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Sammanfattning  
Syftet med vår studie är att utifrån ett föräldraperspektiv belysa behovet av förskolan och dess konsekvenser för barnet. Genom kvalitativa 
intervjuer med föräldrar som har barn i förskolan undersöks hur föräldrar resonerar kring förskolan som valmöjlighet och som 
nödvändighet, hur de uppfattar sitt eget och sitt barns behov av förskolan samt vilka fördelar och nackdelar förskolevistelsen medför för 
barnet. Litteraturgenomgången utgår från tidigare föräldraundersökningar, annan litteratur och forskning. Våra resultat överensstämmer till 
stor del med vad tidigare forskning och litteratur visat.  
 
Kortfattat kan sägas att föräldrar ser förskolan som en nödvändighet, först och främst av ekonomiska skäl, men även för att tillfredsställa 
både barnets och föräldrars sociala behov. Föräldrar har ett behov av att få stimulans genom sitt arbete, medan barnet har ett behov av att 
träffa andra barn och leka. Den största fördelen som förskolevistelsen medför är att barnet är tillsammans med andra barn och därmed 
utvecklar sin sociala kompetens. De stora barngrupperna i förhållande till personaltätheten är den största nackdelen med förskolan, eftersom 
det för med sig många andra problem. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förskolan i många fall uppfattas som en nödvändighet, men 
att det samtidigt innebär många möjligheter för barnet.    

Nyckelord 
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Innehållsförteckning 
 

Inledning..................................................................................................................................... 1 

Syfte och frågeställningar........................................................................................................... 2 

Litteraturgenomgång .................................................................................................................. 3 

Bakgrund ................................................................................................................................ 3 

Behovet av förskolan.............................................................................................................. 4 

Föräldrars behov av förskolan............................................................................................ 4 

Barnets behov av förskolan ................................................................................................ 5 

Förskolan sedd ur olika perspektiv......................................................................................... 6 

Fördelar med förskolan ...................................................................................................... 6 

Nackdelar med förskolan ................................................................................................... 8 

Metodbeskrivning..................................................................................................................... 10 

Förberedelser av intervjuerna............................................................................................... 10 

Metodval........................................................................................................................... 10 

Frågeguide........................................................................................................................ 10 

Pilotintervjuer................................................................................................................... 11 

Intervjupersoner ............................................................................................................... 11 

Genomförande av intervjuerna............................................................................................. 12 

Intervjuernas förutsättningar ............................................................................................ 12 

Etiskt förhållningssätt....................................................................................................... 12 

Intervjuernas upplägg....................................................................................................... 12 

Bearbetning av intervjuerna ................................................................................................. 13 

Transkribering .................................................................................................................. 13 

Analys och redovisning.................................................................................................... 13 

Undersökningens resultat ......................................................................................................... 15 

Förskolan – valmöjlighet eller nödvändighet? ..................................................................... 15 

Behovet av förskolan............................................................................................................ 16 

Föräldrars behov av förskolan.......................................................................................... 16 

Barnets behov av förskolan .............................................................................................. 17 

Förskolan sedd ur olika perspektiv....................................................................................... 18 

Fördelar med förskolan .................................................................................................... 18 

Nackdelar med förskolan ................................................................................................. 19 



Sammanfattande diskussion ..................................................................................................... 21 

Förskolan – valmöjlighet eller nödvändighet? ..................................................................... 21 

Behovet av förskolan............................................................................................................ 22 

Föräldrars behov av förskolan.......................................................................................... 22 

Barnets behov av förskolan .............................................................................................. 22 

Förskolan sedd ur olika perspektiv....................................................................................... 23 

Fördelar med förskolan .................................................................................................... 23 

Nackdelar med förskolan ................................................................................................. 24 

Studiens yrkesrelevans och tillförlitlighet............................................................................ 25 

Slutsats med anknytning till frågeställningar ....................................................................... 25 

Referenser................................................................................................................................. 26 

 

  



Inledning 
Förskolan är idag en del av nästan alla barns liv i vårt land. År 2004 var drygt 75 % av alla 

barn i åldern 1-5 år inskrivna i förskolan, därutöver fanns även en liten andel barn i 

familjedaghem (Skolverket, 2005b). Det betyder att de flesta barn i vårt land numera 

tillbringar mer eller mindre tid i förskolan under sin barndom. Men vad är det som avgör 

föräldrars val mellan att vara hemma med sitt barn eller att ha barnet i förskolan? Är det 

verkligen ett medvetet val? Hur stora är egentligen möjligheterna att välja? Familjens 

ekonomiska situation påverkar troligtvis beslutet, därför är det kanske i vissa fall i praktiken 

inget val eftersom föräldrarna behöver arbeta vilket medför att barnet måste vara i förskolan. 

Men det verkar också finnas ett behov från de flesta föräldrar och barn av att träffa andra 

människor utanför familjen. De flesta föräldrar vill fortsätta arbeta också efter att de har fått 

barn och förskolan ger dem den möjligheten, genom arbetslivet kan förälderns eget behov av 

stimulans bli tillgodosett. Att barn behöver träffa andra barn verkar vara en uppfattning som 

delas av de flesta i vårt land, men i vilken omfattning råder det troligen mer delade meningar 

om. I dagens samhälle kan det vara svårt för både barn och föräldrar att få sitt sociala behov 

tillfredsställt om de inte har en plats i förskolan respektive ett arbete att gå till, eftersom 

nästan ingen är hemma på dagtid. Behovet av förskolan är ett faktum för många barnfamiljer, 

men vilka konsekvenser får det för barnet? Det framställs från politiskt håll som positivt att gå 

i förskolan och något som alla barn ska ha rätt till. Samtidigt förmedlar massmedierna 

negativa aspekter av förskolan som till exempel stora barngrupper och hög ljudnivå i 

förskolan. Hur påverkas egentligen barnet av att vara i verksamheten? Det finns säkerligen 

både fördelar och nackdelar med förskolan.   

 

Haug (2003) har analyserat olika skrifter som publicerats under åren 1998 till 2001. Han 

konstaterar att det i huvudsak är enskilda förskolor, barn och pedagoger som har undersökts 

samt att nästan ingen intresserat sig för föräldrarnas uppfattningar. Föräldrars åsikter är enligt 

vår mening betydelsefulla, eftersom det är deras barn som vistas i förskoleverksamheten. För 

pedagoger är det viktigt att veta hur föräldrar resonerar om förskolan för att kunna bemöta 

barnet och föräldern på ett bra sätt. Vi valde därför att studera förskolan ur ett föräldra-

perspektiv. Vår undersökning behandlar föräldrars möjlighet att bestämma hur barnet ska tas 

om hand, vad barn och föräldrar behöver samt vilka konsekvenser förskolan får för barnet. Vi 

kommer inte att fokusera på barnets behov av omsorg, utan på andra aspekter av vad ett barn 

behöver. 

 1



Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att studera föräldrars uppfattningar om behovet av förskolan och dess 

konsekvenser för barnet. Vi vill undersöka hur föräldrar tänker om förskolan som val-

möjlighet och som nödvändighet. Utifrån föräldrars perspektiv vill vi belysa föräldrars och 

barns behov av förskolan samt förskolevistelsens för- och nackdelar för barnet. För att studera 

detta har vi arbetat med följande frågeställningar: 

 

• Hur resonerar föräldrar om behovet av förskola, uppfattas den i huvudsak som en 

valmöjlighet eller som en nödvändighet? 

• Hur uppfattar föräldrar sitt eget behov respektive sitt barns behov av förskolan? 

• Vilka fördelar och nackdelar medför, enligt föräldrar, förskolevistelsen för barnet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2



Litteraturgenomgång 
I denna del ger vi en litteraturbakgrund till vår undersökning genom att belysa områden som 

vi anser vara relevanta. Vi använder oss av tidigare undersökningar med föräldrar, annan 

litteratur och forskning om förskolan. 

 

Bakgrund 
Under 1960-talet skedde en stor attitydförändring från politiskt håll, från att ha sett förskolan 

som ett hot mot relationen mellan barn och mor till att framställa förskolan som en viktig 

pedagogisk verksamhet. Attitydförändringen berodde till stor del på arbetsmarknadens ökade 

behov av arbetskraft (Gars, 2002; Persson, 1998; Skolverket, 1998). Andra syften var att öka 

jämställdheten mellan kvinnor och män samt tankar om att förskolevistelsen skulle kunna 

stimulera barnets utveckling (Persson, 1998; Skolverket, 1998). Under 1970-talet ökade 

antalet förskoleplatser markant, delvis på grund av krav från föräldrar. Allt fler småbarns-

föräldrar arbetade och var i behov av omsorg för sina barn (Gars, 2002; Persson, 1998). 

 
Barnen kom att tillbringa en stor del av sin vakna tid i daghemmen. 
Det innebar ett nytt sätt att ta hand om små barn: föräldrar och 
förskollärare delade på det dagliga omhändertagandet och ansvaret för 
barnen. (Gars, 2002, s 16) 
 

Många barn började tillbringa tid både i förskolan och i hemmet, vilket medförde att föräldrar 

fick medfostrare till barnet i form av förskollärare. Detta sätt att ta hand om små barn kallar 

Gars (2002) för ”delad vårdnad”. 

 

Ansvaret för förskolan flyttades 1996 över från Socialdepartementet till Utbildnings-

departementet och 1998 fick förskolan sin första läroplan (Lpfö98). I förskolans läroplan finns 

mål för verksamheterna att sträva mot, däremot anges inte på vilket sätt målen ska uppnås, det 

är pedagogernas uppgift att utforma verksamheten i enlighet med målen och med hänsyn till 

barngruppen. Läroplanen består av två delar – värdegrund och uppdrag samt mål och 

riktlinjer. Förskolans läroplan medförde att förskolan numera är det första steget i utbildnings-

systemet (Utbildningsdepartementet, 1998). En förutsättning för att förskolan ska kunna 

utgöra en del i utbildningen är att alla barn har tillgång till förskolan. Under början av 2000-

talet infördes vid olika tidpunkter olika delar av en sammanhängande reform, vars syfte bland 

annat var att öka tillgängligheten till förskolan och ge alla barn en möjlighet att ta del av 
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förskolans verksamhet. Den nya reformen kan ses som en markering av förskolans betydelse 

för barns utveckling och lärande. Barn till arbetslösa föräldrar och barn till föräldrar som är 

föräldralediga, för ett yngre syskon, fick rättighet att vara i förskolan minst 15 timmar i 

veckan. Även en maxtaxa infördes, vars funktion var att förbättra barnfamiljernas ekonomi 

och underlätta för föräldrar att arbeta. Den sista delen av reformen, allmän förskola för fyra- 

och femåringar, innebär att barnet från och med höstterminen det år de fyller fyra år har rätt 

till minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan vilket motsvarar 15 timmar per vecka 

(Skolverket, 2003; 2004). 

 

Enligt föräldraledighetslagen har en förälder rättighet att vara föräldraledig från sitt arbete i 18 

månader. Upp till barnet fyller åtta år har en förälder möjlighet att förkorta sin ordinarie 

arbetstid till 75 % (Försäkringskassan, 2004). Föräldrapenningen varar i 480 dagar, varav 90 

dagar är lägstanivådagar med nuvarande ersättning på 60 kr/dag och resterande på sjuk-

penningnivå, det vill säga 80 % av inkomsten (Försäkringskassan, 2005). Den vanligaste 

lösningen är att barnets mamma är hemma under det första året och att hon därefter börjar 

arbeta deltid. Mammans arbetstid ökar sedan successivt ju äldre barnet blir, medan pappans 

arbetstid är stabil under barnets uppväxt, oftast heltid. De flesta barn har föräldrar som 

arbetar. Det vanligaste är att båda barnets föräldrar arbetar heltid (43 %), därefter är den mest 

förekommande lösningen att pappan arbetar heltid och mamman arbetar deltid (26 %). Detta 

är dock en beräkning utifrån alla föräldrar som har hemmaboende barn i åldern 0-17 år (SCB, 

2003). Andelen barn som är inskrivna i förskolan har ökat de senaste åren. Enligt preliminära 

siffror från 2004 hade 76,2 % av alla barn i åldern 1-5 år en plats i förskolan, därutöver var 

6,6 % inskrivna i familjedaghem (Skolverket, 2005). 

 

Behovet av förskolan 
Förskolan ska enligt Skolverket (2003) göra det möjligt för föräldrar att arbeta eller studera, 

men också ge barnen en pedagogisk gruppverksamhet och bidra till goda uppväxtvillkor.  

Föräldrars behov av förskolan 
Det finns flera skäl till att småbarnsföräldrar arbetar. Förutom ekonomin är det egna behovet 

av att få stimulans genom arbetslivet betydelsefullt för att bli en bättre förälder (Andersson, 

1990a). Många föräldrar har nuförtiden en yrkesutbildning och vill inte släppa kontakten med 

yrkeslivet under flera år (Gustafsson, 2002). Gars (2002) menar att föräldrar behöver sitt 
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arbete för att få möjlighet att utveckla sig själva, men tillägger även att förskolan kan ge ett 

stöd i föräldrarollen. Föräldrar kan alltså sägas ha ett behov av förskolan, vare sig de arbetar 

eller inte, vilket även framkommer i Olssons (1997) undersökning. Under våren 1996 

studerade hon förskolans betydelse för arbetslösa föräldrar och deras barn. Det bör poängteras 

att det i Stockholm, där denna undersökning genomfördes, var tillåtet att ha kvar barnen i 

förskolan vid arbetslöshet redan då. I undersökningen framkom att det är en förutsättning att 

ha en barnomsorgsplats, för att kunna söka arbete aktivt och för att kunna påbörja en eventuell 

anställning. Några arbetssökande föräldrar beskriver förskolan som en social mötesplats där 

de får möjlighet att träffa andra vuxna, både pedagoger och andra föräldrar.  

 

För att föräldrar ska kunna känna sig trygga och med gott samvete kunna lämna sitt barn på 

förskolan behöver de veta att den är av god kvalitet (Andersson, 1990a). Enligt Broberg 

(1996) och Gustafsson (2002) är det viktigt att föräldrarna är nöjda med hur barnet tas om 

hand. De menar att en förälder som är hemma med sitt barn utan att egentligen trivas med det 

förmodligen inte är en bra förälder, samtidigt som en arbetande förälder som lämnar sitt barn i 

förskolan och ser det som en nödlösning inte heller är det. 

Barnets behov av förskolan 
Föräldrarnas syn på barn och barnomsorg beror på vilka behov de anser att barnet har. Det 

finns enligt Persson (1994) två olika synsätt på barnets behov: 

• Projektsyn – barnet utvecklas tillsammans med andra människor och har behov av mycket 

stimulans utifrån. 

• Symbiossyn – tryggheten i familjen är viktigast för barnet och därför tillfredsställs barnets 

behov bäst hemma med familjen. 

 

Gustafsson (2002) menar att barn behöver både tid med sina föräldrar och tillgång till en bra 

förskola. Barn behöver andra barn och vuxna, eftersom det inte är så många familjer hemma 

blir det svårt att tillfredsställa det behovet om barnet inte har en förskoleplats. Hwang (1996) 

menar att ju äldre barnet blir desto viktigare blir det att träffa andra barn och vuxna, men att 

även små barn har utbyte av varandra. Enligt Hwang var uppfattningen förr att barn under tre 

år inte har någon glädje av andra barn, eftersom de är för egocentriska och inte har förmågan 

till socialt samspel med andra barn, men det har visat sig att också riktigt små barn har glädje 

av att träffa andra barn. Att små barn har utbyte av andra barn framgår också i Michélsens 

(2004) undersökning. Hon har studerat 1-3 åringars samspel med varandra. Samspel känne-
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tecknas av ett barn som väcker intresse hos ett annat barn genom sin aktivitet. Ofta handlar 

samspelet om att härma varandra, glädjen i att träffa ett annat barn, leka tillsammans och 

ibland om att ta en attraktiv leksak från ett annat barn. Eftersom barnets språk ännu inte är så 

utvecklat använder de till stor del sitt kroppsspråk i samspelet. Intresse och glädje dominerar i 

samspelet, men även ilska och missnöje förekommer. 

 
Att delta i glädjedialoger med andra jämnåriga barn liksom att mötas 
med intresse är sannolikt en social erfarenhet som påverkar barnens 
identitet och självbild positivt både på kort och lång sikt. Det är troligt 
att barn som har positiva och glädjefulla erfarenheter av samspel med 
barn fortsätter att söka sig till barn. (Michélsen, 2004, s 132-133) 

 
Redan från födseln är vi människor sociala varelser som har ett behov av att tillhöra en social 

gemenskap, känna tillhörighet och ingå i ett sammanhang (Stening, 1999). Små barns sociala 

förmåga utvecklas särskilt i samspelet med jämnåriga barn, därför är det viktigt med stabila 

kamratkontakter (Broberg, 1996). Barn behöver också få leka. Det är leken i sig som är 

viktigast, genom att lära sig leka får barnet en förmåga att förflytta sig mellan olika världar 

med hjälp av fantasin (Knutsdotter Olofsson, 2003). 

 
Lek är inte bara lek. Lek är barnets sätt att lära sig klara livet och förstå 
världen. Lek leder till gott kamratskap. Lek leder till utveckling på alla 
områden /.../ (Knutsdotter Olofsson, 2003, s 137) 
 

Leken är betydelsefull för barnets utveckling, i leken stimuleras barnets intellektuella, 

språkliga, känslomässiga och sociala utveckling (Knutsdotter Olofsson, 2003). Barnet har 

även ett behov av att vara sedd, att vara trygg, att vara behövd och att duga. Om dessa 

grundbehov tillfredsställs skapas en grundtrygghet hos barnet, vilket ger goda utvecklings-

möjligheter (Stening, 1999). 

 

Förskolan sedd ur olika perspektiv 
Vid en positiv syn på förskolan ser föräldern fördelar som att barnet utvecklas och får 

kamrater i förskolan. Om föräldern har en negativ inställning till förskolan så kommer nack-

delarna i centrum, exempelvis de stora barngrupperna och personalomsättningen (Kärrby, 

1992). 

Fördelar med förskolan 
Förskolan är en plats där barnen skapar sociala relationer till andra barn. Det sociala nätverket 

utvidgas, barnet lär känna både andra barn och andra vuxna (Strandell, 1999). Även Persson 
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(1994; 1998) ser förskolan som en social mötesplats därför att det inte finns så många barn 

hemma på dagtid. Föräldrarna i Gars (2002) undersökning menar att förskolan ger barnet en 

förmåga att klara sig bra även senare i livet, där det är viktigt att fungera i grupp och kunna 

hävda sig. I förskolan får barnet mer kamrater, de lär sig olika saker, de utvecklar sitt språk 

och sin sociala kompetens samt blir mer framåt. Liknande tankar anger föräldrarna i Perssons 

(1994; 1998) studie. I den studien pekar föräldrarna på att barnet genom att vistas i förskolans 

miljö får större möjligheter att klara sig i dagens tuffa samhälle. Barnet får utveckla sin 

sociala kompetens genom att ingå i en grupp, kommunicera med och inför andra barn och 

göra aktiviteter tillsammans med dem. Det har visat sig att blyga barn kan bli öppnare genom 

att vistas i förskolan.  

 
För att barnen ska klara sig bra måste de lära sig att ta för sig, att vara 
sociala och öppna, men också att hålla på sin rätt och inte vika undan. 
De föräldrar som hade en positiv inställning till daghem hade också 
förhoppningar om att daghemsmiljön skulle ge barnen den kompetens 
de behöver. För vissa föräldrar var det en kompetens som inte hemmet 
kunde ge, och daghemsvistelsen fungerade som ett komplement, för 
andra var daghemsmiljön snarare en förlängning av vad man gjorde i 
hemmet. (Persson, 1998, s 128)  
 

Sommer (1997) menar att förskolan är ett viktigt komplement till familjen som har en positiv 

och utvecklande funktion om kvaliteten upprätthålls. Ivarson Jansson (2001) undersökte under 

åren 1990-1995 föräldrars uppfattningar om hur förskolan kompletterar hemmet. En stor 

andel föräldrar menade att det viktigaste förskolan kompletterar hemmet med är att barnet får 

en möjlighet att utveckla sin sociala kompetens. Den sociala förmågan utvecklas i förskolan 

genom att barnet träffar många andra barn och vuxna. Barnet lär sig vara i grupp, respektera 

andra barn och vuxna samt lösa konflikter. Det framkom även i Ivarson Janssons under-

sökning att förskolan har andra fördelar jämfört med hemmet, till exempel stora lekytor och 

pedagogiskt material.  

 

Professor Bengt-Erik Andersson har i en långtidsstudie följt en grupp barn i 25 år. Under-

sökningen tog sin början i mitten av 1970-talet och Andersson ville följa barnens utveckling. I 

undersökningsgruppen ingick barn som började i förskolan före ett års ålder, i ett till två 

årsåldern, efter två årsåldern samt hemmabarn. När barnen var åtta år gjordes en uppföljning 

av hur det hade gått för barnen och det visade sig att barn som hade börjat i förskolan tidigt 

anpassade sig lättare i skolan, var kunskapsmässigt bättre och hade utvecklats mer socialt och 

känslomässigt än barn som börjat sent i förskolan eller varit hemma. Vid 13 års ålder var 
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barnen fortfarande kunskapsmässigt bättre och den sociala kompetensen var nu klart bättre 

bland barnen som börjat tidigt i förskolan. Vid 16 och 25 års ålder gick det fortfarande att 

utläsa en positiv utveckling (Andersson, 1990b; Andersson & Strander, 2002; Andersson, 

2005). Anderssons studie har kritiserats av bland annat Kihlbom (2003) och Kågeson (2005). 

Kihlbom menar att Anderssons positiva resultat inte går att överföra till dagens förskola, 

eftersom förutsättningarna har förändrats sedan 1970-talet. Kågeson anser att resultatet är en 

slump och det kan finnas andra orsaker till skillnaderna i barnens utveckling än vistelsen i 

förskolan. Andersson (2005) poängterar att förskolan är positiv för de flesta barns utveckling 

om verksamheten är av hög kvalitet, men han utvecklar inte vad han menar med hög kvalitet. 

Skolverkets (2005a) rekommendation för att uppnå en god kvalitet är att en barngrupp består 

av ungefär femton barn och har en personalstyrka på tre heltidstjänster. Beroende på 

barngruppens sammansättning kan skillnader förekomma mellan olika förskolor, exempelvis 

har små barn, barn i behov av särskilt stöd eller annat modersmål ett behov av att vistas i en 

liten grupp. Andra faktorer som kan stärka kvaliteten är kontinuitet i barngruppen och 

kompetent personal. 

Nackdelar med förskolan 
Förskolebarnet måste tidigt börja anpassa sig efter vuxenvärlden. När barnet börjar i förskolan 

måste det passa tider, följa vissa bestämda rutiner och verksamheter på ett helt annat sätt än 

tidigare (Zlotnik, 1999). Det är enligt Gars (2002) en nackdel att barnets vistelsetider i 

förskolan avgörs av föräldrarnas arbetstider och inte av barnets eget behov och vilja. 

 
Här kan arbetsmarknadens behov av föräldrarnas tid råka i konflikt 
med barnens behov när det gäller lämpligt lång vistelsetid på 
daghemmet. (Gars, 2002, s 30) 
 

Förskolan kan enligt Sommer (1997) ses som ett hot mot familjens funktion att ge sina barn 

en nära omsorg och uppfostran. Halldén (2003) menar att det finns en risk för att barnets 

behov av omsorg hamnar i skymundan i förskolan, eftersom verksamheten numera sätter 

lärande och kompetens i fokus. Ivarson Jansson (2001) framhåller att de stora barngrupperna i 

förskolan försvårar möjligheterna att ta hänsyn till alla barns individuella behov och 

önskemål, oftast kan hänsyn bara tas till de barn vars behov är mer synliga och påtagliga. 

 
Verksamheten blir en kompromiss där förhoppningsvis ”de flesta” får 
en tillfredsställande vistelsetid. Den bygger på att ett stort antal barn 
har likartade behov och kan följa en generell planering. (Ivarson 
Jansson, 2001, s 144) 
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Gars (2002) konstaterar att det finns en viss oro bland föräldrar med barn i förskolan att det 

egna barnet inte blir synligt i verksamheten och att konkurrensen om personalens 

uppmärksamhet är hård, på grund av de stora barngrupperna. De yngsta barnen får mest 

uppmärksamhet, medan de äldre barnen glöms bort, upplever föräldrarna i hennes intervjuer. 

Enligt Zlotnik (1999) medför en stor barngrupp att möjligheten för barnet att få enskild 

kontakt med en vuxen i förskolan är minimal. Johansson (2003) konstaterar att pedagogerna i 

förskolan under de senaste åren fått ansvar för fler administrativa och praktiska uppgifter än 

tidigare, samtidigt som antalet barn i grupperna har ökat. Därför är det ibland svårt för 

pedagogerna att hinna med alla krav och att förverkliga målen i läroplanen, särskilt om det 

inte är någon kontinuitet i personalgruppen och om den består av många med otillräcklig 

utbildning. 

 

Stora barngrupper och långa dagar gör barnen stressade. Många förskollärare anger i en 

undersökning, som Kågeson (2005) refererar till, att både barn och deras föräldrar är mer 

stressade än tidigare. I förskolan visar sig stressen i form av stökigare barngrupper och hög 

ljudnivå. Både Hindberg (2004) och Kågeson (2005) menar att den höga ljudnivån skapar 

stress och irritation och försvårar även förmågan till koncentration och kommunikation, vilket 

kan leda till försämrat lärande. I förskolan utsätts barn och pedagoger för en ljudnivå på 

ungefär 80 decibel. När ljudet överstiger 85 decibel finns risk för hörselskada enligt Hindberg 

(2004). Tinnitus och hörselskador hänger samman med buller. Tinnitus är numera nästan lika 

vanligt bland barn som vuxna och det kan vara en konsekvens av den höga ljudnivån på 

förskolor. En annan nackdel med att många barn vistas tillsammans är att sjukdomar lätt 

sprids. Infektionssjukdomar är vanligare bland förskolebarn än hemmabarn, särskilt bland de 

yngsta barnen. En svensk undersökning visar att hemmabarn är förkylda 2-4 gånger på ett år 

medan förskolebarn är förkylda 8-12 gånger på ett år. Enligt en dansk studie beror 30 % av 

barnens infektioner på förskolevistelsen (Kågeson, 2005). Sjukdomar är vanligast i 

småbarnsgrupperna, däremot i de åldersblandade grupperna med barn mellan 1-5 år var 

barnen mycket friskare. Vid en jämförelse mellan Ur & Skur förskolorna och de ”vanliga” 

förskolorna visade det sig att de förstnämndas barn var mycket friskare, kanske beroende på 

att dessa barn är utomhus mer, med minskad smittorisk till följd (Hindberg, 2004). 
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Metodbeskrivning 
Vårt syfte är att undersöka hur föräldrar uppfattar behovet av förskolan och dess konsekvenser 

för barnet. Det var därför naturligt att intervjua föräldrar med barn i förskolan om detta. I 

följande avsnitt beskrivs förberedelser, genomförande och bearbetning av intervjuerna. 

 

Förberedelser av intervjuerna 
Innan vi kunde påbörja vår undersökning krävdes en hel del planering och förberedelser, 

bland annat att förbereda frågor och finna intervjupersoner. 

Metodval 
Vi valde att göra kvalitativa intervjuer, eftersom det är en bra metod för att undersöka 

människors olika uppfattningar, i vårt fall föräldrars uppfattningar om förskolan (Johansson & 

Svedner, 2004; Kvale, 1997; Trost, 2005).  

 
Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför 
inte prata med dem? I ett intervjusamtal lyssnar forskaren till vad 
människor själva berättar om sin livsvärld, hör dem uttrycka åsikter 
och synpunkter med sina egna ord, får reda på deras uppfattning om 
den egna arbetssituationen och familjelivet, deras drömmar och 
förhoppningar. (Kvale, 1997, s 9) 

 
I kvalitativa intervjuer bör intervjupersonen få styra samtalet utifrån intervjuns tema. Syftet är 

att undersöka hur personen tänker och resonerar kring temat, det är just den personens 

uppfattning som är intressant (Kvale, 1997; Trost, 2005).  

Frågeguide 
Vid kvalitativa intervjuer finns inte ett förutbestämt frågeformulär med frågor som ställs i 

samma ordning till alla, men intervjun ska ändå vara väl planerad. En frågeguide behöver 

konstrueras som visar vilka olika frågeområden som ska tas upp vid intervjun. Alla 

frågeområden ska behandlas i samtliga intervjuer, men i vilken ordning och omfattning 

bestäms till stor del av den intervjuade (Johansson & Svedner, 2004; Kvale, 1997; Trost, 

2005). Vår frågeguide bestod endast av stödfrågor och stödpunkter som hjälp för vårt eget 

minne vid intervjuerna, därför anser vi att ingen annan har nytta av att se den och beskriver 

istället innehållet i vår frågeguide. Den behandlade till största delen föräldrars möjlighet att 

bestämma hur barnet ska tas om hand, vad barn och föräldrar behöver samt vilka 

konsekvenser förskolan får för barnet. Vi hade för avsikt att fråga om hur föräldrarna 

upplevde sitt eget behov av förskolan samt den egna viljan och möjligheten att vara hemma 
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med barnet. Ett annat syfte var att få vetskap om hur de tänkte kring barnets behov av 

förskolan, på vilket sätt förskolan kan ha betydelse och vilka färdigheter som kan utvecklas 

samt om det är skillnad på barnets behov av förskolan i olika åldrar. Vi ville veta vad 

föräldrarna uppfattade som fördelar och som nackdelar med barnets förskolevistelse. Vi ville 

också fråga om vad de trodde anledningen var till att alltfler barn går i förskolan och vad de 

tänkte om att förskolan numera är till för alla barn. Några andra viktiga punkter var vilken 

verksamhet föräldrarna ansåg att förskolan skulle bestå av, vilken betydelse personalen hade 

samt vikten av utbildad personal. 

Pilotintervjuer  
Vi gjorde varsin pilotintervju med en person i bekantskapskretsen som har barn i förskolan, 

båda två var kvinnor. Anledningen till att vi valde att göra pilotintervjuer var att vi ville prova 

vår frågeguide, öva oss på att intervjua samt få en uppfattning om tidsåtgången för en intervju. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades, vilket gjorde att vi i en datautskrift kunde ta del 

av varandras intervjuer och på så sätt diskutera dem. Vi ansåg att pilotintervjuerna gick bra 

och därför valde vi att använda även dem som underlag vid analysen av resultatet. 

Intervjupersoner 
Vi ville undersöka vilken uppfattning föräldrar har om förskolan, ett kriterium var att de 

skulle ha barn i förskolan just nu. Vi kontaktade två förskolor, som ligger i olika kommuner, 

och fick hjälp av pedagogerna att lämna ut ett brev till alla föräldrar med barn på dessa 

förskolor. I brevet presenterade vi kortfattat oss själva och vårt examensarbete samt bad 

föräldrarna kryssa i om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju eller inte. Vi är inte 

säkra på det exakta antalet brev som delades ut, men enligt våra beräkningar fick mellan 80 

och 90 familjer vårt brev. Vi fick svar från 25 familjer, varav 15 hade kryssat i att de kunde 

tänka sig att delta i en intervju. Det kan finnas flera olika anledningar till att så få lämnade in 

svar. Det kan till exempel bero på att föräldrarna endast hade en vecka på sig att svara eller att 

vi var otydliga med att vi ville ha in svar oavsett om det var ett ja- eller nej-svar. Det kan 

också vara så att det känns onödigt eller genant att lämna in en lapp om man inte vill delta. De 

föräldrar som kryssat i att de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju tog vi kontakt med 

per telefon och kom överens om tid och plats för intervjun. Det var då två föräldrar som tyvärr 

inte längre hade möjlighet att delta. Därför blev det 13 intervjuer med föräldrar från dessa 

förskolor, varav tolv kvinnor och en man.  
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Genomförande av intervjuerna 
Ingen intervju är den andra lik, även om syftet är detsamma. Det är därför viktigt att fundera 

över vilken betydelse dessa olikheter kan få för intervjun. 

Intervjuernas förutsättningar  
Vid intervjuerna var endast en av oss, och den intervjuade, närvarande. Intervjuerna ägde rum 

på olika platser utifrån vilka möjligheter som fanns att tillgå och vad som passade bäst för 

föräldern. Intervjuerna gjordes på barnets förskola, på förälderns arbetsplats, i ett arbetsrum 

på vårt universitet, i den intervjuades hem eller i intervjuarens hem. Såsom Trost (2005) 

påpekar har alla platser för- och nackdelar, men alla våra intervjuer har kunnat genomföras 

utan större störningsmoment fastän barn i några enstaka fall har varit närvarande. Vi kan inte 

se att intervjuplatsen har påverkat intervjuns utgång på något särskilt sätt. Samtliga intervjuer 

spelades in på band och pågick i 20-40 minuter. 

Etiskt förhållningssätt 
Innan intervjuerna påbörjades informerade vi om vårt examensarbete. Vi berättade att vi ville 

undersöka föräldrars uppfattningar om förskolan och att det var just deras tankar och åsikter 

som vi var intresserade av. Vi informerade om att de hade rätt att avbryta intervjun eller välja 

att inte svara på någon fråga. Vi poängterade att de skulle vara anonyma i vårt arbete, inga 

namn eller andra igenkänningstecken skulle finnas med. Vi frågade om de godkände att 

intervjuerna spelades in på band, vilket alla intervjupersonerna gjorde. Anledningen till att vi 

ville spela in intervjun var att vi då inte behövde anteckna och därför lättare kunde 

koncentrera oss på intervjun. Vi betonade att ingen annan än intervjuaren skulle lyssna på 

bandet och att bandet sedan skulle förstöras (Johansson & Svedner, 2004; Kvale, 1997; Trost, 

2005). 

Intervjuernas upplägg 
Kvalitativa intervjuer innebär att intervjupersonen till stor del får styra intervjun, därför såg 

upplägget på våra intervjuer väldigt olika ut. Alla frågeområden behandlades, men i vilken 

ordning och omfattning varierade. Samtliga intervjuer hade samma inledningsfråga, även om 

den inte alltid formulerades exakt likadant, denna fråga löd: ”Vad tror du det är som styr 

föräldrars val mellan att vara hemma med barnet eller ha barnet i förskolan?”. Svaret på denna 

fråga avgjorde hur vi gick vidare i intervjun. 

 
I den kvalitativa intervjun är endast frågeområdena bestämda, medan 
frågorna kan variera från intervju till intervju, beroende på hur den 
intervjuade svarar och vilka aspekter denne tar upp. Syftet med den 

 12



kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande 
svar som möjligt om det intervjun behandlar. (Johansson & Svedner, 
2004, s 25) 

 
Vi försökte ställa öppna frågor och lyssna aktivt på svaren, för att på så sätt kunna ställa 

följdfrågor som gjorde att föräldrarna utvecklade sina svar. 

 

Bearbetning av intervjuerna 
Efter att alla intervjuerna hade genomförts började det mest tidskrävande arbetet, nämligen att 

transkribera och analysera materialet. 

Transkribering 
Alla intervjuerna transkriberades, eftersom det underlättar analysarbetet att ha intervjuerna i 

skriftlig form. Vi lyssnade på de intervjuer vi själva genomfört och skrev ut dem i princip 

ordagrant, dock utelämnades vissa stakningar och upprepningar samt våra egna hummanden 

för att uppmuntra den intervjuade att fortsätta. Ibland utelämnades också vissa delar som inte 

var relevanta för undersökningen samt delar som kändes privata och som skulle kunna avslöja 

identitet. De delar som utelämnades ansåg vi inte ha betydelse för vår undersökning och 

därmed gick ingen viktig information förlorad. Kvale (1997) skriver om svårigheten med att 

göra om muntligt tal till skriftlig form och menar att en transkribering innebär en viss tolkning 

av det som har sagts i intervjun, men vi försökte att inte tolka intervjusamtalet när vi skrev ut 

det. Det är tidskrävande att transkribera, en intervju tog mellan två och fem timmar att skriva 

ut. 

Analys och redovisning 
Vi hade totalt 15 intervjuer som underlag för analysen, inklusive två pilotintervjuer. Trost 

(2005) poängterar att det inte finns några färdiga tekniker för hur kvalitativa intervjuer 

bearbetas utan att den egna fantasin och kreativiteten får avgöra tillvägagångssättet. Vi läste 

igenom samtliga intervjuer och diskuterade sedan vilka olika områden som intervjuerna 

bestod av, dessa olika områden betecknades med en egen färg. Därefter läste vi intervjuerna 

igen och markerade, med hjälp av färgpennor, vilka avsnitt i intervjun som tillhörde de olika 

områdena. Sedan tog vi ett område i taget och jämförde hur föräldrarna resonerade. Trost 

(2005) menar att en undersökning inte ska innehålla jämförelseord om den ska vara helt och 

hållet kvalitativ. Men vi tyckte det var relevant om en viss uppfattning endast kom från en 

förälder eller om den delades utav flera föräldrar, eller kanske till och med av alla föräldrar, 

därför redovisar vi det i resultatavsnittet. Alla intervjuer fick en bokstavsbeteckning, från A 
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till O. Intervjupersonerna kallas därför i arbetet för förälder A, förälder B och så vidare. 

Samtliga föräldraintervjuer användes i analysen, men det finns inte citat med från alla. När 

flera har haft liknande tankar har ett citat valts ut som sammanfattar uppfattningen på ett bra 

sätt. De citat från intervjuerna som finns i resultatavsnittet har i vissa fall redigerats en aning 

för att bli mer lättlästa och för att skydda identiteten, men utan att innehållet har förvrängts. 

Det betyder att utfyllnadsord har tagits bort och att ofullständiga meningsformuleringar ibland 

har gjorts om. Enligt Kvale (1997) och Trost (2005) är det bra att redigera citaten och göra om 

dem från talspråk till skriftspråk, de menar till och med att det är oetiskt mot intervjupersonen 

att göra direkta citat från talspråket. 
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Undersökningens resultat 
I den här delen redovisas resultatet av våra kvalitativa intervjuer med föräldrar till barn i 

förskolan. Vi hade inte för avsikt att undersöka föräldrarnas livssituation, men vid inter-

vjuerna framkom ändå att våra intervjupersoner lever under olika förhållanden. De flesta 

föräldrarna arbetade, men det fanns även arbetslösa och föräldralediga representerade. Även 

familjestorlek och boendeformer varierade. Föräldrarna har gett uttryck för liknande tankar 

oberoende av sin livssituation, därför ansåg vi inte att den hade betydelse i den här under-

sökningen. Vi har försökt beskriva och tolka vad som sagts i intervjuerna och sammanställt 

resultatet under olika rubriker. 

 

Förskolan – valmöjlighet eller nödvändighet? 
De flesta föräldrarna tar upp de ekonomiska svårigheterna med att kunna vara hemma med sitt 

barn under en längre tid än det första året. Det är ofta pengarna som styr valet mellan att vara 

hemma med barnet eller att ha barnet i förskolan, därför tycker vissa att det egentligen inte är 

något val.  

 
Helt och hållet en ekonomisk fråga, hade man haft råd hade man varit 
hemma med barnen istället. (förälder A) 
 

Några föräldrar betonar att om deras ekonomi hade varit bättre skulle de vilja ha kortare 

arbetsdagar för att kunna vara hemma mer med sina barn, medan andra säger att de hade velat 

vara hemma tills barnet blev två eller tre år.  

 
Jag hade nog gjort så i alla fall, om jag hade haft ekonomisk möjlighet 
så skulle jag ha varit hemma tills de var två år båda två och sen bara 
jobbat femtio procent i några år. (förälder B) 

 
Många av de intervjuade menar att möjligheterna att vara hemma var större förr. En anledning 

till detta tror föräldrarna är den ekonomiska situationen, som gör att det inte längre är möjligt 

att vara hemma så länge som en del kanske skulle vilja. En förälder tror dock att det är fullt 

möjligt att vara hemma med sitt barn genom att sänka sin materiella standard. När maxtaxan 

infördes så blev det billigare att ha barnet i förskolan och det tycker många är positivt, men 

det underlättar knappast ekonomin för de föräldrar som vill vara hemma med sina barn.  

 

Vi kan genomgående i våra intervjuer se att det har blivit självklart idag att barn ska gå i 

förskola. Det har fått till följd att inte så många familjer är hemma på dagtid, därför är det 
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svårt både för barnet och för föräldern att få sina sociala behov tillfredsställda om föräldern 

väljer att vara hemma med sitt barn.  

 
Idag så vet man vad förskolan bidrar med, att det inte bara är 
barnpassning utan att det är en viktig pedagogisk del. (förälder D) 
 

Det är numera accepterat i vårt samhälle att barn är i förskolan, det är snarare ovanligt om det 

inte är så, konstaterar en del föräldrar. Rätten för arbetslösas och föräldraledigas barn att vara 

i förskolan anses därför vara positiv, eftersom alla barn då har tillgång till förskolan.  

 

Behovet av förskolan 
Det går att se behovet av förskolan ur två olika synvinklar. Föräldrar behöver förskolan 

framför allt för att kunna arbeta, medan barnet först och främst behöver förskolan för att få 

träffa andra barn.  

Föräldrars behov av förskolan 
Många föräldrar känner ett starkt behov av att veta att barnet är tryggt, har roligt och trivs på 

förskolan under tiden som de arbetar. Nästan alla föräldrar som vi intervjuat betonar vikten av 

att arbeta, under förutsättning att de trivs med det, eftersom de då får möjlighet att utveckla 

sig själva. Några tror sig därmed bli bättre föräldrar.  

 
Jag tror att många slits mellan att känna skuld över att vara bra 
föräldrar och samtidigt kunna göra karriär. Jag ser det inte på det sättet 
utan jag ser det som att mår man som förälder bra, så blir man en bra 
förälder. (förälder E) 

 
En del föräldrar känner att ett års föräldraledighet räcker, sedan vill de tillbaka ut i arbetslivet. 

Andra är rädda för att förlora sin attraktivitet på arbetsmarknaden om de är hemma för länge 

och därför väljer de att börja arbeta igen. Vissa föräldrar tycker att det är roligt att komma 

tillbaka till sitt arbete men vill vara hemma så mycket som möjligt med barnet och väljer 

därför att deltidsarbeta. Förskolan ses som en möjlighet för föräldrar att fortsätta arbeta, 

särskilt för kvinnor som oftast är de som är hemma med barnet.  

 
Trots allt så lever vi lite mer jämlikt och yrkeslivet är viktigare idag än 
det var förr. Man måste se till det också – att bevara sin ställning. 
(förälder D)     

 

Om man har ett arbete så vill man inte riskera att förlora det, eftersom arbetslösheten är hög 

idag. I och med att arbetslösa får ha sina barn i förskolan har möjligheten att kunna söka och 
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ta ett jobb underlättats, men somliga tycker att 15 timmar är för lite tid för att hinna söka 

arbete aktivt. Ett fåtal föräldrar tror dock att tiden inte alltid utnyttjas på rätt sätt utan att vissa 

gör andra saker istället för att söka arbete. För arbetslösa handlar det oftast om att föräldern 

behöver tid utan sitt barn, när det gäller föräldralediga så ställs oftast barnets behov av kontakt 

med sina kamrater i centrum. Men det finns även några enstaka föräldrar som anser att de 

behöver tid för sig själva och det nya barnet, därför tycker de att det är skönt att få lämna bort 

det äldre barnet ett par timmar. 

Barnets behov av förskolan 
Samtliga föräldrar betonar att barn behöver träffa andra barn, få kompisar och leka. Flera 

anser det även viktigt att barn får träffa andra vuxna än mamma och pappa. Barnet mår bra av 

att träffa andra människor uttrycker några föräldrar. Alla tycker det är bra att förskolan är till 

för alla barn, även om föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga, eftersom barnet då har 

möjlighet att behålla kontakten med kompisarna. 

 
Nu när vi har varit hemma med bebisen längtar hon väldigt mycket till 
dagis. Hon skiner upp som en sol när jag säger att det är dagisdagar 
nu. Hon har sitt sociala liv där och sina kompisar och sina rutiner. Jag 
kan se att hon definitivt har ett behov av att vara där. (förälder K) 

 
De 15 timmar, som föräldralediga och arbetslösa har rätt till varje vecka, tycker många 

föräldrar är precis lagom för att tillfredsställa barnets behov. Men det finns även de som 

menar att 15 timmar inte motsvarar alla barns behov, eftersom barn har olika stort behov av 

förskolan. De flesta föräldrarna understryker att inget barn mår bra av att ha för långa dagar i 

förskolan, i många fall är det föräldrarnas arbetstider som styr och inte barnets behov. Hur 

stort behovet är beror dels på barnets personlighet, men även barnets ålder. Flertalet föräldrar 

anser att barn under två år inte har något behov alls eller ett väldigt litet behov av förskolan, 

på grund av att föräldrarna då är viktigast för barnet. 

 
Jag tycker inte att barnet har så stort behov av förskolan upp till två- 
eller treårsålder, då tycker jag att mammor och pappor fyller det 
bättre. (förälder H) 

 
Vissa föräldrar tror ändå att det lilla barnet kan trivas och ha roligt på förskolan, men barnet 

har inte så stort utbyte av andra barn utan leker mest själv och skulle därför lika gärna kunna 

vara hemma. Medan andra föräldrar menar att små barn visst har ett behov av förskolan och 

andra barn. Det lilla barnet stimuleras av att iaktta och härma de äldre barnen, vilket de kan 

lära sig mycket av. De får även utlopp för sin energi och har roligt. Föräldrarna är överens om 
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att ju äldre barnet blir desto större blir barnets behov av förskolan, eftersom det blir viktigare 

med kompisar och att ha mer rörelse omkring sig. De leker mer avancerade lekar tillsammans 

och kräver mer stimulans från både barn och vuxna. Barnet är intresserat av att lära sig nya 

saker och det ställer ett helt annat krav på pedagogerna, än i arbetet med det yngsta barnet. 

Föräldrarna menar att barns behov av tillsyn och stimulans varierar i olika åldrar. 

 

Förskolan sedd ur olika perspektiv 
Barnet påverkas på olika sätt genom att vistas i förskolemiljön, vilket kan ses ur olika 

perspektiv. De flesta föräldrarna kan se både för- och nackdelar med förskolan. 

Fördelar med förskolan 
Förskolan ger barnet möjlighet att träffa andra barn och leka, detta tycker föräldrarna är 

viktigt. Barnet har ett större urval av lekkamrater, eftersom det finns många barn i samma 

ålder. Det ses också som en fördel att det finns barn i olika åldrar, särskilt för det yngre barnet 

som kan se upp till det äldre barnet och på det sättet lära sig mycket. Det finns flera olika 

färdigheter som utvecklas bättre och snabbare i förskolan än i hemmet menar många föräldrar.  

 
När barnet har gått på dagis ett tag så märker man skillnad från när 
man var hemma med barnet. Man ser att barnet växer, den lilla 
människan blir större på något sätt. (förälder N) 

 
Föräldrarna har märkt att särskilt barnets språk ofta utvecklas fortare när de är i förskolan 

eftersom behovet av att kunna uttrycka sig så att andra förstår är större. Att behärska språket 

är en fördel för att kunna hävda sig i en grupp. Genom att vara i en gruppverksamhet lär sig 

barnet att visa hänsyn, känna empati, vänta på sin tur, hjälpa andra, dela med sig och lösa 

konflikter. Barnet får lära sig hantera relationer till andra barn och vuxna, det vill säga vad 

som är ett accepterat beteende. De flesta föräldrarna har nämnt att den sociala kompetensen är 

väldigt viktig i dagens samhälle och det är därför bra att barnet börjar bygga upp den tidigt. 

Det är också viktigt att barnet blir självständigt, att de klarar sig lite mer utan mamma och 

pappa samt får ha sitt eget lilla liv på förskolan. Där får de lära sig att plocka undan efter sig, 

klä på sig själva och äta själva, vilket leder till en ökad självständighet. Det är nästan en 

förutsättning att barnet har utvecklat en viss självständighet innan skolan börjar. Flera 

föräldrar tycker att det är viktigt att barnet har fått en vana av att vara i grupp och har 

utvecklat sin sociala kompetens före skolstarten. Det kan även vara bra om barnet, utifrån eget 

intresse, har fått bekanta sig med sådant som de kommer att möta i skolan. Därför tycker de 

att det är bra att alla fyra- och femåringar nu har fått den möjligheten genom att allmän 
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förskola infördes. Ett fåtal föräldrar anger att de tycker det är bra om barnet redan i 

förskoleåldern lär sig att man måste ta för sig för att komma någonstans i vårt samhälle.  

 
Jag vill inte skydda mitt barn från det som finns därute, utan ge honom 
bra verktyg för att kunna finna sig tillrätta i den miljö han vistas i. Det 
är hans generation och de villkor som han kommer att växa upp under 
och jag vill att han ska få bra förutsättningar att klara sig i det 
sammanhanget. (förälder E) 

 
Enligt dessa föräldrars uppfattning speglar förskolan den verklighet som barnet kommer att 

växa upp i och därför är det bra för barnet att vara i förskolan. 

 

Det finns en stor tillgång på olika slags material i förskolan, till exempel böcker, leksaker och 

estetiskt material. Ofta finns det stora ytor, både utomhus och inomhus, som barnet kan röra 

sig på och därmed utvecklas motoriken. Barnet får i förskolan möjlighet att prova på många 

olika saker, framför allt estetiska uttrycksmedel som exempelvis sång, teater, dans, rörelse, 

målning och annan skapande verksamhet. Detta är något som många föräldrar känner att de 

inte själva kan ge sitt barn i samma utsträckning. Genom att barnet ser vad andra barn och 

vuxna gör på förskolan så stimuleras barnet att själv pröva. Nästan alla föräldrar poängterar 

den fria lekens och utevistelsens betydelse för barnet. Det är också positivt att göra utflykter, 

eftersom barnet då får nya upplevelser och erfarenheter. Samlingar, gruppaktiviteter och 

temaarbeten är en viktig del av förskolans verksamhet, men det får inte blir för mycket 

aktiviteter menar vissa föräldrar, barnet måste också få möjlighet till lugn och ro. Det är en 

fördel om personalgruppen fungerar bra tillsammans och arbetar mot samma mål, eftersom 

det då är lättare att utforma en bra förskoleverksamhet. Några föräldrar ser vikten av att 

personalen, genom utbildning eller erfarenhet, har kunskap om barns utveckling och kan 

upptäcka om barnet har olika problem eller brister och i så fall stödja barnet på rätt sätt.  

Föräldrarna är oeniga om hur viktigt det är med utbildad personal. En del tycker att personlig 

lämplighet är viktigast och att utbildning är ganska oviktigt. Medan andra tycker utbildning är 

av stor betydelse, därför att de då har en teoretisk grund att falla tillbaka på, även om de också 

värdesätter de personliga egenskaperna. 

Nackdelar med förskolan 
En stor nackdel är att det oftast är för lite personal i förhållande till antalet barn i dagens 

förskolor menar nästan alla föräldrar. På vissa ställen är det ofta mycket vikarier vilket kan 

leda till otrygghet och sämre kvalitet. Många föräldrar tror inte att personalen hinner med att 

se alla barn och ge dem den uppmärksamhet som de behöver. Några föräldrar är särskilt 
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oroliga för att det lilla barnet inte får en grundtrygghet på samma sätt i förskolan som hemma. 

Det finns även en viss oro för att barn kan bli utstötta utan att personalen märker det, vilket 

kan bero på för lite personal och för stora barngrupper. 

  
Det är ju det att det är stora grupper och inte så mycket personal så de 
kanske inte har tid att se alla barnen under en och samma dag, de 
behöver även få den uppmärksamheten varje dag. (förälder F) 

 
En förälder är orolig för att de stora barngrupperna leder till att barnet får en ”roll” såsom 

skrikig, bråkig eller tystlåten, vilken kan följa med barnet upp i skolåldern. Flertalet föräldrar 

har märkt att barnet ofta är sjuk, vilket de tror hänger samman med att så många barn vistas 

tillsammans och lätt smittar varandra med diverse sjukdomar. De stora barngrupperna gör det 

också svårt för barnet att få möjlighet till lugn och ro, eftersom miljön är väldigt stressig och 

stimmig. Detta kan göra att vissa barn blir rastlösa när de är hemma, eftersom de är vana vid 

att det händer så mycket runt omkring dem på förskolan. Barnet påverkas av den livliga 

miljön och därför blir ofta ljudnivån hög.  

 
En stor nackdel är ljudnivån på dagis. Det märks väldigt väl när han 
kommer hem från dagis att han skriker mycket mer, han måste 
bekräfta sig på något sätt. Det är en nackdel att man måste hävda sig 
på det sättet. (förälder C) 

 
Många barn har långa dagar och måste vistas i den högljudda miljön under en stor del av 

dagen. Barnet är tvunget att gå till förskolan även om det inte alltid har lust, därför att barnet 

måste anpassa sig efter föräldrarna och deras arbetstider. Miljön kan även ge upphov till 

konflikter mellan barnen. De lär sig också dåliga saker av varandra som till exempel att slåss 

och säga fula ord. Ibland uppstår det problem när föräldrar har olika syn på uppfostran, om 

vad barnet får och inte får göra, eftersom barnen tar efter varandra. En förälder uttrycker att 

det kan finnas en risk att personalen i förskolan tar över föräldrarnas roll, vilket kan medföra 

att föräldrar förlorar självförtroendet när det gäller att ta hand om och stimulera sitt barn. 
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Sammanfattande diskussion 
När samhället var i behov av arbetskraft förändrades synen på förskolan. Det framställdes då 

som positivt för barnet att gå i förskola, medan det tidigare hade setts som ett hot mot 

relationen mellan mor och barn (Gars, 2002; Persson, 1998; Skolverket; 1998). Vi tycker det 

är intressant att inställningen till förskolan förändrades på grund av arbetsmarknadens ökade 

behov av arbetskraft och funderar på hur synen på förskolan hade sett ut i dag om 

förhållandena hade varit annorlunda. Det har blivit alltmer självklart att barn ska gå i förskola, 

det ses som något naturligt som inte ifrågasätts. Vi har märkt att attityden nu är den att 

föräldrar inte ska vara hemma med sitt barn utan barnet ska gå i förskola. Det har på senare år 

betonats från samhället att förskolan är en viktig pedagogisk verksamhet. Vid införandet av 

läroplanen höjdes förskolans status och förskolan blev en del i utbildningssystemet 

(Utbildningsdepartementet, 1998).  

 

Förskolan – valmöjlighet eller nödvändighet? 
Det verkar allmänt vedertaget i dagens samhälle att barn ska gå i förskola, vilket de flesta 

föräldrar som ingick i vår studie instämmer i. Genom en reform har samtliga barn nu fått 

tillgång till förskolan och en möjlighet att ta del av förskoleverksamheten. Detta betonar att 

förskolan har betydelse för barnets utveckling och lärande (Skolverket, 2003; 2004).  I vår 

undersökning framkommer att föräldrarna tycker det är bra att alla barn nu har möjlighet att 

utnyttja förskolan. Däremot önskar många föräldrar att möjligheten att kunna vara hemma 

med sitt barn vore större. De flesta föräldrarna nämner de ekonomiska svårigheterna med att 

vara hemma längre än det första året. Enligt föräldraledighetslagen har en förälder rätt att vara 

föräldraledig i ett och ett halvt år, men ersättningen sjunker väsentligt efter ungefär ett år. En 

förälder som har ett barn under åtta år har rätt att sänka sin arbetstid med 25 % 

(Försäkringskassan, 2004; 2005).  Några föräldrar uttrycker att de skulle vilja ha kortare 

arbetstider, men att det är svårt ekonomisk att arbeta deltid. De upplever att möjligheterna att 

vara hemma med sitt barn var större förr, men en förälder tror att det är möjligt även idag om 

familjens materiella standard sänks. Vi är övertygade om att det handlar mycket om vad 

familjen prioriterar, för många tror vi det är möjligt att ha kortare arbetsdagar för att kunna 

vara hemma mer med sitt barn. Detta tycker vi skulle vara det ultimata eftersom barnet då får 

mer tid med sina föräldrar, samtidigt som både barn och föräldrar får sitt sociala behov 

uppfyllt.  
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Behovet av förskolan 
I våra intervjuer uttrycks det att både barn och föräldrar har ett behov av att träffa andra 

människor. De har ett socialt behov som är svårt att tillfredsställa om de inte har ett arbete 

respektive en förskola att gå till. Stening (1999) menar att vi människor är sociala varelser 

redan från födseln.  

Föräldrars behov av förskolan 
Nästan alla föräldrar i vår undersökning påpekar att de har behov av sitt arbete för att få 

stimulans. En del föräldrar tycker att ett års föräldraledighet räcker, sedan längtar de tillbaka 

till arbetslivet. Medan andra föräldrar är rädda för att förlora sin attraktivitet på arbets-

marknaden om de är hemma för länge. Enligt Gustafsson (2002) har många föräldrar numera 

en yrkesutbildning och vill inte släppa kontakten med arbetslivet under flera år. Vissa 

föräldrar i intervjuerna menar att de blir bättre föräldrar om de får möjlighet att utveckla sig 

själva i sitt yrke. Även Andersson (1990a) anser att arbetet är betydelsefullt för att bli en 

bättre förälder, vilket också Gustafsson (2002) anser under förutsättning att föräldern känner 

sig tillfreds med att barnet är i förskolan. Det vi tycker är viktigt är just detta att föräldrarna 

trivs med sin situation. I vår studie framkommer att arbetslösa föräldrar har behov av 

förskolan för att kunna söka arbete aktivt. Detta konstaterar även Olsson (1997), men tillägger 

också att förskolan kan bli en social mötesplats för föräldern. Det visar sig att föräldrarna i 

våra intervjuer anser att arbetslösa behöver tid utan sitt barn, medan föräldralediga i första 

hand ser till barnets behov av att hålla kontakt med sina kompisar.  

Barnets behov av förskolan 
Alla föräldrar poängterar att barn behöver förskolan för att få möjlighet att träffa andra barn, 

leka och få kompisar. Det som kan tyckas märkligt med vår undersökning är att barnets behov 

av omsorg inte har tagits upp. För oss är det självklart att barnet är i behov av omsorg och vår 

tolkning av föräldraintervjuerna är att även de ser omsorgen som något underförstått, även om 

det inte uttalas med ord. Halldén (2003) uttrycker sin oro över att omsorgen tycks inta en 

mindre roll idag då lärandet och barnets kompetens har hamnat i fokus. Vi känner inte någon 

oro för detta, eftersom vi tror att omvårdnaden om barnet alltid kommer att vara i centrum, 

även om lärandet nu har fått större utrymme. Flera föräldrar är tveksamma till om små barn 

bör vara i förskolan. De anser att föräldrarna är viktigast tills barnet är två eller tre år, 

eftersom små barn inte har utbyte av andra barn och leker mest själva. Enligt Hwang (1996) 

fanns förr en uppfattning om att små barn inte har utbyte av andra barn, men vi kan genom 

intervjuerna konstatera att en del föräldrar fortfarande har den föreställningen. Hwang (1996) 
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och Michélsen (2004) menar att forskning visar att små barn har glädje av andra barn. När det 

gäller de små barnens vistelse i förskolan kan vi i vårt material se uttryck för båda de syner 

som Persson (1994) kallar symbiossyn och projektsyn. Med symbiossyn menas att familjen är 

viktigast för barnet, medan projektsyn innebär att barnet behöver stimulans utanför familjen. 

När föräldrarna talar om äldre barn går endast projektsynen att utläsa. Alla föräldrar är 

överens om att förskolan blir viktigare ju äldre barnet blir, vilket också Hwang (1996) håller 

med om. Det har forskats mycket kring små barn i förskolan, men vi har inte funnit någon 

forskning som fokuserat enbart på de äldre barnen i förskolan. Fastän det säkert är de äldre 

barnens behov som blir åsidosatta, eftersom de yngre barnens behov är mer akuta. Att de äldre 

barnen glöms bort framkommer också i Gars (2002) undersökning.  

 

Förskolan sedd ur olika perspektiv 
Generellt sett är föräldrarna i vår undersökning positiva till förskolan, men samtidigt är de 

väldigt kluvna i sina åsikter eftersom de kan se både för- och nackdelar med förskolan. De 

aspekter som tas upp påminner mycket om tidigare föräldraundersökningar som gjorts (Gars, 

2002; Ivarson Jansson, 2001; Persson, 1994).  

Fördelar med förskolan 
Förskolan framställs som en social mötesplats av både Persson (1994) och Strandell (1999) 

samt i våra intervjuer. Föräldrarna poängterar särskilt barnets möjlighet att träffa andra barn 

och skapa kamratrelationer i förskolan. Genom att vistas i en grupp lär sig barnet hantera 

relationer till andra människor och därmed utvecklas den sociala kompetensen. I dagens 

samhälle upplever föräldrarna att social kompetens är en viktig egenskap och därför är det bra 

att barnet tidigt får börja bygga upp den. Ivarson Jansson (2001) konstaterar att det viktigaste 

förskolan kan komplettera hemmet med är att barnet får utveckla sin sociala kompetens. En 

annan fördel med förskolan som nämns av Ivarson Jansson är de stora lekytorna och 

tillgången på material, vilket också framkommit i våra intervjuer. Föräldrarna menar vidare 

att det är positivt att barnet får möjlighet att prova på många olika estetiska uttrycksmedel. I 

förskolan stimuleras barnet att själv prova olika saker genom att de ser vad andra barn och 

vuxna gör. Föräldrarna anser att det är en fördel om barnet har lärt sig vara i grupp, utvecklat 

en viss självständighet och social kompetens innan skolan börjar. I en långtidsstudie med barn 

födda under 1970-talet konstateras att barn som börjat tidigt i förskolan hade lättare för att 

anpassa sig i skolan och hade kommit längre i sin utveckling både kunskapsmässigt och 
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socialt än andra barn (Andersson, 1990b; Andersson & Strander, 2002; Andersson, 2005). Vi 

tror att förutsättningarna har förändrats en hel del sedan barnen i undersökningen gick i 

förskolan och därför är det synd att ingen uppföljande studie har gjorts till exempel på 1990-

talet. Det vore intressant att se om samma positiva resultat visar sig igen. Anderssons slutsats 

har kritiserats för att den inte är överförbar till hur verkligheten på förskolorna ser ut idag 

(Kihlbom, 2003) och att det kan finnas andra orsaker till skillnaderna i barnens utveckling 

(Kågeson, 2005). Andersson (2005) menar att förskolan är bra för de flesta barns utveckling 

under förutsättning att verksamheten är av god kvalitet. Detta kan vi instämma i, men det 

framgår i våra intervjuer och i vår litteraturgenomgång att det ibland är svårt att uppfylla 

kvalitetskraven.  

Nackdelar med förskolan 
Enligt Johansson (2003) beror personalens svårigheter att förverkliga läroplanen på att 

ansvarsuppgifterna har ökat, samtidigt som barngrupperna har blivit större. Ivarson Jansson 

(2001) framhåller att de stora barngrupperna gör att det är svårt att ta hänsyn till alla barns 

individuella behov och önskemål. Det finns hos våra föräldrar en oro för att barnet inte får den 

uppmärksamhet de behöver i förskolan, på grund av att det är för lite personal i förhållande 

till antalet barn. Vår tolkning av både intervjuer och litteratur är att de stora barngrupperna är 

den största bidragande orsaken till nackdelarna med förskolan. Kågeson (2005) anser att dessa 

stora barngrupper i kombination med långa dagar gör barnen stressade, vilket visar sig i form 

av stökigare barngrupper och hög ljudnivå. Föräldrarna i vår undersökning har märkt att 

barnet påverkas av den livliga miljön och blir högljudd även i hemmet. Vissa barn har en 

tendens att bli rastlösa när de är hemma därför att de är vana vid att det händer så mycket 

omkring dem i förskolan. Det är svårt för barnet att få lugn och ro i förskolan på grund av att 

de stora barngrupperna gör att det blir en stressig miljö. Vi tror att det skulle kunna vara 

möjligt att minimera dessa konsekvenser genom att organisera verksamheten och personalen 

annorlunda. Det går kanske inte att påverka antalet barn och pedagoger i grupperna, men göra 

det bästa av situationen till exempel genom att samarbeta med andra avdelningar, dela upp 

barnen i mindre grupper och utnyttja de ytor som finns både inne och ute. Att så många barn 

vistas tillsammans gör att de lätt smittar varandra med olika sjukdomar och flertalet av våra 

föräldrar har märkt att deras barn ofta är sjukt. Kågeson (2005) skriver att infektions-

sjukdomar är vanligare bland förskolebarn än bland hemmabarn. Hindberg (2004) konstaterar 

att barn som vistas mycket utomhus håller sig friskare. Utevistelse menar även vi är bra för 

barnets hälsa, beroende på att det oftast är större ytor att röra sig på och friskare luft. Ljud-
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nivån blir inte heller lika intensiv utomhus och smittorisken borde vara mindre eftersom 

barnen inte leker lika tätt tillsammans som inomhus. 

 

Studiens yrkesrelevans och tillförlitlighet 
Vi anser att för pedagoger i förskolan är det viktigt att känna till att föräldrar kan ha olika 

uppfattningar och åsikter om förskolan. Barnets vistelse i förskolan kan väcka många känslor 

hos föräldrarna, exempelvis glädje och förhoppningar, oro och skuldkänslor. Genom att 

intervjua föräldrar tycker vi oss ha fått en större förståelse för föräldrars situation och hur 

föräldrar kan resonera kring förskolan. Föräldrarna i vår undersökning har gett uttryck för en 

mängd olika tankar och många av åsikterna delas av ett stort antal föräldrar. Det kanske är en 

viss sorts föräldrar som låter sig intervjuas, därför finns det säkert flera uppfattningar som vi 

inte har fått fram. Vi tycker oss ha fått fram en ganska bred bild trots att endast femton 

föräldrar intervjuades, men kanske kan vi inte uttala oss om föräldrars uppfattningar generellt. 

I vår studie framkom inga resultat som förvånande oss, dessutom påminde resultatet om vad 

tidigare föräldraundersökningar visat, därför anser vi att vår undersökning är tillförlitlig. En 

intressant uppföljning skulle vara att undersöka hur föräldrar som valt att inte ha sitt barn i 

förskolan resonerar. Det vore även spännande att studera om det finns någon skillnad i 

föräldrars uppfattningar om förskolan beroende på deras livssituation, det vill säga om de är 

arbetslösa, föräldralediga eller yrkesarbetande.  

 

Slutsats med anknytning till frågeställningar 
När vi nu avslutningsvis återgår till våra frågeställningar tycker vi att de är belysta. Kortfattat 

kan sägas att föräldrar ser förskolan som en nödvändighet, först och främst av ekonomiska 

skäl, men även för att tillfredsställa både barnets och föräldrars sociala behov. Föräldrar har 

ett behov av att få stimulans genom sitt arbete, medan barnet har ett behov av att träffa andra 

barn och leka. Den största fördelen som förskolevistelsen medför är att barnet är tillsammans 

med andra barn och därmed utvecklar sin sociala kompetens. De stora barngrupperna i 

förhållande till personaltätheten är den största nackdelen med förskolan, eftersom det för med 

sig många andra problem. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förskolan i många fall 

uppfattas som en nödvändighet, men att det samtidigt innebär många möjligheter för barnet. 
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