
 

  

 

 

 

 

   
 

LÄRARUTBILDNINGEN  Examensarbete, 15 hp 
         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hur föräldrar väljer förskola för sina 

barn 
En studie inom en kommunal och en fristående förskola 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, psykologi Författare: 
 och idrottsvetenskap    Sara Arvidsson 
Handledare:  Per- Eric Nilsson     
Kurs: GO 2963 
År och termin: 2010 VT



 

 

 

 

 

SAMMANFATTNING 

Sara Arvidsson 

Hur föräldrar väljer förskola för sina barn 

En studie inom en kommunal och en fristående förskola 

How parents choose preschool for their children 

A study within Municipal and Private preschool 

Antal sidor: 34 

 

1992 fick valfriheten större utrymme i Sverige,. Vilket märkets tydligt inom skolväsendet då 

det blev enklare att starta friskolor och förskolor. Idag finns det många fristående och 

kommunala förskolor som försöker ”locka” till sig föräldrar och barn till deras verksamheter. 

Men då undrar jag , Hur väljer föräldrarna? Väljer de eller låter de sig bli placerade. Vad är 

viktig dem i valet av förskola? För att få en ökad förståelse för detta genomförde jag en enkät 

undersökning, bland föräldrar på en fristående och en kommunal förskola. I studien deltog 27 

föräldrar med  barn  i åldrarna 1-5år.  I min studie kom jag fram till att det finns olika 

kategorier som t.ex. bemötande, närhet  m.fl. Det är dessa kategorier som föräldrarna utgår 

ifrån när de väljer förskola för sina barn. 
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BAKGRUND 

Historisk tillbakablick 

Det var i samband med industrialiseringen i slutet av 1800 talet, som behovet av 

organiserad barnpassning uppstod. Detta för att föräldrarna skulle kunna arbeta för 

samhället. De första organiserade barnpassnings anläggningar kallades för barnkrubbor. 

Barnkrubborna anordnades av privatpersoner och välgörenhetsorganisationer.  Samtidigt 

växte även en annan form av barnomsorg fram vilken kallades Kindergarten 

(barnträdgårdar) som grundades i Fröbels tankar om pedagogikens vikt. Dessa 

barnträdgårdar var mest till för de rika familjerna (Skolverket, 2000). 

 

På 1940 talet fick organisationerna statligt stöd för att driva barnomsorg. Staten 

kontrollerade då också verksamheten. I och med detta tog många kommuner över 

mycket av verksamheten. 1941 bytte man namn på de två olika verksamheterna 

barnträdgårdarna blev lekskola och barnkrubborna blev daghem (Skolverket, 2000). 

 

På 1960- och 70 talet ökade efterfrågan av barnomsorg ytterligare. Det blev under denna 

tid mer accepterat med kvinnlig arbetskraft. I och med det så såg regeringen till att det 

blev en barnstugeutredning som skulle se över och utveckla den svenska barnomsorgen. 

Barnomsorgen skulle nu uppfylla barnens så väl pedagogiska-, sociala- samt fylla  

omsorgsbehovet. Så efter att barnstugeutredningen var klar, så bytte man namn från 

daghem till förskola, vilket nu skulle finnas för både barnens och föräldrarnas skull 

(Skolverket 2000). Tre år efter att förskolan blivit en verksamhet kom den första 

förskolelagen. 1985, 10 år efter förskolelagen kom en regeringsproposition, Förskola för 

alla barn. Med den menades att alla barn efter ett och ett halvt års ålder hade rätt till 

förskola utifrån förskolans pedagogiska roll. Men detta var något som aldrig infriades på 

grund av ekonomiska problem. 

 

Förskolans första pedagogiska program kom 1987 vilket gällde ända fram till att 

läroplanen kom 1998. Då hade utbildningsdepartementet två år tidigare tagit över 

ansvaret för förskolan från socialdepartementet. Det var i samband med det övertagandet 
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som skolverket blev tillsyningsmyndighet och skollagen började gälla för förskolan 

också. (Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 2001). 

Välja förskola och skola 

De senaste åren har fristående skolor och förskolor ökat markant. Detta leder till att det 

idag finns en marknad av förskolor som vårdnadshavare kan välja emellan. 

Det var efter regeringsskiftet i början på 1990 talet, då de borgliga tog över, som 

valfriheten fick en allt större plats på agendan. Regeringen ville då att vårdnadshavarna 

och barnen/eleverna själva skulle kunna välja skola och barnomsorg. Med det ville man 

bryta upp det kommunala skolmonopolet, därav införde man nya villkor som gjorde det 

möjligt och enklare att etablera någon fristående verksamhet inom skolan och 

barnomsorgen. Regeringen hoppades i och med de nya villkoren att de fristående 

skolorna och barnomsorgen skulle bidra till  

- Ett större utbud och därmed mer valfrihet 

- Ökad kvalitet då konkurrensen ökar 

- Mer kostnadseffektivt då konkurrensen blir högre 

(Stenliden 2004) 

Nya läroplanen och skollagen 

Nya skollagen och läroplanen som börjar gälla år 2011, ska vara enklare och tydligare 

samt anpassad för den målstyrda skolan där kunskap är i fokus. I och med den kommer 

också en förändrad läroplan för förskolan. Dessa nya dokument innebär vissa 

förändringar där man sätter mer fokus på förskolans pedagogiska uppdrag gällande 

utbildning och undervisning. Förskolan blir en egen skolform där förskollärare är de som 

ska ansvara för verksamheten, med förskolechefen som överordnare. Detta ställer då 

krav på att det finns utbildade förskollärare på förskolorna. Man tar i läroplanen upp 

vikten av att förskolan ska arbeta för att nå målen som finns för den pedagogiska 

verksamheten.(Skolverket, 2010, Utbildningsdepartementet, 2010) 
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”Den pedagogiska verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 

kreativitet i lek och lärande så väl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge 

möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 

naturmiljö.”(Utbildningsdepartementet, 2010, s.6) I läroplanen står också att barnets 

utveckling och lärande stimuleras och utmanas av den pedagogiska verksamheten vilken 

präglas av en inbjudande, öppen och innehållsrik miljö. 

 

Som förälder och blivande förskollärare började jag fundera kring hur föräldrar väljer 

förskola för sina barn. Då jag själv stod inför valet att välja förskola för min son, insåg 

jag att detta fenomen inte fanns i samma utsträckning när jag var liten. Då var det 

kommunen som placerade ut barnen på närmaste lediga förskola. Vad har då jag som 

pedagog för betydelse för valen, kan mitt förhållningssätt påverka, eller är det annat som 

föräldrar går efter?  Där av väcktes mitt intresse för detta examensarbete.  

Begrepps definition 

I kommande studie kommer det förekomma ett par begrepp som jag vill förklara min 

syn på. Detta för att ni läsare lättare ska förstå min innebörd med dessa.  

 

Fristående förskola: En förskola som inte är kommunalt driven. Kan vara t.ex.ett 

enskilt företag eller en föräldraorganisation som driver förskolan. De måste ansöka om 

att få driva en förskola hos både kommunen och skolverket. De fristående förskolorna 

måste följa den svenska läroplanen, precis som den kommunala förskolan. 

 

Profilering: Med profilering menar jag inriktningen som en förskola har på sin 

verksamhet. På förskolor med profilering bedrivs en mer uttalad riktning i 

undervisningen mot exempelvis musik och utevistelse. 
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Syfte och problemformulering 

Mitt syfte med denna studie är att undersöka vad som är avgörande när föräldrar väljer 

förskola för sina barn, om de väljer? 

Problemformulering  

Hur väljer föräldrar förskola? 

Vilka faktorer är avgörande när föräldrar väljer förskola? 
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TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Kommer här att ta upp vad forskare och författare anser om bemötande, närhet, miljön i  

och runt förskolan, den pedagogiska verksamheten och profileringen. Dessa begrepp har 

kategoriserats upp i olika stycken för att tydliggöra dess olika betydelse gällande 

kommande undersökning. Valde just dessa begrepp då jag i min undersökning såg dem 

som betydelsebärande för min studie. 

 

Bemötande 

”Bemötande och gott bemötande handlar om mänsklig kommunikation och om att möta 

förväntningar och krav”(Croona, 2003, s. 3). 

Möten påverkar oss människor på ett eller annat sätt. Det första intrycket är viktigt för 

den eventuella fortsatta kontakten. Hur många gånger går man inte ut från ett besök 

inom vården och tänker på hur dåligt bemött man blev och ofta drar man sig för att gå 

dit igen, i alla fall till samma person. Samtidigt som man gärna återvänder till den butik 

där den hjälpsamma och trevliga expediten finns, den som alltid hälsar så glatt när man 

kommer, eller läkaren som lyssnar och tar en på allvar. 

 

Croona (2003) och Kilström (1990) har fokus på bemötande och möten inom vården. 

Men detta är något som man kan dra nära paralleller till i verksamheten inom 

barnomsorgen.  I barnomsorgen är vårdnadshavarna i beroende situation av förskolans 

omsorg, precis som de sjuka är beroende av vårdens omsorg, hjälp och bemötande.  

 

Kilström (1990) anser att möten påverkar framtiden, antingen kan mötet ge erfarenheter 

som skapar tilltro och binder folk samman, eller kan det skapa misstro hos parterna som 

leder till att inga fler kontakter skapas. Juul & Jensen (2002) är också inne på samma 

linje av att första kontakten är viktig. De menar även att tonen i kommunikationen bidrar 

till en god eller dålig grund till en eventuell fortsatt kontakt. Även Croona (2003) är av 

ståndpunkten att om kommunikationen och bemötandet upplevs positivt så blir 

förväntningarna och situationen mer lyckad. Till skillnad från om bemötandet och 
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kommunikationen upplevs som negativt då blir förväntningar och situationen ofta 

mindre lyckad. Men för att en kommunikation mellan två människor skall bli lyckad 

krävs det att båda parter samarbetar för att upprätthålla en god ton i samtalet. Detta är 

inget man kan kräva att ett barn skall kunna ta ansvar för. Utan sker det en komplikation 

mellan en vuxen och ett barn i deras kommunikation är det den vuxnes ansvar. Men är 

det två vuxna som kommunicerar så är det båda parternas ansvar (Juul & Jensen, 2002). 

 

”…bemötandet är avgörande för upplevelserna” (Croona, 2003, s. 15). Bemötandet är 

även viktigt för resultatet av vården och behandlingarna. För bemöts man på ett bra sätt 

så upplever man sig som en värdig människa. Vilket påverkar sin tilltro och självkänsla, 

som gör att man åtminstone känner sig psykiskt bättre. Vidare skriver Croona (2003) om 

att det är tveklöst att det är viktigt att man får ett gott bemötande oavsett vem de möter, 

alla personalkategorier är involverade i bemötandet. Ett otrevligt bemötande av en 

vaktmästare eller lokalvårdare vid entrén kan förstöra hela upplevelsen oavsett hur gott 

bemötande de andra har. Den första upplevelsen sitter kvar länge. 

 

Välutbildade och yngre klagar mer och kräver därav ett bättre bemötande av de som är 

professionella. De äldre och lågutbildade har inte alls samma krav. Det kan grunda sig i 

att idag ökar folkets kunskaper om vilka rättigheter och skyldigheter som finns i 

samhället. Vilket därmed ställer högre och nya krav på de som befinner sig inom vården, 

men även inom barnomsorg och skola. Dessa nya och högre krav från allmänheten 

måste verksamheterna anpassas till. Det kräver att man inom verksamheten förändrar de 

attityder som kan finnas. För att dessa förändringar skall kunna ske måste de nyutbildade 

förskolelärarna få ökade kunskaper gällande bemötande och kommunikation under sin 

utbildningstid (Croona, 2003). 

 

Bemötande handlar om solidaritet, omsorg och respekt för andra. Det kan ses som 

synnerligen basala saker men kan sätta oerhörda spår i människor.  Lyhördhet och 

närvaro, både fysiskt och psykiskt är betydelsefullt i mötet med andra. Detta ger ofta ett 

intryck av engagemang och förståelse hos andra. Allt ovanstående är som en grund i det 

goda mötet (Croona, 2003). 
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När det gäller bemötande är klimatet på förskolan av stor vikt belyser så väl Juul & 

Jensen (2002) som Croona (2003). Det gäller så väl klimatet i kollegiet, som klimatet 

med föräldrar och barn. Det ena klimatet påverkar självfallet det andra. Är det ingen bra 

stämning mellan kollegerna så märks detta i mötet med föräldrar och barn. 

Närhet 

Stenlidens (2004) avhandling, Kampen om utbildningen, undersöktes skillnader i val 

mellan kommunal och fristående skola. Stenliden fann att vårdnadshavarna till barn i 

kommunal skola valde i större utsträckning för att det var närmaste skolan.  Stenliden 

menar att närheten inte var lika viktig för dem i fristående skola, där hade pedagogiken 

ett större avgörande. 

 

Att närhet varit/ är viktigt ser man om man tittar på kommunernas policy för placeringar 

av barn inom barnomsorg och skolor, där kommunerna oftast använder en så kallad 

närhetsprincip. Att barnet skall bli placerad på närmaste lediga plats. Detta kan vid brist 

på platser leda till att man inte får närmaste verksamhet men då brukar barnet senare bli 

erbjuden att få plats på närmaste verksamhet vid ledig plats där. Vårdnadshavarna kan 

också ofta få ge önskemål till barnomsorg. I nuvarande skollagen står det att man vid 

förskoleplacering ska ta aktning för närhet till hemmet (Uppsala kommun, 2005). 

Miljön 

Inne 

Bra inomhusmiljö har med tiden blivit allt viktigare då allergier hos så väl barn som 

vuxna ökat. Ren luft och lagom ljudnivå är viktigt för vår hälsas skull. Miljön på 

förskolan påverkar såväl barn som vuxna som vistas där (Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 

2001). 

 

När det gäller den estetiska miljön på förskolan är det viktigt att tänka på att den ska 

inbjuda till lek. På förskolan bör leksaker och föremål placeras så att de inspirerar 

barnen till lek. Leksaker måste tillåtas ligga framme för att locka barnen till lek, samtliga 
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föremål måste inte stå på sin plats i en hylla eller ligga i sin låda (Fagerli, Lillemyr & 

Søbstad, 2001).  

Lenz Taguchi (1997) skriver att rummen påverkar oss människor, då vi lätt formar oss 

efter rummets utformning och tillgångar. Tanken med att organisera ett rum är bland 

annat vilka aktiviteter som sker i rummet, vilka tankar och vilken planering som ligger 

bakom samt vad vi får för koder och intryck av rummet.  

Ute 

Utomhus bör en förskola kunna erbjuda möjligheter till lek och fysisk utevistelse. Där 

rörelse i olika former förekommer, för att utveckla barnens grovmotorik (Wikare, 

Andersson & Watsi, 1999, Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 2001). Om det är en naturtomt 

är detta självklart extra fördelaktigt för förskolan. Men det viktigaste belyser Fagerli, 

Lillemyr & Søbstad (2001), är att det blir varierande och bra lekmiljöer för barnen och 

att det regelbundet underhålls så att lekutrustningen är säker för barnen att leka med. 

 

När man pratar om miljön ute på en förskola är det en allmän uppfattning att man främst 

tänker på förskolegården. Man vill att den skall vara inspirerande för barnen. Men på en 

förskola är ofta ute miljön så mycket mer än bara gården. Många förskolor besöker ofta 

andra ute miljöer, t.ex. en lekplats, skogsdunge, park eller liknande.  

 

Fagerli, Lillemyr & Søbstad (2001) belyser även vikten av att det finns ordning, 

omväxling och skönhet i barnens och de vuxnas omgivande miljö så väl inne som ute. 

Pedagogiska verksamheten 

”Pedagogisk verksamhet bör handla om att arbeta för andras bästa”(Fagerli, Lillemyr 

& Søbstad, 2001, s. 11). I detta fallet barnens bästa. ”planering och förberedelser av 

aktiviteter för barn” (Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 2001, s. 14). Genomförandet är det 

viktiga i det professionella arbetet i förskolans pedagogiska verksamhet, för det är det 

barnen är med om. Med genomförandet menas att man följer de planeringar som man 

gjort upp. Självfallet måste man ibland se bortom planeringarna då barnen visar intresse 

för något annat eller då det av olika skäl inte går att genomföra det planerade. Men en 
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bra planering och bra förberedelser leder snarare till en öppenhet och flexibilitet, och ger 

barn utrymme att påverka de aktiviteter de skall delta i. Planeringen skall ses som en god 

hjälp att komma igång med arbetet (Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 2001). 

 

Fagerli, Lillemyr & Søbstad, (2001) belyser vikten av att pedagogerna i förskolan 

behöver både professionell kompetens som teoretisk kunskap om planering, 

genomförande och utvärdering av arbetet för att kunna upprätthålla en praktisk 

pedagogisk verksamhet. 

 

Om hög kvalité finns beror på den pedagogiska inställningen vilken påverkas av 

personalens grundsyn gällande undervisning och uppfostran och hur detta skall bedrivas 

på förskolan. För de aktiviteter som förskolan bedriver färgas av personalens grundsyn 

(Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 2001). 

 

Profilering 

Fagerli, Lillemyr & Søbstad, (2001) belyser att en klar profilering är av värde att ha för 

en bra förskola, då detta tydlig och synliggör det som man anser som viktigt i den 

pedagogiska verksamheten utifrån såväl läroplanen som alternativa pedagogiker. Det 

som är nödvändigt att prioritera och förhålla sig till olika mål och pedagogiker. Att 

utveckla personalens kunskaper inom ämnet vilket leder till att föräldrar lättare kan välja 

en förskola som passar deras barn.  Med detta anser författarna att man tex. kan ha 

musik som profil eller vänskap.  Många föräldrar visar intresse för om en förskola har en 

speciell profil.  Detta då det tydliggör vilka värden som förskolan står för. 

 

I framtiden kommer det utåtriktade profileringsarbete vara av större vikt, då föräldrarna 

ska välja förskola där de vill placera sina barn (Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 2001) 
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Montessori pedagogiken 

Montessori pedagogiken grundades av Maria Montessori, som levde mellan 1870-1952. 

Hon var både läkare och pedagog. Montessoris teori och metod går ut på att barnet är en 

unik varelse som måste ges respekt. Alla utvecklas vi efter vår inre utvecklingsplan, med 

det menas att det är inget vi kan påverka. Barnet känner själv när det är moget för att lära 

sig något nytt, anser Montessori pedagogiken. Inom Montessori pedagogiken används 

ett sinnestränande material, som barnen själva väljer om de ska arbeta med. Detta efter 

att de lärt sig av en pedagog hur man jobbar med materialet. Pedagogernas roll inom 

Montessori är att observera, presentera och stimulera barnen (Gedin & Sjöblom, 1995). 

Waldorf pedagogiken 

Waldorf pedagogikens grundare är Rudolf Steiner, som levde mellan 1861-1925. Han 

var filosof och skriftställare i Österrike. Waldorfs teori och metod grundas i antroposofin 

ett religions- filosofiskt system där reinkarnationen är en central del (Gedin & Sjöblom, 

1995). 

 

”Det barnen behöver kunna lär de sig själva” (Gedin & Sjöblom, 1995. s. 48) Detta gör 

att pedagogerna är tillbakadragna och låter barnen själva få utvecklas i sin takt,  i en 

trygg och harmonisk miljö. Där föräldrarna har stort inflytande och ansvar. Pedagogerna 

uppfostrar inte barnen bara föräldrarna. Pedagogerna är endast handledare åt barnen 

(Gedin & Sjöblom, 1995). 

 

Reggio Emilia – ett förhållningssätt 

Inom en Reggio Emilia inspirerad förskola grundar man ämnesövergripande teman i 

barnens intresse och utforskar detta i en process, där barnen är i centrum och kommer 

med idéer och tankar. Detta leder till att lärande sker i sin hela kontext så att det bildar 

sammanhang att binda kunskaperna vid. 

 

Reggio Emilias grundare är Lois Malaguzzi 1920-1994. Han var med och utvecklade 

barnomsorgen efter andra världskriget i Reggio Emilia, en stad i Italien. Det är där ifrån 

detta förhållningssätt kommer (Gedin & Sjöblom, 1995). 
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METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Enligt Bryman (2001) så finns det en del utgångspunkter inom kvantitativa metoden. 

Den huvudsakliga inriktningen när det gäller teorin är att kvantitativ metod är deduktiv 

(teorin styr forskningen). Kvantitativ forskning är en uppfattning om den sociala 

verkligheten som utgör en yttre och objektiv verklighet. Man samlar in numreringsdata, 

med detta menas att det är mer jämförbart än t.ex. intervjuer (Bryman, 2001). Har valt 

att bygga denna studie utifrån den kvantitativa forskningsmetodiken. 

Val av metod 

Har med studien velat få fram kvantitativ data genom enkäter om hur föräldrar väljer 

förskola. Jag valde att skicka ut enkäterna till föräldrar vid en kommunal- och en 

fristående förskola i södra Sverige. Då det finns lite forskning inom ämnesområdet så 

valde jag att genomföra en enkät för att kunna jämföra fler svar mot varandra. Genom 

enkäten så begränsade jag föräldrarnas svar till de svarsalternativen som fanns med på 

enkäten. Till skillnad från att göra en kvalitativ undersökning som t.ex. genom  

intervjuer då jag hade kunnat få mer utvecklade svar på frågorna jag var intresserad av. 

Genom intervjuer så hade jag även kunnat få mer information om saker som jag inte var 

intresserad av för denna studie. Genom att skicka ut enkäterna så fick jag svar på de 

frågorna jag var intresserad av men det är svårt att veta om det är så föräldrarna 

verkligen uppfattar det, då de kanske inte förstått frågan rätt och man inte kan ställa 

följdfrågor (Byman, 2001). 

Urval 

För att få in jämförbara svar tog jag hjälp av enkäter som gavs ut till sammanlagt 40 

föräldrar på de båda undersökningsförskolorna, en fristående förskola och en kommunal 

förskola. Båda förskolorna ligger i en medelstor stad i södra Sverige. Valde en fristående 

förskola, då föräldrar valt att placera sitt barn där till skillnad från en kommunal förskola 

där barnet kan ha blivit placerad utan att föräldrarna gjort ett aktivt val. Varför det blev 

just de här två förskolorna är av ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2001), att jag 
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av olika anledningar har kommit i kontakt med. För att ytterligare få in sanningsenliga 

svar valde jag att enkäterna skulle vara helt anonyma, inga namn förekom.  

Föräldrarna valdes genom att alla på den kommunala förskolans ena avdelning fick 

svara på enkäten. Då detta var en 1-5års avdelning. Så valdes tio föräldrar på den 

fristående förskolans småbarns avdelning och tio föräldrar på den större avdelningen för 

att få motsvarande respondent grupp där.  

Genomförande 

Jag började skriva ner tänkbara frågor till enkäten och senare även ett missivbrev (bilaga 

1). När enkäten (bilaga 2) var färdigställt lämnade jag ut enkäten till personalen på den 

ena undersöknings förskolan vilka hjälpte mig att dela ut den till föräldrarna, på den 

andra undersöknings förskolan delade jag själv ut enkäten till föräldrarna. Föräldrarna 

fick en vecka på sig att besvara enkäten innan jag hämtade in dem ute på förskolorna. 

Tog hjälp av personalen där att samla in enkäterna i igenklistrade, kodade kuvert för att 

veta om det handlade om den fristående eller kommunala förskolan. 

Bearbetning och analyser  

När jag fått in enkäterna satte jag mig ner och kategoriserade dem ut efter de svar de 

angett. Vilka jag sedan byggde min resultat del på. Först tog jag och analyserade varje 

undersökningsförskola innan jag sedan gjorde olika ämneskategorier, exempelvis 

bemötande, miljö och närhet. Varje ämneskategori sammanställdes genom att räkna 

frekvenser. Vilka sedan blev grundet till diagrammen för att tydliggöra studiens resultat. 

Etiskt förhållningssätt 

När man gör en undersökning finns det många etiska ställningstaganden man ska ta 

ställning till, bland annat frivillighet, integritet, konfidentialitet, anonymitet. Detta 

genom att man informerar respondenterna om vilket syfte man har med studien samt att 

de själva bestämmer om de vill vara med eller inte. Man bör också informera dem om att 

uppgifterna om respondenterna inte når obehöriga och att uppgifterna bara används i det 

ändamål de är insamlade för (Bryman, 2001). De punkter som tagits upp ovan är punkter 

jag har förhållit mig till på olika sätt genom mitt arbete.  Genom att jag inte bad om 

några namn på enkäterna så är de anonyma. Det var frivilligt att svara på enkäten. Ett 
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missivbrev delades ut i samband med enkäten som tydlig gjorde mitt syfte med 

undersökningen. Där information om att studien garanterar anonymitet och att det är 

frivilligt att medverka. Förklarade att det endast är jag som kommer ha tillgång till 

svaren och att de endast kommer användas i detta undersökningssyfte.  

Trovärdighet och äkthet 

Reliabilitet handlar om att arbetet ska vara tillförlitligt, blir resultat lika om man gör 

undersökningen igen (Bryman, 2001). I denna studie så är resultatet av enkäterna 

ombytliga, de är slumpmässiga, beroende på hur föräldrar mår och tycker just den 

dagen. Detta leder till att trovärdigheten  i denna studie är relativt låg. 

 

”Validitet går ut på en bedömning av om de slutsatser som generats från en 

undersökning hänger ihop eller inte.”  (Bryman, 2001. s. 43) Denna studie bygger på 

föräldrarnas svar på enkäten om hur de valt förskola och vad som varit avgörande för 

valet. Den skickades ut till 40 föräldrar och då det inte finns något direkt forskat kring 

detta blir inte validiteten så hög för hela Sverige. Men de är ju relativt hög för just de här 

två förskolorna. 

Metod kritik 

Bortfallet på enkäterna blev åtta av tjugo respektive fem av tjugo på de båda 

undersökningsförskolorna. På den kommunala förskolan var bortfallet större än på den 

fristående.  Den skillnaden kan bero på att för att hamna på en fristående förskola måste 

man idag göra ett aktivt val medans man på den kommunala kan bli placerad utan att 

välja.  

 

Totalt var det 67,5% som svarade på min enkät. Bryman (2001) skriver att får man in 

mellan 60 och 70 % av enkäterna så är det acceptabelt. 

 

Jag vet inte anledningarna till bortfallet i min studie, men de kan ju bero på att enkäterna 

lämnades ut vid olämplig tidpunkt.  Det kan också vara så att de inte förstod frågorna 

och därav inte svarade på enkäten eller helt enkelt inte ville vara med i undersökningen. 
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Gällande bortfallet har jag i efterhand uppmärksammat ett större bortfall på den förskola 

där jag personligen lämnade ut enkäterna.  

 

En nackdel med att enkäterna var anonyma var att jag inte i efterhand kan söka upp 

föräldrar som lämnat intressanta svar där jag velat ställa följdfrågor. Men samtidigt 

kanske ännu färre valt att inte svara om de inte varit anonyma. 
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RESULTAT 

Den empiriska delen kommer redovisa det resultat som enkäterna i undersökningen gav. 

En del föräldrar i undersökningen angav tre olika svarsalternativ som viktiga andra 

kunde angett upp till nio olika svarsalternativ. Totalt fanns det 17 olika svarsalternativ 

på frågorna om hur de valde och hur de skulle välja om de skulle välja idag. Av dessa 17 

alternativ har jag kategoriserat in dem i olika grupper som blir olika rubriker nedan. 

 

Enkäten lämnades ut till 40 föräldrar på de båda undersökningsförskolorna, 20 på varje 

förskola. På den kommunala förskolan var det 12 föräldrar som lämnade in enkäten och 

på den fristående förskolan var det 15. I metod delen finns att läsa om bortfallet i 

undersökningen. 

 

Under varje diagram kommer en reflekterande kommentar finnas som ett förtydligande 

till såväl text som diagram. Jag visar i varje diagram varje undersökningsförskola för sig 

för att göra resultatet tydligt. 
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Personalens bemötande 

Personalens bemötande var det som fick flest första och andra handsval av föräldrarna 

på de bägge förskolorna. Detta betyder att föräldrarna i denna undersökningen anser att 

personalens bemötande är viktigt i deras val av förskola.  

Den kommunala förskolan ansåg fyra föräldrar att bemötandet var det viktigaste i valet 

av förskola. Två föräldrar ansåg det som det näst viktigaste och en som det tredje 

viktigaste. På den fristående förskolan var det en som tyckte det var det viktigaste och 

fem det näst viktigaste, samt en det femte viktigaste kriteriet och en det sjunde 

viktigaste. Det var en som markerat bemötandet som viktigt utan att numrera sina 

svarsalternativ. 

 

 

Kommentar:  Vårt bemötande är mycket betydelsefullt tycker föräldrarna på de bägge förskolorna. Något 

som personalen måste beakta.  
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Närhet till bostaden 

Närhet till bostaden var ett av de två ensamma kategorierna som fick många kryss. Nio 

av de femton som svarade på den fristående förskolan ansåg att närheten var av 

betydelse men dock inte det viktigaste enligt undersökningssvaren. På den kommunala 

förskolan var det hela åtta av de tolv som svarade att närheten var viktig. Här var det lite 

högre andel första och andra handsval än på den fristående förskolan. Men även här var 

det inte det svarsalternativ med flest första hands val. 

 

 

Kommentar:  Nära är bra, viktigare för föräldrarna på den kommunala, då de har fler första och andra 

handsval gentemot den fristående förskolan. 
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Miljön 

Miljön inne och miljön ute är de två svarsalternativ som finns med i detta diagram.  

Sammanlagt fick miljön mer än 50% av kryssen i de båda förskolorna men detta var inga 

höga prioriteringar då det var fjärde och femte placeringar till största del. 

 

 

Kommentar: En del föräldrar angav att miljön var betydelsefull men dock inte avgörande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljön

0

5

10

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

in
ge

t n
r

Kommunala inne

Fristående inne

Kommunala ute

Fristående ute



 

  

22 

 

Pedagogiska verksamheten 

Att den pedagogiska verksamheten är avgörande, att det finns genomtänkta och 

stimulerande aktiveter för barnen tyckte tre på den kommunala förskolan, det var två 

första handsval och en tvåa. På den fristående förskolan ansåg hela nio föräldrar att det 

var av vikt. Två första handsval, en andra, två tredje, två fjärde, en femte och en utan 

ranking. 

 

 

Kommentar: Föräldrarna uttrycker att det är viktigare än vad jag föreställt mig  att de skulle tycka innan     

studien genomfördes. 
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Förskolans profilering 

På den fristående förskolan var förskolans profilering mer betydelsefull i valet av 

förskola än i den kommunala. Detta då endast två föräldrar på den kommunala förskola 

ansåg profileringen som en sak att beakta i valet av förskola jämfört med sex på den 

fristående förskolan. 

 

 

Kommentar: Profilering viktigare för den fristående, kan bero på att de har en mer uttalad profilering än 

den kommunala förskolan. 
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Utbildning, personaltäthet och barngruppen storlek 

Personalens utbildning, personaltätheten och barngruppens storlek var alternativ som 

inte var så attraktiva. På den fristående förskolan var det ca en fjärdedel på varje 

alternativ. När det gällde utbildningen så tyckte en tredjedel av föräldrarna att det var 

viktigt på den kommunala.  Men de tyckte inte att personaltätheten var lika viktig för 

den fick bara ett kryss vilket var ett sjätte hands val. Barngruppens storlek var lite 

viktigare än personaltätheten enligt föräldrarna på den kommunala förskolan för där var 

det tre föräldrar som ansåg att det påverkade deras val. 

 

Kommentar: Utbildning är inte allt eller? 
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Marknadsföring 

Marknadsföring, rekommendation och hört att förskolan var bra, var tre av de olika 

svarsalternativen som jag valt att kategorisera ihop. Då de tillhör marknadsföring. På 

den kommunala förskolan svarade en fjärdedel av föräldrarna att deras val av förskola 

påverkats av marknadsföringens olika svarsalternativ. På den fristående förskolan 

svarade två tredjedelar att deras val påverkats av marknadsföringen, dock var detta inga 

förstahandsval, vilket går att se av diagrammet under. 

 

Kommentar: Det är mer betydelsefullt med marknadsföring på den fristående förskolan än på den 

kommunala. 
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Kvalitén på maten 

I detta stycke finns två olika svarsalternativ, gällande kvalitén på maten. Närproducerad 

och lokalt tillagad. På den kommunala förskolan fanns det en femte och en sjätte 

handsval på dessa båda alternativ. På den fristående förskolan var det en tredje, en fjärde 

och ett sjunde handsval på ett av alternativet, lokalt tillagad. 

 

 

Kommentar:  Matens kvalité är inte det föräldrarna tänker på i första hand när det gäller val av förskola. 
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Inget val 

Det var fyra av föräldrarna på den kommunala förskolan som ansåg att de blev placerade 

och där med inte valde förskola. På den fristående förskolan var det två som svarade att 

det inte fanns något att välja emellan, vilket inte gör att det blir ett tydligt val. Det tredje 

svarsalternativet i inget val var ”kan man välja?” det var ingen i undersökningen som 

svarade det. 

 

 

Kommentar: En förälder på den fristående förskolan anser att det inte fanns något att välja emellan. Hur 

kan detta komma sig? 
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Om föräldrarna skulle välja idag skulle de välja annorlunda då? 

De flesta föräldrar var nöjda med sin förskola, det var bara en förälder som inte var nöjd 

och de flesta skulle göra samma prioritering vid val av förskola även idag. Det var några 

föräldrar som idag skulle se miljön på förskolan som viktigare liksom personalens 

bemötande. 
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ANALYS OCH DISKUSSION 

Kommer i följande avsnitt att göra en analys av mitt resultat kopplat till teorikapitlet. 

Analysen av varje stycke kommer att följas med en diskussion om just det innan nästa 

stycke påbörjas med en analys av det stycket som också kommer följas av en diskussion.  

 

Marknadsföring, maten och personalens utbildning, personaltätheten, barngruppen gör 

jag ingen analys utav då jag inte tagit upp det i teori kapitlet, för att jag inte ansåg att 

resultatet inte var så stor vikt i min studie. Men jag kommer föra en diskussion kring 

dessa ämneskategorier, vilken kommer att ska innan den avslutande diskussionen. 

 

Bemötande 

I min studie kan man se att föräldrarna anser att bemötandet är viktigt vid val av 

förskola. Croona (2003) har i sina studier kring vården funnit samma resultat, det vill 

säga att bemötandet är viktigt. En slutsats av dessa två studier är att oavsett om 

människor söker vård eller barnomsorg så är bemötandet där avgörande. 

 

Mina egna erfarenheter av att som förälder välja förskola åt sitt barn bekräftar studiens 

resultat gällande bemötandet. Detta då jag kontaktade en förskola men då bemötandet 

inte blev något positivt för mig valde jag att placera mitt barn på en annan förskola. Det 

är något som har präglat mig i min roll som pedagog då jag försöker att se till att bemöta 

människor och föräldrar med ett gott bemötande i min yrkesprofession.  Croona (2003) 

tar just upp vikten av att alla inom yrkesprofessionen gör sitt yttersta i att bemöta 

människor gott för att de ska återvända till oss. Vet vi pedagoger verkligen om hur 

viktigt vårt bemötande är? Är det någon som vet hur viktigt det är då det inte finns så 

mycket forskat kring ämnet? Hur som helst nu har ju vi, du och jag fått en liten aning om 

hur viktigt det kan vara och då får vi handla efter det.  
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Jag har undrat över hur man kan bemöta en annan människa på ett icke värdigt och icke 

gott sätt. Gör man det av slentrian, med vilje, okunskap eller för att man har en dålig 

dag? Vilket jag inte tycker är godtagbara anledningarna. I skolor och förskolor finns det 

dokument som tar upp just att man skall bemöta andra på ett värdigt sätt. Dessa 

dokument skall följas av så väl personal som barn, elever och föräldrar. Följs dessa 

dokument borde det då inte vara så att alla får ett bra bemötande. 

Närhet 

Precis som Stenliden (2004) visar min studie att föräldrar inom kommunala förskolan 

valde i större utsträckning förskola för närheten, än vad föräldrar vid den fristående 

förskolan gör. På den fristående förskolan var profilering och pedagogisk verksamhet 

viktigare än närheten. Detta var något som Stenliden (2004) även fann i sin studie. 

 

Jag tror att närheten var viktigare för föräldrar förr än vad det är idag. Detta då man förr 

bodde och arbetade i större utsträckning på samma ort och därav även ville ha barnen på 

den närmsta förskola. Idag kan ha hela världen som arbetsplats och då spelar några 

kilometer fram och tillbaka ingen större roll när man ska välja förskola, utan då kanske 

det är andra saker som har större betydelse. 

Miljön 

Fagerli, Lillemyr & Søbstad (2001) nämner att miljön blivit viktigare med tiden, 

föräldrarna i min studie anser inte miljön som jätte viktig men dock av betydelse. 

 

I dagens samhälle blir miljön viktigare och viktigare för varje år, samhällsmedborgarna 

blir mer och mer medvetna om miljöns betydelse i olika sammanhang. Därför förvånar 

det mig att inte miljön har en större inverkan. Men samtidigt så finns det ju andra saker 

som jag förstår att man går efter, allt hänger ju inte på miljön i detta fallet utan vad 

personalen gör med den. Man kan ju faktiskt ha en fantastisk utemiljö precis utanför 

gården men går man aldrig dit med barngruppen spela det ju ingen roll. Likadant kanske 

man har en miljö som inspirerar till skapande men tillåter inte personalen barnen att 

skapa så är det istället något negativt.  Däremot kan ju miljön vara avgörande om man 
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har två liknande förskolor, då kan det ju bli förskolan med trevligaste lokaler och 

utemiljön som blir avgörande. Jag tror alltså att det bara är positivt ju mer anpassad och 

inspirerande miljö man har på en förskola, men den skall ständigt utvecklas då inget är 

för evigt. 

Pedagogiska verksamheten 

Föräldrarna på såväl den fristående förskolan som den kommunala förskolan tycker att 

den pedagogiska verksamheten är av avgörande vikt vid val av förskola. Fagerli, 

Lillemyr & Søbstad (2001) anser att kvalitén på förskolan påverkas av den pedagogiska 

verksamheten.  

 

Den pedagogiska verksamheten är det som görs på förskolan i form av det pedagogerna 

planerat, genomför och utvärderar för att hålla en hög kvalité i verksamheten. Som snart 

utexaminerad förskollärare tycker jag att det är bra att föräldrarna engagerar sig och 

värdesätter den pedagogiska verksamheten som deras barn befinner sig i dagligen, det 

gör att förskolorna ständigt bör jobba med att skapa en god pedagogisk verksamhet som 

utgår ifrån barnens intresse och förmågor. 

Profilering  

Profileringen är viktigare för den fristående förskolan visar min studies resultat på. 

Fagerli, Lillemyr & Søbstad (2001) menar att profileringen kommer bli viktigare 

framöver. Kan det då vara så att de fristående förskolorna är lite före. Idag måste man ju 

välja de fristående förskolorna för att få plats där, man kanske inte väljer det om man 

inte har en klar och tydlig profilering. 

 

När det gäller profilering så tror jag att Fagerli, Lillemyr & Søbstad (2001) har en poäng 

i att profilering kommer bli viktigare framöver i och med att marknaden för förskolor 

och skolor kommer bli friare om den nu kommer att bli det. Men i och med det senaste 

riksdagsvalet (2010) så pekar ju allt på det.  Förskolorna har sedan jag var liten blivit 

mycket bättre på att både profilera sig mer och i och med det även marknadsföra sig.  



 

  

32 

 

Allmän diskussion 

Föräldrarna i undersökningen anser inte att personalens utbildning är så viktig, där kan 

man säga att de inte håller med regeringen riktigt då de beslutat att förskollärarna skall 

få större ansvar i förskolan i och med att den nya skollagen och läroplanen som träder i 

kraft under 2011. En förälder i undersökningen skrev i kanten av enkäten vid 

personalens utbildning dit ”personalens långa erfarenhet”. Med detta tror jag att 

föräldern anser att erfarenheten är minst lika viktig för dem som att personalen är 

utbildad förskollärare. Något som man inte direkt kan tolka att de anser med den nya 

läroplanen. Barnskötare som har jobbat i många år, kan känna sig kränkta av den nya 

läroplanen då de kan anse att de över en natt inte längre är kompetenta att ta hand om 

barnen. Som nyutbildad tycker jag på sätt och vis att det är bra att vi förskollärare får 

bekräftat att vi har en högskoleutbildning på minst tre år. Men samtidigt tycker jag att 

man ändå” trampar” många ”erfarna och kompetenta” barnskötare på tårna. 

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv bör man inte om man ser utifrån min undersökning lägga 

en massa pengar på foldrar och affischer, då dessa inte genererar så många barn om man 

jämför med ”skvallret” om förskolan som sker föräldrar emellan. Det är gratis och 

genererar att fler väljer den förskolan. Detta var något min verksamhetschef också 

antydde då jag jobbade på en friskola, hon menade att nöjda föräldrar är guld värda i 

många sammanhang. Därav framhävde hon vikten av att vi pedagoger alltid arbetade för 

att ha så goda relationer med föräldrarna som möjligt för att utveckla skolan.  

 

Jag tror föräldrar tycker att det är ren bonus om maten på förskolan, de väljer, lagas där 

eller av lokala råvaror. För jag tror att föräldrarna tycker att det är andra saker som är 

viktigare på förskolan för maten i Sverige håller ändå en relativt hög kvalité jämfört med 

många andra länder i världen. Dessutom så anser jag i min föräldraroll att det är 

viktigare att barnen får ett gott bemötande och inte blir kränkta än att maten är lagad på 

förskolan. I min undersökning kan man se att föräldrarna inte i första hand väljer 

förskola utefter matens lokala råvaror eller om den är lokalt tillagad. 
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Till största del anser föräldrarna att de väljer förskola då endast sex föräldrar svarat att 

de inte valt själva då de blivit placerade eller att de inte kunnat välja då de inte funnits 

några andra alternativ. Det som är det konstiga i detta är att de som svarat att de inte 

hade några andra alternativ kommer från den fristående förskolan och man kan ju då 

undra hur det kommer sig att de anser att de inte hade några andra alternativ. Vilka 

faktorer var det som gjorde att de inte hade andra alternativ? Var det att det var absolut 

närmsta eller var bemötande dåligt på alla andra förskolor? Var det profileringen som 

ingen annan har?  

 

I min enkät frågade jag om barnets ålder vid förskolestart samt föräldrarnas ålder. Detta 

för att jag innan studien trodde att det kanske kunde finnas ett samband med valet. Men 

detta var inget jag fann i min undersökning och därav har jag inte nämnt det tidigare, då 

det inte haft någon för mig märkbar betydelsebärande del i min studie. 

Slutsats 

En slutsats jag kunnat dra efter denna studie är att bemötandet är så oerhört viktigt. De är 

det som man kan förbättra och därmed få fler föräldrar som väljer förskolan, för 

närheten som är nästintill lika viktig är mycket svårare att ändra på. 

 

Fortsatta forskningsfrågor 

En fortsatt forsknings fråga är att fördjupa sig ännu mer i ämnet, då det inte finns så 

mycket forskat kring det ännu. Kanske göra en större riksomfattande studie och se om 

det finns skillnader mellan storstäder, mindre städer och landsbygd i frågan kring vad 

som är viktigt i valet av förskola för sina barn. Vilka effekter har de fristående 

förskolorna för de kommunala förskolorna? 
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