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Sammanfattning  
Syftet med studien är att kartlägga orsaker till vad som ligger till grund för föräldrars aktiva val av förskola. 
Under litteraturgenomgången lyfter vi fram två teorier angående individens val följt av tidigare forskning och 
studier inom ämnet. Genom litteraturen fick vi en djupare förståelse för vad som styr valet och vilka argument 
föräldrar i tidigare forskning haft i det aktiva valet av förskola. Detta gav en grund till vår empiriska studie. I 
den empiriska delen tog vi reda på nio föräldrars argument för valet av en I Ur och Skur-förskola för sitt barn. 
Vi genomförde en kvalitativ studie med djupintervjuer som metod. Analysen av intervjuerna resulterade i olika 
teman som representerade orsaker och argument inför dessa föräldrars val av en I Ur och Skur-förskola. Det 
visade sig att det inte endast var pedagogiken som styrt valet utan tillsammans med andra faktorer som geogra-
fiskt läge och pedagogers bemötande utgjordes en helhet. Vår slutsats är att föräldrarnas argument var individu-
ella och att personliga erfarenheter och värderingar hade betydelse för det aktiva valet av förskola. 
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Inledning 
Hur kommer det sig att vissa föräldrar gör ett aktivt val av förskola för sitt barn? Har det akti-

va valet att göra med ett allmänt engagemang hos föräldrarna när det gäller barnets tid på för-

skolan? Enligt Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1999) har den som mål 

att arbeta i ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrarna. Det är förskolans och för-

äldrarnas ansvar att i samarbete arbeta för barnets utveckling, där pedagogisk verksamhet, 

omsorg och fostran bildar en helhet. Men hur ska föräldrarna gå tillväga för att från början ta 

det första viktiga steget mot samarbete och samverkan? Kanske genom att göra ett aktivt val 

av förskola, men vilka föräldrar gör överhuvudtaget ett val och varför?  

 

 

Bakgrund 
Inför valet av förskola finns det idag olika alternativ inom den kommunala och privata sek-

torn, med olika specialiserade pedagogiska inriktningar eller filosofier, till exempel Montes-

sori, Waldorf och Reggio Emilia. Ett annat alternativ är utomhuspedagogik och I Ur och 

Skur-förskolor. Intresset väcktes hos oss under utbildningen för varför föräldrar gör ett aktivt 

val av förskola i allmänhet samt väljer en förskola med speciell pedagogisk profil. Med aktivt 

val menar vi när föräldrarna har en tanke bakom och gjort vissa överväganden inför valet av 

förskola. Det kan till exempel vara valet av en pedagogisk profil.   

 

I vår egen studie har vi intervjuat föräldrar som har barn på en I Ur och Skur-förskola som 

drivs i privat regi av ett personalkooperativ. För att ta reda varför föräldrar gjort ett aktivt val 

av förskola genomförde vi intervjuer med föräldrar på en förskola där vi antog att de gjort ett 

aktiv val. Vi antog detta för att förskolan har en speciell pedagogik samt att vi visste att för-

skolan är efterfrågad och har lång kö. Detta bör betyda att föräldrarna engagerat sig för få en 

plats på förskolan för sitt barn, och har i och med det gjort ett aktivt val. Genom intervjuer tog 

vi reda på dessa föräldrars argument inför sitt aktiva val av förskola.  

 

Vi är intresserade av förskolan och har därför i vår studie fokuserat på föräldrars val av för-

skola. Vi har uppmärksammat att det inte finns så mycket aktuell forskning kring varför för-

äldrar gör ett aktivt val av förskola. Däremot finns det litteratur om friskolor och varför för-

äldrar väljer det. Utifrån litteraturen om föräldrars val av skola har vi dragit paralleller till 
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föräldrars val av förskola. Eftersom vi har ett föräldraperspektiv på vår egen studie anser vi att 

argumenten för valet av skola går att applicera på valet av förskola.  

 

En avgränsning som studien har är att inte alla föräldrar har möjlighet att välja förskola. Detta 

kan bero på att alternativen av förskolor är få på platsen familjen bor, samt långa köer. Vi har 

också haft i åtanke att studien endast handlar om valet av förskola, inte valet mellan olika sor-

ters barnomsorg som till exempel barnflicka och dagmamma. 
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Syfte och problemformuleringar 
Syftet med denna undersökning är att kartlägga orsaker till vad som ligger till grund för för-

äldrarnas aktiva val av förskola. Med följande frågeställningar konkretiseras syftet.  

 

• Vilka är föräldrars argument inför det aktiva valet av förskola? 

• Vilka orsaker och argument hade föräldrarna i vår empiriska undersökning inför valet 

av förskola för sitt barn? 
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Litteraturgenomgång 
Till att börja med i litteraturgenomgången förklaras begrepp som är viktiga för studien. Sedan 

följer en bakgrund till förskolans och det fria valets uppkomst. Vidare beskrivs teorier om val 

följt av tidigare forskning om föräldrars val av förskola och skola. 

 

 

Begrepp 
Under denna rubrik förklarar vi några begrepp som ofta förekommer i vår uppsats. Dessa för-

klaringar av begreppen ger förhoppningsvis en större förståelse för studien och hur vi tänker 

och resonerar.  

 

Enskild eller privat förskola: Enskild barnomsorg beskrivs i Pedagogisk uppslagsbok 

(1996) som en verksamhet som drivs av privat initiativ. Den privata förskolan kan från kom-

munen beviljas medel om de inte tar ut oskäliga avgifter. 

 

Fristående skolor (friskolor, privatskolor, enskilda skolor): Drivs av en enskild huvud-

man. Regleras av skollagen och måste uppfylla grundskolans allmänna mål. (Andreasson, 

1996)  

 

Personalkooperativ: Kärrby (1996) har beskrivit personalkooperativ på följande vis, ”drivs i 

form av en ekonomisk eller ideell förening, stiftelse eller bolag, och leds av en styrelse som 

består av personal” (s. 472-473).  

 

Föräldrakooperativ: Kärrby (1996) har beskrivit föräldrakooperativ på följande vis ”drivs av 

föräldrar i form av en ekonomisk eller ideell förening, stiftelse eller bolag, och leds av en sty-

relse” (s. 207). 

 

Pedagoger: Med pedagog menar vi alla som arbetar inom förskolan i barngrupp såsom lärare, 

förskollärare och barnskötare. I Svenska ordboken (1999) står det att en pedagog är en person 

som ägnar sig åt pedagogik och har en förmåga att lära ut och förklara. 
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Förskolans framväxt 
Följande kapitel handlar om hur historien och politiken har format dagens förskola. Vi beskri-

ver förskolans framväxt i Sverige och de förändringar som skett.  

Förskolans historia 
Martin Korpi (2006), ämnesråd på utbildningsdepartementet, skriver i en publikation 

(U06:027) från utbildningsdepartementet om förskolans framväxt i Sverige. Den har sedan 

mitten av 1800-talet följt samhällets utveckling. När industrialiseringen satte fart och efterfrå-

gan på arbetskraft blev större, fick även kvinnorna bidra med sin arbetskraft. Då fick många 

småbarn vistas utan vuxen tillsyn. För de ensamstående mammorna som var mest utsatta 

fanns barnkrubban. Barnkrubborna drevs av privata stiftelser och kyrkliga församlingar och 

finansierades av donationer och välgörenhet.  

 

I början av 1900-talet kom influenser från Tyskland om Kindergarten eller de så kallade barn-

trädgårdarna, skriver Martin Korpi (2006). Det innebar att barnen skulle vårdas som plantor, 

de skulle växa i en anpassad miljö. Under tre till fyra timmar om dagen vistades barnen i 

barnträdgården i pedagogiskt syfte som ett komplement till hemmiljön. Det var privatpersoner 

som drev den verksamheten och den finansierades till en början med avgifter, därför kom bar-

nen främst från välbärgade och bildade familjer. Senare startade folkbarnträdgårdarna som 

vände sig till alla föräldrar. Verksamheten drevs ofta av liberala kvinnor som ville bidra till 

samhället genom att ge barnen en stimulerande barndom. Ett annat mål var att skapa harmoni 

mellan de olika samhällsklasserna. Under 1930-talet skulle barn till förvärvsarbetande kvinnor 

vistas i storbarnkammare då kvinnorna arbetade, även andra barn skulle få vistas där några 

timmar per dag. Verksamheten skulle drivas av välutbildad personal och ge barn från alla 

samhällsklasser samma utvecklingsmöjligheter. De första statsbidragen betalades ut till dag-

hemmen år 1944 (Martin Korpi, 2006). 

 

Under 1960- talet utökades behovet av barnomsorg. Detta ledde till en utbyggnad av verk-

samheterna inom kommunerna och en framåtsträvande pedagogisk anda rådde. Demokrati, 

jämställdhet och solidaritet blev nyckelord för verksamheten och den skulle vara en förskola 

för alla barn, oberoende av fysiska, psykiska och ekonomiska förhållanden (Martin Korpi, 

2006). 
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Enligt Martin Korpi (2006) har barnomsorgens utveckling i Sverige följt den politiska utveck-

lingen och är i ständig förändring i linje med vilken regering som är styrande. Under 1980-

talet ville de borgerliga partierna öka privatiseringen av förskolan för att minska kostnaderna. 

Den socialdemokratiska regeringen ställde sig emot detta då de ansåg att det skulle leda till 

ekonomiskt utnyttjande. Sundell (1995) skriver också om den ökade privatiseringen som skett 

sedan 1980- talet och om förskolans förändringar. En följd av privatiseringen menar Sundell 

är att föräldrarna har större frihet att välja förskola till sitt barn. 

 

 

I Ur och Skur och Utomhuspedagogik 
Idag står inte valet bara mellan privat och kommunal förskola, valet står även mellan försko-

lor med olika pedagogiska inriktningar. Exempel på olika pedagogiska inriktningar är Mon-

tessori, Waldorf och Reggio Emilia. Ytterligare en inriktning är I Ur och Skur som grundar 

sig i utomhuspedagogik. Under denna rubrik ges en beskrivning av I Ur och Skur-verksamhet 

och utomhuspedagogik. Detta i och med att i den empiriska delen av studien intervjuas föräld-

rar som har barn på en I Ur och Skur-förskola om deras aktiva val.  

 

År 1985 startades den första I Ur och Skur-förskolan med Friluftsfrämjandets metodik. I Ur 

och Skur-verksamheter inriktar sig på utomhuspedagogik (Drougge, 1999). Drougge menar 

att verksamheten I Ur och Skur ska uppfostra och undervisa barn i friluftslivets och naturens 

anda till förmån för miljön. Detta ska leda till att barnen får en förståelse för att det lilla i na-

turen har en betydelse för den stora helheten. Leken i naturen är ett viktigt redskap som ut-

vecklar barnets fantasi, språk och sociala samspel. Arbetssättet som I Ur och Skur-

verksamheten idkar är undersökande och pedagogen ställer stimulerande och öppna frågor 

som väcker intresse hos barnen. Pedagogen upplever, undersöker, upptäcker och agerar till-

sammans med barnen. Pedagogen ska även förmedla en naturkänsla till barnen vilket ska ge 

ökad kunskap om naturen och leda till miljömedvetenhet i vuxen ålder (Drougge, 1999). 
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Dahlgren och Szczepanski (1997), professor i pedagogik respektive universitetsadjunkt båda 

med intresse för utomhuspedagogik, definierar utomhuspedagogik enligt följande:  

 

I normativ bemärkelse karakteriseras utomhuspedagogiken av handlingsinriktade läran-
deprocesser, ofta relaterade till aktiviteter i utemiljön. Dessa lärandemiljöer kan vara 
mer eller mindre ostrukturerade, ett oförutsett möte med det okontrollerade men i fysisk 
mening mer helhetsskapande sammanhang än klassrummets artificiella, ämnesindelade 
kontext. Helhetsupplevelse, tematisk integration och direktkontakt mellan den lärande 
och föremålet för lärande, utgör centrala aspekter av utomhuspedagogikens identitet (s. 
50). 

 

Den kunskap som utomhuspedagogiken ger och som tillägnas genom upplevelser kallar för-

fattarna, Dahlgren och Szczepanski, aktiv kunskap, alltså kunskap som är användbar. Utom-

huspedagogik kan ses som en yttre aktivitet som genom reflektion och leder till ett inre läran-

de och tänkande. Individen lär sig genom att delta aktivt i verksamheten. Vidare menar förfat-

tarna att lärandet inom klassrummets fyra väggar inte ger samma möjlighet till lärande som 

natur- och kulturmiljöer ger. Lärande som sker i en utmanande miljö stärker individens sin-

nesintryck. Om barn i förskolan och skolan redan tidigt får uppleva friluftslivets fördelar ger 

det större livskvalitet även i vuxen ålder (Dahlgren och Szczepanski, 1997).  

 

 

Teorier om val 
I följande kapitel tar vi upp två teorier om vad som påverkar individens val. Englunds (1995) 

ideologiska förklaring tar upp varför individen gör ett val av skola, framförallt mellan privat 

och kommunal. Englunds teori handlar om val av skola, men vi gör kopplingar till valet av 

förskola. Kjellman (2001) beskriver Bronfenbrenners ekologiska miljömodell om omgivning-

ens påverkan av den enskilde individens olika val i livet.  

 

Ideologisk förklaring  
Englund (1995), professor i pedagogik, påstår att föräldrarnas val av skola för sitt barn ibland 

görs utifrån ett ideologiskt perspektiv. Englund skriver att termerna ”public good”, det all-

mänt goda, och ”private good”, den enskildes bästa, kan tillämpas på det svenska utbildnings-

systemet. Valet mellan kommunal skola eller friskola kan ha sin grund i existentiella frågor, 

samt hur individen förhåller sig till och vilken inställning till staten denne har. Det beror på 

om den enskilda människan mest står för ”public good” eller ”private good”. 
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Englund (1995) menar i sin ideologiska teori att ”public good” har formats utifrån en social-

demokratisk grundsyn som det svenska utbildningssystemet är uppbyggt på. I detta system 

garanterar staten en likartad utbildning för alla och skolans innehåll styrs kollektivt. Under 

1980- talet påbörjades ett skifte i den svenska skolan från ett ”public good” förhållande till ett 

mer ”private good” förhållande. I systemet som bygger på ”private good” är det föräldrarna 

som gör ett val utifrån prioriteringar och framtidsbedömningar. I ett ”private good” system 

ges den enskilda familjen större medbestämmande i barnets skolgång. Detta leder till att det är 

föräldrarna som avgör barnets utbildning. En utveckling av barnomsorg och skola har skett, 

från kollektivet till den enskilda individen. Det betyder att en förändring har skett från ett so-

cialdemokratiskt sätt att se på demokratin till ett mer borgerligt sätt att se på demokratin. Där 

den enskilda individen, och där personlig påverkan på ett tydligare sätt ska kunna avgöra bar-

nets utbildning.  

 

Detta betyder alltså att de föräldrar som i sin grundsyn står för ”public good” är de som anser 

att i skolan bör alla ges samma förutsättningar där det är lika för alla. Står föräldern däremot i 

sin grundsyn för ”private good” anser den att valfriheten är viktig för att skolformen ska kun-

na anpassas efter det enskilda barnets behov. Detta kan ha betydelse för om föräldrarna väljer 

privat eller kommunal förskola och skola. 

 

 

Den ekologiska miljömodellen 
Kjellman (2001) skriver i sin avhandling om Bronfenbrenners1 ekologiska miljömodell som 

behandlar hur olika politiska beslut på olika nivåer påverkar den enskilda individen i olika 

sammanhang; till exempel barnet i förskolan. Teorin som Bronfenbrenner använder sig av ger 

ett helhetsperspektiv på varför människan handlar som hon gör och vad som påverkar henne. 

Teorin är uppdelad i fyra olika nivåer, mikro, meso, exo och makro. I centrum finns individen, 

det så kallade mikrosystemet. I den här nivån ses till vad individen gör och hur. Det som kän-

netecknar den här nivån är de roller och relationer som individen befinner sig i samt hur indi-

viden påverkar och påverkas av miljön. Individens beteende påverkas av vilka förväntningar 

som finns från omgivningen. 

 

                                                 
 
1 En rysk-amerikansk psykolog, född 1917, som såg till det sociala och kulturella sammanhanget i barnets ut-
veckling (Pedagogisk uppslagsbok, 1996). 
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En individ befinner sig varje dag i olika miljöer, exempelvis befinner sig ett barn bland familj 

och förskola. Detta kallas mesosystemet och omsluter mikrosystemet. Variationen och utbudet 

i mesosystemet påverkar individens utveckling. I exosytemet finns miljöer som individen inte 

har direktkontakt med, såsom bostadsort och kommunalpolitik. Individen påverkas indirekt av 

de beslut som tas men besluten har betydelse för individens utveckling. Ytterligare ett steg 

från individen finns makrosystemet, i det systemet räknas beslut som tas av regering och riks-

dag vilket i sin tur har kan ha betydelse för individens familj eller skola. Ett exempel på detta 

kan vara att privata förskolor beslutas att få samma ekonomiska förutsättningar som kommu-

nala (Kjellman, 2001).  

 

 

Tidigare forskning 
Detta kapitel handlar om tidigare forskning kring förändringarna och konsekvenserna av den 

ökade valfriheten. En del av kapitlet speglar vilka faktorer som styr föräldrarnas val av för-

skola och skola för sitt barn. Undersökningar kring konsekvenserna till det fria valet har gjorts 

i andra länder och tas upp under rubriken utländska studier. Sist i kapitlet presenteras tidigare 

undersökningar gjorda i Sverige. En del av forskningen i detta kapitel är gjord om valet av 

skola men vi anser att denna forskning är väsentlig även för valet av förskola.  

 

 

Förändringar i förskolan 
Sundell (1995) menar att från 1980- talet när privatiseringen av förskolor och skolor ökade 

skedde förändringar i dessa verksamheter. I och med privatiseringen ökar valfriheten för för-

äldrarna att välja förskola. Ytterligare förändringar är att förskolorna har fått tillåtelse att vara 

vinstdrivna samt att förskoleföreståndaren istället har blivit förskolechef och har fått ett större 

ekonomiskt ansvar. En annan förändring är att ansvaret för sexåringarna flyttats från barnom-

sorgen till skolan.  

 

I Sundells (1995) forskningsrapport beskrivs farhågorna som följer med förskolans föränd-

ringar. Rapporten visar att den pedagogiska kvaliteten sjunker samt att barn med behov av 

särskilt stöd inte får den hjälp de har rätt att få. Anledningen, skriver Sundell, kan vara att 

förskolecheferna har fått mindre tid till pedagogisk handledning och arbetsledning för den 

anställda personalen på grund av mer administrativt arbete och ett större ekonomiskt ansvar. 
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Enligt rapporten har fortbildningen bland personalen också minskat de senaste åren och följ-

den av detta blir då att kompetensen minskar bland de anställda och därav sjunker kvaliteten 

för barnen. Vidare skriver Sundell att segregationen ökar och de kommunala förskolorna blir 

kvar till dem som inte förmår sig att göra ett aktivt val. Detta kan i sin tur leda till att vissa 

förskolor får fler barn med sociala och pedagogiska problem.  

 

 

Följder av ökad valfrihet 
I Statens offentliga utredningar (SOU 1992:38), står det om konsekvenserna av den ökade 

valfriheten i skolan. Enligt utredningen är det initiativrika och omvärldsorienterade föräldrar 

som gör ett aktivt val och det har inte någonting med klasstillhörighet att göra. Det finns de 

som är initiativrika och vill ha en bra skola för sina barn inom alla grupper såväl bland välut-

bildade som i arbetarklassen. Damgren (2002) har tagit del av denna utredning från SOU i sin 

avhandling och tolkar att segregering uppstår i och med den ökade framväxten av friskolor 

och ökad valfrihet. Enligt Damgren har även segregeringen att göra med vilket bostadsområde 

familjen bor i, eftersom det är vanligt att föräldrar väljer den skola som ligger närmast bosta-

den och segregation är ett problem även inom bostadsmarknaden.  

 

I sin avhandling skriver Damgren (2002) att skolsituationen förändrats i och med friskolornas 

framväxt och att den inte längre är en skola för alla. Det har lett till att skolan numera ses ur 

ett marknadsperspektiv. Skolans roll och värdegrund har återigen blivit angelägen, där be-

greppen har förändrats från jämlikhet, likvärdighet och valfrihet till begrepp som segregation 

och följderna av den växande konkurrensen. Enligt Damgren är det svårt att se vilka konse-

kvenser detta får för vårt samhälle eftersom de undersökningar som gjorts inte varit objektiva. 

Utredningar har varit gjorda av staten och den för tillfället styrande regeringen som till viss 

del vill ha bekräftelse på att de beslut de tagits fungerar, eller utredningar gjorda av friskolor-

na själva.  

 

Nilsson (2002) diskutera fördelar och nackdelar med att föräldrar får välja skola för sitt barn. 

Hon påpekar att den utbildningspolitik som ger föräldrarna större valfrihet att välja skola ska-

par många vinnare men även förlorare. Förespråkare för valfriheten menar, genom att föräld-

rar får välja skola konkurreras de ”dåliga” ut och de populära skolorna uppmuntras. Dessutom 

anser förespråkarna att skolorna kan utnyttja föräldraengagemanget i den aktuella skolan när 
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föräldrarna redan gjort ett aktivt val. En nackdel är att antalet sökande kan variera och det kan 

därför bli svårt att planera verksamheten för pedagogerna. Det kan även bli ekonomiska kon-

sekvenser då de sökande flyttar och verksamheten blir kvar med allt för stora lokaler i förhål-

lande till gruppen.  

 

Lindblad (1999) professor i pedagogik, skriver i sin rapport om att valfrihet och konkurrens 

mellan skolor inte alltid leder till ökad kvalitet. Han menar att när det engelska skolsystemet 

1988 ändrades och det rådande statliga monopolet avbröts uppmanades hård konkurrens och 

tävlan skolor emellan. Föräldrarna gavs möjlighet att välja skola för sitt barn. Konkurrensen 

avsågs leda till att de mest framgångsrika skolorna skulle överleva. Fejan Ljunghill (1995) 

reporter på Lärarnas Tidning har gjort en intervju med Lindblad. I intervjun påstår Lindblad 

att valfriheten borde bygga på att skillnader mellan olika skolor ger en stimulerande tävlan 

och att marknadsstyrningen leder till bättre effektivitet och till högre kvalitet. Erfarenheter 

från England ger dock en annan bild.  

 

I Fejan Ljunghills (1995) intervju med Lindblad anser han att erfarenheterna först och främst 

visar på att segregationen ökat. Han menar även att stressen på lärare ökar och att samarbete 

lärare emellan och mellan olika skolor försämrats på grund av konkurrenstänkandet. Under-

visningen har påverkats genom att den blivit mer konservativ och likriktad. Detta beror på 

skolornas konkurrens där alla vill framstå som den bästa och goda skolan. De som i första 

hand utnyttjar valfriheten är de föräldrar som är välutbildade och ingår i medel- och överklas-

sen. För dessa föräldrar är utbildning och tradition viktigt och de har ofta en traditionell och 

konservativ syn på skolan. De vill att skolan ska vara som den var på deras tid och om då sko-

lan ska kunna konkurrera får den inte vara alltför nytänkande. Lindblad (1999) har skrivit om 

den individuella och kulturella konservatismen som råder i England som har påverkat skolan 

och lett till exkludering. Enligt Fejan Ljunghill (1995) anser Lindblad alltså att valfriheten i 

England inte leder till ökad mångfald utan tvärtom till skolor som måste lägga sig på en tradi-

tionell medelvägsnivå.  
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Faktorer som styr valet 
Det finns vissa förutsättningar för att ett val ska kunna göras skriver Fejan Ljunghill (1995). 

En av förutsättningarna är att föräldrarna får information om vilka alternativ som finns, vilka 

konsekvenser det får, och att det finns ett system som underlättar valet. Enligt Damgren 

(2002) har föräldrarnas medvetenhet om vilka val som finns en avgörande betydelse. Av det 

totala skolutbudet är det en liten del som utgörs av friskolor. Damgren påstår att den kommu-

nala skolan kan stå inför en förändring där de antingen behåller allt fler elever, eller så blir 

fler föräldrar medvetna om de alternativ som finns och efterfrågan på friskolor ökar.  

 

Damgren (2002) skriver vidare om föräldrars val av fristående skolor. Han menar att det öka-

de intresset för friskolor har olika orsaker. Dels finns det föräldrar som väljer friskolor för att 

de kommunala skolorna inte tillfredsställer deras önskan om pedagogiska behov, dels finns 

det de som vill ha en skola som gynnar personlighetsutvecklingen hos barnet. Ett annat skäl 

kan vara att de väljer bort den kommunala skolan för att de tycker att det är ”finare” att gå på 

privat skola. Det kan emellertid finnas skillnader i olika friskolors status. 

 

Dessutom skriver Damgren (2002) att för föräldrarna är det ofta en principsak att själva få 

välja skola för sitt barn. Det handlar ofta om själva rättigheten att få välja även om det är bar-

nens bästa som är av högsta prioritet. Damgren tycker att det handlar för mycket om antingen 

eller när det gäller friskolors existens. Men han tror att friskolan i framtiden genom diskussio-

ner och samhällsutveckling inte längre behöver uppfattas som ett hot utan kan komma att bli 

ett komplement till den kommunala verksamheten. 

 

Kjellman (2001) skriver om valfrihetsreformen i skolan, vilket har lett till att föräldrarna blivit 

skolans kunder och utbildningen ses som en vara. I rollen som konsument förväntas föräldrar-

na göra ett rationellt val av vara, i detta sammanhang alltså en skola. Idén med valfrihetsre-

formen är att höja undervisningsstandarden i skolan för att föräldrarna ska välja just den sko-

lan för sitt barn. Kjellman refererar till en undersökning från Skolverket, 1994:40, som tar upp 

vad föräldrar är intresserade av i valet av skola. Det framkommer att de främst vill välja en 

skola som ger goda kunskaper, en bra miljö och tar god hand om utsatta elever. 

 

Kjellman (2001) har även tagit del av utländsk forskning från USA där det lokala samhället 

har betydelse för hur föräldrar väljer skola åt sitt barn. Forskningen tyder på att när det i ett 
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samhälle är homogent i sociala och kulturella förhållanden väljer föräldrarna en skola nära 

hemmet. Om föräldrarna har en god ekonomisk situation väljer de ofta skola efter det program 

skolan erbjuder. Är föräldrarna lågutbildade och gör ett val åt sitt barn väljer de ofta en skola 

som ligger nära hemmet. 

Ståhle (1995) är förskollärare och högskoleadjunkt i metodik och pedagogik och har skrivit en 

rapport om bland annat föräldrars val av förskola. Hon skriver att det finns flera olika orsaker 

till hur föräldrarna gör sitt val och hur de tänker. Rapporten är resultatet av en undersökning 

gjord mellan 1993 och 1994 om hur och varför föräldrar valde förskola för sitt barn. 24 för-

skolor studerades och de var kommunala, föräldrakooperativ och Pysslingen förskolor AB.2 

Ståhle kom bland annat fram till att de föräldrar som valde en kommunal förskola för sitt barn 

värderade förskolans goda rykte samt hur de blivit mottagna vid besök. Även fysiska faktorer 

som förskolans storlek och antal avdelningar samt utemiljö hade betydelse för valet. Ståhle 

menar också att det är först när föräldrarna i kommunala förskolor får mer insyn och förståel-

se i verksamheten som de förstår betydelsen av utemiljön. Vidare skriver Ståhle att de föräld-

rar som valde föräldrakooperativ gjorde detta på grund av ledarskapet. Föräldrarna i föräldra-

kooperativet prioriterade hur förskolan styrdes framför närhet till hemmet och dess rykte. Re-

lationerna till personalen och andra föräldrar var viktigare än den fysiska miljön. 

 

Ståhle (1995) skriver vidare i sin rapport om varför föräldrarna väljer en förskola med en spe-

ciell pedagogisk inriktning. I undersökningen var alternativet en privat förskola med Montes-

soripedagogisk inriktning. Ståhle ville ta reda på om valet grundade sig i om föräldrarna hade 

satt sig in i pedagogiken och om den tillgodosedde barnets behov. Resultatet blev att det fanns 

föräldrar som dels hade skaffat sig kunskap om alternativen av förskolor och dels föräldrar 

som grundat sin uppfattning på andras åsikter. Den privata förskolan med speciell pedagogisk 

inriktning kunde ha lockat de föräldrar som var skeptiska mot den kommunala förskolans pe-

dagogiska tradition. Att förskolan var privat kunde vara större anledning till valet än den spe-

ciella pedagogiken. En slutsats Ståhle kom fram till i undersökningen var att föräldrarna med 

stor sannolikhet valde förskola efter egna förutsättningar och inte efter barnets behov. 

 

 

 

                                                 
 
2 Pysslingen förskolor startades 1986 av Electrolux som ville ordna barnomsorg för sina anställda. Dessa drevs i 
företagsform men i samarbete med kommunen. (Martin Korpi, 2006).  
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De alternativ som generellt uppkom som argument för valet av förskola i denna rapport var 

bland annat att: 

• förskolan låg nära hemmet  

• det gavs ett positivt intryck vid besök 

• föräldrarna hört positiva omdömen 

• familjen blev erbjuden plats 

• de kände andra föräldrar med barn i förskolan 

• förskolan hade en speciell inriktad pedagogik 

• förskolan hade ett visst antal avdelningar 

• förskolan låg nära arbetsplatsen 

• utemiljön var viktig 

(Ståhle, 1995 s. 29) 

 

I en annan studie gjord av Stockholm socialtjänsts Forsknings- och Utvecklingsbyrå (Sundell 

och Bennet, 1992) undersöktes vad som styrde föräldrarnas val av förskola för sitt barn. I rap-

porten kom de fram till att valet grundade sig på tre olika faktorer. Det var föräldrarnas egen 

syn på barnuppfostran, erfarenheter från den egna barndomen och vilken slags barnomsorg 

som vänner och bekanta har. I rapporten dras slutsatsen att för att föräldrarna ska kunna göra 

ett val måste de ha kännedom om barnets förmågor och behov, veta vilka olika alternativ som 

finns, och föra samman detta till ett tillfredsställande beslut. De kom även fram till att beslutet 

ofta fattas utifrån en liten del av all information, och att omedvetna behov också har betydel-

se. Det var även vanligt att själva beslutet gällande val av förskola tillslut grundade sig i för-

äldrarnas egna behov snarare än i barnets. 

 

 

Sammandrag av litteraturgenomgång   
Historia och politiska beslut har haft betydelse för hur dagens förskola ser ut idag. Förskolans 

framväxt i Sverige har sedan mitten av 1800-talet följt samhällets utveckling och idag kan 

föräldrar göra ett val av förskola för sitt barn. Valet står inte bara mellan privat och kommunal 

förskola utan även mellan förskolor med speciell pedagogisk inriktning. En sorts inriktning är 

utomhuspedagogik och I Ur och Skur. Drougge (1999) anser att I Ur och Skur-verksamheten 
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ska uppfostra och undervisa barn i friluftslivets och naturens anda till förmån för miljön, vil-

ket leder till att barnen får förståelse för naturen. Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att 

den kunskap som utomhuspedagogiken ger och som tillägnas genom upplevelser ger aktiv 

kunskap, alltså kunskap som är användbar. Genom att delta aktivt i verksamheten leder utom-

huspedagogik till inre lärande och tänkande.  

 

Enligt Englund (1995) och Kjellman (2001) finns det teorier som om vad som påverkar indi-

videns val. Englunds ideologiska teori ger en förklaring till varför individen väljer mellan 

privat och kommunal skola. Kjellman skriver om Bronfenbrenners teori om omgivningens 

påverkan av den enskilde individens olika val.  

 

Den tidigare forskningen angående föräldrars val av förskola beskriver förändringar och kon-

sekvenser som den ökade valfriheten medför. I utländska studier som gjorts kring det fria va-

let har segregering visat sig bli en av konsekvenserna. Litteraturgenomgången avslutas med 

tidigare undersökningar gjorda i Sverige om föräldrars val, och det har visat sig att faktorer 

som styrde valet bland annat var närhet till hemmet, förskolans storlek och bemötande från 

personal. 
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Metod 
Syftet med vår studie är att ta reda på vad som ligger till grund för att föräldrar gör ett aktivt 

val av förskola. För att ta reda på detta genomförde vi en kvalitativ undersökning med djupin-

tervjuer. Intervjuerna gjordes med föräldrar som valt en I Ur och Skur-förskola som drivs som 

ett personalkooperativ. I metodavsnittet kommer vi att ta upp hur vi genomfört vår studie. Vi 

börjar med att presentera metodvalet följt av en beskrivning av planering och genomförande 

av intervjuer. Detta följs av hur vi bearbetat och analyserat materialet samt etiska övervägan-

de och studiens tillförlitlighet. Avslutningsvis diskuteras metoden. Metodlitteratur har använts 

för att understödja arbetet med den empiriska studien. 

 

 

Metodval  
Den empiriska delen av studien består av en kvalitativ undersökning med intervjuer. Holme & 

Krohn (1991) skriver att en kvalitativ undersökning ökar informationsvärdet samt ger en dju-

pare och grundligare förståelse av den empiriska studien. Kullberg (2004) påpekar också vär-

det av kvalitativa studier. ”Inom kvalitativa vetenskapliga traditioner är intervjun ett vanligt 

redskap att använda för att synliggöra människors tankar och uppfattningar av fenomen i vår 

omvärld.” (s. 109-110). För att vårt material skulle resultera i rikare information genomförde 

vi intervjuer. Enligt Stukát (2005) ger intervjuer möjlighet att nå intervjupersonens tankar och 

åsikter. Genom denna metod används en frågeguide där det ges möjlighet att anpassa frågorna 

efter individen och ställa vidare följdfrågor. 

 

 

Inför intervjun 
Den första officiella kontakten med I Ur och Skur-förskolan som togs inför vår studie var ge-

nom ett e-postmeddelande (se bilaga 1) till en av föreståndarna. I meddelandet berättade vi 

om syftet med vår studie och arbetet vi ville utföra på förskolan. Dagen därpå ringde vi till 

föreståndaren för att försäkra oss om att informationen kommit fram. Vi fick klartecken och 

skrev därför ett missivbrev (se bilaga 2) till föräldrarna som sattes upp på barnens platser i 

tamburerna. I tamburerna sattes även en lista (se bilaga 3) upp där föräldrarna kunde skriva 

namn och telefonnummer för eventuellt intresse av deltagande i studien. Även i personal-

rummet sattes ett missivbrev (se bilaga 4) upp för att övrig personal skulle få ta del av infor-
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mation om vårt arbete. Efter ett par dagar besökte vi återigen förskolan och då hade tre föräld-

rar skrivit upp sig på intresselistan. För att få fler föräldrar att delta i vår studie tillfrågade vi 

dem vid hämtningen av sitt barn. När vi bokade tid för intervju fick föräldern själv bestämma 

tid och plats. Vi genomförde en pilotintervju för att upptäcka svagheter i frågehandledningen. 

Hartman (2003) menar att en pilotintervju bör utföras för att få bästa möjliga frågeformule-

ringar och kan göras på personer i undersökarens närhet. Den intervjuade vid vår pilotintervju 

hade svårt att svara på frågorna då hon hade barn på en kommunal förskola utan speciell pe-

dagogisk inriktning, vilket frågorna var anpassade för. Hon förstod dock frågorna och tyckte 

de var tydliga varpå vi använde oss av dem för de kommande intervjuerna. 

 

 

Intervjufrågor 
Inför intervjuerna utgick vi från vår frågeguide (se bilaga 5). Frågeguiden hjälpte oss att hålla 

oss till ämnet och att säkert få svar på det vi ville veta (Holme & Krohn, 1991). För att de 

frågeställningar som utgjorde syftet med vår uppsats, Vilka är föräldrarnas argument inför 

det aktiva valet av förskola? Varför valde föräldrarna i vår empiriska undersökning en för-

skola med utomhuspedagogisk profil åt sitt barn?, skulle besvaras i den empiriska delen for-

mulerade vi nio kvalitativa frågor att utgå ifrån. Frågorna utformades för att ge oss en inblick i 

hur föräldrar resonerar kring det aktiva valet av förskola samt vilka faktorer som styr. Genom 

litteraturen vi tagit del av har det framgått att olika faktorer spelat roll i valet, till exempel 

närhet till hemmet, positiva rykten och speciell pedagogisk inriktning (Ståhle, 1995). Detta 

var resultat från en undersökning gjord i början på 1990-talet. Genom intervjuerna tog vi reda 

på hur föräldrarnas prioriteringar ser ut och hur de förhåller sig gentemot litteraturen. Den 

sista öppna frågan avsågs för att respondenten inte skulle känna sig styrd i sitt svar och fram-

föra övriga tankar som inte inrymts i de tidigare frågorna. Avslutningsvis av intervjun ställde 

vi frågor som syftade till respondentens livssituation. Svaren på dessa frågor ansåg vi vara 

viktiga dels för att se skillnader och likheter respondenterna emellan och dels för att se om 

livssituationen haft betydelse inför valet av förskola.  

 

  

Intervjuernas upplägg 
Intervjun bör ske i en lugn och ohotad miljö där intervjupersonen får välja var intervjun ska 

utföras (Stukát, 2005). Vi gav därför föräldrarna möjlighet att välja plats för intervjun och 
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alternativen var på förskolan, i förälderns hem eller på arbetsplatsen, eller i uppsatsskrivarnas 

hem. För att få intervjupersonen att bli fokuserad och för att förstärka intervjuns innehåll är 

det viktigt att i början vid intervjutillfället klargöra syfte och mål (Kullberg, 2004). Vi berät-

tade att intervjun skulle komma att bestå av nio öppna frågor kring deras aktiva val av försko-

la och sedan avslutas med några personfrågor. Det klargjordes för den intervjuade att det inte 

var ett kunskapstest de skulle svara på utan att det var dennes tankar vi ville berätta om i vår 

studie. I samband med det informerades den intervjuade om möjligheten att avstå från att sva-

ra på en fråga eller att avsluta intervjun helt. För att säkert veta att den intervjuade var medve-

ten om att intervjun skulle spelas in frågade vi vid varje tillfälle om det gick bra. Vi talade 

även om att materialet skulle behandlas konfidentiellt och inte användas i annat syfte än till 

vår studie, samt att den intervjuade är anonym. Slutligen informerades om den beräknade ti-

den och vem av oss två som skulle ställa frågorna.  

 

 

Urval 
För att kunna besvara syftet med studien sökte vi upp en I Ur och Skur-förskola som drivs av 

ett personalkooperativ. Vi valde denna förskola dels för att den drivs i privat regi och dels för 

att den hade en speciell pedagogisk inriktning. Stukát (2005) menar bland annat att av tidsskäl 

måste ett visst urval göras i en undersökning. Det är viktigt att detta urval av intervjupersoner 

blir representativt för hela gruppen. Till urvalet informerades och tillfrågades alla 29 föräldra-

par på förskolan, detta för att ge alla en chans att anmäla sig på intresselistan. Utifrån denna 

lista var tanken att vi skulle göra ett representativ urval. Tre personer hade anmält sig, vilket 

gjorde att vi fick besöka förskolan och personligen ta kontakt med föräldrarna för att vid in-

tresse boka tid och plats för intervju. Vi tillfrågade åtta föräldrar varav sju ville delta i under-

sökningen. Sammanlagt fick vi tio intervjupersoner men under arbetets gång blev det ett bort-

fall. 

 

 

Etiska överväganden 
Inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning är det nödvändigt att ta hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1990). Till vår undersökning då vi intervjuade 

föräldrar tog vi fasta på de fyra allmänna huvudprinciperna, vilka är informationskravet, sam-

tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt informationskravet ska fors-
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karen informera intervjupersonen om vad deras deltagande i undersökningen medför. Vi be-

rättade innan intervjuerna för föräldrarna om deras villkor, om att det var frivilligt att delta 

och att det fanns möjlighet att avbryta intervjun. Samtyckeskravet menar att deltagaren i un-

dersökningen måste ange medgivande för deltagande. Den som deltar i undersökningen har 

rätt att själv bestämma hur länge de vill med medverka, samt avbryta utan att det resulterar i 

negativa konsekvenser. Undersökningsdeltagaren får inte utsättas för någon påtryckning och 

det får inte finnas några beroendeförhållanden mellan forskare och undersökningsdeltagare. 

När vi tillfrågade föräldrarna om de ville ställa upp på intervju fick vi ett muntligt medgivan-

de. Vi var tydliga med att påpeka att deltagandet var helt frivilligt och att föräldern hade rätt 

att säga nej eller avboka. Enligt konfidentialitetskravet måste alla uppgifter som undersök-

ningspersonerna ger behandlas konfidentiellt. Materialet måste avidentifieras och förvaras så 

att ingen utomstående kan ta del av det. Vår ljudinspelning av intervjuerna och det transkribe-

rade materialet förvarades oåtkomligt, samt att alla namn som förekom togs bort i transkribe-

ringen. Den fjärde forskningsetiska principen är nyttjandekravet. Det insamlade materialet får 

endast användas i forskningen, det får inte lånas ut i andra icke-vetenskapliga syften. Efter 

uppsatsens avslut raderades och förstördes samtliga intervjuinspelningar och transkriberingar. 

 

 

Bearbetning och analys av data 
Till att börja med transkriberade vi intervjumaterialet. Intervjuernas längd var mellan 10 och 

30 minuter långa. För att särskilja och underlätta arbetet med intervjumaterialet skrev vi ut 

varje transkriberad intervju på färgat papper, varje intervju fick en färg. Därmed namngavs 

varje förälder med en färg. När vi bearbetade och analyserade datan använde vi oss av Kvales 

(1997) empiriska fenomenologiska analysmetod. Den är uppdelad i fem steg. I första steget 

läses intervjuerna för att få en helhet. Under andra steget fastställs intervjupersonernas stånd-

punkter. I tredje steget formuleras de teman som är mest framträdande. I fjärde steget ställs 

frågor till ståndpunkterna utifrån undersökningens syfte. I det femte och sista steget knyts 

intervjuernas mest meningsfulla innehåll samman till en beskrivande text. Då vi läst intervju-

erna och fått en helhet av materialet klippte vi isär de olika svaren och markerade föräldrarnas 

ståndpunkter. Efter att ha tydliggjort ståndpunkterna delades de in i olika teman. Vi lade de 

utklippta svaren i högar som fick representera olika teman. I bearbetningens fjärde steg ställde 

vi svaren mot studiens syfte och frågeställningar för att få fram föräldrarnas tydligaste argu-

ment i valet av förskola. På så sätt fick vi en överblick över de mest väsentliga teman och ut-
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ifrån det kunde vi välja ut de mest relevanta. Avslutningsvis skrev vi studiens resultat kopplat 

till litteraturen i en bearbetad text.   

 

 

Reliabilitet och validitet 
Genom att ställa frågor om studiens pålitlighet, felkällor samt styrkor och svagheter får fors-

karen reda på studiens reliabilitet och validitet. Med reliabilitet menas kvaliteten på mätin-

strumentet i undersökningen. Validiteten avser det som är tänkt att mätas i studien. För att 

studien ska bli pålitlig krävs att mätinstrumentet är korrekt och det som är avsett att mätas 

mäts. Detta ger hög validitet och reliabilitet (Stukát, 2005). I vår studie var mätinstrumentet 

intervjuerna med föräldrarna, det var de som skulle delge oss resultaten till vår studie. De frå-

gor som ställdes i intervjun skulle ge användbar information för att ge hög validitet. Stukát 

nämner feltolkningar av frågor och svar mellan den intervjuade och intervjuaren samt yttre 

störningar som exempel på vad som kan påverka studiens pålitlighet.  

 

 

Metoddiskussion 
Den empiriska studiens tillförlighet kan ha påverkats av flera olika faktorer. En faktor var att 

studien genomfördes på en liten urvalsgrupp på nio personer. Detta gör att resultatet inte kan 

ge någon generell bild av hur och varför föräldrar väljer en förskola för sitt barn. Vi avgränsa-

de vår studie till att endast intervjua föräldrar från en I Ur och Skur-förskola driven som ett 

privat personalkooperativ, vilket gör att vår studies resultat blir relativt avgränsat. Denna be-

gränsning gjordes för att vi ville fokusera på djupintervjuer, vilka är tidskrävande, och få fram 

föräldrarnas tankar och argument inför deras val av förskola. 

 

Något som kan ha påverkat tillförlitligheten i några intervjuer var att små barn varit närvarna-

de, vilket under kortare stunder ledde till mindre fokus på intervjun. Koncentrationen påver-

kades ibland hos intervjuaren och den intervjuade i dessa situationer. Den sviktande koncent-

rationen kan ha lett till att föräldrarna misstolkade våra frågor, samt att vi misstolkade svaren 

och inte ställde de rätta följfrågorna. 

 

Vi tror att valet av förskola oftast görs av barnets båda föräldrar, men i vår undersökning in-

tervjuads en i föräldraparet. Detta kan ha haft betydelse för studiens tillförlitlighet då endast 
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den ena förälderns åsikter och argument framkom. Däremot framkom det under flera intervju-

er att båda föräldrarna samtalat om deras val av förskola innan intervjun genomfördes. Vid 

vissa av intervjuerna, tror vi, att partnerns åsikter kom fram genom sin respektive. Vidare tror 

vi att könet hos den intervjuade inte hade någon betydelse för vår undersökning, föräldrarna 

tog troligen beslutet tillsammans.  
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Resultat och analys 
Under denna rubrik presenteras resultat och analys av den empiriska delen av uppsatsen. Till 

att börja med tas de teman upp som besvarar uppsatsens syfte och frågeställningar. Avslut-

ningsvis i kapitlet tar vi upp personliga erfarenheter som haft betydelse inför valet av förskola. 

 

 

Teman som styrt föräldrarnas val 
Faktorer som styrt de intervjuade föräldrarnas val av förskola har delats in i olika teman. Vi 

har tagit fram dessa teman utifrån föräldrarnas tydligaste argument inför valet av förskola. För 

att besvara uppsatsens syfte valde vi att framhäva följande teman, barnets perspektiv främst, 

pedagogernas roll, geografiskt läge, privat eller kommunal förskola?, den pedagogiska inrikt-

ningens betydelse och personliga erfarenheter. Vi har beaktat argumenten föräldrarna givit, 

inte antalet svar vi fått. Temanas ordningsföljd i texten har därför ingen hierarkisk inbördes 

ordning. Föräldrarna angav ofta flera alternativ som argument för valet av förskola. Vi sam-

manställer första vårt resultat av föräldrarnas svar. I anslutning till resultatet visar vi ett urval 

av föräldrarnas svar i form av citat, följt av vår analys.  

 

 

Barnets perspektiv främst 
Några av de svar föräldrarna givit i intervjuerna visar att de sett till barnets perspektiv och att 

detta har varit en styrande faktor inför valet. Argument som uppkom var att föräldern ville ha 

en bra förskola för sitt barn, att barnet skulle känna trygghet och må fysiskt och psykiskt bra. 

Andra argument var att barnet skulle få många kompisar och ha en rolig tid i livet. En av för-

äldrarna ansåg att den absolut viktigaste delen i valet av förskola var omvårdnad och trygghet 

för barnet. En annan förälder tyckte att det är en konstig situation att lämna sitt barn på för-

skolan och sedan åka till jobbet. Därför anser föräldern att måste man lämna sitt barn så är det 

viktigt att veta att det mår så bra som möjligt. En annan aspekt som nämnts var att det är vik-

tigt att pedagogerna ser till varje enskilt barn.  

 

Men jag tror att man ska tänka på att man inte blir för professionell utan man 
tänker fortfarande på att det att barnen, måste se till varje enskilt barn lite grann 
sådär. Jag tror att det lätt kan bli att man är så inne i sitt som pedagog. Man tän-
ker kanske inte på att barnet måste också ha trygghet och omvårdnad och sådant 
där. Det tror jag är viktigt att tänka på (förälder mörkblå). 
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Det är uppenbart i denna kategori att föräldrarna har satt barnet i första rum och andra faktorer 

som till exempel närhet till hem eller jobb kom i andra hand. Ett tydligt exempel på att barnets 

behov kom i första hand var en förälders åsikt om att pedagogiken inte spelade någon roll så 

länge barnet mådde bra. När vi analyserar våra svar kopplar vi till Sundell och Bennets (1992) 

och Ståhles (1995) undersökningar. Enligt Sundell och Bennet är det viktigt att föräldrarna 

inför valet har kännedom om barnets behov för att göra ett tillfredsställande beslut för alla 

parter. Däremot påstår författarna att de i sin undersökning såg att föräldrarna grundade valet i 

sina egna behov snarare än i barnets. Även Ståle kom fram till i sin undersökning att föräld-

rarna satte sina behov före barnets i valet av förskola. Vårt resultat i denna kategori skilde sig 

från ovanstående författares slutsatser.  

 

 

Pedagogernas roll 
Nästa tema, pedagogernas roll, har varit en bidragande faktor inför valet av förskola för ett 

antal föräldrar. Flera av föräldrarna beskrev den positiva känslan de fick i mötet med pedago-

gerna vid det första besöket på förskolan. En förälder beskrev att den avgörande faktorn för 

valet var pedagogernas engagemang. Föräldern påstod att pedagogiken var underordnad per-

sonalen. Vidare beskrevs pedagogernas öppna förhållningssätt samt att det fanns en balans i 

bemötandet till både barn och vuxna. Pedagogerna ansågs vara tydliga med sina tankar och 

åsikter samt om sin pedagogiska filosofi. En annan förälder påpekade för att en förskola ska 

hålla god kvalitet är det avgörande att det finns bra personal och en bra chef.  

 

Först och främst då, främsta anledningen var personalen, alltså hur vi blev be-
mötta. /…/ när X (partnern) hade kommit in så hade personalen fortfarande ett 
öppet förhållningssätt till barnen (förälder rosa).  
 

Ur ovan nämnda synpunkter tolkade vi att det första mötet och bemötande mellan pedagoger 

och föräldrar är av stor vikt för valet av förskola. Enligt Drougge (1999) har pedagogens för-

hållningssätt en viktig roll i I Ur och Skur-verksamheter, de ska uppleva, undersöka, upptäcka 

och agera tillsammans med barnen. Förhållningssättet pedagogerna bör ha enligt Drougge, 

antar vi, att föräldrarna såg i det första bemötandet grundat på de svar vi fick i intervjuerna. Vi 

bedömer att om föräldrarna gör ett aktivt val av förskola så väljer de mellan olika förskolor, 
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på så sätt får de uppleva flera bemötanden med pedagoger. Därför har de chans att grunda sitt 

val genom de jämförelser de kan göra mellan de olika pedagogernas bemötanden.  

 

 

Geografiskt läge

Det geografiska läget till förskolan hade betydelse för flera föräldrar inför valet. Argumenten 

var att det skulle vara praktiskt genom att förskolan skulle ligga nära hemmet eller på vägen 

till förälderns arbete. För många föräldrar var inte närheten det största argumentet för valet, 

men lämnade och hämtande av barnen skulle ändå vara praktiskt för familjen. 

 

/…/ Men det ligger på vägen till, X jobbar inne i stan så då åker han förbi /…/ så 
det blir en liten omväg men inte så jättelång omväg. Så att det gjorde ju också, 
hade det varit åt andra hållet, så hade vi nog inte sökt tror inte jag. Jag tror inte 
vi hade åkt tre kilometer åt fel håll och så tillbaka (förälder gul).   
 

Vi tolkar att förskolans geografiska läge har haft betydelse för några föräldrar i valet. Närhe-

ten till förskolan nämns som en avgörande faktor i valet i Ståhles (1995) undersökning. När-

heten som argument i valet av förskola har ofta nämnts tillsammans med ett annat tema till 

exempel den pedagogiska inriktningen.  

 

 

Privat eller kommunal förskola? 
Intervjuerna är gjorda på en förskola som drivs som ett privat personalkooperativ. Därför an-

såg vi att föräldrarnas inställning till privat respektive kommunal förskola var av intresse för 

undersökningen. Föräldrars olika ideologiska åsikter framkom och det var bland annat en för-

älder som ville ha möjlighet att få lägga en extra avgift för att öka kvaliteten på sitt barns för-

skola. En annan förälder menade att sitt val av den aktuella förskolan bidrog till segregatio-

nen, men förskolans pedagogiska inriktning var övervägande. Föräldern ansåg också att det 

var en nackdel att det inte fanns barn från flera olika kulturer på den aktuella förskolan. För 

några föräldrar spelade det emellertid ingen roll om förskolan drevs i privat eller kommunal 

regi, det var pedagogiken som styrde valet. En annan ville inte utesluta någon form av verk-

samhet, privat eller kommunal, utan ville vara öppen för de alternativ som fanns.  

 

24 
 

 



 

Jag tycker nästan att det kan vara lite synd att man inte har möjlighet som föräl-
der att ha en extra avgift eller på något sätt visa att man kan satsa lite mer (föräl-
der vit). 

 

Och det kändes lite svårt att nu bidrar vi till segregeringen vilket vi egentligen 
inte vill göra (förälder lila). 

 

Åsikter som framträdde i frågan om privat respektive kommunal förskola var till exempel att 

några föräldrar menade att motivationen hos pedagogerna var större i privat verksamhet. Där 

ansågs pedagogerna ha större möjligheter att bestämma över verksamheten. En förälder me-

nade att en privat förskola måste vara attraktiv för att barn och föräldrar ska trivas och ge ett 

underlag av barn. En annan förälder ansåg att kombinationen av privat förskola tillsammans 

med tydlig profilerad pedagogik gav mer intresserade och engagerade pedagoger. Föräldern 

menade att pedagogens aktiva val till en profilerad förskola visade på drivenhet och engage-

mang. Några föräldrar förespråkade kommunal förskola trots att de valt denna privata. I valet 

hade pedagogiken, pedagogerna och närheten övervägt den ideologiska inställningen. Dessa 

föräldrar menade att i kommunal verksamhet ges mer fortbildning och att det finns en struktur 

som ger mer insyn och öppenhet. En av dessa föräldrar pekade på att det i privata förskolor 

kan förekomma andra intressen än pedagogiska såsom ekonomiska och religiösa. 

 

Några föräldrars ideologiska inställning synliggjordes i vår undersökning, vilket kan kopplas 

till Englunds (1995) teorier. Genom föräldrarnas svar ser vi tendenser till om de står för ”pri-

vate good” eller ”publik good”. Tydliga exempel kan ses i citaten där en förälder visar ett 

”private good”-tänkande genom att vilja satsa på sitt barn med hjälp av en extra avgift. Det 

andra citatet framhäver ett ”public good”-tänkande då föräldern anser att den genom valet 

bidrar till segregationen. En förälder påstår att en privat förskola måste vara attraktiv för att ge 

underlag av barn. Kjellman (2001) menar att föräldrarna blivit kunder där skolan är varan. 

Både föräldern och Kjellman menar att förskolan därför måste vara tillräckligt attraktiv för att 

locka föräldrar. I Ståhles (1995) undersökning var det föräldrar som var skeptiska mot den 

kommunala förskolans pedagogiska tradition och valde därför privat förskola. Hon menar att 

för några föräldrar var det förskolans privata styrning som lockade och inte den pedagogiska 

inriktningen. I vår analys av föräldrarnas svar kunde vi inte se någon tendens till att den priva-

ta styrningen av förskola endast var avgörande för valet. Däremot var det några föräldrar som 

påpekade positiva konsekvenser som den privata styrningen förde med sig, till exempel mer 

engagerad personal och ett större inflytande i verksamheten. 

25 
 

 



 

Den pedagogiska inriktningens betydelse 
I denna kategori tas den pedagogiska inriktningens betydelse upp för valet av förskola. Alla 

föräldrar var positiva till utomhuspedagogik och I Ur och Skur. Det framkom många fördelak-

tiga argument för inriktningen men också ett fåtal negativa. Exempel som en av föräldrarna 

angav som negativt var att finmotoriken kom efter i utvecklingen. Föräldern menade att det i I 

Ur och Skur-förskolan inte förekom så mycket pysslande med till exempel pärlplattor. En 

annan förälder upplevde under sitt barns första tid på förskolan att det kändes otryggt att läm-

na barnet ute på en stor gård tidigt på morgonen, då barn och fröknar var spridda. Möjligheten 

för barnet att vänja sig successivt och till exempel pyssla i pedagogens knä minskar i och med 

att lämnandet sker utomhus. En farhåga som en förälder hade var hur det kommer att fungera 

senare i skolan för ”I Ur och Skur-barn” (förälder mörkblå). Barnen är då vana vid att vara ute 

och röra på sig hela dagarna och skolan bygger på stillasittande aktiviteter. Ett par föräldrar 

övervägde i samband med valet hur ”drastisk” (förälder orange) I Ur och Skur-förskolan var. 

De menade att det var viktigt att det även fanns möjligheter att vistas inomhus, till exempel 

vid kyla. Föräldrarna fick vid besök kännedom om att barnen på förskolan även vistades in-

omhus och det fanns fina innelokaler.  

 

Positiva aspekter som föräldrarna lyfte fram var att det var bra att barnen lärde sig att vara ute 

och kände sig hemma i utemiljön. Barnen lär sig se det vackra, får kunskap samt värnar om 

naturen. Några föräldrar ansåg att kreativiteten och fantasin stimulerades genom att använda 

sig av naturmaterial, till exempel menade en förälder att barnen lär sig fantisera om stenar att 

de är älgar ena dagen och en hoppbock nästa dag. En förälder menar att i naturen styrs inte 

barnen av ”prylar” (förälder lila) och att de lösgör sig från stereotypa roller. En annan förälder 

såg det positivt att typiska innesaker till exempel rita kan göras ute. Barnens utveckling av 

grovmotorik har nämnts av flera föräldrar som en fördel med den utomhuspedagogiska inrikt-

ningen. En förälder menar också att genom utevistelsen är det lättare för barnen att lösa och 

minska konflikter då de har större utrymme. En annan förälder uttryckte att det inte blev lika 

bullrigt, stimmigt och stökigt i utemiljön som inomhus. 

 

Det kunde vara lite kanske otryggare att börja dagen på en stor gård där barnen 
var spridda och fröknarna var spridda jämfört med det här att man kunde krypa 
upp med att börja pyssla med något på morgonen och vänja sig lite successivt 
(förälder orange). 
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Ja, eller det jag kan säga att det jag har fastnat för är liksom det att är barnen ut-
omhus så tror jag att de lösgör sig mer från roller och från styrningen av prylar 
och leksaker (förälder lila). 

 

Andra argument som föräldrarna nämnde som avgörande faktorer inför valet var förskolans 

miljöer till exempel en utmanande gård och fina lokaler. En förälder tyckte att hur de på den-

na förskola arbetade med utemiljön var överlägset mot andra förskolor i staden. En annan 

förälder påpekade att när barnen var utomhus fanns det ett syfte med aktiviteterna och verk-

samheten. De var inte bara ute, det fanns även en röd tråd. Ett ytterligare positivt argument 

har varit hälsoperspektivet. Flera föräldrar menar att deras barn inte varit sjuka så mycket och 

att de får röra på sig. 

 

Det var några föräldrar som hade den pedagogiska inriktningen som avgörande faktor inför 

valet av förskola. Inriktningen var den som skapade nyfikenhet och lockade från början. 

Andra föräldrar som prioriterade andra faktorer såg inriktningen som en bonus. Några aspek-

ter föräldrarna tar upp går att jämföra med Drougges (1999) tankar om I Ur och Skur, hon 

nämner bland annat att leken utomhus främjar barnets sociala samspel. I samstämmighet med 

Drougge var det en förälder som påstod att konflikter minskar och är lättare att lösa i uterum-

met. En förälder påpekade att den varierade utemiljön stimulerar grovmotoriken hos barnet. 

Enligt Dahlgren och Szczepanski (1997) stärker en utmanade miljö barnets lärande och sin-

nesintryck. Vi anser att barnet stimuleras genom att använda sig av alla sinnen, vilket leder till 

djupare inlärning och till exempel utveckling av grovmotoriken. 

 

 

Personliga erfarenheter 
Under detta tema tar vi upp föräldrarnas egna erfarenheter av barnomsorg från barndomen och 

hur det påverkat synen inför valet av förskola för sitt barn. Föräldrarnas utbildning och syssel-

sättning beskrivs samt hur föräldrarna fick kännedom om de alternativ av förskolor som 

fanns.  

 

För några av föräldrarna har erfarenheterna från den egna barnomsorgen påverkat synen på 

dagens barnomsorg. Alternativ som nämndes som egen barnomsorg var hemma med förälder, 

dagmamma och dagis. De som själva varit på dagis var övervägande positiva till att lämna 

sina barn på förskola. En förälder ansåg att förskoletiden hade varit den bästa tiden i livet. De 
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som däremot hade varit hemma eller hos dagmamma var mer skeptiska. Många av dem ansåg 

att det tyvärr inte fanns några andra alternativ än att lämna barnet på förskola. De påstod att 

detta berodde på att samhället bygger på att alla barn ska gå i förskola och att det inte finns så 

stort utbud av till exempel dagmammor. Ett par av föräldrarna menade att om barnet skulle 

vara hemma kunde inte den sociala samhörigheten med andra barn erbjudas. En annan föräl-

der trodde det skulle vara lugnare för barnet att vara hos dagmamma om det alternativet fun-

nits.  

 

Så jag har nog alltid tyckt att dagis verkar så hemskt och jag har tyckt det är väl-
digt tråkigt att man inte har möjlighet att styra över om man vill ha barnflicka 
om man vill vara hemma. För jag menar nu bygger det på att alla är på dagis och 
är du hemma så då är det inga andra barn i området som är hemma så det går 
inte (förälder vit).    

 

I studien som Sundell och Bennet (1992) gjorde framkom det att föräldrarnas val styrdes av 

synen på barnuppfostran, erfarenheter från den egna barndomen, samt vilken slags barnom-

sorg vänner och bekanta har. Flera föräldrar påpekade att utbudet av barnomsorg idag är be-

gränsat. Vi uttyder att några föräldrar hellre skulle önskat välja mellan olika typer av barnom-

sorg som dagmamma, barnflicka eller förskola och inte förskolor emellan. 

 

Vi tog reda på föräldrarnas utbildning och sysselsättning för att se om det hade något samband 

med det aktiva valet av förskola. Åtta av de nio intervjuade föräldrarna hade högskoleutbild-

ning. Alla föräldrar arbetade eller var föräldralediga. I Fejan Ljunghills (1995) intervju med 

Lindblad anser han att de föräldrar som i första hand utnyttjar valfriheten är de som är välut-

bildade och ingår i medel- och överklass. Damgren (2002) däremot menar att det aktiva valet 

görs av föräldrar inom alla samhällsklasser. Han menar att det är de initiativrika och om-

världsorienterade föräldrar som gör ett aktivt val och det har inte någonting med klasstillhö-

righet att göra. I vår undersökning var största delen av urvalsgruppen högskoleutbildade, men 

vi anser att det inte går att dra några generella slutsatser efter Lindblads eller Damgrens teori-

er. Detta för att vårt undersökningsmaterial var för litet. 

 

Genom våra intervjufrågor fick vi även reda på hur dessa föräldrar fick kännedom om vilka 

alternativ av förskolor som fanns. Alternativen var följande; tips från annan förskola, Internet 

till exempel kommunens hemsida, kompisar, öppna förskolan, släktingar, sin yrkesroll och 

kollegor. Som Fejan Ljunghill (1995) menar är en av förutsättningar för föräldrarnas val av 
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förskola att de får information om vilka alternativ som finns. Hon menar också att det är vik-

tigt att föräldrarna är medvetna om vilka konsekvenser valet får. Vi märkte i intervjuerna att 

inte alla föräldrar var medvetna om I Ur och Skur-pedagogikens innebörd och dess konse-

kvenser. För en av föräldrarna var det slumpen som avgjorde valet och menade att den inte 

visste vad utomhuspedagogik innebar och inte heller tänker på det. Det viktiga för denna för-

älder var att barnet var ute mycket. En annan förälder sa att den inför valet inte hade vetskap 

om vad pedagogiken innebar, men att den fått mer förståelse under barnets vistelse på försko-

lan. Det kan kopplas till Ståhles (1995) undersökning då föräldrarna förstod betydelsen av 

utemiljön först efter de fått mer insyn och erfarenhet av verksamheten.   
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Slutdiskussion 
I detta kapitel tar vi upp aspekter som vi reflekterat kring under arbetets gång. Studiens alla 

delar knyts ihop genom våra egna sammanfattande slutsatser.  

 

Syftet med vår uppsats var att ta reda på hur och varför föräldrar gjort ett aktivt val av försko-

la för sitt barn. Vi ville ta reda på vilka argument föräldrarna i vår empiriska studie hade samt 

varför dessa föräldrar valde en förskola med utomhuspedagogisk profil. För att uppnå syftet 

tog vi del av teorier om val, litteratur och tidigare forskning i ämnet.  

 

I vår undersökning kom vi fram till att argumenten som föräldrarna hade för det aktiva valet 

av förskola varierade. Argumenten för valet var individuella och föräldrarnas personliga erfa-

renheter och värderingar hade betydelse. Tendenser som vi såg var att föräldrarna ofta angav 

flera olika argument som bildade en helhet som blev avgörande inför valet. Närheten tillsam-

mans med andra faktorer som personal och den pedagogiska inriktningen var en kombination 

som var vanligt förekommande. Ett samband som vi såg hos de föräldrar vi intervjuade var att 

de överlag hade hög utbildning, denna personliga erfarenhet tror vi påverkat det aktiva valet 

av förskola. Vi såg kopplingar till Fejan Ljunghills (1995) intervju med Lindblad som påstår 

att i England är det välutbildade föräldrar som ingår i medel- och överklassen som utnyttjar 

valfriheten. Enligt Statens offentliga utredningar (SOU 1992:38), står det att det är initiativri-

ka och omvärldsorienterade föräldrar som gör ett aktivt val och det har inte någonting med 

klasstillhörighet att göra. I vår empiriska studie har föräldrarna hög utbildning, men studien är 

relativt liten och ger ingen generell bild. En slutsats vi drog var att dessa personliga erfarenhe-

ter varit bidragande argument inför valet av förskola.  

 

I den empiriska delen intervjuade vi föräldrar som valt en I Ur och Skur-förskola driven som 

ett privat personalkooperativ till sitt barn. I intervjuerna med dessa föräldrar framkom argu-

ment varför de valt en förskola med utomhuspedagogisk inriktning. Vi har dragit slutsatserna 

att föräldrarnas individuella värderingar haft betydelse. Några av föräldrarna värderade den 

röda tråd som fanns i pedagogiken på I Ur och Skur-förskolan. Många av dessa föräldrar me-

nade att kärnan i pedagogiken genomsyrade verksamheten och var en bidragande faktor vid 

valet. Följden av pedagogiken och utevistelsen, menade många föräldrar, bidrog till god hälsa 

hos barnen. Vi såg också tendenser till att föräldrarna intog barnets perspektiv, då några för-

äldrar menade att barnets välmående och trivsel skulle sättas i första rum. Andra föräldrar 
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värderade förskolans miljö högt. En slutsats vi drog utifrån föräldrarnas svar var att persona-

lens engagemang hade stor betydelse inför valet. Många föräldrar trodde att pedagogernas 

engagemang berodde på att förskolan drevs i privat regi, samt hade en profilerad inriktning. 

 

Genom litteraturen innehållande teorier om val och tidigare forskning har vi fått en djupare 

förståelse kring föräldrars val av förskola. Teorierna har gett oss kunskap om vad som påver-

kar individens val i allmänhet, och den tidigare forskningen har gett oss förförståelse om för-

äldrars aktiva val av förskola inför vår egen empiriska studie. Det är viktigt att påpeka att lit-

teraturen inte alltid förhåller sig neutral gällande politiska värderingar. Vi skriver i vår studie 

om förskolans privatisering och hur politiken har påverkat förskolans uppkomst. Det betyder 

att de författare som skriver om detta kan göra det i olika syften, till exempel politiska. Vi 

menar därför att det är viktigt att vara medveten om att litteraturen kan vara vinklad. Damgren 

(2002) skriver att många undersökningar som gjorts inte varit objektiva, utredningarna kan till 

exempel var gjorda av staten och den för tillfället styrande regeringen. Likaså kan Damgren 

själv och övrig litteratur i studien ha dolda syften och inte vara objektiv. Viktigt att påpeka är 

också att litteratur om olika pedagogiska inriktningar sällan förhåller sig kritisk. Vilket vi var 

medvetna om under studiens gång. 

 

Vår ambition har varit att förhålla oss neutrala till litteratur samt den egna empiriska under-

sökningen, vi är trots det medvetna om att vår studie har blivit präglad av våra egna värde-

ringar och erfarenheter. Resultatet innefattande litteratur och empiri är utformad efter våra 

tolkningar, både medvetet och omedvetet. Våra förhoppningar är dock att vår studie gett ökad 

förståelse till föräldrars aktiva val av förskola och kan bidra till vidare forskning. 
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Förslag på vidare forskning 
I vår studie fokuserade vi på att kartlägga några orsaker till vad som ligger till grund för för-

äldrars aktiva val av förskola. I den empiriska delen tog vi reda på vad föräldrar på en I Ur 

och Skur-förskola hade för argument för sitt val. Under arbetets gång har ytterligare frågor 

väckts kring detta ämne och kan vara förslag på vidare forskning. 

 

En tanke som väcktes hos oss under en intervju med en förälder var dennes farhågor för hur 

det skulle fungera i skolan för barn som gått i en I och Ur och Skur-förskola. Föräldern mena-

de att barn på en I Ur och Skur-förskola är vana vid daglig utevistelse och fysisk aktivitet. Då 

skolan ofta bygger på stillasittande aktiviteter tycker vi att det skulle vara intressant för vidare 

forskning att följa upp skolgången för barn som gått på en I Ur och Skur-förskola. 

 

Vi har endast intervjuat föräldrar på en I Ur och Skur-förskola som drivs som ett privat perso-

nalkooperativ. Ett annat förslag på vidare forskning är att undersöka föräldrars argument för 

det aktiva valet på andra förskolor som har annan pedagogisk inriktning. Kanske även under-

söka förskolor drivna under annan regi, till exempel kommunal eller föräldrakooperativ.  
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Bilaga 1 

 
Wednesday, April 11, 2007 1:43 pm  
 
Lite frågor  
 
Hej X! 
Nu är jag och Sofia i full gång med att skriva C-uppsats, äntligen! Vi har 
idag fått klartecken av vår handledare att vi kan skriva om det vi tänkt 
oss. Alltså, föräldrars aktiva val av förskola. Vi vill komma och intervjua 
några föräldrar på Y om deras val. Därför tänkte vi komma och dela ut ett 
informationsbrev till föräldrarna på fredag (13/4) samt några dagar i näs-
ta vecka besöka Y vid "hämttid" för att träffa föräldrar för att boka tid till 
en intervju. Föräldrarna får bestämma tid och plast för intervjuerna, är 
det möjligt att låna ett rum på Y? 
  
Vi ringer dig i morgon för mer information.  
Karin och Sofia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



Bilaga 2 

April 2007 
 
Hej alla föräldrar på Förskolan Y! 
 

Vi heter Karin Josefsson och Sofia Nordlund och läser på lärarprogrammet på Linköpings 

Universitet, Campus Norrköping. Nu håller vi på att arbeta med vår C-uppsats om föräldrars 

val av förskola för sina barn. Därför behöver vi din hjälp som förälder.  

 

När vi gick två kurser i utomhuspedagogik blev vi intresserade av denna inriktning. Vi blev 

även nyfikna på varför föräldrar väljer en speciell pedagogisk inriktad förskola för sina barn 

och ville forska vidare kring detta i form av en C-uppsats. 

 

Till vår egen studie ska vi göra intervjuer med föräldrar om deras tankar kring valet av försko-

la.  

 

Du som är intresserad av att bidra till vår forskning får gärna höra av sig. Du kan även skriva 

upp dig på listan på dörren med namn och nummer. Vi kommer även att finnas på förskolan 

under några dagar i vecka … för att där kunna träffa er och bestämma tid och plats för inter-

vju.  

 

Intervjun kommer att ta ca. 30 minuter. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidenti-

ellt och du är anonym.  

 

Det är mycket värdefullt för oss om du ställer upp. Om du är intresserad eller har frågor kon-

takta gärna oss. 

 

 

Med vänliga hälsningar. 
 

Karin    Sofia 

xxx-xxxxxxx   xxx-xxxxxxx 

xxxxxxxx@student.liu.se   xxxxxxxx@student.liu.se 

   

  



Bilaga 3 

  
Skriv upp dig på listan så kontaktar vi dig för en intervju. Mvh. Sofia och Ka-
rin 
  

Namn: Telefonnummer: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  



Bilaga 4 

April 2007 

 
Hej personalen på Y! 
 

Vi heter Karin Josefsson och Sofia Nordlund och läser på lärarprogrammet på Linkö-

pings Universitet, Campus Norrköping. Nu håller vi på att arbeta med vår C-uppsats 

om föräldrars val av förskola för sina barn. 

 

När vi gick två kurser i utomhuspedagogik blev vi intresserade av denna inriktning. Vi 

blev även nyfikna på varför föräldrar väljer en speciell pedagogisk inriktad förskola för 

sina barn och ville forska vidare kring detta i form av en C-uppsats. 

 

Till vår egen studie ska vi göra intervjuer med föräldrar om deras tankar kring valet av 

förskola därför kommer vi att finnas på förskolan under några dagar i vecka 16 för att 

där kunna träffa föräldrar och bestämma tid och plats för intervju.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sofia och Karin 

 

 

  



Bilaga 5 

Intervjufrågor till föräldrar på Y 
 
 
 
1. Hur fick du som förälder kännedom om vilka alternativ av förskolor som finns? 

 

2. Varför valde ni förskolan Y till ert barn? 

 

3. Vilka övervägande gjordes innan valet av förskola? 

 

4. Vad spelar den pedagogiska inriktningen för roll? 

 

5. Vad innebär utomhuspedagogik för dig? 

 

6. Valde du mellan privata förskolor i allmänhet eller var det just Y? Vilka andra förskolor 

stod valet mellan? 

 

7. Vad har ni för tankar kring kommunala respektive privata förskolor? 

 

8. Vad har du för egen erfarenhet av barnomsorg sedan din barndom? (tror du att din egen 

barndom har spelat roll i valet av förskola för ditt barn?) 

 

9. Har du något ytterligare du vill tillägga till intervjun? 

 

 
 
Kön: 

Ålder: 

Bostad: 

Familj: 

Utbildning: 

Sysselsättning 
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