedan genomföra enkätundersökningen på nytt. 

En annan vinkling kan vara att jämföra föräldrars medvetenhet på förskolor med olika 

pedagogiska inriktningar, till exempel Reggio Emilia, Montessori, Ur och Skur eller 

fristående förskolor. Finns det någon skillnad i medvetenhet utifrån vilken förskola 

föräldrarna väljer? 
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Bilaga I 

Hej! 
 
Vi är tre blivande förskollärare från Högskolan i Jönköping som tillsammans skriver ett 
examensarbete under vår sista termin. Eftersom vi snart skall ansvara för pedagogiska 
verksamheter är vi mycket intresserade av hur ni föräldrar uppfattar den verksamhet ert barn 
deltar i. Er medverkan i denna undersökning är därför mycket värdefull för oss.  
 
Sedan 1998 har förskolan haft en egen läroplan med strävansmål som bör ligga till grund för 
förskolans verksamhet och personalens sätt att arbeta med barnen. Vår enkätundersökning 
bygger på frågeställningen ”hur medvetna och insatta är föräldrar om det pedagogiska arbetet 
i förskolan?”. 
 
Ert deltagande är frivilligt och behandlas anonymt, d.v.s. Era svar läses och sammanställs 
endast av oss tre studenter. 
 
Vi hoppas på Er hjälp och tackar på förhand! 
 
Sista inlämningsdag är den 31 oktober. Enkäterna lämnas i tamburen. 
 
 
Du är välkommen att kontakta oss om det är något du undrar över; 
 
Louise Frisk, Götene 
0511-139 35 
 
Sofia Hendén, Falköping 
0515-711570 
 
Linda Holm, Tibro 
0504-103 75 
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Enkät 
 
1. Kön  

Man
 

Kvinna  
 
2. Ålder  

-25  
26-30  
31-35  
36-40  
41-45  
46-  

 
3. Civilstånd  

Ensamstående  

 Sambo  

 Gift  

 Särbo  
 
4. Utbildningsnivå (kryssa för samtliga utbildningar som du har genomgått)  

 Grundskola  

 Gymnasium  

 Högskola/universitet  

 Annan utbildning................................  
 
5. Antal barn i förskolan: ____ stycken 

    
 

6. Vem lämnar oftast barnet på förskolan?................................................................... 
 
7. Vem hämtar oftast barnet på förskolan?................................................................... 
 
8. Känner du till att det finns en läroplan för förskolan (Lpfö98)? 
 

 Ja  

 Nej    Gå vidare till fråga 12  
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9. Hur har du fått information om Lpfö98? 
 

 Förskolan  

 Arbetslivet  

 Media  

 Bekanta  

 Annat..................................................  
 
10. Tycker du att personalen på förskolan synliggör det pedagogiska arbetet med barnen, 
(d.v.s. vad som görs och varför)? 
 

 Ja    

 Nej      Gå vidare till fråga 14  

 Vet ej  Gå vidare till fråga 14  
 
11. På vilket sätt märks det? ……………...…………………....…………………...… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
12. Tycker du att personalen ger information om det pedagogiska arbetet? 
 

 Ja  

 Nej      Gå vidare till fråga 16  

 Vet ej  Gå vidare till fråga 16  
 

13. Hur ofta ger personalen information om det pedagogiska arbetet? 
 

 Varje vecka  

 Varje månad  

 Varje termin  

 Varje år  

 Aldrig  
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14. Hur ofta tar du själv reda på hur personalen arbetar med barnen? 
 

 Varje vecka  

 Varje månad  

 Varje termin  

 Varje år  

 Aldrig  
 
15. Hur nöjd är du med det pedagogiska arbetet på ”din” förskola? 
 

 Mycket nöjd  

 Nöjd  

 Missnöjd  

 Mycket missnöjd  
 
Motivera/utveckla ditt svar:…………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
 
16. Finns det något i det pedagogiska arbetet du önskar vore annorlunda? 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
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17. Har du någon gång kunnat vara med och påverka hur det pedagogiska arbetet 
ska se ut? 

Ja  
Nej    

 
18. Om ja, på vilket sätt?............................................................................................. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
 
19. Tycker du att ditt barns behov uppmärksammas och bemöts på ett bra sätt på förskolan? 
 

Ja  
Nej  

 
Motivera/utveckla ditt svar:..............................................................…………………… 
 
…………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………... 
 

 



 

Bilaga II 

Hej! 
 
Vi är tre lärarstudenter från Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping som går 
sista terminen på lärarutbildningen och skriver vårt examensarbete. Syftet med 
examensarbetet är att undersöka hur medvetna och insatta föräldrarna är i förskolans 
pedagogiska verksamhet. Vi vill med denna enkät jämföra om det finns skillnader i 
uppfattning hos föräldrar och personal beträffande den pedagogiska verksamheten.  
 
Vi ber dig att fylla i enkäten enskilt utan att diskutera frågorna med dina kollegor. 
 
Det är naturligtvis frivilligt att delta i undersökningen men din medverkan är mycket värdefull 
för oss. 
 
Lämnas senast den 31 oktober. Enkäterna lämnas i tamburen. 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
Du är välkommen att kontakta oss om det är något du undrar över; 
 
Louise Frisk, Götene 
0511-139 35 
 
Sofia Hendén, Falköping 
0515-711570 
 
Linda Holm, Tibro 
0504-103 75 



 

Bilaga II 

Enkät 
 
1. Kön  

Man
 

Kvinna  
 
2. Ålder  

-25  
26-30  
31-35  
36-40  
41-45  
46-  

 
3. Yrkestitel 
 

Förskollärare  
Barnskötare  
Annan utbildning ..............................................  

 
4. Antal yrkesverksamma år i förskolan? 

 
0-5  
6-10  
11-15  
16-20  
21-25  
26-  
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5. Tycker du att ni synliggör det pedagogiska arbetet för föräldrarna? (vad ni gör och varför) 
 

Ja  
Nej  
Vet ej  

 
Om ja, på vilket sätt? ……………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
6. Informerar ni föräldrarna om det pedagogiska arbetet? 
 

Ja  
Nej   Gå vidare till fråga 8  

 
7. Hur ofta informerar ni föräldrarna om det pedagogiska arbetet? 
 

 Varje vecka  

 Varje månad  

 Varje termin  

 Varje år  

 Aldrig  
 
8. Hur ofta tar föräldrarna initiativ till att få reda på information om det pedagogiska arbetet? 
 

 Varje vecka  

 Varje månad  

 Varje termin  

 Varje år  

 Aldrig  
 
9. Uppmuntras föräldrarna att vara med och påverka det pedagogiska arbetet? 
 

Ja  
Nej  
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10. Är föräldrarna med och påverkar det pedagogiska arbetet? 
 

Ja   
Nej  

 
Om ja, på vilket sätt?.................................………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
11. Finns det något i det pedagogiska arbetet du önskar vore annorlunda? 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
12. Hur nöjda tror du föräldrarna är med ert pedagogiska arbete? 
 

Mycket nöjda  
Nöjda  
Missnöjda  
Mycket missnöjda  

 
13. Anser du att barnens behov blir uppmärksammade och bemötta på ett bra sätt på 
förskolan? 
 

Ja   
Nej  
Vet ej  

 
Motivera/utveckla ditt svar:………………………………………………………….......... 
 
……………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………... 
 

 
……………………………………………………………………………………………... 
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