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Abstract: 

Syfte med studien är att utifrån föräldrarnas perspektiv synliggöra deras möjlighet till 

inflytande på förskolan. Specifikt fokus riktas på inskolning. Genom enkäter gjorda i 

två förskolor och utifrån begreppet inflytande visar resultatet att föräldrarna har 

möjlighet till inflytande till en viss del t.ex. vad det gäller tider. De inskolningsmetoder 

som förekommer i förskolorna där enkäten gjordes är förutbestämda av pedagoger och 

är traditionell och föräldraaktiv inskolningsmetod.  Det föräldrarna i enkäten inte kunde 

ha inflytande över var val av inskolningsmetod och pedagogernas arbetssätt.För att 

inflytande ska kunna vara möjligt är det betydelsefullt att information, deltagande, 

påverkan, samråd och beslutsfattande tas hänsyn till. Alla fem begrepp är viktiga och 

beroende av varandra för att inflytande ska kunna ske. 

Engelsk titel: 

Parental influence during introductory period in preschool. 

-A study from the parents' perspective. 

 

Nyckelord:  
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1 Inledning 
 

   I vår studie har vi för avsikt att undersöka föräldrainflytande under inskolning i 

förskolan från föräldrars perspektiv. Det som gjorde att vi blev intresserade just av detta 

ämne var kursen Digitala verktyg i förskolan där vi har tagit del av olika bloggar och 

forum där föräldrar bl.a. diskuterar sitt barns inskolning och hur de har blivit bemötta 

under inskolningsperioden. Det är då vi blev väldigt förvånade över föräldrarnas  

reaktion och missnöje. Många menade  att de inte kunde utöva inflytande utifrån deras 

barns behov under inskolning: “Möjlighet att utöva inflytande på dagis? Ni som har 

barn på dagis, erbjuds ni den möjligheten? [...]Jag har haft min dotter på dagis i snart ett 

år och än så länge inte sett skymten av några sådana möjligheter.” (Familjeliv, 090925). 

Föräldrarna ansåg även att informationen om hur inskolning ska gå till var bristfällig: 

“Ingen ur personalen har visat oss runt i lokalen eller berättat om deras verksamhet. 

[...]Ingen har berättat om hur deras dagar ser ut med rutiner, exempelvis samling, 

utevistelse, lunch, vila osv" (Familjeliv, 11.09.06). 

   Flera  forskningsstudier visar  att samarbete och relationen mellan pedagoger och 

föräldrar är grundläggande för att föräldrainflytande ska fungera. Dessa grundas på en 

gemensam syn och förälderns roll och ansvar. Även föräldrars tillit och trygghet 

framhävs i olika studier. Om man börjar inskolningen med att skapa en relation på ett 

positivt och professionellt sätt, läggs grunden för en fortsatt god relation med familjen. 

Detta görs bäst genom att man förbereder sig inför inskolningen samt att man är 

engagerad och har ett professionellt förhållningssätt gentemot familjen (Sheridan, 

m.fl.2010; Ivarsson och Jansson, 2001; Sandberg och Vuorinen, 2007; Engdahl, 2012; 

Foot, m.fl. 2002; Niss och Söderström, 2015 och Andersson, 2004). 

      I Utbildningsdepartementets publikation Vardags inflytande i förskola, skola och 

vuxenutbildning (2003) står det att förskolans verksamhet ska präglas av ett 

demokratiskt arbetssätt där föräldrarna får möjlighet till inflytande över den 

pedagogiska verksamheten. Vidare poängteras det att förskolans styrdokument utgör 

grunden för verksamhetens utformning där ett demokratiskt arbetsätt i förskolan 

framhävs med möjlighet att åstadkomma barn- och föräldrainflytande. Enligt 

publikationen är det oerhört viktigt att tänka på att föräldrarna går in och stärker barnens 

rättigheter, då barnen inte kan utöva inflytande på grund av sin låga ålder. Men, 

begreppet inflytande misstolkas ofta och blandas ihop med begrepp som information 

och delaktighet. Att ha möjlighet att faktiskt påverka verksamheten är något som inte 

alltid hålls fram.  

   Så, förskolor ska arbeta för att skapa möjligheter för föräldrainflytande. Många 

föräldrar däremot uppfattar inte att de har getts möjlighet till detta viktiga inflytande. 

Denna studie vill därför på ett djupare plan belysa föräldrars uppfattningar om 

föräldrainflytande med specifikt fokus på inskolning.   
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2 Syfte och frågeställningar 

 
Syfte med studien är att utifrån föräldrarnas perspektiv synliggöra deras möjlighet till 

inflytande på förskolan. Specifikt fokus riktas på inskolning.  

 

 
 Frågeställningar 
 

Utifrån vårt syfte har vi valt dessa frågeställningar: 

  

 Vilken information anser föräldrarna är viktig att få innan och under inskolning? 

 Hur upplever föräldrar möjligheten till att påverka inskolningens utformning? 

 Hur upplever föräldrarna sin delaktighet i beslutsfattande kring val av 

inskolningsmetod? 
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3 Tidigare forskning 
 

Syfte med studien är att utifrån föräldrarnas perspektiv synliggöra deras möjlighet till 

inflytande på förskolan. Specifikt fokus riktas på inskolning. Vi kommer i detta avsnitt 

att presentera tidigare forskning kring inflytande. För att kunna åstadkomma mer 

demokratiska arbetsformer som skapar en ökad måluppfyllelse för 

förskoleverksamheten förväntas det att föräldrar ska vara delaktiga i den. Tallberg 

Broman (2009) framhåller att det har förekommit en förskjutning från en 

professionsstyrd till en mångfaldsstyrd förskola som innebär att både barn- och 

föräldrainflytande över förskolans verksamhet har blivit större. I sin enkätstudie med 

pedagoger i förskolan har författaren funnit att i samband med att föräldrainflytande har 

blivit större upplevde många pedagoger att kraven ökade och att deras kompetens att 

hantera detta inte var tillräcklig. I studien framgick det också att föräldrainflytande 

uppfattades som en låg prioritet av både föräldrar och pedagoger (2009). 

 
 
3.1 Tidigare forskning kring möjligheter och svårigheter till inflytande 
utifrån föräldrars perspektiv 
 

McIntyres m.fl. (2007) studie gjord i Kalifornien där 132 föräldrar deltog genom en 

enkätundersökning visar föräldrars oro inför inskolningen samt att de inte får någon 

information från förskolan om hur inskolningen ska gå till. Resultatet visade att 

föräldrar ville besöka förskolan innan och få detaljerad information kring inskolning 

och hur de kan förbereda barnet inför densamma. De flesta föräldrar i studien ville vara 

aktiva under inskolningen samt vara en resurs där, men på grund av brist på information 

från förskolan visste de inte hur de skulle gå till väga. McIntyre m.fl.(2007) framhåller 

att föräldrarnas engagemang i planering kring inskolning bör ses som en möjlighet till 

att bygga upp en förtroendefull relation mellan förskolan och hemmet. Författarna 

menar vidare att genom att ha ett samtal med föräldrarna innan inskolningen börjar kan 

man förbereda dem på det som ska komma och på vilket sätt de kan bidra till att 

inskolningen ska lyckas (2007). 

   Sheridan m.fl.( 2010) har gjort en studie där både föräldrar och pedagoger ingick. 

Resultatet visade att föräldrainflytande bygger på tillit mellan pedagoger och föräldrar. 

För att föräldrarna ska kunna påverka och ha inflytande i förskoleverksamheten krävs 

det att de har kunskap och insyn i verksamheten lika mycket som pedagoger behöver ha 

kunskap om barnet. Studien visade vidare att föräldrar var nöjda med förskolan, den 

stimulerande miljön och pedagoger som beskrivs som professionella, men det 

upptäcktes även skillnader mellan pedagoger och föräldrar som visade att de hade helt 

olika uppfattningar om barnet (2010). Olsson (1993) har gjort en kvalitativ studie där 

föräldrarna ingick och undersökte om föräldrarna hade för avsikt att förändra något i 

verksamheten. 

   Resultaten visade att föräldrarinflytande hänger ihop med i vilken utsträckning 

föräldrarna är nöjda/missnöjda med samarbetet mellan hemmet och förskolan. 

Föräldrarna har högre önskan om att få inflytande i förskoleverksamheten då synpunkter 

som de lägger vikt vid inte uppfylls. Författaren anser vidare att förtroendet för 

pedagoger och förskolan är viktig när det gäller föräldrarnas vilja att påverka (1993). 
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3.2 Tidigare forskning kring möjligheter och svårigheter till inflytande 
utifrån förskolans perspektiv 
 

Mahmoods (2013) studie visar att svårigheter med föräldrainflytande  kan bero på 

bristande respons från föräldrarnas sida. I studien intervjuades 14 nyexaminerade 

förskollärare. Den främsta anledningen till bristande engagemang är enligt de 

intervjuade förskollärarna tidspress, men det kan även handla om språkliga och 

kulturella skillnader. Har föräldrarna ett annat modersmål än svenska kan det vara så att 

de hellre avstår från att kommunicera av rädsla att inte bli förstådda (2013). 

   Enligt Markström och Simonsson (2013) är det upp till varje förskola och de enskilda 

pedagoger som genomför samtal med föräldrar att göra en plan för dessa samtal. De 

menar vidare att fokus under dessa samtal ska ligga på barn ur olika perspektiv, men att 

det även ska förekomma samtal om hem och familj, om pedagoger och om 

verksamheten i förskolan. Enligt författarna är informationen om varje enskilt barn 

nödvändig för att föräldrar och pedagoger ska få en klar bild av barnets situation och 

även för att ge grunder till samarbetet mellan hemmet och förskolan för att förbättra 

barnets lärande och utveckling (2013). 

 

 

3.3 Tidigare forskning kring samarbetet och goda relationer mellan 
hem och förskolan 
 
 

För att kunna genomföra ett bra arbete där barnets bästa står i fokus är det enligt Niss 

och Söderström (2015) av stor vikt att det finns en nära och förtroendefull relation 

mellan pedagoger och föräldrar. Författarna menar vidare att för att föräldrarna ska 

kunna få möjligheten till inflytande i förskolan behöver de mötas av pedagoger som 

efterfrågar och tar till vara deras unika kunskaper om sina barn. Genom att föräldrar 

möts av pedagoger som är medvetna om sitt uppdrag samt kan förmedla det till 

föräldrarna minskar risken att föräldrarna ställer krav på förskoleverksamheten som inte 

ingår i förskolans uppdrag. Därför behöver pedagogerna skapa realistiska förväntningar 

hos föräldrar och en förståelse för vad som kan vara tänkbart att förvänta sig (2015). 

Ekmans och Sundells studie (i Sandberg & Vuorinen, 2007) där både pedagoger och 

föräldrar ingick visar att grunden för ett bra samarbete är förtroende och tillit mellan 

förskolan och hemmet. De menar att samarbetet kan bli ännu bättre om föräldrarna 

regelbundet får information om verksamheten för att kunna påverka den. Studien visar 

att föräldrar vill ha insyn i verksamheten snarare än att vara delaktiga i den. De menar 

att föräldrar har tillit till pedagoger och inte behöver vara delaktiga i verksamheten om 

den fungerar som den ska. Forskarna  anser vidare att det inte är bara föräldrarnas 

ansvar att vara delaktiga samt ha inflytande i verksamheten utan det är även 

pedagogernas ansvar genom att ge föräldrarna insyn i verksamheten redan vid 

inskolningen och förklara hur den fungerar (2007). 

   Likheter finner vi i Ivarson Jansson (2001) studie som är genomfört genom enkäter 

med bestämda svarsalternativ. I studien ingick föräldrar och pedagoger och syftet var att 

undersöka hur de uppfattar sitt uppdrag som handlar om samarbetet mellan hem och 

förskola och föräldrars inflytande. Det framkom att pedagogerna upplever tidsbrist hos 

föräldrarna medan föräldrarnas upplevelse visade att de vill vara delaktiga. Studien visar 

vikten av att föräldrarna ska få möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten, 
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men även möjligheten att kunna påverka inskolningens upplägg. För att den möjligheten 

ska finnas anser  författarna att det är viktigt att pedagogerna lämnar tydlig information 

till föräldrarna om verksamheten och inskolningens utformning. Vidare anser Ivarson 

Jansson (2001) att det handlar om pedagogernas förhållningssätt men även vilka 

förutsättningar som skapas före, under och efter inskolningen. För barnen är föräldrarna 

betydelsefulla och det är pedagogernas uppgift att möjliggöra föräldrainflytande i 

verksamheten (2001).  

   Likheter  finner vi i Erikssons (2010) funderingar om hur en inskolning bör gå till. 

Förutom pedagogens förhållningssätt och förutsättningar som skapas inför inskolningen 

är förskolans uppgift att med hjälp av erfarenhet och utvärderingar använda den 

inskolningsmetod som passar bäst både för förskolan och för barnet. Författaren anser 

vidare att inskolningen bör utformas individuellt utifrån varje barn och familjs 

förutsättningar. Genom att pedagogerna är lyhörda och visar intresse för det nya barnet 

och familjen resulterar det till en bra kommunikation och tillit som gör att både barn och 

föräldrar känner sig trygga. Hur lång inskolning och hur långa dagar under inskolningen 

bör vara, enligt författaren går inte att förutsäga eftersom det är barnets behov som 

avgör det. Eriksson (2010) anser vidare att verksamhetens kvalité under inskolningen 

ökar genom att pedagogen förklarar för föräldrarna syfte med det hon/han gör (2010). 

Det poängteras även av Broberg m.fl. (2012) som påpekar vikten av att informera om 

förskolans rutiner samt varför man har dem. Detta görs för att föräldrarna ska få 

förståelse för verksamheten samt tankarna bakom den. Att inskolningen upplevs som 

positiv av alla inblandade, d.v.s. föräldrar, barn, pedagoger och barngruppen är i allas 

intresse. Det är viktigt att tillgodose allas behov och tänka ur olika perspektiv för att 

göra inskolningen till något bra (2012).  

   För att inskolning ska bli så bra som möjligt för barnet är det enligt Sandbergs och 

Vuorinens (2008) studie viktigt att samarbete mellan föräldrar och pedagoger fungerar 

bra. I studien har de intervjuat föräldrar och förskollärare med syfte att få förståelse på 

hur samarbetet mellan parterna fungerar samt hur båda ser på samarbete. I resultatet har 

de funnit att samarbetet kan ske på olika sätt beroende på familjens olika 

förutsättningar. Författarna menar vidare att inskolningarna kan se olika ut och 

pedagogerna måste vara flexibla i sina yrkesroller. Sandberg och Vuorinen (2008) 

poängterar även vikten av att föräldrar och pedagoger har samma syn på barn och 

verksamheten samt att det är viktigt att båda parter strävar mot samma mål. Författarna 

anser att det beror på hur trygg förskolläraren är i sin profession som avgör hur bra 

samarbetet blir mellan hem och förskola. Är förskolläraren säker på sin roll välkomnar 

hon familjens insatser och samarbete i förskolan på ett professionellt sätt (2008).  

Även Markström (2009) har gjort en studie bland föräldrar på förskolan som tar upp 

betydelsen av relationsskapande parterna emellan och anser att förskolan ska inte tvinga 

föräldrar till inflytande utan ge dem möjligheten till det. Det grundläggande för 

föräldrainflytande är enligt författaren goda relationer mellan pedagoger och föräldrar 

som skapas genom samtalen i förskolan samt bidrar positivt till barns lärande och 

utveckling (2009). 

   Hultgren (2013) anser att det är viktigt att skapa goda relationer med föräldrar, 

relationer som ska bygga på tillit, förtroende och ömsesidighet. Svårigheter som vi kan 

mötas av kan enligt författaren vara kulturella och/eller sociala olikheter samt 

språksvårigheter (2013). Det poängterar även Jonsdottir och Nyberg (2013) som anser 

att samarbetet mellan pedagoger och familj är ett krävande och komplicerat 

verksamhets område med sociala, etiska och praktiska aspekter. Författarna menar att 

samarbete med familjen för pedagoger förutsätter ett medvetet förhållningssätt till den 

egna professionaliteten. Det som Jonsdottir och Nyberg (2013) anser viktigt för 

pedagoger är att se utifrån föräldrarnas perspektiv och på så sätt skapas ömsesidig 
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förståelse och respekt både hos föräldrar och pedagoger. Föräldrar har specifika 

kunskaper om barnet och dess behov som inte pedagoger har och tvärtom (2013). Även 

Tallberg Bromans (2013) forskning bekräftar det Jonsdottir och Nyberg har kommit 

fram till och hon menar att det kan uppstå dilemma och konflikter mellan förskola och 

föräldrar eftersom de ser saker ur olika perspektiv. I de mångkulturella förskolorna tar 

enligt författaren de föräldrar som pratar bra svenska mer initiativ till inflytande än 

föräldrar som har svårt att kommunicera på svenska. Hon poängterar vidare att genom 

att föräldrarnas position i svensk förskola har blivit viktigare så har deras delaktighet 

och inflytande i verksamheten fått större betydelse. Enligt Tallberg Broman (2013) är en 

lyhörd relation mellan föräldrar och förskola avgörande för barnets möjligheter till 

utveckling och lärande men även för likvärdighet och kvalité i förskolan. Hon menar 

vidare att föräldrainflytande går igenom betydande förändringar i syfte att gynna 

förskolans demokratisering och måluppfyllelse (2013). 

   Engdahl (2012) nämner flera studier, bl.a. Melléns studie gjord utifrån pedagogers 

perspektiv. Syftet med studien var att ta reda på hur de yngsta barnens inskolning kan 

gå till. Hur introducerar pedagoger förskolan för nya barn och föräldrar? Engdahl 

(2012) hävdar att om man börjar denna tid med att skapa en relation på ett positivt och 

professionellt sätt, läggs grunden för en fortsatt god relation med familjen. Enligt 

författaren görs detta bäst genom att man förbereder sig inför inskolningen samt att man 

är engagerad och har ett professionellt förhållningssätt gentemot familjen (2012). 

Anderssons (2004) forskning där 40 föräldrar ingick visar att en bra kontakt mellan 

förskolan och hem avspeglar sig på barnen och deras trygghet samt gynnar barnens 

utveckling och lärande. Författaren menar vidare att om oron finns hos föräldrar kan den 

avspeglas även på barnen. Undersökningen visade också att föräldrarna vill vara 

informerade om barnets vistelse i förskolan. En sådan bra kontakt enligt författaren 

gynnar båda parter (2004). 

   Foot m.fl. (2002) har gjort en undersökning i Storbritannien med hjälp av enkäter, 

observationer och intervjuer där föräldrarna och pedagogerna i förskolan ingick i 

studien. Syftet med studien var att ta del av båda parters åsikter om föräldrarnas 

delaktighet i förskolan. I resultatet  har de funnit tre betydelsefulla anledningar till 

varför föräldrarna ville vara delaktiga i förskolan. Studien visade att 23% av föräldrarna 

uttryckte viljan att kunna följa sitt barns utveckling, framsteg, välbefinnande samt 

säkerhet. 23% hade motivet att få veta mer om aktiviteterna i förskolan. Återstående 

motiv som författarna fann i sin studie var föräldrarnas strävan till goda relationer med 

pedagogerna. Föräldrarna vill vara säkra på att barnen har det bra på förskolan samt de 

vill kunna bidra till sina barns utveckling. Foot m.fl. (2002) anser att relationerna 

mellan pedagoger och föräldrar grundas på en gemensam syn, förälderns roll och 

ansvar. I sin undersökning har de även funnit att i vissa förskolor fanns det inte en 

gemensam syn, vilket gjorde att samarbetet inte fungerade lika bra (2002).  
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4 Teoritiska verktyg 
  

I Utbildningsdepartementets publikation Vardags inflytande i förskola, skola och 

vuxenutbildning (2003) definieras begreppet inflytande genom att använda en stigande 

skala med start på information, därefter deltagande, påverkan, samråd och 

beslutsfattande. Begreppet inflytande bygger på stegen i trappan som är viktiga för att 

kunna förstå vad det handlar om. Dessa steg är: information, deltagande, påverkan, 

samråd och beslutsfattande.  

  

                                                                  beslutsfattande  --------> 

                                                       samråd  

                                       påverkan  

                    deltagande  

information 

 

Alla fem begrepp är nödvändiga för att inflytande ska fungera och är beroende av 

varandra (2003). Eftersom stegen är så omfattande med alla fem steg har vi valt att 

fokusera på: information, påverkan och beslutsfattande. Vi anser att stegen kan vara 

relevant för vår studie eftersom den visar tydligt de olika stegen som är betydelsefulla 

för att inflytande ska fungera. 

 

 

4.1 Begreppsförklaringar 
 
Eftersom vi vill synliggöra föräldrarnas möjligheter till inflytande under inskolningen 
har vi valt att använda oss av och definiera följande begrepp: inflytande, information, 
påverkan, beslutsfattande, inskolning och inskolningsmetoder. Vi anser att inflytande är 
ett komplext och svårdefinierat begrepp. För att läsaren ska kunna förstå helheten bättre 
är det viktigt att man förstår delarna först i detta fallet information, påverkan och 
beslutsfattande. Inskolningsmetoder som nämns i studien är föräldraaktivinskolning och 
traditionell inskolning som vi också förklarar närmare. 
 
 
4.1.1 Inflytande 

 

Enligt Förskolan (2016) handlar föräldrainflytande om föräldrarnas möjligheter att 

påverka verksamheten genom att göra sin röst hörd. En viktig utgångspunkt för att 

föräldrarna ska kunna påverka verksamheten är att de har fått information gällande 

densamma. Enligt Förskolan (2016) är det förskollärarnas ansvar att se till att 

föräldrarna får möjlighet till inflytande och kan påverka beslut som tas i förskolan 

(2016). Andersson (2004) framhåller att ett bra föräldrainflytande förutsätter ett 

gynnsamt samarbete mellan förskolan och hemmet som bygger på kommunikation och 

sker genom överenskommelse om hur och när samarbetet ska ske samt genom att sätta 

upp gemensamma mål. Författaren menar vidare att föräldrarna bör ses som en resurs 

för förskoleverksamhet och pedagoger måste ta till sig det föräldrarna säger och se dem 

som ett stöd (2004). Svenning (2011) framhåller att möjligheten till föräldrainflytande 

kan begränsas om det är förskollärarna som har makten att bestämma när och i vilken 

utsträckning inflytande kan ske (2011). Arnérs och Tellgrens (2006) definition av 

begreppet inflytande är att ha möjligheten att påverka sin situation (2006). Även 
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Nationalenciklopedi NE (2016) definierar begreppet inflytande som “Möjlighet att 

påverka”(2016). 

Enligt Eriksson (2004) kan inflytande förstås som engagemang och involvering. 

Engagemang anser författaren kräver medverkan genom betydelsefull dialog som bidrar 

till det konkreta inflytandet, medan involvering också kräver dialog som är något mer 

än information (2004). Tallberg Broman och Holmberg (2007) klargör att inflytande 

innebär föräldrarnas engagemang genom att de blir medaktörer i förskolans arbete. 

Författarna anser vidare att föräldrainflytande styrks utifrån två aspekter: som ett uttryck 

för demokratiska rättigheter och som en strävan att stödja barnets utveckling och 

lärande (2007). 

 
4.1.2 Information 

 

Enligt Nationalencyklopedin  NE (2016) handlar information om “generell beteckning 

för det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika former”. Vidare 

står det att det betyder att någon blir informerad om någonting (2016).  Enligt 

Utbildningsdepartementets publikation Vardags inflytande i förskola, skola och 

vuxenutbildning (2003) är avsikten att allt inflytande börjar med information och 

kunskap om verksamheten som är grundläggande för att föräldrar och barn ska kunna 

utöva sitt inflytande. I den nationella kvalitetsgranskning om information och 

kommunikation som utfördes av Skolverket 2001/2002 framgår det att “kommunikation 

kan ses som det viktigaste redskapet för att informationsinsatsen skall bearbetas och ge 

förutsättning för handling och inflytande” (2003:60). 

 

 
4.1.3 Påverkan  

 

Det tredje begreppet i stegen är påverkan. För att påverkan ska kunna ske är det viktigt 

att föräldrarna har fått information samt att de deltar i inskolningen. Som vi sagt så är 

påverkan en beståndsdel av inflytande så det är det som skiljer begreppen åt. Inflytande 

är komplett när alla begrepp i stegen är uppnådda. I Utbildningsdepartementets 

publikation Vardags inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning (2003) står det att 

påverkan handlar om att skapa goda förutsättningar som möjliggör att föräldrarna kan 

påverka verksamhetens innehåll (2003). 

   I Förskolan (2016) står det att förskolechefen och förskolläraren bör: Ta hänsyn till 

föräldrars olika möjligheter att delta i och påverka verksamheten genom att se till att det 

finns olika former för information och inflytande (2016:33).  

   Nationalencyklopedi NE (2016) beskriver begreppet påverkan som ”Fortlöpande 

inverkan vanl. med förändring som resultat”. 

 

 
4.1.4 Beslutsfattande 

 

Det sista begreppet i stegen är beslutsfattande och kommer efter samråd. Vi tolkar 

beslutsfattande som en viktigt del av inflytande. Genom att pedagoger och föräldrar 

kommunicerar under inskolningens gång kan de i samråd med varandra komma fram till 

ett gemensamt beslut som gynnar båda parter. I Utbildningsdepartementets publikation 

Vardags inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning (2003) står det att föräldrarna 

har rätt till att påverka beslut som tas i förskolan (2003). Även andra forskare anser att i 

förskolans uppdrag betonas vikten av att föräldrarna ska få möjlighet till inflytande över 
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verksamhetens innehåll såväl som över beslutsfattande. För att föräldrarna ska vara med 

och ta beslut om något, behöver de vara insatta i verksamheten och det som 

beslutsfattande handlar om (Sandberg & Vuorinen, 2007; Jensen & Jensen, 2008). 

 
4.1.5  Inskolning och inskolningsmetoder 

 

Broberg m.fl. (2012) framhåller att de vanligaste inskolningsmetoder är föräldraaktiv 

inskolning och traditionell inskolning. Den första är kortare och kräver ett större 

engagemang av föräldrarna och den andra är längre och upplagd på upp till två veckor 

(2012). 

 

Inskolning  

 

Inskolning är den första tiden i förskolan när barnet och föräldrar introduceras i 

förskolans verksamhet.  

 

Föräldraaktiv inskolning 

 

Enligt Broberg m.fl. (2012) är det en variant som används i förskolan vid inskolning, så 

kallad föräldraaktiv inskolning eller tredagars inskolning. Den går ut på att föräldrarna 

är med sitt barn under tre hela dagar på förskolan, från nio till tre till exempel. Inga 

avsked får ske under dessa dagar. Föräldrarna är under de här dagarna aktiva med sitt 

barn och det innebär att de gör allt med sitt barn. Den fjärde dagen säger föräldern hej 

då till sitt barn och lämnar barnet redan på morgonen. Barnet betraktas nu som inskolad 

och klar (2012). 

 

Tvåveckors inskolning 

 

Broberg m.fl. (2012) nämner även den så kallade traditionella inskolningen. Den här 

varianten innefattar en inskolningstid på två veckor som är schemalagda. Barnet är 

endast på förskolan några timmar de första dagarna och går sedan hem med föräldrarna. 

Efter hand som dagarna går läggs det på ytterligare timmar. Därefter börjar föräldrarna 

att lämna barnet korta stunder, men finns till hands om barnet skulle behöva dem. Efter 

två veckor lämnar föräldern barnet på förskolan den vistelsetid som föräldern har behov 

av. 

 

4.2 Teoretiska utgångspunkter 
 

 

Ett grundantagande i vår studie är att människor ses som lika mycket värda genom att 

vara representanter med samma möjligheter såväl i samhället som i sina egna liv. När vi 

skapar en förskola som bygger på demokrati och delaktighet enligt Åberg och Taguchi 

(2005) ger vi utrymme att tänka fritt och respektera allas olika åsikter (2005). 

   Enligt Utbildningsdepartementets publikation Vardags inflytande i förskola, skola och 

vuxenutbildning (2003) finns det många argument varför barns och föräldrars inflytande 

och delaktighet inom förskola är viktiga och betydelsefulla. Det mest grundläggande 

argumentet till inflytande är att det är en mänsklig rättighet. Vidare beskrivs 

demokratiuppdraget som enligt Läroplan för förskolan är att knyta, framställa och 

förmedla de grundläggande demokratiska värdena och det handlar om att arbeta med 

bland annat inflytande och människors lika värde (2003). 
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   I Skolverkets skrift Med demokrati som uppdrag (2000) beskrivs värdegrunden. Det 

handlar framförallt om demokrati, men även om förhållningssätt, d.v.s. hur människor 

bemöter varandra, kommunicerar med varandra och hur människor värderar varandra. I 

samspel mellan individer och grupper utvecklas normer och värden oavsett var vi 

befinner oss (2000). Orlenius (2001) skriver om pedagogens uppdrag som betyder att 

barnen ska stå beredda att möta samhället och de krav som förväntas av dem som 

medvetna medborgare samt vad som gäller för mänsklig samvaro och ta moraliskt 

ansvar. Han menar att det är viktigt att pedagogerna diskuterar med föräldrarna om de 

värden som finns och gemensamt sätta sig in i varandras åsikter. Orlenius (2001) 

framhåller vidare att när det pratas om värdegrunden i förskolan menas det i allmänhet 

att det finns värden som utgör grunden för människans samvaro med andra. Dessa 

värden är inte förhandlingsbara och det kan handla om de demokratiska och alla 

människors värden (2001). 

   Enligt Dewey (2004) är samspel och kommunikation mellan föräldrar och pedagoger 

en viktigt aspekt  för att barnen ska lyckas som bäst med sin utbildning. Genom att 

delge varandra sina uppfattningar och erfarenheter kan ett gemensamt intresse bildas 

och det är en form av demokrati (2004). Tallberg Broman (2009) menar att det primära 

för människan är att kunna få vara med och påverka samt utöva inflytande och känna ett 

ansvar. Tallberg Broman (2009) skriver bland annat i sin rapport: “Föräldrars 

delaktighet skall stärka barnets inflytande, där vikten av barnens egna röster har 

framhävts i en aktiv demokratiseringssträvan.” (2009:228). 

   I Läroplanen för förskolan (1998, rev 2010) står det att förskolan vilar på demokratins 

grund samt att verksamheten ska utformas efter grundläggande demokratiska 

värderingar som vårt samhälle vilar på. Omsorg om och att ta hänsyn till andra 

människor, jämställdhet, liksom rättvisa samt egna och andras rättigheter ska 

synliggöras i verksamheten. Förskollärarna ska uppmuntra att olika åsikter kommer 

fram och att föräldrarna ska ges möjlighet att påverka verksamheten (Lpfö 98, 

rev.2010). 
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5 Metod 
 

I detta kapitlet redogör vi för vilka metoder som vi har använt oss av under arbetets 

gång. Vi tar upp datainsamlingsmetodik, urval, genomförande och hur bearbetning av 

data går till. Vi tar upp etiska överväganden och kommentarer om studiens 

tillförlitlighet. 

 

   Syftet med studien är att utifrån föräldrarnas perspektiv synliggöra deras möjlighet till 

inflytande på förskolan. Specifikt fokus riktas på inskolning.  I undersökningen gör vi 

en hypotesprövning för att se om tidigare forskning stämmer överens med enkätsvaren. 

För att få svar på vårt syfte och frågeställningar har vi använt oss av kvantitativ 

undersökningsmetod med kvalitativa inslag. Enligt Denscombe (2009) handlar 

kvantitativ metod om att mäta genom siffror, specifika variabler och diagram där 

mätning är de viktiga beståndsdelarna. Fördelar med kvantitativ metod är bland annat 

att statistiska tester ökar forskarens trovärdighet. Enligt författaren kan studien ses som 

kvalitativ då forskaren i de öppna enkätfrågorna står för en del av tolkningen av 

respondenternas svar. Denscombe (2009) anser vidare att analysen av kvalitativ data 

grundar sig på fyra vägledande principer. Den första är att de slutsatser som vår 

forskning leder till ska vara fast förankrade i vårt datamaterial. Genom att tidigare 

forskning och enkätsvaren svarar på våra frågeställningar leder det till slutsatser i 

resultat och analysdelen. Därigenom uppfyller vi den första principen i vår forskning. 

Den andra principen är att vi som forskare ska noggrant läsa igenom datamaterialet, 

tolka och noga granska det empiriska materialet som har samlats in. Genom att vi har 

läst alla enkätsvaren noggrant, tolkat dem samt granskat dem anser vi att vi har fullföljt 

den andra principen. Den tredje principen säger att forskaren ska undvika att ha 

personliga fördomar i sin analys på grund av att de kan betraktas som ett hinder för en 

god analys. Vi har valt ut två förskolor som vi inte har någon anknytning till utan har 

bara en viss kännedom om, för att minimera att förutfattade meningar ska påverka vår 

tolkning. Den fjärde principen ska innefatta utveckling av teorier, hypoteser, begrepp 

och generaliseringar. Vi som forskare ska ständigt röra oss fram och tillbaka i vårt 

empiriska material. I undersökningen gör vi en hypotesprövning för att se om de olika 

steg som vi använder oss av som teori stämmer överens med enkätsvaren. D.v.s. vi vill 

med hjälp av stegen och föräldrarnas svar undersöka om föräldrarna får möjligheten till 

inflytande under inskolningen eller är den möjligheten begränsad så som vi läst i olika 

bloggar. Därigenom har vi uppfyllt den fjärde av Denscombes(2009) principer. 

 

 

5.1 Datainsamlingsmetodik 
 

Data till vår undersökning samlades in genom enkäter som skickades ut i pappersform 

som enligt Bryman (2011) kallas postenkät. Fördelen med enkäten är enligt författaren 

att respondenterna kan svara på frågorna när de har tid och möjlighet (Bryman, 2011). 

Eftersom vår undersökning utgår från föräldrarnas perspektiv anser vi att enkät 

undersökningen passar bäst. Vi valde att använda oss även av öppna frågor som enligt 

Bryman (2011) ger respondenterna större möjlighet att svara med egna ord. Denscombe 

(2009) framhåller att postenkäter måste vara utformade på ett sådant sätt att 

informationen kan användas som data för analys och att den svarar på våra 

frågeställningar. Det är inte meningen att förändra respondenternas attityder. Den 

viktiga poängen är enligt författaren att alla som besvarar enkäten får en identisk 

uppsättning av frågor, det underlättar bearbetningen av svaren. Det som är bra med 
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postenkäter är att forskaren på ett enkelt sätt får reda på människors ståndpunkt genom 

att gå direkt till själva källan. Descombe (2009) poängterar vidare vikten av att undvika 

ledande frågor eftersom det kan påverka respondenten att ge en viss typ av svar. En 

annan viktig aspekt är att använda sig av korta frågor  som svarar upp mot 

frågeställningarna samt undvika ord eller uttryck som kan väcka anstöt (Denscombe, 

2009). 

 

 
5.2 Urval och bortfall 
 

Vi har valt att använda oss av subjektivt urval.  Denscombe (2009) framhåller att ett 

subjektivt urval går ut på att forskaren har en viss kännedom om valda personer i 

undersökningen och väljer de medvetet eftersom de kan enligt författaren ge mest 

värdefull data (Denscombe, 2009). Vi har valt ut två förskolor i två olika kommuner. Vi 

har valt personer som inskolat sitt barn under senaste halvåret för att få bästa möjliga 

svar. Vi har delat ut totalt 30 enkäter till föräldrar, 15 enkäter i varje förskola/kommun. 

Enligt Bryman (2011) handlar bortfall om när någon/några respondenter inte vill vara 

med i undersökningen. För att minska bortfallet finns det enligt författaren några 

hjälpmedel, t.ex. att skicka en påminnelse genom sms eller mail (2011). Björkdahl-

Ordell (2007) påpekar att bortfallet kan minskas genom att forskaren själv samlar in 

enkäterna samt bestämmer ett slutdatum med respondenterna när enkäterna ska vara 

ifyllda (2007). Vi fick även hjälp av pedagoger på avdelningarna där 

enkätundersökningen gjordes genom att berätta för föräldrarna hur deras svar är viktiga 

för vårt arbete. Vi skickade ut en påminnelse till respondenterna som gjorde att vi fick 

tillbaka 21 av 30 enkäter. I den kvalitativa delen av enkäten har vi valt ut 8 av 21 som 

har svarat, eftersom de svarade utförligt på frågorna och vi anser att de kan vara till 

hjälp i undersökningen. 

   Bortfallet kan bero på flera faktorer och Bryman (2011) framhåller att det kan vara 

svårt vid enkätstudier att motivera respondenter att svara på enkäten. Författaren menar 

vidare att bortfallet kan bero på att respondenterna kan vara enkättrötta och anser att det 

är oviktiga frågor de ska besvara. Bryman (2011) poängterar vidare att bortfall kan ske 

om respondenterna fastnar i någon fråga och inte vet vart de ska vända sig och be om 

hjälp. Enligt författaren kan man minska bortfall genom att uppge hur respondenterna 

kan komma i kontakt med forskaren, vilket vi också har informerat om i vårt 

missivbrev. I enkäten hade vi även några öppna frågor som enligt Bryman (2011) kan 

skrämma bort respondenterna och därigenom bidra till ett ökat bortfall (2011). 

Bortfallet i vår undersökning kan bero på tidsbrist, eftersom föräldrarna fick kort tid på 

sig att svara på enkäterna. Det kan även bero på att vi har inte tänkt på att fler av 

respondenter har annat språk än svenska och inte har förstått frågorna. 

 

5.3 Genomförande 
 

Denscombe (2009) klargör att alltför många frågor i en enkätundersökning kan ge till 

resultat att respondenterna väljer att avstå från att delta. Han menar vidare att genom att 

använda välformulerade frågor kan man uppnå en lyckad enkätundersökning 

(Denscombe, 2009). Vi formulerade enkätfrågor så att dessa skulle svara på våra 

frågeställningar och tillsammans med handledaren gick vi igenom alla frågorna innan vi 

skickade iväg dem. Vi skrev även ett missivbrev (se bilaga 1) där vi informerade 

respondenterna om studiens syfte, genomförande, information om att deltagandet är 

frivilligt och konfidentiellt. Vi gav praktisk information om inlämningsdatum, vilka 
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som utför enkätstudien samt våra mailadresser ifall de undrade över någonting. Det 

poängteras även av Denscombe (2009) som menar att det är viktigt att det finns 

riktlinjer för bakgrundsinformation om undersökningen och frågeformuläret. 

 

5.4 Bearbetning av data 
 

Den kvantitativa delen av enkäten bearbetas genom att presentera vår datamängd i 

frekvenstabell. Enligt Lantz (2013) visar begreppet frekvens antalet händelser av ett 

visst slag inom statistiken. Eftersom det är en liten undersökning menar författaren att 

procentform inte är att föredra p.g.a. att den kan ge en skev bild om bara några få har 

svarat på en viss variabel (2013). Denscombe (2009) menar att stapeldiagram är ett 

effektivt sätt att presentera småskaliga forskningsprojekt. Staplarna ska ha samma 

bredd, och att höjden företräder frekvensen eller antal i varje kategori. Det ska vara 

mellanrum mellan varje stapel för att det ska vara lätt att tolka (2009). 

   I den kvalitativa delen har vi valt att sammanställa de öppna frågorna i löpande text 

för att tydligt se skillnader och likheter utifrån frågeställningar. I studien tänker vi 

använda de aktuella svaren i form av citat. Genom att använda oss av de fyra 

vägledande principer som Denscombe (2009) skriver om fick vi klart för oss hur vi ska 

gå till väga. Det gjordes t.ex. genom att ha frågor i enkäten som svarar på studiens syfte 

och frågeställningar, genom att läsa alla enkätsvar noggrant, genom att inte låta 

personliga fördomar och förutfattade meningar påverka analysen samt genom att 

ständigt röra oss framåt och tillbaka i vårt empiriska material. Denscombe (2009) 

skriver att syftet med att analysera enkätsvar är att få en bättre förståelse för 

respondenternas uppfattningar, men även att se om de svarar på de frågeställningar som 

vi formulerat (2009). Den kvantitativa delen av enkäten presenteras genom att vi 

använder oss av stapeldiagram (Denscombe, 2009; Lantz, 2013). 

 

5.5 Etiska överväganden 
 

Enligt Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(2002) finns det fyra etiska forskningsprinciper för att forskaren ska kunna säkerställa 

att all forskning bedrivs på ett etiskt korrekt sätt. Dessa principer berör relationen 

mellan respondenten och forskaren och är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Enligt forskningsetiska principer är 

forskningen nödvändig för både individernas och samhällets utveckling och det är vi 

forskare som har krav på oss att forskningen bedrivs med hög kvalitet (2002). Hermerén 

(2011) framhåller att de etiska forskningsprinciperna omfattar arbetet som görs innan, 

under, men även efter forskningsarbetet. Genom att följa samtliga etiska 

forskningsprinciper minimeras etiska konsekvenser som enligt Hermerén (2011) uppstår 

när de etiska kraven inte följs och när respondenternas deltagande påverkar dem 

negativt som individer (2011). 

   Informationskravet innebär enligt Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002) att alla deltagare i studien ska få detaljerad 

information om studiens syfte (2002). Detta krav uppfyllde vi genom att skicka ett 

missivbrev till respondenterna som klargjorde syftet med vår undersökning. 

  Samtyckeskravet medför enligt Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002) att aktörerna väljer själva om de vill vara med i 

undersökningen (2002). Det kravet uppfyllde vi genom att skriva i missivbrevet att det 

är respondenterna som väljer själva om de vill delta i undersökningen eller om de vill 

avböja sitt deltagande under eller efter studiens gång.  
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   Konfidentialitetskravet innebär enligt Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002) att man garanterar anonymitet och att 

utomstående inte kommer åt uppgifterna, dvs. att deltagares personuppgifter ska vara 

skyddade. Undersökningen ska genomföras på ett sådant sätt att deltagarnas identitet 

inte går att ta reda på (2002). I studien framgår inte vem som har fyllt i enkäterna, det 

framgår inte heller i vilken kommun, stad eller förskola som undersökningen gjordes. 

   Nyttjandekravet garanterar enligt Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002) och Hermerén (2011) att samlade uppgifter 

används endast för forskningsändamål (2002, 2011). Vi uppfyllde detta kravet genom 

att använda respondenternas svar endast i studien och inte för andra ändamål. 

 

5.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet / överförbarhet 
 

Denscombe (2009) definierar begreppet validitet som tillförlitlighet och menar att 

insamlade data ska vara så trovärdiga som möjligt. Validiteten avgör i vilken grad det 

insamlade materialet är godtagbart ur forskningsperspektiv (2009). Genom att noggrant 

bearbeta enkätsvaren utifrån vårt syfte och frågeställningar har vi i undersökningen tagit 

hänsyn till validiteten.  

   Begreppet reliabilitet benämner Denscombe (2009) som något betydelsefullt för en 

forskningsstudie, d.v.s. om studien genomförs korrekt bör andra forskare komma till 

samma resultat i andra studier (2009). Eftersom vi har gjort både kvantitativ och 

kvalitativ undersökning så är reliabiliteten möjlig bara delvis, dvs det går inte att få 

samma resultat i andra studier på den kvalitativa delen där vi använt oss av öppna 

frågor.  

   Denscombe (2009) påstår att kvalitativ forskning har en tendens att fokusera sig på en 

liten grupp och att det kan påverka sannolikheten. Vi är medvetna om att studien inte är 

generaliseringsbar  p.g.a. att det är ett liten urvalsgrupp. 
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6 Resultat och analys 
 

Syftet med vår studie är att utifrån föräldrarnas perspektiv synliggöra deras möjlighet 

till inflytande på förskolan. Specifikt fokus riktas på inskolning. I detta kapitel redovisar 

vi och analyserar de svar som vi har fått in genom vår enkät. Vi använder oss av de 

teoretiska begreppen deltagande, påverkan, samråd och beslutsfattande som vi redovisat 

i tidigare kapitel. Alla fem begrepp anser vi är nödvändiga samt beroende av varandra 

för att inflytande ska fungera, men i vår studie kommer vi att fokusera mest på 

information, påverkan och beslutsfattande. 

 

 

6.1 Vilken information anser föräldrarna är viktig att få innan och 
under inskolning? 

 

Den första frågeställningen som vi vill undersöka är vad föräldrarna anser är viktig 

information att få innan och under inskolning. Enligt våra enkätsvar i undersökningen är 

20 av 21 respondenter nöjda med information om hur inskolningen skulle gå till som de 

har fått innan inskolningen började. De anser att pedagogerna var tydliga med vad 

föräldrarnas uppgift var under inskolningen, men ingen av respondenterna har ansett att 

inflytande över inskolningen var viktig information att få. Resterande 1 av 21 var inte 

nöjd med informationen han/hon fått innan och under inskolning. (Tabell 1). 

 

 
 

 

Tabell 1 

Utifrån utbildningsdepartementets första steg information visar studien att en klar 

majoritet av föräldrarna är nöjda med den information om inskolningen som de fått av 

förskolan. 
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6.1.1 Respondenternas positiva erfarenheter 

 

Några av respondenterna (1,3 och 7) skriver: “Informationen var tydlig kring vilken roll 

föräldern skulle ha, krav på tillgänglighet, hur inskolningen skulle ske gradvis och att 

man kunde avgöra som förälder när det kändes bra att gå ifrån, komma tillbaka, vila 

med sitt barn etc.”(Respondent 1). “Upplägget förklarades tydligt, att jag succesivt 

under de två veckorna skulle vara kortare tid, vilket kändes naturligt och det var inget 

jag hade emot.”(Respondent 3). “Jag tycker inte de talade om hur vi skulle vara eller 

inte. Jag tycker det flöt på bra, annars hade vi sagt till om det var något särskilt.” 

(Respondent 7). 

   I enkätsvaren (enligt respondenterna 1,3 och 7) framkommer det att informationen 

som de fick var tydlig. Det tolkar vi som att pedagogens tydlighet ökar kvalitén på 

förskolan och det visar även tidigare forskning. Genom att pedagogen förklarar tydligt 

hur inskolningen går till samt syfte med det hon/han gör ökar verksamhetens kvalité 

under inskolningen. Detta görs för att föräldrarna ska få förståelse för verksamheten 

samt tankarna bakom den. Det är i allas intresse att inskolningen upplevs positivt av alla 

inblandade, d.v.s. föräldrar, barn, pedagoger och barngruppen. Det är viktigt att 

tillgodose allas behov och tänka ur olika perspektiv för att göra inskolningen till något 

bra (Broberg, m.fl., 2012; McIntyre m.fl.,2007 och  Jonsdottir och Nyberg, 2013). Vi 

tolkar att förskolorna i enkäten (enligt respondenterna 1,3 och 7) har ett genomtänkt 

upplägg för vilken information som ska ges innan och under inskolningen i form av 

t.ex. en planeringsplan som Markström och Simonsson (2013) skriver om. Det är 

förskolans uppgift att göra en planeringsplan där det ges information till föräldrarna 

kring inskolningen och verksamheten i övrigt (2013).  

   Varför är det viktigt att få information innan och under inskolningen? Vi tolkar att 

information är en grundläggande förutsättning för att övriga begrepp i skalan kan 

användas. Därigenom skapas möjligheter till föräldrainflytande på förskolan. Utifrån 

tidigare forskning uppfattar föräldrarna förskolan som professionell, eftersom förskolan 

ger tydlig information som skapar goda förutsättningar för ett positivt klimat och goda 

relationer med föräldrar (Engdahl, 2012; Förskolan, 2016; Sandberg och Vuorinen, 

2007 och Ivarson Janssons, 2001). 

 
6.1.2 Respondenternas negativa erfarenheter 

 

Alla respondenter var dock inte helt nöjda med den information som getts. 

Respondenten 8 uttrycker sig så här:“Hade varit önskvärt med tydligare information om 

inskolningens längd och vilka tider som gäller på förhand.” Respondenten 5 skriver så 

här:“Förskolan bör ge tydliga ramar för inskolningen, men bör vara lyhörda för 

föräldrars oro och önskemål.” 

Respondenten 8 upplever alltså inte att informationen varit tillräckligt tydlig. Detta kan 

utifrån definitionen av steg 1 tolkas som att föräldern inte fått kunskap om 

verksamheten som är grundläggande för att föräldrar och barn ska kunna utöva sitt 

inflytande. Respondentens uppfattning ställs alltså i relation till vår definition av 

begreppet information. Det kan vi koppla till Broberg m.fl. (2012) som påpekar vikten 

av att informera om förskolans rutiner samt varför man har dem. Detta görs för att 

föräldrarna ska få förståelse för verksamheten samt tankarna bakom den (2012). 
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6.2 Hur upplever föräldrar möjligheten till att påverka inskolningens 

utformning? 

 

Vidare vill vi undersöka om hur föräldrarna upplever möjligheten att påverka 

inskolningens utformning. Påverkan handlar om att skapa goda förutsättningar som 

möjliggör föräldrarnas påverkan av verksamhetens innehåll. Vad respondenterna svarar 

på frågan om de kan påverka inskolningen kan vi se med hjälp av stapeldiagram (tabell 

2) där 15 av 21 respondenter anser att dem kan påverka inskolningen helt, medan 6 av 

21 anser att de kan påverka den bara till en viss del.  

 

   Utifrån utbildningsdepartementets tredje steg påverkan visar studien att en klar 

majoritet av föräldrarna är nöjda med den möjligheten att kunna påverka inskolningens 

utformning. 

 

Tabell 2 

 
6.2.1 Respondenternas positiva erfarenheter 

 

Några av respondenterna har svarat så här:“Jag tyckte att jag kunde påverka 

utformningen, eftersom inskolningstiderna jag fick passade inte oss pga, att syskonet 

skulle lämnas/hämtas i skolan.” (Respondent 5). “Ifall barnet inte trivdes på förskolan 

efter tre dagar då kunde vi förlänga inskolningen” (Respondent 3). 

På frågan: Gav er förskola möjlighet för föräldrar att påverka inskolningen av sina barn? 

svarade respondenten 1 så här: “Jag upplevde att personalen var mycket inkännande och 

lyssnade om behov fanns. Jag är säker på att sådan hänsyn hade tagits.” 

Resultatet visar att några av respondenterna (1,3 och 5) anser att de kan påverka 

inskolningens utformning. Majoriteten av föräldrarnas uppfattningar ställs alltså i 

relation till vår definition av begreppet påverkan genom att de har fått tydlig 

information om deras deltagande under inskolningen samt att de kan påverka 

inskolningens utformning. Dvs. vi tolkar att pedagogerna i förskolor där enkäter är 

gjorda har skapat goda förutsättningar som möjliggör föräldrarnas påverkan av 
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verksamhetens innehåll i detta fall inskolningens utformning. Likheter finner vi i 

tidigare forskning som visar vikten av att föräldrarna ska få möjligheten att kunna 

påverka inskolningens utformning genom sin delaktighet (Ivarson Janssons, 2001; 

Olsson, 1993; Sheridan m.fl., 2010). 

   Vi kan se i resultatet att några av respondenter svarar att de är nöjda med att 

pedagoger utgår från barnet och därefter anpassar inskolningen. Det svarar på vår 

frågeställning om hur föräldrarna upplever möjligheten till att påverka inskolningens 

utformning. Som vi nämnt tidigare handlar det återigen om pedagogers förhållningssätt 

dvs. hur öppna är de för föräldrarnas önskemål. Genom att vara lyhörd och ta reda på 

tankar samt vad som ligger bakom  föräldrars åsikter om inskolningens utformning får 

pedagogen bättre förståelse som gör att de kan möta föräldrarnas sätt att se på saken. 

Pedagogens förståelse gör att relation till föräldrarna stärks samt tilliten ökar. Relation 

och tillit förtydligar kommunikation mellan båda parter (Engdahl,2012 ; Ivarsson 

Jansson, 2001;Sheridan m.fl., 2010 och Sandberg och Vuorinen, 2007).  

Det tolkar vi som att de tre första stegen är avklarade och grundläggande för att fortsätta 

vidare till att uppnå inflytande. 

 
6.2.2 Respondenternas negativa erfarenheter 

 

Respondenten 4 skriver så här:“Vi hade ett samtal med förskolan, men kunde inte 

påverka så mycket.” Vi tolkar svaret som att förskolan inte har ett demokratiskt 

arbetssätt eftersom respondenten upplever att han/hon inte kan påverka inskolningen så 

mycket. Vår undran är vad respondenten 4 ville påverka eftersom det framkom inte 

tydligt i svaret. I den kvantitativa delen av frågan har ingen av respondenterna svarat att 

de inte kan påverka något, utan 6 av 21 har svarat att de kan påverka till en viss del. Vi 

tolkar att respondenten 4 hade kanske orimliga krav som förskolan kunde inte 

tillgodogöra utifrån gruppens behov. Kopplingen hittar vi i tidigare forskning av 

Erikssons (2010) som visar att förutom pedagogens förhållningssätt och förutsättningar 

som skapas inför inskolningen är förskolans uppgift att med hjälp av erfarenhet och 

utvärderingar använda den inskolningsmetod som passar bäst både för förskolan och för 

barnet. Inskolningen bör utformas individuellt utifrån varje barn och familjs 

förutsättningar (2010). Här kan vi återgå till stegen som vi presenterat tidigare. 

Respondent 4 upplever att möjligheten till inflytande och påverkan varit begränsat. 

 

 

6.3 Hur upplever föräldrarna sin delaktighet i beslutsfattande kring val 
av inskolningsmetod? 
 

Vidare vill vi undersöka det sista steget som är beslutsfattande och kommer efter 

samråd utifrån det teoretiska verktyg som vi har använt oss av i studien. Vi anser att 

dessa två begrepp är beroende av varandra, dvs. utan samråd mellan parter finns inte 

möjlighet till beslutsfattande. De inskolningsmetoder som används i förskolorna där 

enkäter är gjorda är  föräldraaktiv och traditionell inskolning. Båda inskolningsmetoder 

framkommer i lika stort utsträckning, dvs. 11 av 21 hade föräldraaktiv 

inskolningsmetod och resterande 10 traditionell inskolningsmetod. Utifrån 

respondenternas svar tolkar vi att dessa är redan bestämda av pedagoger innan barnet 

har börjat på förskolan. På frågan “I vilken grad anser du att förskolan ska lyssna på 

föräldrars önskemål kring valet av inskolningsmetod?” var det bara 1 av 21 som svarade 

-i mycket stor grad. 15 av 21 har svarat -i liten grad (tabell 3), som vi tolkar att de litar 

på pedagogernas kunskaper och erfarenheter om vad som fungerar bäst för deras barn . 
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Tabell 3 

 

På frågan “Hur anser du att föräldrainflytande ska ta sina former?” hade vi 4 

svarsalternativ: 

      a) Att föräldrar helt ska få bestämma hur inskolningen ska gå till 

      b) Att förskolan vet bäst och därför ska bestämma hur inskolningen ska gå till 

      c) Att förskolan och föräldrar bestämmer tillsammans 

      d) Annat alternativ  

Resultatet visade att 19 av 21 svarade att förskolan och föräldrar ska bestämma 

tillsammans, endast 2 av 21 svarade att förskolan ska bestämma hur det skulle gå till. 

Det tolkar vi att respondenterna vill vara med och ta beslut. 

 
6.3.1 Respondenternas positiva erfarenheter 

 

Respondenten 6 tar upp vikten av att diskutera inskolningsmetoden tillsammans med 

pedagoger: “Om inte inskolningsmetoden funkar för mitt barn, kanske man kan 

diskutera alternativ tillsammans. Personal har erfarenhet, men föräldrarna känner sitt 

barn bäst.” Respondenten 1 skriver att hon/han har ett stort förtroende för pedagogerna 

som arbetar på förskolan: “Vi litar på att pedagogerna vet vad som funkar bäst.” 

    

   Minoriteten av föräldrarnas uppfattningar ställs alltså i relation till vår definition av 

begreppet beslutsfattande (föräldrarnas rätt att påverka beslut som tas i förskolan) 

eftersom de flesta anser att de inte kan påverka pedagogernas beslut kring 

inskolningsmetod, medan majoriteten anser att de kan påverka vissa beslut bl.a. tider 

under inskolning.  Vi tolkar att respondenterna anser att diskussion mellan föräldrar och 

pedagoger är betydelsefullt för att inskolningen ska vara så bra som möjligt. Att utbyta 

erfarenheter och kunskaper kring barnet och verksamheten gör att både föräldrar och 

pedagoger får förståelse för varandras perspektiv.  Kopplingen hittar vi i tidigare 

forskning som visar att om föräldrarna ska kunna få möjligheten till inflytande i 

förskolan behöver de mötas av pedagoger som efterfrågar och tar till vara deras unika 
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kunskaper om sina barn. När pedagoger ser utifrån föräldrarnas perspektiv skapas 

ömsesidig förståelse och respekt både hos föräldrar och pedagoger. Föräldrar har 

specifika kunskaper om barnet och dess behov som inte pedagoger har och tvärtom. 

Relaterat till tidigare forskning av Jonsdottir och Nyberg, 2013; Sandberg och 

Vuorinen, 2008; Niss och Söderström, 2015; Foot, m.fl., 2002 och Tallberg Broman, 

2013 kan det uppstå dilemma och konflikter mellan förskola och föräldrar eftersom de 

ser saker ur olika perspektiv.  

  

   Det tolkar vi som att beslutsfattande kan inte ske direkt utan de fyra tidigare steg 

(information, deltagande, påverkan och samråd) som förstärker kommunikationen 

mellan parterna. Med kommunikation menar vi även det som händer vid sidan om 

genom att se saker utifrån bådas perspektiv. Därigenom skapas ömsesidigt förståelse, 

respekt och tillit parter emmellan. 

 
6.3.2 Respondenternas negativa erfarenheter 

 

I resultatet ser vi att respondent 2 upplever att hon/han inte kan påverka beslutet om val 

av inskolningsmetod: “Man fick vara med och påverka mycket, men jag är inte säker 

om man hade fått välja”traditionell” inskolning istället.” (Respondent 2) 

   Resultatet visade även att några av respondenterna inte var riktigt nöjda med insyn i 

verksamheten under inskolningen: “Det vi saknade under inskolningen var att få en 

helhetsbild hur en dag ser ut på förskolan. Vi har haft traditionell inskolningsmetod och 

det mesta av tiden var vi ute på gården eftersom inskolningstiden var 9-11. Vi frågade 

om vi kunde vara där flera timmar, men fick för svar att de tiderna gällde” (Respondent 

7). Respondent 8 var missnöjd över arbetssättet under inskolningen: “Fick veta att jag 

skulle ta hand om mitt barn medan förskollärarna fick se hur vi brukar göra. Skulle vilja 

att det var tvärtom. Att förskollärarna tog hand om mitt barn medan jag var mer i 

bakgrunden och såg hur barnet klarade sig. Sa det till personalen, men fick för svar att 

de vill se hur vi gör :(“ 

 

Om vi tolkar svaren rätt, upplever vi att respondent 1 litar på pedagogernas 

förhållningssätt, medan respondent 7 ville påverka mer vad det gäller inskolningstider 

samt få en större helhetsbild om verksamheten. Att föräldrarna får inblick i 

verksamheten redan under inskolningen gör enligt Andersson (2004) att de får förståelse 

för vissa beslut som tas av pedagoger. Likheter finner vi i Sheridan m.fl. (2010) 

forskning som visar att om föräldrarna ska kunna ta beslut och ha inflytande i 

förskoleverksamheten krävs det att de har kunskap och insyn i verksamheten. Vidare 

anser författarna att föräldrainflytande bygger på tillit mellan pedagoger och föräldrar 

som även Eriksson (2010) och Hultgren (2013) poängterar. 

Här kan vi återgå till stegen som vi presenterat tidigare. För att kunna komma till 

beslutsfattande, måste föräldrar och förskolans personal gå igenom de fyra första steg: 

information, deltagande, påverkan och samråd. 

 
6.3.3 Vad vill föräldrarna ha inflytande över? 

 

På frågan: “Vad skulle du som förälder velat ha inflytande på vid inskolningen av ditt 

barn som du menar saknades?” svarade  respondent 1: 

“ Kunna vara med och påverka hur snabbt- långsamt inskolningen skulle ske.”  

 Respondent 4 svarade“när inskolningen inleds” som vi tolkar att respondenterna 1 och 

4 menar att de inte fått möjlighet till inflytande i början av inskolningen. Minoriteten av 
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respondenternas uppfattningar ställs i relation till vår definition av begreppet inflytande 

(möjlighet att påverka sin situation) genom att de upplever att de inte får möjligheter till 

inflytande vid inskolningen. Vad beror det på? Kan det vara så att pedagogerna har 

makten att bestämma när och i vilken utsträckning inflytande kan ske som som 

Svenning (2011) beskriver det. 

   Respondent 5 svarade: “en bra kommunikation är viktigast”. Utifrån tidigare 

forskning av Andersson, 2004; Ivarson Jansson, 2001 och Markströms, 2009  förutsätter 

ett bra föräldrainflytande ett gynnsamt samarbete mellan förskolan och hemmet vilket 

bygger på kommunikation och sker genom överenskommelsen om hur och när 

samarbetet ska ske. Om föräldrarna ska få möjlighet till delaktighet och inflytande i 

verksamheten men även möjligheten att kunna påverka val av inskolningsmetod är det 

viktigt att pedagogerna lämnar tydlig information till föräldrarna om deras rätt till 

inflytande.  

   I Skolverkets skrift Med demokrati som uppdrag (2000) beskrivs värdegrunden. Det 

handlar framförallt om demokrati, men även om förhållningssätt, d.v.s. hur människor 

bemöter varandra, kommunicerar med varandra och hur människor värderar varandra. I 

samspel mellan individer och grupper utvecklas normer och värden oavsett var vi 

befinner oss (2000). 
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7 Diskussion 
 

 

I detta kapitlet har vi för avsikt att diskutera undersökningens resultat och analysera det 

som vi har granskat i syfte att besvara våra frågeställningar. Vi vill även förklara varför 

resultatet ser ut som det gör och diskutera olika konsekvenser som vårt resultat kan få. 

Syfte med studien är att utifrån föräldrarnas perspektiv synliggöra deras möjlighet till 

inflytande på förskolan. Specifikt fokus riktas på inskolning. Som vi har skrivit tidigare 

är begreppet inflytande svårt att tolka. En viktig del i pedagogernas uppgift är att 

diskutera begreppet tillsammans med föräldrarna samt förklara på vilket sätt de kan 

utöva inflytande. I kapitel 4 har vi beskrivit Inflytande som Utbildningsdepartementets 

publikation Vardags inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning (2003) definierar 

genom att använda sig av en stigande skala med start på information, därefter 

deltagande, påverkan, samråd och beslutsfattande. Alla steg är nödvändiga för att 

verkligt inflytande ska uppnås. Vi anser att allt inflytande börjar med information och 

kunskap om verksamheten vilket är grundläggande för att föräldrar ska kunna utöva sitt 

inflytande. Förutom information är föräldrarnas deltagande och påverkan lika viktiga 

för att inflytande ska kunna träda i kraft. Samråd och beslutsfattande tillsammans med 

föräldrar är en förutsättning för att skalan ska vara komplett och inflytande fungera. 

 

7.1 Vilken information anser föräldrarna är viktig att få innan och under 

inskolning? 

 

Vår undersökning visar att majoriteten av respondenterna är nöjda med den information 

som de har fått innan inskolningen har börjat (tabell 1). Vi ser i resultatet att 

framförhållning är viktig för respondenterna för att de ska kunna förbereda sig och 

barnet innan inskolningen börjar. Enligt respondenterna är grunden till en bra 

inskolning en tydlig information som bygger på en bra kommunikation mellan 

pedagoger och föräldrar under inskolningen. Genom att föräldrarna deltar i inskolningen 

får de insyn i verksamheten men även förståelse för pedagogernas arbetssätt och 

inskolningens metodval. För respondenterna är det viktigt att veta vad deras roll är 

under inskolningen, men även hur inskolningens utformning ser ut (inskolningens längd 

samt vilka tider som gäller under inskolningen). Vi menar därför att det allra bästa vore 

att starta med ett informationsmöte tillsammans med alla föräldrar några veckor före 

start. På ett informationsmöte ska pedagoger informera föräldrar om inskolningens 

utformning, verksamheten samt om föräldrarnas möjlighet till inflytande som även 

Eriksson (2010) lyfter fram. I resultatet kunde vi se att alla förutom respondent 8 har 

fått information om hur inskolningen skulle gå till innan barnet började på förskolan. 

Respondenten som svarade Nej saknade information om inskolningens längd och vilka 

tider som gäller under inskolningen. Vad beror det på?  Har förskolan missat att ge 

information just till den respondent innan inskolningen börjat? Har det att göra med att 

respondenten 8 hade högre förväntningar än de andra? Eller är pedagogernas 

förhållningssätt att inskolning är individuell och att det inte går att förutsäga hur lång tid 

det tar för det enskilda barnet, vilket Eriksson (2010) framhåller.   

   Förutom informationsmöte är det viktigt med uppföljningssamtal som sker några 

veckor efter inskolningen. Föräldrars uppfattningar och utvärderingar kring inskolning 

kan vara till stor hjälp för vidare utveckling av verksamheten. Vi anser även att det är 

viktigt att skapa utrymme för föräldrars frågor och förslag samt uppmuntra dem till en 

öppen kommunikation. Genom att vi delger varandra kunskaper och våra uppfattningar 
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kring barnet skapas ett gemensamt intresse som ger oss bredare perspektiv i förskolans 

vardag. Därigenom skapas tryggheten och tillit till pedagogerna som Dewey (2004) 

skriver om.  

 

7.2 Hur upplever föräldrar möjligheten till att påverka inskolningens 

utformning? 

 

Vår undersökning visar att majoriteten (15 av 21) anser att de kan påverka inskolningen, 

medan minoriteten (6 av 21) anser att de kan påverka den bara till en viss del. 

Majoriteten av föräldrarnas uppfattningar ställs alltså i relation till vår definition av 

begreppet påverkan genom att de har fått tydlig information om deras deltagande under 

inskolningen samt att de kan påverka inskolningens utformning. Minoriteten (6 av 21) 

upplever att de kan påverka inskolningens utformning bara till viss del som kan 

innebära att information samt deltagande har brustit på något sätt. Det kan handla om 

missförstånd eller för höga krav från föräldrarna.  

   Vi kan se i resultatet att respondenterna är nöjda med att pedagoger utgår från barnet 

och därefter anpassar inskolningen. Det handlar om pedagogers förhållningssätt dvs. hur 

öppna är de för föräldrarnas önskemål. Det är viktigt att arbetslaget tar hänsyn till det 

och tillsammans med föräldrar utformar inskolningen som passar just det barnet. Vi 

anser att det är av stor vikt att utgå från varje individ och lyssna in vad den anser vara 

bäst för sitt barn, men även att vara mera flexibla angående utformning och inte vara 

fast i gamla rutiner. Enligt Utbildningsdepartementets publikation Vardags inflytande i 

förskola, skola och vuxenutbildning (2003) så är det oerhört viktigt att tänka på att 

föräldrarna går in och stärker upp för barnens rättigheter, då dessa inte kan utöva 

inflytande på grund av sin låga ålder. Vidare står det att förskolans styrdokument utgör 

grunden till verksamhetens utformning. Där framhävs ett demokratiskt arbetssätt i 

förskolan med möjlighet att åstadkomma barn- och föräldrainflytande (2003).  

 

7.3 Hur upplever föräldrarna sin delaktighet i beslutsfattande kring val av 

inskolningsmetod? 

Vår undersökning visar att 19 av 21 respondent vill vara med och bestämma hur 

inskolningen ska gå till, medan endast 2 av 21 vill att förskolan bestämmer. Dvs. 

majoriteten vill vara med i besluttagande vad det gäller inskolning. 

Vidare visar resultatet att respondenterna kan endast påverka utformning, men inte 

metodvalet (respondent 2) och enligt respondenten 4 framkom det inte i samtalet med 

pedagoger att möjligheten till beslutsfattande vad det gäller metodvalet fanns. Det anser 

vi att det handlar om pedagogens förhållningssätt men även om förutsättningar som 

skapas före, under och efter inskolningen. Under arbetets gång har vi diskuterat att det 

bästa hade varit att låta föräldrar välja inskolningsmetod som pedagogerna presenterar 

innan. Det kan vara så att föräldraaktiv metod passar inte alla barn och familjer och 

tvärtom. Våga gå utanför förutbestämda ramar och vara mer tillmötesgående anser vi är 

oerhört viktigt. 

   I resultatet kan vi se att de flesta respondenter anser att pedagogerna inbjuder till 

föräldrarinflytande genom att de lyssnar på respondenternas önskemål gällande deras 

barns inskolning. Resultatet visar att respondenterna upplever att de inte får möjligheten 

till beslutsfattande som går emot Utbildningsdepartementets (2003:46) skala över 

inflytande där beslutsfattande står högst i stegen. Det tolkar vi som att föräldrarna 

erbjuds inte möjligheten till inflytande fullt ut. 

Enligt Utbildningsdepartementets publikation Vardags inflytande i förskola, skola och 

vuxenutbildning (2003) är det förskolans ansvar att informera föräldrarna att det finns 
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möjligheter till inflytande (2003). Genom att skapa utrymme för föräldrars frågor och 

förslag samt uppmuntra de till en öppen kommunikation skapas även trygghet och tillit 

till pedagogerna. Vi anser att det är viktigt att redan under inskolningen informera 

föräldrarna om att de kan vara delaktiga i besluten som tas i förskolan som är det sista 

steget  för att inflytande ska vara fullkomligt. Det poängteras även i Förskolan (2016) 

där det står att pedagogens roll är att presentera verksamheten samt förklara för 

föräldrarna att de kan ha inflytande och påverka beslut som tas i förskolan (2016). 

Många gånger är föräldrarna inte insatta i styrdokumentet, därför är det viktigt att visa 

det och förklara att de också är viktiga för förskolan och att deras röst har stor del i 

verksamheten. 

 

7.4 Sammanfattning 
  

Här har vi för avsikt att sammankoppla alla tre frågeställningarna och föra en gemensam 

diskussion kring dem. Val av inskolningsmetod samt hur mycket inflytande över 

inskolningen föräldrarna får skiljer sig från förskola till förskola. Ett genomtänkt 

förhållningssätt och pedagogernas engagemang är de viktigaste faktorerna för en lyckad 

inskolning. Vår erfarenhet, men även med hjälp av tidigare forskning och föräldrars 

tankar kring inskolningen, har gjort att vi är fast beslutna att alla steg i skalan är 

nödvändiga för att inflytande ska kunna äga rum i verksamheten. Genom den 

informationen skapas även förtroende och tillit mellan parterna och den bygger på 

kommunikation som Andersson (2004), Eriksson (2010), Dewey (2004) och Hultgren 

(2013) poängterar.  

   Att uppmuntra föräldrarna till en öppen kommunikation som vi har nämnt tidigare, 

gör att föräldrarna vågar komma med synpunkter på det de är missnöjda med och inte 

vänder sig till sociala medier som vi också har tagit del av. I stället för att vända sig till 

sociala medier kan man tillsammans hitta lösningar som kan gynna både barnet, 

familjen och verksamheten. Här är det viktigt att pedagogerna förklarar hur de tänker 

och vad deras syfte är med verksamheten så att föräldrarna får en förståelse för hur 

pedagogerna tänker. Vi anser att det är viktigt att föräldrarna känner sig delaktiga i 

besluten som tas och får vara en del av sammanhanget som även Eriksson (2010) 

poängterar. Genom att pedagoger och föräldrar tillsammans bygger upp en relation som 

bygger på tillit medför det att föräldrarna blir trygga med pedagogerna och det förs över 

på barnet. Utav egna erfarenheter har vi även insett att det inte är så lätt att ändra på de 

rutiner som finns på förskolan.  

   I Läroplan för förskolan (98, rev 2010) står det att förskolläraren ska ansvara ”[...]för 

att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan”(Lpfö 

98, rev. 2010:13). Den första kontakten mellan förskolan och hemmet sker vid 

inskolning som är början på ett nära samarbete mellan hem och förskolan. Det som 

kännetecknar en god start på inskolningen handlar om en välkomnande första kontakt 

med barnet och barnets familj där information gällande inskolningsmetod, föräldrarnas 

roll och förskolans rutiner ges och diskuteras. Barnens trygghet är den viktigaste 

aspekten för att inskolningen ska vara lyckad och resultatet tyder på att det är lika 

viktigt att föräldrarna ska känna sig trygga under inskolningen eftersom det speglar av 

sig på barnen. Genom att synliggöra föräldrarnas roll under inskolningen samt ta reda 

på barnens vanor som Broberg m.fl.(2012) hävdar, kan det underlätta arbetet och få 

barnen trygga på ett enklare sätt (2012). Oavsett vilken inskolningsmetod man väljer 

måste pedagogerna engagera sig i både barn och föräldrar eftersom det är då det viktiga 

samarbetet börjar mellan förskolan och hemmet.  
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Föräldrars utvärdering är viktig för förskolan och bidrar till att pedagoger ständigt 

utvecklar arbetssättet samt förbättrar det. Därigenom kan man gå tillbaka och kritiskt 

granska vad som var bra eller mindre bra och försöka förbättra det tillsammans i 

arbetslaget. Genom reflektioner i arbetslaget kan man utveckla arbetssättet ytterligare 

och komma fram till vilken metod som fungerar bäst för barngruppen, men även räkna 

med att den kan vara föränderlig. Med det menar vi att vi inte får glömma att 

föräldrarna är del av verksamheten och att vi tillsammans med de ska ta viktiga beslut 

som gäller deras barn. Vidare anser vi  att det är viktigt att utgå från varje individ och 

lyssna in vad de anser vara bäst för sitt barn. Att vara mera flexibla angående vilken 

metod som ska användas och inte vara fast i gamla rutiner. Något annat som vi är 

överens om med alla forskare (Eriksson, 2010; Ivarsson Jansson, 2001; Månsson, 2013; 

Broberg m.fl., 2012; Engdahl, 2012; Jonsdottir och Nyberg, 2013) är pedagogernas 

förhållningssätt  framförallt det gemensamma förhållningssätt, d.v.s. att vi utgår från en 

gemensam grund och inte ger dubbla budskap till föräldrar. Därigenom känner 

föräldrarna större trygghet. Sedan vi började med uppsatsen har vi även väckt 

diskussioner på våra arbetsplatser om hur vi bemöter föräldrarna, hur vi ser på deras roll 

och i vilken utsträckning tillåts föräldrarnas inflytande. I dessa diskussioner har det 

kommit fram att pedagogerna upplever att de ser helheten medan föräldrarna ser bara 

sitt barn och det är oftast där det brister.  

 

I Läroplan för förskola (1998, rev.2010) står det att: ”Föräldrarna ska ha möjlighet att 

inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. 

Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens 

och föräldrarnas möjligheter till inflytande”. (Lpfö 1998, rev 2010:13). Det kan tolkas 

som samhällets krav och förväntningar på både pedagoger och föräldrar som enligt 

Markström (2009) handlar om kravet på att föräldrarna skall vara kunniga och vilja ha 

inflytande i verksamheten, men även vara aktiva i sin föräldraroll (2009). Även om 

styrdokumeneten vad gäller föräldrainflytande på förskolan är tydlig visar studier att 

föräldrar inte alltid uppfattar att förskolan skapat dessa möjligheter. Framförallt inte vid 

inskolning av barn i förskolans verksamhet. 

   Sist vill vi nämna att vi ser likheter i de studier som är gjorda  i Storbritannien och 

Kalifornien. Föräldrar och pedagoger strävar mot ett bra samarbete likaså som i 

Sveriges förskolor och anser även här att information, delaktighet, påverkan, samråd 

och beslutsfattande är grundläggande för att inflytande ska fungera. 

 

 
7.5 Metoddiskussion 
 

Här har vi för avsikt att diskutera vårt val av metod och vad vi hade kunnat göra 

annorlunda. För att få svar på våra frågeställningar har vi använt oss av kvantitativ 

undersökningsmetod med kvalitativa inslag. Vi hade förväntat oss att svaren i den 

kvalitativa delen skulle vara mer omfattande, men istället har många respondenter 

lämnat det blankt. Det kan bero på tidsbrist, eftersom föräldrarna fick kort tid på sig att 

svara på enkäterna, men även på att vi inte har tänkt på att flera av respondenterna har 

annat språk än svenska och inte har förstått frågorna, som Mahmood (2013) poängterar i 

sin studie. Nu i efterhand funderar vi på om det hade varit bättre med en intervju med 

respondenterna istället, där vi kan möta dem där de befinner sig och förklara eventuella 

oklarheter kring frågorna. Flertalet av respondenterna har uttryckt att frågorna var svåra 

att tyda som vi också insåg i efterhand. Det kan även bero på att de inte vet vad 
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begreppen betyder. Vi skulle haft frågan “vad är inflytande för dig?” för att veta om de 

förstår innebörden. 

 

7.6 Förslag på fortsatt forskning 
 

Under arbetets gång uppmärksammade vi att det inte finns så mycket forskning kring 

inskolning och inskolningsmetoder samt föräldrainflytande över val av 

inskolningsmetod. Vad det gäller forskning kring föräldrainflytande har vi hittat en del, 

men den riktar sig mest mot skolans värld. I Läroplan för förskolan (1998/2010) skrivs 

tydligt att föräldrainflytande är en viktig del i förskolans vardag och vi anser att det 

behövs mer forskning om hur föräldrainflytande under inskolningen bör gå till. Något vi 

reagerat på är att det saknas forskning kring pedagogers tankesätt kring 

föräldrainflytande, dvs. hur mycket vill pedagoger att föräldrar ska kunna påverka och 

ha inflytande över? Hur mycket kan föräldrarna påverka val av inskolningsmetod? I vår 

undersökning har vi tagit del av föräldrarnas tankar kring inflytande och hur mycket de 

kan påverka val av inskolningsmetod. Vi har uppmärksammat att föräldrarna anser att 

de har föräldrainflytande till en viss del, men inte gällande val av inskolningsmetod. 

Därför anser vi att det skulle vara intressant att ta del av pedagogernas tankar kring 

ämnet. 
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Bilagor 
 

 

Bilaga 1: Missivt brev 
   

 

Hej! 

 

Vi heter Paula Johansson och Elvira Fajkovic och vi läser till förskollärare vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. För närvarande håller vi på att genomföra vårt 

examensarbete, som handlar om föräldrars syn på inskolning på förskolan, med 

specifikt fokus på föräldrainflytande under inskolningen. Det är alltså framförallt 

föräldrars uppfattningar om inskolning och deras möjligheter att påverka som står i 

centrum. Därför önskar vi just er syn på saken. Enkäten är helt anonym och vi kommer 

inte att nämna varken namn på medverkande föräldrar, barn eller de förskolor studien är 

gjord på. 

Undersökningen är frivillig men vi är väldigt tacksamma om så många som möjligt vill 

delta i den. Därför skulle vi vara tacksamma om ni tog er tid att svara på den 

medföljande enkäten och lämna den på förskolan så fort som möjligt, dock senast den 

160526 

Med vänliga Hälsningar 

Paula och Elvira 

 

Undrar ni över något kan ni maila: 

pj222dn@student.lnu.se 

ef222es@student.lnu.se 

 

Vår handledare på universitetet är Zara Bersbo 

Zara.bersbo@lnu.se 

 

 

 

Bilaga 2: Enkät 
 

Förtydligande av föräldrainflytande:  

Föräldrainflytande handlar om möjligheter att påverka verksamheten. 

Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och 

påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är 

därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. (Lpfö 98, 

rev 2010:13)  

 

 

1. Fick ni information om hur inskolningen skulle gå till innan ert barn började på 

förskolan? 

             Ja                      Nej 

 

Om svaret är ja – hur tog sig denna information sina former? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

 

2. Vilken inskolningsmodell användes på förskolan? 

traditionella (tvåveckorsinskolning) 

föräldraaktiva inskolningen (tredagars inskolning) 

annan form/modell 

 

3. Var pedagogerna tydliga med information om vad som förväntades av dig som 

förälder vad det gäller dina möjligheter att påverka inskolningen av ditt barn?                 

               Ja                      Nej 

Om ja, vad för information? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________ 

  

 

4. Anser du att föräldrars inflytande vad gäller sitt barns inskolning på förskolan, är 

något eftersträvansvärt? 

                 

                   Ja                     Nej 

Om ja, hur anser du att detta inflytande skulle kunna ta sina former? 

Att föräldrar helt ska få bestämma hur inskolningen ska gå till 

Att förskolan vet bäst och därför ska bestämma hur inskolningen ska gå till 

Att förskolan och föräldrar bestämmer tillsammans 

Annat alternativ  

 

 

 

5. I vilken grad anser du att förskolan ska lyssna på föräldrars önskemål kring 

inskolningen 

a) inget             b)  liten grad            c) stor grad             d) mycket stor grad    

 

 

6. Gav er förskola möjlighet för föräldrar att påverka inskolningen av sina barn? 

a) ja, absolut 

b) nej, ingenting 

c) ja, men endast vissa delar som t.ex………………………. 

 

 

7. Vad skulle du som förälder velat ha inflytande på  vid inskolningen av ditt barn som 

du menar saknades? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

 

et. 


