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Syftet med studien var att genom en kvalitativ studie beskriva och skapa förståelse för några 

föräldrars och pedagogers syn på föräldrainflytande i förskolans verksamhet. I litteratur- och 
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föräldrainflytandets utveckling i och betydelse för den pedagogiska verksamheten.  

 

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie där vi intervjuade fyra pedagoger respektive fyra 

föräldrar, i två olika förskolor.  Det empiriska materialet visade på att föräldrarna i de båda för-

skolorna, enligt dem själva inte erbjöds möjlighet till att utöva inflytande över den pedagogiska 

verksamheten. Pedagogerna i vår studie poängterade vikten av en nära relation mellan dem och 

föräldrarna för en fungerande verksamhet, samt att föräldrarnas åsikter och synpunkter har be-

tydelse för det pedagogiska arbetet i förskolan. Majoriteten av våra respondenter uttryckte att ett 

ökat föräldrainflytande i den pedagogiska verksamheten inte var önskvärt.  

Sökord: föräldrar, inflytande, påverkan, relation, förskola, samarbete 

Postadress 
Växjö universitet 

351 95 Växjö 

Gatuadress 
Universitetsplatsen 

Telefon 
0470-70 80 00  

  



                  

 

   

 

Innehållsförteckning 
 

1.INLEDNING .......................................................................................................................... 1 

1.1. Syfte ............................................................................................................................... 2 

1.2.  Frågeställningar .......................................................................................................... 2 

 

2. LITTERATUR – OCH FORSKNINGSÖVERSIKT .......................................................... 3 

2.1. Samarbete mellan förskola/skola och hem genom kommunikation och                         
       samtal ............................................................................................................................ 3 
2.2. Relationen mellan pedagoger och föräldrar ............................................................ 4 

2.2.1. Partnerskapsprincipen ......................................................................................... 5 

2.2.2. Brukarinflytandeprincipen .................................................................................... 6 

2.2.3. Valfrihetsprincipen ................................................................................................ 6 

2.2.4. Isärhållandets princip ........................................................................................... 7 

2.3. Föräldrainflytandets utveckling i skola och förskola ............................................... 7 

2.4. Föräldrainflytandets roll och betydelse för verksamheten ..................................... 8 

2.4.1. Föräldrars önskan om inflytande i skolan ......................................................... 9 

2.5. Hur ett fungerande föräldrainflytande i skolan byggs upp ................................... 10 

2.5.1. Föräldrainflytande genom lokala styrelser ...................................................... 10 

 

3. METOD ............................................................................................................................... 12 

3.1. Kvalitativ forskning ..................................................................................................... 12 

3.1.1. Metodval ............................................................................................................... 12 

3.2. Urval ............................................................................................................................. 13 

3.3. Genomförande ........................................................................................................... 13 

3.4. Reliabilitet och validitet ............................................................................................. 13 

3.5. Forskningsetiska principer ........................................................................................ 15 

 

4. RESULTAT ......................................................................................................................... 17 

4.1. Beskrivning av förskolorna och respondenterna................................................... 17 

4.2. Samarbetet mellan pedagoger och föräldrar ......................................................... 18 

4.2.1. Betydelsen av samarbetet mellan förskolan och hemmet ........................... 18 

4.2.2. Föräldrainflytande i samarbetet ........................................................................ 19 

4.3. Informationsutbytet mellan pedagoger och föräldrar ........................................... 20 

4.3.1. Föräldrainflytande genom informationsutbyte ................................................ 21 

4.4. Föräldrars inflytande i den pedagogiska verksamheten ...................................... 21 

4.4.1. Erbjudande om föräldrainflytande i verksamheten ........................................ 24 

4.4.2. Föräldrarnas och pedagogernas önskemål om föräldrainflytande ............. 25 

 

5. SAMMANFATTANDE ANALYS ...................................................................................... 27 

5.1. Föräldrainflytande i förskolans verksamhet; föräldrarnas och pedagogernas     
       synpunkter och erfarenheter .................................................................................... 27 

5.1.1. Föräldrarnas inflytande genom informationsutbyte ....................................... 30 

5.1.2. Samarbetet mellan hem och förskola .............................................................. 31 

5.1.3. Föräldrainflytande genom lokala styrelser ...................................................... 32 

5.2. Föräldrarnas önskemål om föräldrainflytande i förskolans verksamhet ............ 33 

5.3. Pedagogernas önskemål om föräldrainflytande i förskolans verksamhet ........ 34 

5.4. Eriksson fyra principer om relationen mellan hem och skola ............................. 36 

5.4.1. Partnerskapsprincipen ....................................................................................... 36 



                  

 

   

 

5.4.2. Brukarinflytandeprincipen .................................................................................. 36 

5.4.3. Valfrihetsprincipen .............................................................................................. 37 

5.4.4. Isärhållandets princip ......................................................................................... 37 

 

6. DISKUSSION ..................................................................................................................... 39 

6.1. Slutsats ........................................................................................................................ 39 

6.2. Metodkritik ................................................................................................................... 41 

6.3. Vidare forskning ......................................................................................................... 42 

 

REFERENSER ....................................................................................................................... 43 

 
BILAGOR 

 



                  

 

   

 

1 

1. Inledning 

Vårdnadshavare har huvudansvaret för sina barn och ska enligt läroplanen för förskolan, 

Lpfö98, ges möjlighet till att påverka den verksamhet där deras barn vistas dagligen, samt 

erbjudas att i verksamheten vara med och ta beslut om sådant som rör förskolans utformning 

och innehåll (Utbildningsdepartementet, 2006). Under vår utbildning och vid vår vistelse i 

förskolan, har ett intresse byggts upp om föräldrars möjlighet till inflytande i förskolan. 

Eftersom samverkan mellan förskola och hem framhålls i Lpfö98 som en viktig del av arbetet 

i förskolan, där föräldrar ska ges tillfälle till inflytande över den pedagogiska planeringen av 

verksamheten, finner vi det intressant att studera hur föräldrainflytande ter sig i två olika 

förskolor. 

 

Barn i förskoleåldern är beroende av sina föräldrar samt det stöd och den trygghet som de ger 

till barnet. För att barnets vistelse ska bli så bra som möjligt krävs det ett nära samarbete 

mellan förskolans pedagoger och barnens vårdnadshavare (Utbildningsdepartementet, 2003). 

Föräldrarnas inflytande över den pedagogiska verksamheten kan medföra att de genom sina 

kompetenser och sina intressen kan vidga lärarens perspektiv på den egna verksamheten. 

Pedagogen får härigenom argumentera för sitt arbetssätt samt får sätta ord på sitt syfte med 

och sina ambitioner för verksamheten (Colnerud, Granström och Zetterholm Ankarstrand, 

2001). Att undersöka föräldrainflytande i förskolan kan bidra till att vi som blivande 

förskollärare får en större förståelse för och möjlighet att reflektera över vikten av ett 

fungerande samarbete mellan föräldrar och pedagoger i förskolan. Vidare tror vi att vår 

undersökning kan få oss att i vår kommande yrkesprofession ta hänsyn till och ta tillvara på 

föräldrars åsikter och idéer, samt reflektera över våra handlingar och vårt förhållningssätt 

gentemot barnen och deras föräldrar.  

 

Vi anser att det är viktigt att lyfta frågan om föräldrars inflytande i förskolan för såväl 

verksamma som blivande pedagoger och andra intressenter i förskolan, såsom föräldrar och 

politiker. Vår förhoppning är att vår studie kan vara ett kunskapsbidrag för förskolans 

verksamhet eftersom att både föräldrars och pedagogers syn på föräldrainflytande synliggörs, 

något som kan leda till reflektion och diskussion om hur föräldrainflytande ter sig i den egna 

verksamheten. Detta kan ligga till grund för en eventuell förändring och utveckling av det 

samarbete som sker mellan hemmet och förskolan. Genom vår kvalitativa undersökning syn-

liggörs, i vår studie, olika perspektiv på föräldrainflytande i två förskolor. Vi vill i vår studie 



                  

 

   

 

2 

undersöka och få vetskap om några föräldrars och pedagogers syn på föräldrainflytande i 

förskolans verksamhet. Vår uppfattning är att detta skulle kunna ge oss en djupare förståelse 

för vad några pedagoger och föräldrar anser att föräldrar har inflytande över, respektive vad 

de skulle vilja att föräldrar har inflytande över i verksamheten. Den djupare förståelsen kan 

hjälpa oss att vi i vår kommande yrkesroll kan ta tillvara på både föräldrars och pedagogers 

önskemål om inflytande, och utifrån det utforma en planering som tillgodoser varje barns 

behov. 

 

1.1. Syfte  

Syftet med vår studie är att genom en kvalitativ studie beskriva och skapa förståelse för några 

föräldrars och pedagogers syn på föräldrainflytande i förskolans verksamhet. 

 

1.2.  Frågeställningar 

1. Vad har föräldrarna inflytande över i förskolans verksamhet enligt dem själva samt enligt 

pedagogerna?  

2. Vad vill föräldrarna ha inflytande över i förskolans verksamhet? 

3. Vad skulle pedagogerna vilja att föräldrarna har inflytande över i förskolans verksamhet?  

4. Hur kan föräldrarnas och pedagogernas syn på föräldrainflytande i förskolans verksamhet 

förstås? 
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2. Litteratur- och forskningsöversikt 

Här presenteras tidigare forskning inom området, samt litteratur som behandlar relationen 

mellan hem och skola. Vi är medvetna om att forskningen främst tar sin utgångspunkt i 

grundskolan, men vi finner den relevant då vi inte hittat någon specifik forskning om för-

skolans verksamhet kring föräldrainflytande. 

 

2.1. Samarbete mellan förskola/skola och hem genom 

kommunikation och samtal 

Barn i förskoleåldern är beroende av sina föräldrar samt det stöd och den trygghet som de ger 

till barnet, och för att barnets vistelse i förskolan ska bli bra krävs det ett nära samarbete 

mellan förskolans pedagoger och barnens vårdnadshavare. Detta samarbete ska vara en själv-

klarhet då vårdnadshavaren i första hand bär ansvaret för barnets fostran. Samarbetet kan fås 

genom daglig kontakt samt olika typer av samtal och skolan ska tillsammans med hemmet 

finna vägar för att möta, utmana och främja elevers lärande och utveckling (Utbildnings-

departementet, 2003). ”För att skapa bästa möjliga miljöer för utveckling och lärande behövs 

framför allt föräldrarnas engagemang, intresse, omsorg och kärlek för barnet. Bara det faktum 

att föräldrarna är de mest betydelsefulla personerna i barns liv – i alla fall upp till tonåren – 

gör dem till absolut nödvändiga samarbetspartners” (Jensen & Jensen, 2008:148).  

 

Enligt Jensen och Jensen (2008) sker samarbetet mellan hemmet och förskolan ofta som 

utbyte av information i det dagliga mötet, där föräldrar informeras om dagen som barnet varit 

med om, konflikter som barnet varit inblandad i eller dess kunskapsutveckling. Föräldrarna 

kan i sin tur informera pedagogerna om situationer såsom skilsmässa, arbetsbelastning eller 

flytt, som kan påverka barnets beteende. Det handlar om en ömsesidig process mellan 

föräldrar och pedagoger, där informationsutbytet kan leda till en överenskommelse om 

förändrat beteende i förhållande till barnet (a.a.).  

 

Utvecklingssamtalet har visat sig vara en viktig utgångspunkt i relationen och samarbetet 

mellan pedagoger och föräldrar. Samtalet ger föräldrarna en möjlighet att få insyn i 

verksamhetens mål samt intentioner och föräldrarna kan således vara med och stödja barnets 

utveckling (Nilsson, 2007). Gars (2002) menar att möjligheten till närhet i föräldrasamtalen 

utgörs av den trygghet som tidigare skapats mellan vårdnadshavare och pedagoger, genom 
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den dagliga kontakten i verksamheten. Nilsson (2007) belyser att barn som trivs i skolan och 

som klarar skolan ”bra” har föräldrar som anser att samarbetet med skolan är bra. Föräldrar 

till barn som har svårigheter i skolan upplever däremot att skolan ser dem som en bristfällig 

resurs för barnen och föräldrarna uppfattar även att deras åsikter inte blir hörda. Föräldrar i 

Anderssons (2004) studie har uttryckt att de vill bli respekterade som jämbördiga med 

pedagogerna inom skolan. Föräldrarnas erfarenheter var att skolan alltid sågs som 

”överhuvudet” som satt inne med de rätta åsikterna och föräldrarna fick svårt att göra sin röst 

hörd, där det blev en kamp om vems bild av barnet som var den rätta och båda parterna hade 

svårt att acceptera varandras bilder. En viktig förutsättning i föräldrasamarbetet är enligt 

Jensen och Jensen (2008) att respektera föräldrars oro för sina barn. Pedagoger har ingen 

skyldighet att rätta sig efter föräldrars åsikter, men de bör visa förståelse och ta emot 

föräldrars åsikter på allvar. 

 

2.2. Relationen mellan pedagoger och föräldrar 

Vid föräldrainflytande i förskolan måste hänsyn tas till att pedagogerna är skyldiga att 

samarbeta med föräldrarna medan föräldrarna medverkar i verksamheten frivilligt, vilket kan 

skapa en obalans i relationen mellan hem och skola (Colnerud, Granström och Zetterholm 

Ankarstrand, 2001). Om relationen mellan föräldrar och pedagoger skriver Jensen och Jensen:  

 

Relationen mellan lärare som yrkesperson och föräldrar är en relation mellan professionell och 

icke-professionell. Läraren är närvarande i egenskap av sin profession, föräldrarna är där som 

föräldrar, oavsett vilket yrke de har i övrigt. Det betyder att relationen är asymmetrisk, i 

bemärkelsen att läraren i relationen ska utöva vad det politiska systemet har beslutat ska utövas i 

den situationen. Läraren har, förutom sin yrkeskompetens, även systemet i ryggen. I och med detta 

är det hon som har makten i relationen – oavsett om det känns så i det konkreta mötet med 

föräldrarna eller inte (Jensen & Jensen, 2008:74).  

 

I samarbetet med föräldrar är det pedagogen som har det övergripande ansvaret att göra 

relationen kvalitativ, det vill säga likvärdig, respektfull och ansvarstagande, i sin egenskap 

som yrkesperson (a.a.). I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo94) framkommer det att ett samarbete ska ske mellan skolan och hemmet. 

Föräldrarna bör ses som kompetenta och genom att ta vara på föräldrarnas kunskap kan 

läraren få en rikare och mer korrekt bild av eleven (Andersson, 2004). Nilsson (2007) menar 

att möjligheten och inbjudan till ett bra föräldrasamarbete till stor del beror på pedagogen som 
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bör ha ett positivt förhållningssätt till föräldrarna samt se deras kunskaper om barnet som en 

tillgänglighet för verksamheten.  

 

Eriksson (2004) har i sin forskningsstudie utformat fyra olika principer för relationen mellan 

hem och skola; partnerskapsprincipen, brukarinflytandeprincipen, valfrihetsprincipen samt 

isärhållandets princip. Principerna innefattar olika aspekter på och innebörder i det förhåll-

ande som finns mellan skolan och föräldrarna. 

 

2.2.1. Partnerskapsprincipen  

Eriksson (2004) framhåller att synen på förhållandet mellan skolan och hemmet som ett 

partnerskap växte fram i mitten på 1900-talet, då det efter andra världskriget utformades en 

reformpolitik där ett mål var att skapa jämlika möjligheter till utbildning. Denna reformpolitik 

bidrog till att olika forskningsstudier genomfördes för att synliggöra elevers skolprestationer.  

Studierna visade att elevernas sociala bakgrund var avgörande för deras resultat i skolan, där 

elever från välbärgade hem lättare nådde framgång i skolsammanhang än andra elever. För att 

det skulle ske en förändring inom utbildningsväsendet, och för att skapa mer jämlika förut-

sättningar för samtliga elever i skolan lades tyngdpunkten på att involvera elevernas föräldrar 

i skolans verksamhet och då skapa en aktiv dialog mellan hemmet och skolan. Författaren 

förklarar:  

 

I detta mer partnerskapsliknande tänkande utvecklas en delvis ny inriktning i synen på vilken roll 

föräldrarna ska ha i förhållande till skolan. Till det tidigare kompensationstänkandet läggs nu 

synen på föräldrarna som potentiella (pedagogiska) resurser för barnens framgång i skolan. Det är 

föräldrarna som individer som skall stötta skolan och de värden skolan bygger på och det är 

skolans uppgift att i det syftet engagera föräldrarna (Eriksson, 2004:83). 

 

Idag ses inte förhållandet mellan hem och skola i första hand som ett medel för att skapa 

jämlika möjligheter till utbildning, utan som en avgörande faktor för effektivitet och för att 

främja varje barns lärande och utveckling i förhållande till deras förutsättningar och behov. I 

partnerskapsprincipen ses relationen mellan hemmet och skolan som ett aktivt partnerskap, 

där såväl föräldrar som pedagoger arbetar för att skapa en bra situation för eleverna i skolan. 

Genom en god samverkan mellan skola och hem kan olika perspektiv på utveckling, lärande 

och verksamhetens utformning synliggöras samt fungera som underlag för att stödja och sti-

mulera varje enskild elev i klassen. Partnerskapsprincipen fokuserar på skolans och hemmets 
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delade ansvar gällande elevernas lärandeprocess, utveckling samt socialisation och vad fö-

räldrar och lärare tillsammans, genom ett nära samarbete och ett aktivt deltagande i verksam-

heten, kan åstadkomma (Eriksson, 2004).  

 

2.2.2. Brukarinflytandeprincipen 

Kommunaliseringen av skolan i början av 1990-talet bidrog till att relationen mellan hem och 

skola uppmärksammades och frågan om ett mer aktivt föräldrainflytande växte. Under detta 

decennium upprättades lokala brukarstyrelser allt mer runt om i landet, där föräldrar till 

skolans elever gavs möjlighet till att förändra och påverka skolans styrning. Idag ges föräldrar 

inte samma möjlighet till att påverka skolans styrning och planering av undervisning i de 

lokala brukarstyrelser som finns, men föräldrar bjuds genom styrelserna in till att medverka 

vid beslutsfattande och då även till att argumentera för sina åsikter (Eriksson, 2004). 

 

Enligt Eriksson (2004) är huvudkomponenten inom brukarinflytandeprincipen deltagardemo-

krati. Föräldrars inverkan på skolan sker i form av en ”styrelse” där de har mer eller mindre 

inflytande i skolan beroende på vilka villkor de råder under. Relationen mellan hem och 

skola innebär utifrån brukarinflytandeprincipen att föräldrar erbjuds av skolan att vara aktiva 

deltagare i skolans lokala brukarstyrelser, för att få möjlighet till att påverka vid olika besluts-

fattande som rör skolan där deras barn är placerade. Genom brukarstyrelser får föräldrarna ett 

formellt inflytande över skolans verksamhet något som medför att relationen mellan hem och 

skola stärks, eftersom även föräldrarnas synpunkter och åsikter vägs in vid olika beslut som 

ska tas. Brukarstyrelserna karaktäriseras av att deltagarna har ett starkt egenintresse för 

utbildningsfrågor som berör lokala förhållanden, där föräldrarna ses som betydelsefulla för att 

den specifika skolan ska utvecklas på bästa möjliga sätt. Detta egenintresse kan även vara en 

nackdel för upprättade brukarstyrelser, då medverkande föräldrar kan engagera sig mer för 

frågor som gagnar det egna barnet och inte gynnar skolan i större utsträckning (a.a.). 

 

2.2.3. Valfrihetsprincipen 

Enligt Eriksson (2004) kan valfrihetsprincipen förklaras med föräldrars rätt att välja skola till 

det enskilda barnet. Principen uppkom under 1980-talet i och med en omstrukturering inom 

utbildningspolitiken, vilket medförde att skolan mer kom att betraktas som en enskild privat 

än som en kollektiv angelägenhet. Staten hade besluträtt i allt som berörde skolan och blev 

ifrågasatt, eftersom skolan endast sågs som en medborgerlig och offentlig angelägenhet. 
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Skolans uppgift var att utbilda samhällets medborgare till invånare som kunde leva som goda 

samhällsmedborgare utifrån demokratins grundregler. Denna uppgift försvagades i och med 

valfrihetsprincipens införande och skolan kom att anpassas samt organiseras mer efter de 

enskilda individernas intresse och krav. Valfrihetsprincipen medförde att skolan och dess 

organisation blev mer marknadsanpassad och det är ”föräldrar i rollen som konsumenter som 

accentueras och utbildning betraktat som ”private good” som förstärks” (Eriksson, 2004:195). 

Valfrihetsprincipen har medfört att skolorna anpassar sig efter individers specifika krav på 

utbildning och föräldrar har allt mer kommit att ses som konsumenter av skolan som ska få 

sina krav och förväntningar tillgodosedda. Rätten att bestämma över det egna barnets 

utbildning har sitt ursprung i att föräldrarna ses som experter på sina barn. Föräldrarna vet 

vilken utbildning som är bäst för barnet samt att det ses som en rättighet att kunna välja bland 

alternativa utbildningar (a.a.).  

 

2.2.4. Isärhållandets princip 

Isärhållandets princip bygger på en tradition där hemmet och skolan ses som två olika 

institutioner med avvikande egenskaper och intressen. Hemmet och skolan kan antas ha olika 

uppgifter och ansvar vilket medför att lärare och föräldrar blir ”natural enimies” eftersom de 

båda har ett gemensamt intresse (barnet) men med olika syften. Lärares uppgifter och in-

tressen ligger i att utveckla och värdera elevers intellektuella utveckling utifrån en färdig 

modell, medan föräldrars intresse kretsar kring att se till barnets totala utveckling, vilken är 

mer vittomfattande än den intellektuella. Lärare har universella intressen i elevers utveckling 

och måste förhålla sig till flera elever samtidigt samt till deras olika prestationer. I motsats till 

läraren har föräldrarna endast intresse av en individ; det egna barnet, och det är med den 

utgångspunkten som föräldern förhåller sig till skolan. Isärhållandets princip ser olikheterna 

och de avvikande egenskaperna mellan hem och skola som positiva utifrån samhällets in-

tressen. Barnet får möjlighet att anpassa sig till olika sammanhang och grupper, vilket medför 

att de får skapa samt utveckla egenskaper som hör en god samhällsmedborgare till (Eriksson, 

2004).  

 

2.3. Föräldrainflytandets utveckling i skola och förskola 

Under 1990-talet förändrades skolans styrsystem från att ha varit regelstyrt av staten till att 

blivit mål- och resultatstyrt av kommunen. Förändringen medförde att skolan delvis plac-

erades inom kommunallagen som poängterar vikten av brukarinflytande över innehåll, något 
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som kan vara anledningen till att frågan om föräldrainflytande blivit aktuell under de senaste 

femton åren (Wennerhom Juslin & Bremberg, 2005).  

 

Eriksson (2008) menar att föräldrar under de senaste decennierna har fått ta mer plats i skolan 

både när det gäller inflytande i val av skola och hur barnens utbildning ska byggas upp, men 

även över hur verksamheten i skolan ska se ut. Enligt Utbildningsdepartementet (2007
b
) beror 

detta på att skolan alltmer ses som en familjeangelägenhet. Eriksson (2008) framhåller att när 

den nya läroplanen började gälla 1994 (Lpo94) blev lärare i skolan tvingade att samverka med 

föräldrarna, både vad gäller information till föräldrarna om elevens utveckling samt att ta 

tillvara på föräldrars idéer och åsikter. ”Med läroplanen 1994 förstärks föräldrars inflytande 

då man för första gången i ett auktoritativt offentligt styrdokument slår fast vårdnadshavares 

‘rätt till inflytande och påverkan’ ” (Eriksson 2008:30). En tolkning av läroplanens syfte med 

föräldrainverkan i skolan är att den målstyrning som idag styr skolan ska effektiviseras. 

Genom insatta, närvarande och engagerande föräldrar kanske fler barn kan nå de mål som 

finns uppsatta i läroplanen (a.a.).  

 

Ett steg mot ökat föräldrainflytande i förskolan medförde att en undersökning genomfördes på 

uppdrag av Utbildningsdepartementet. Undersökningen fastslog att informationen om skol-

lagen och styrdokumenten till barns och elevers vårdnadshavare var bristfällig (Utbildnings-

departementet, 2003). Utbildningsdepartementets undersökning ledde till att Skolverket år 

2007 utformade och publicerade broschyrer anpassade till föräldrar där läroplanens innehåll 

förklarades mer utförligt. Dessa broschyrer har titeln Förskolan är till för ditt barn, En 

broschyr om förskolans läroplan och är översatta till tio olika språk för att informationen ska 

kunna nå ut till alla föräldrar i vårt mångkulturella samhälle. I broschyrens inledning, som 

vänder sig till föräldrar med barn i förskolan, står det skrivet ”för att kunna vara med och 

påverka behöver du känna till hur det är tänkt att förskolan ska fungera” (Utbildnings-

departementet, 2007
a:3). 

 

2.4. Föräldrainflytandets roll och betydelse för verksamheten 

Förskolans styrdokument utgör grunden till verksamhetens utformning och val av innehåll, 

där det poängteras att den pedagogiska verksamheten ska genomsyras av ett demokratiskt 

arbetssätt med möjlighet till att åstadkomma inflytande, såväl för barnen som för deras 

föräldrar (Utbildningsdepartementet, 2003). Detta går även att återfinna i skollagen, där det 
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står att ”utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 

hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhälls-

medlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd” (Skollagen: 1 

kap, 2§).  

 

Wennerhom Juslin och Bremberg (2005) har funnit att föräldrainflytande i skolan i form av 

information och deltagande, samt påverkan och samråd har positiva effekter på barns skol-

prestationer. Föräldrars engagemang och inflytande på skolan påverkar elevers trivsel, presta-

tioner och fortsatta studier.  

 

I den nationella kvalitetsgranskningen som Skolverket utförde 2001/2002 framgår det att 

”kommunikation kan ses som det viktigaste redskapet för att informationsinsatsen skall bear-

betas och ge förutsättning för handling och inflytande” (Andersson, 2004:60). För att föräldrar 

ska få inflytande i förskolan och skolans verksamhet anser författaren att det måste ges tid till 

samtal för att utbyta åsikter och funderingar. I detta samtal ska såväl föräldrar som pedagoger 

vara lyhörda för varandras förslag och synpunkter samtidigt som de bör argumentera och 

motivera för sin egen ståndpunkt. Författaren lyfter fram att användandet av tiden är viktig för 

att skapa möjligheter till föräldrainflytande i förskolans verksamhet (a.a.). 

 

2.4.1. Föräldrars önskan om inflytande i skolan 

En undersökning som genomfördes av Utbildningsdepartementet (2003) kring attityder till 

skolan, bland föräldrar till elever i årskurs 7- 9, visar att föräldrar har en vilja och en önskan 

om att få vara med och bestämma i skolan, men att de erbjuds få möjligheter till inflytande 

över verksamheten (förutom vid val av skola). Föräldrarna uppfattar att det finns en stor 

skillnad mellan deras önskemål om vad de vill kunna påverka i skolan och vad de kan vara 

med och påverka i skolan. Utifrån den genomförda studien visar det sig att föräldrar till barn i 

skolan anser att det viktigaste som bör förmedlas till föräldrarna är informationen om det egna 

barnet, samt goda och givande samtal där läraren är lyhörd för föräldrarnas åsikter. I 

undersökningen framgår det även att: 

 

Föräldrarna vill främst, i fallande skala, ha inflytande över: 

1. Det egna barnets möjlighet till stöd 

2. Storlek på klassen 

3. Att kunna välja skola 
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4. Normer och regler i skolan 

5. Skolmiljön 

6. Vilka lärare barnen har  (Utbildningsdepartementet, 2003:30). 

 

2.5. Hur ett fungerande föräldrainflytande i skolan byggs upp 

För att föräldrars engagemang och intresse för verksamheten samt deras möjlighet till att på-

verka dess utformning ska stärkas behöver de uppmuntras och motiveras av skolans personal 

genom en aktiv kommunikation (och information), där föräldrainflytande ses som en naturlig 

del i verksamheten (Utbildningsdepartementet, 2003). ”Det är en svår balansgång för både 

föräldrar och lärare, man måste engagera sig, men får inte engagera sig för mycket. För-

äldrarna får inte trampa skolans personal på tårna och lärarna får inte ta över föräldrarollen” 

(Andersson, 2004:215). Föräldrarna måste veta vad deras ansvar som föräldrar är, samtidigt 

som pedagogerna måste veta vad deras uppgift som pedagoger är och gränsen mellan dessa 

måste vara tydliga (a.a.).  

 

För att få en demokratisk skola behöver såväl pedagoger, barn som föräldrar ges utrymme för 

inflytande i verksamheten och dess utformning. Alla berörda parter ska känna att de kan 

påverka verksamheten, där olika åsikter och förslag bör ses som positiva resurser som kan 

stärka, utveckla och förändra verksamheten till det bättre. ”Perspektiven på elevers och för-

äldrars inflytande behöver fördjupas och ses som en resurs som ger möjlighet till stöd och ut-

veckling” (Utbildningsdepartementet, 2003:58). 

 

2.5.1. Föräldrainflytande genom lokala styrelser 

Colnerud, Granström och Zetterholm Ankarstrand (2001) beskriver att regeringen 1995 till-

satte den så kallade Skolkommittén, med uppgift att undersöka hur inflytande i skolan skulle 

kunna stärkas för elever och föräldrar. Ett förslag som kommittén lade fram var att skolan 

skulle kunna införa styrelser med föräldramajoritet som kan ge sin bild av skolans uppdrag för 

att bredda och förändra bilden av skolans styrning. Författarna menar att förslaget är en följd 

av decentraliseringen av skolans styrning, där ett ökat föräldrainflytande inte ska ses som att 

lärarnas profession blir mindre värd utan tvärtom. Genom ett ökat föräldrainflytande måste 

lärarna kunna förmedla det pedagogiska syftet med verksamheten, vilket kräver en stor 

medvetenhet och kunskap om verksamheten samt det arbetssätt som är rådande (a.a.). 1996 

togs beslut om att kommunala skolor kan utöva föräldrainflytande i skolan genom inrättande 

av lokala styrelser. I lokala styrelser ska såväl föräldrar, lärare som rektorer ingå där majo-
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riteten av deltagarna består av föräldrar, vilket medför att föräldrarna har möjlighet att vara 

med och ta beslut som rör skolan (Jarl, 2004). 

 

De frågor som visat sig vara intressanta för de lokala styrelserna är, enligt Colnerud, 

Granström och Zetterholm Ankarstrand (2001), frågor gällande utflykt, skolmiljö samt skol-

mat. Däremot har beslut gällande organisation och arbetssätt överlämnats till lärare och 

rektorer, vilket motiveras med att dessa besitter kompetens inom området. För att styrelserna 

ska få ta beslut menar författarna att det är viktigt att styrelserna får mandat att hantera medel 

inom verksamheten, samt att det tydligt framgår vad det är styrelserna kan och ska påverka 

inom verksamheten (a.a.).  

 

Jarl (2004) framhåller att föräldrars upplevelser av och möjlighet till inflytande över 

verksamheten påverkas av deras erfarenheter av och hur de blivit bemötta vid de lokala styrel-

serna. En positiv upplevelse av lokala styrelser medför demokratiska föräldrar, då en ut-

veckling och ett lärande ägt rum, vilket påverkar deras känsla av att de genom aktivt del-

tagande kan påverka skolan och dess verksamhet. Genom ny kunskap har föräldrar fått ökad 

förståelse för skolans och kommunens uppbyggnad, utformning och styrning, vilket för-

äldrarna själva anser vara en stor fördel för att de ska kunna presentera genomförbara förslag 

till förändringar och på så sätt även få inflytande i beslut som fattas. Vidare beskriver 

författaren att en negativ upplevelse av de lokala styrelserna däremot medför kritiska för-

äldrar, då ett nära förtroende mellan hem och skola inte utvecklats, vilket grundar sig i ett 

dåligt bemötande från lärare och rektor samt att möjligheten till inflytande har varit nästintill 

obefintlig. Föräldrars förslag och idéer har inte tagits tillvara på, vilket medverkat till att de 

blivit kritiska till den makt som använts mot dem då rektorn, lärarna eller kommunen tagit 

beslut oavsett föräldrarnas synpunkter och argument (a.a.). 
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3. Metod 

I följande avsnitt presenteras och motiveras vårt val av forskningsmetod samt urval. Vi 

kommer även att förtydliga vårt genomförande och koppla vårt metodval till reliabilitet och 

validitet samt beskriva de forskningsetiska principerna. 

 

3.1. Kvalitativ forskning 

Vår valda forskningsmetod är kvalitativ, vilken utmärks av fysisk närhet mellan forskaren och 

forskningsobjektet. Genom kvalitativ forskning vill forskaren förstå världen utifrån respon-

dentens perspektiv för att få en inre bild och en bredare förståelse för det studien avser under-

söka, samt för att utveckla sin kunskap inom området (Holme & Solvang, 1997). Merriam 

(1994) menar att utgångspunkten för en kvalitativ forskning är att människor ser olika på 

världen och därför även skapar sig olika verkligheter, vilka är beroende av den aktuella kon-

texten och av det sociala samspelet. Författaren framhåller att det är dessa verklighetsbilder 

som forskaren i en kvalitativ undersökning vill få inblick i, genom att ta del av deltagarnas 

tankar, tolkningar och upplevelser av sin situation och vardag i förhållande till studiens om-

råde samt försöka förstå det som sker (a.a.). Vi valde att genomföra en kvalitativ studie efter-

som vi ville beskriva samt få en förståelse för några pedagogers och föräldrars syn på för-

äldrainflytande i förskolan. 

 

3.1.1. Metodval  

För att kunna uppnå syftet med vår studie valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer 

med både pedagoger och föräldrar. Holme och Solvang (1997) framhäver att kvalitativa 

intervjuer sker genom förberedda samtal mellan forskare och intervjudeltagare, där intervjun 

påminner om samtal som sker i vardagen.  Vi formulerade i förväg några frågor utifrån fyra 

olika kategorier; bakgrund, information, samarbete och inflytande, som vi ansåg vara rele-

vanta för vår studie. Vi utformade en intervjuguide (bilaga 1 och 2) med frågor som var 

relativt öppna, vilka fungerade som ett stöd för oss under intervjuerna. Denna form av intervju 

ger, enligt Merriam (1994), intervjuaren en möjlighet att forma intervjun efter den informa-

tion som respondenten ger, för att bättre kunna förstå dennes perspektiv inom det valda 

området.  
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3.2. Urval 

Vi valde att genomföra intervjuer med fyra förskollärare och fyra föräldrar på två olika 

förskolor i Kronobergs län. Vårt val av respondenter utgår ifrån vad Bryman (2002) beskriver 

som bekvämlighetsurval, eftersom våra intervjuer genomfördes på förskolor som vi tidigare 

haft kontakt med. De intervjuade föräldrarna och pedagogerna på de båda förskolorna som 

medverkat i vår studie har frivilligt fått anmäla sig till intervju, vilket innebär att vårt urval av 

deltagare endast byggde på deras intresse. Vi anser att andra urvalstyper är mindre relevant 

för vår studie, då vi har en begränsad tidsram för vår forskning vilket medför att det inte finns 

möjlighet för oss att skapa nya kontakter på andra förskolor än de vi valde ut. Fördelarna med 

bekvämlighetsurval är enligt Bryman (2002) att resultatet av undersökningen kan återkopplas 

till tidigare forskning inom området, vilket vi ansåg vara relevant för vår studie. 

 

3.3. Genomförande 

Vår kontakt med föräldrarna på förskolorna togs genom ett brev som vi skrivit. I detta brev 

förklarade vi syftet med vår studie och att vi behövde deras hjälp för att kunna uppnå detta 

syfte (bilaga 3). Föräldrarna fick själva anmäla sitt intresse till pedagogerna på förskolorna, 

som i sin tur blev kontaktade av oss. Det var endast två föräldrar på varje förskola som 

anmälde sig och nästa steg blev att vi kontaktade de intresserade föräldrarna via telefon för att 

kunna avstämma en tid för träff. När intervjuerna med föräldrarna var bokade, samtalade vi 

med pedagogerna och de bestämde en tid för intervju. Samtliga intervjuer ägde rum på 

respektive förskola i ett av deras samtalsrum, vilket vi anser var till stor fördel för 

samtalsklimatet då platsen var bekant för respondenterna. Alla intervjuer spelades in via 

dator, något som vi även var noga att poängtera för respondenterna innan intervjun började. 

Vi valde att spela in intervjuerna för att kunna vara koncentrerade på respondenternas svar 

och utifrån det ställa intressanta följd frågor. Under samtliga intervjuer, som tog mellan 15 

och 30 minuter, var vi båda två närvarande för att tillsammans skapa oss en bild av den in-

formation som framkom under samtalets gång, detta även för att underlätta transkriberingen 

av intervjuerna. 
 

3.4. Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet innebär den möjlighet i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas och ge 

samma resultat. Det problematiska inom reliabilitetsbegreppet är att en kvalitativ under-

sökning fokuserar på förståelsen av andra människor, vilket innebär att en oförändrad under-
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sökning skulle kunna ge annorlunda resultat, eftersom människor förändras och att vi tolkar 

varandra olika (Merriam, 1994). Bryman (2002) delar in reliabilitet i extern och intern 

reliabilitet, där den externa handlar om undersökningens möjlighet till att upprepas. De inter-

vjuer som vår undersökning byggde på är situationsbundna till de personer som medverkade 

samt till förskolorna som de är verksamma i, vilket innebär att det resultat som vi fått är 

omöjliga att återfå. Vi är medvetna om att resultatet är situationsbundet och att samma frågor 

vid ett senare intervjutillfälle skulle kunna ge annorlunda utfall eftersom människan är 

föränderlig. Vår uppfattning är att våra semistrukturerade intervjuer ökar den externa relia-

biliteten eftersom de förutbestämda frågorna ger möjlighet att göra om intervjun med andra 

personer. Intern reliabilitet berör, enligt Bryman (2002) hur ett forskarlag bestämmer sig för 

att tolka den information som behandlas. Den interna reliabiliteten blev därför relevant i vår 

undersökning eftersom vi var fler än en som genomförde studien. För att stärka den interna 

reliabiliteten medverkade vi båda vid samtliga intervjuer samt vid transkriberingen av dem, 

för att på så sätt förhindra att vi tolkade svaren på olika sätt.  

 

Merriam (1994) menar att inre validitet handlar om hur väl det empiriska materialet stämmer 

överens med verkligheten. I en kvalitativ forskning är det viktigt att vara medveten om att det 

är en tolkning av de medverkande personernas verklighet som studeras, och inte hur 

verkligheten egentligen är. En hög inre validitet förutsätter att forskaren kan visa på att 

personerna som ingått i studien har tolkats, presenterats och förståtts på ett trovärdigt och 

sanningsenligt sätt. För att öka den inre validiteten i vår studie var vi båda närvarande under 

samtliga intervjuer, för att kunna göra en så sanningsenlig tolkning av respondenternas infor-

mation som möjligt. Bryman (2002) påpekar att den inre validiteten handlar om studiens till-

förlitlighet, det vill säga att forskaren följt de regler som finns för hur en studie bör 

genomföras, samt att de personer som ingått i studien får ta del av resultatet och ges möjlighet 

till att kommentera om de uppfattats på rätt sätt. Vi var noga med att informera respon-

denterna om att de kommer att få ta del av vår forskningsstudie i ett senare skede, men att de 

på grund av tidsbrist inte får möjlighet till att granska resultatet förrän studien är avslutad. 

 

Extern validitet i en undersökning behandlar huruvida forskningen är generaliserbar eller inte. 

I en kvalitativ studie är det svårt att uppnå hög extern validitet eftersom forskaren vill få för-

djupad förståelse och ökad erfarenhet av en viss situation och några personers uppfattningar 

om ett visst område. Den specifika situationen är bunden till ett särskilt sammanhang och 

medför att det inte är möjligt att generalisera resultatet på samma sätt som i en kvantitativ 
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undersökning (Merriam, 1994). Vår studie är teoretisk välgrundad och välarbetad utifrån de 

förutsättningar som den bygger på, vilket vi anser kan bidra till att den kan kommuniceras i 

andra sammanhang. Den externa validiteten kan, enligt Merriam (1994) ökas genom att fors-

karen grundligt beskriver den specifika situationen för att en bedömning av studiens genera-

liserbarenhet ska vara möjlig. För att öka den externa validiteten har vi i så stor utsträckning 

som möjligt, och i den mån vi ansåg relevant för vår forskningsstudie beskrivit de två för-

skolorna, vårt genomförande samt gett en kort bakgrundsfakta om varje deltagare (se kapitel 

4. Resultat).  

 

3.5. Forskningsetiska principer 

Vid all samhällsforskning som innebär undersökningar med intervjuer är det väldigt viktigt att 

forskaren/forskarna följer de etiska frågeställningar som är formulerade, vilka ska fungera 

som principer för forskningens utformning och på vilket sätt forskningen bedrivs. I Sverige 

lyfts framförallt fyra etiska principer fram som grundläggande aspekter vid forskningsstudier. 

Principerna är formulerade som krav för hur berörda personer i forskarens studie ska bemötas 

och behandlas (Bryman, 2002).  

 

Den första etiska principen benämns som informationskravet, vilket innebär att forskaren är 

skyldig att förmedla studiens syfte och hur undersökningen är planerad att genomföras, till 

samtliga berörda parter. Personerna som medverkar i undersökningen ska medverka av egen 

fri vilja samt vara medvetna om möjligheten till att avsluta sitt deltagande när som helst 

(Bryman, 2002). Vi uppfyllde informationskravet genom att dela ut skrivna brev till samtliga 

föräldrar och pedagoger på de olika förskolorna. I detta brev förklarade vi vår studies syfte 

och relevans för vårt kommande yrke, samt att intervjuerna kommer att genomföras under 

cirka 30 minuter där samtalet även spelas in. 

 

Den andra etiska princip som lyfts fram är samtyckeskravet. Samtyckeskravet innebär att det 

ska finnas ett samtycke från de personer som medverkar i undersökningen, där de själva har 

gett sitt medgivande till att delta i den forskningsstudie som ska genomföras eller har 

genomförts. För att ett samtycke ska kunna ges är det viktigt att forskaren givit respon-

denterna riktig upplysning om den forskning som avses bedrivas, utifrån det ovannämnda 

informationskravet (Bryman, 2002). Samtliga intervjupersoner i vår studie fick själva best-
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ämma om sin medverkan, då de lämnade intresse och önskemål om vilken dag och under 

vilken tidpunkt som intervjun skulle äga rum. 

 

Konfidentialitetskravet är en av de etiska principer som är nödvändig att följa vid all forsk-

ning. Denna princip är ett krav på att persondata på samtliga personer som medverkar i 

studien behandlas på ett konfidentiellt sätt, där deltagarnas identitet skyddas och att de förblir 

anonyma (Bryman, 2002). I det brev som delades ut till respondenterna framgick det ett löfte 

från vår sida att varken deltagarna eller förskolorna skulle kunna identifieras för utomstående. 

All persondata har ändrats för att skydda respondenternas identitet och samtliga namn som 

nämns i vår studie är påhittade. 

 

Ytterligare en grundläggande etisk forskningsprincip är nyttjandekravet vilket innebär att 

informationen som forskarna får från deltagarna endast får användas för forskningssyftet och 

enbart får beskrivas och förklaras utifrån vad den är, utan falska förespeglingar (Bryman, 

2002). Nyttjandekravet har vi uppfyllt genom att den information som vi fått fram i våra 

intervjuer, endast kommer att användas för vår forskningsstudies ändamål och syfte, något 

som vi även informerade våra respondenter om vid intervjuerna. I resultatdelen presenteras 

vad intervjupersonerna sagt och i vår sammanfattande analys (kap. 5) gör vi en tolkning av 

informationen.
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4. Resultat  

Vi inleder avsnittet med att göra en beskrivning av respondenterna och förskolorna som de 

har koppling till, för att läsaren på så sätt ska kunna få en bakgrund till förhållandet mellan 

föräldrarna och pedagogerna. Vi sammanfattar och redovisar även den information som fram-

kommit vid intervjuerna. För läsvänlighetens skull har vi delvis redigerat bort talspråket i det 

respondenterna uttryckt.  

 

4.1. Beskrivning av förskolorna och respondenterna  

De förskolor där vi har genomfört våra intervjuer är belägna i två olika bostadsområden i 

Kronobergs län. Förskola A startade i januari 2008 och avdelningen som fyra av våra respon-

denter har koppling till har 18 barn i åldern två till tre år inskrivna. På avdelningen arbetar tre 

pedagoger, varav en barnskötare samt två förskollärare och det är de sistnämnda som med-

verkat i vår studie; pedagog 1 (P1) och pedagog 2 (P2). På förskola A har vi även genomfört 

intervjuer med två föräldrar; förälder 1 (F1) och förälder 2 (F2).  

 

P1 har arbetat som förskollärare i 31 år varav hon har arbetat på Förskola A i drygt ett och ett 

halvt år, sedan den grundades i januari 2008 och det är även den tid som det nuvarande 

arbetslaget arbetat tillsammans. I detta arbetslag arbetar även P2 som har varit verksam som 

förskollärare i tre och ett halvt år och precis som P1 har hon funnits på förskolan sen dess 

uppstart.  

 

Under intervjun med F1 framgick det att hans barn har varit på förskolan sedan den startades 

vilket innebär att F1 har haft samarbete med förskola A under snart ett och ett halvt år. Även 

F2 har haft samarbete med förskola A sedan starten i januari 2008. 

 

De föräldrar och pedagoger som vi intervjuat på förskola B har anknytning till en avdelning 

med tjugo barn inskrivna, i åldrarna ett till fem år. På avdelningen arbetar tre förskollärare och 

vi har genomfört intervjuer med två av dem; pedagog 3 (P3) och pedagog 4 (P4). De föräldrar 

som vi intervjuat på förskola B har vi valt att kalla för förälder 3 (F3) och förälder 4 (F4). 

 

P3 berättar att hon har arbetat som förskollärare i tolv år, varav nio av dessa på förskola B där 

det nuvarande arbetslaget arbetat tillsammans i fyra månader. P4 ingår även hon i detta 

arbetslag och hon har arbetat på förskola B i tio av sina tolv år som verksam förskollärare. 
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Det samarbete som F3 har haft med förskola B har pågått sedan 2003 eftersom hon tidigare 

har haft äldre syskon till sin dotter placerade på förskola B. F4 har även hon haft barn 

placerade på förskolan tidigare, och det har funnits ett samarbete mellan F4 och förskola B i 

fyra och ett halvt år. 

 

4.2. Samarbetet mellan pedagoger och föräldrar 

Samtliga pedagoger beskriver samarbetet med föräldrarna som en viktig del i deras arbete, där 

samarbetet främst sker genom en daglig och öppen dialog mellan dem och föräldrarna på för-

skolan. Utvecklingssamtal, ”drop-in fika” och olika typer av föräldraträffar, samt föräldra-

möten är andra former av samarbete som alla intervjuade pedagoger beskriver som en del av 

den samverkan som äger rum mellan hem och förskola. Alla pedagoger betonar att det måste 

finnas en rak och ärlig kommunikation mellan pedagoger och föräldrar för att föräldrarna ska 

känna att de kan vända sig till pedagogerna om det uppstår frågor, problem eller synpunkter 

angående det som berör barnet. 

 

De föräldrar som vi intervjuat beskriver att samarbetet med förskolans pedagoger framförallt 

sker i det dagliga samtalet, vilket främst handlar om barnets/barnens tid på förskolan, deras 

utveckling och allmäntillstånd. Två av föräldrarna upplever att det alltid sker ett samarbete, 

vilket de menar bidrar till att samspelet mellan dem och förskolan sker omedvetet. Under två 

av intervjuerna med föräldrarna kommer även utvecklingssamtalet upp som en del av det sam-

arbete som äger rum mellan hemmet och förskolan. 

 

4.2.1. Betydelsen av samarbetet mellan förskolan och hemmet 

Pedagogerna på förskola B förklarar att ett nära samarbete är viktigt för dem i deras arbete, 

för att föräldrar och pedagoger ska kunna samtala om det som rör barnet både i verksamheten 

och i hemmet, för att eventuella missförstånd ska kunna undvikas. På förskola A poängterar 

pedagogerna att samarbetet med föräldrarna är betydelsefullt för att relationen mellan hem 

och förskola överhuvudtaget ska kunna fungera. P2 uttrycker sig på följande sätt: 

 

Det är viktigt att vi har en bra kontakt med föräldrarna för att det ska fungera. 

Hur de känner speglar av sig på barnen, om inte föräldrarna trivs med oss kan 

det spegla av sig på barnet och då blir det lätt negativt. 
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Samtliga föräldrar poängterar att ett fungerande samarbete är viktigt för deras barns 

välbefinnande på förskolan och de betonar att ett gott samarbete medför att de kan lämna sitt 

barn på förskolan med ett förtroende för pedagogerna. F3 framhåller samarbetes betydelse 

genom följande beskrivning: 

 

Ett gott samarbete betyder att jag kan gå och jobba i lugn och ro, man litar på 

förskolan. Det primära för min del är att mitt barn mår bra här på förskolan.  Jag 

kan känna att här finns folk som jag litar på och skulle jag inte göra det hade det 

varit svårt för mig att lämna mitt barn här.  

 

4.2.2. Föräldrainflytande i samarbetet 

Pedagogerna på förskola B uttrycker att föräldrarna har inflytande i det samarbete som sker 

mellan hemmet och förskolan, i den mån att de erbjuds möjlighet till att delta och närvara i 

den pedagogiska verksamheten under en dag. Föräldrarna har enligt P3 även inflytande i 

samarbetet genom att de erbjuds att bidra med material som pedagogerna efterfrågar till 

temaarbetet. F4 uttrycker sin möjlighet till inflytande på följande sätt: 

 

Inflytande i samarbetet känner jag nog att jag skulle kunna få, men just i de här 

temaarbetena där vi har sytt kläder har ju inte vi föräldrar fått vara med att 

påverka. På inbjudan till kvällen stod att det viktiga var att vi var med eftersom 

det skulle hända något speciellt. 

 

På förskola A berättar pedagogerna att föräldrar erbjuds inflytande i samarbetet genom 

planerade aktiviteter som de inbjuds till. P2 uttrycker sin syn på föräldrars möjlighet till in-

flytande i samarbetet enligt nedanstående: 

 

Igår hade vi ju utekväll och föräldrarna fick jobba här och de fick vara med och 

påverka hur de tyckte att det skulle vara. I utvecklingssamtalen har vi ett sam-

arbete och där diskuterar vi och föräldrarna får ta upp frågor om det är något de 

vill diskutera. 
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På liknande sätt framhåller F1 utekvällen som en situation där han kan utöva inflytande i sam-

arbetet med pedagogerna, genom att de tillsammans diskuterar hur utemiljön kan utvecklas. 

F1 poängterar att det är viktigt för honom att medverka vid dessa tillfällen eftersom det 

primära för honom är barnens säkerhet.  

 

4.3. Informationsutbytet mellan pedagoger och föräldrar  

Såväl föräldrar som pedagoger anser att den information som föräldrarna får av pedagogerna 

främst sker i det dagliga mötet genom muntlig kommunikation. Informationen berör i första 

hand det specifika barnet och vad som har hänt på förskolan under dagen. Alla intervjuade 

föräldrar upplever att de får tillräckligt med information av pedagogerna och samtliga för-

äldrar betonar att det inte finns någon information som saknas. 

 

I samtliga intervjuer framkommer det att den information som föräldrarna delger pedagogerna 

endast sker i muntlig dialog. Pedagogerna får, enligt samtliga föräldrar, information om 

barnets utveckling samt allmäntillstånd för dagen, såsom sömn- och kostvanor. Pedagogerna 

beskriver att den information som föräldrarna ger till dem berör barnets välbefinnande, bete-

ende, vanor och hemförhållande.  

 

Utvecklingssamtalet ses av alla pedagoger som ett informationsutbyte som återkommer en 

gång per termin. I utvecklingssamtalet diskuteras barnets utveckling, samverkan mellan hem 

och förskola samt pedagogernas valda arbetssätt. P3 uttrycker att hon uppfattar att föräldra-

inflytandet i verksamheten har ökat efter införandet av individuella utvecklingsplaner som 

utformas i utvecklingssamtalet och beskriver detta på följande sätt: 

 

Vi pedagoger har upptäckt att föräldrarna verkligen har blivit mer delaktiga och 

fått mer inflytande över hur vi jobbar här, något som de tycker har varit jättebra 

och vi också. Nu gör vi upp en plan tillsammans med föräldrarna där vi 

tillsammans skriver ner vad vi tycker att barnet är intresserad av och vad barnet 

tycker är roligt. 

 

Samtliga pedagoger lyfter fram hemsidan som ett verktyg för att sprida information om deras 

arbetssätt, mål samt tankar. Tre av fyra pedagoger ser även föräldramöten som en möjlighet 

till att förmedla information om den pedagogiska verksamheten och val av arbetsmetoder. 
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Pedagogerna på förskola A förklarar att fokus på föräldramötena har varit förskolans profil, 

där föräldrar och pedagoger efter en kort föreläsning om ämnet diskuterat och reflekterat till-

sammans.  

 

4.3.1. Föräldrainflytande genom informationsutbyte 

Alla intervjuade pedagoger betonar att den information som de får från föräldrarna om 

barnens ”dagsform”, ligger till grund för hur de som pedagoger bemöter barnen i den dagliga 

verksamheten och i utformandet av den pedagogiska verksamheten. P1 uttrycker sig såhär: 

 

Allting som rör barnen ligger till grund för vad man gör under dagen, och i 

veckan, och i månaden. Får man indikation om att barnet kanske har det jobbigt 

med någonting så stöttar man ju det barnet. 

 

Föräldrarnas upplevelse av föräldrainflytande genom informationsutbyte skiljer sig från det 

pedagogerna har uttryckt, och även föräldrarna har delade åsikter om detta. F2 beskriver att 

informationen som han framfört till pedagogerna om att det är viktigt att hans dotter får vara 

ute då hon befinner sig på förskolan, har tagits tillvara på av pedagogerna och använts i den 

vardagliga planeringen. F4 tror att informationen om hennes dotter och som hon delger 

pedagogerna inte kan inverka på den dagliga verksamheten i förskolan. F3 ger en beskrivning 

av sin uppfattning om hur informationsutbytet kan påverka verksamheten på följande sätt: 

 

Det är ju såklart att om det är bara jag i hela världen som känner en sak, då kan 

jag kanske inte påverka. Om det är något som jag inte tycker är bra skulle jag 

säkert kunna kolla upp det med pedagogerna. Därför är det viktigt att man har ett 

utbyte av information. 

 

4.4. Föräldrars inflytande i den pedagogiska verksamheten 

Pedagogerna på förskola A anser att föräldrarna har möjlighet till inflytande över den 

pedagogiska verksamheten genom att de får medverka, diskutera och komma med åsikter på 

de fortlöpande föräldraträffarna och i den ständiga dialogen. Såväl P1 som P2 betonar att 

föräldrarnas idéer och förslag diskuteras i arbetslaget och i möjligaste mån förs in i plane-

ringen. P1 säger: 
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Visst skulle man kunna, men jag kan inte säga hur, få föräldrarna mer delaktiga 

och bilda forum för hur de skulle kunna bli mer delaktiga. Sen kan man ju som 

pedagog ibland känna att föräldrarna skulle vilja att man gör mer, men det är 

sällan de kommer och säger att vi skulle vilja detta och detta.  

 

P2 uttrycker föräldrarnas möjlighet till inflytande i verksamheten på följande sätt: 

 

Det är klart att man tar tillvara på det föräldrarna säger och gör det så fort man 

kan, men vi har ju ändå huvudansvaret och lägga fokus på det vi pedagoger vill. 

Det är ändå vi som är varje dag i verksamheten och är tillsammans med barnen 

och ser vad vi tycker är viktigt just nu, de kan ju tycka, men vi vet ju vad som 

behövs här just nu.  

 

Pedagogerna på förskola B förklarar att föräldrarna generellt inte kan påverka den 

pedagogiska verksamheten, då såväl P3 som P4 poängterar att det är barnen som styr det 

tematiska arbetssättet och att inte ens de som pedagoger kan planera temat i förväg. Både P3 

och P4 berättar att de är gärna tar emot föräldrarnas åsikter och synpunkter för att diskutera i 

arbetslaget och sedan återkoppla till föräldrarna. P4 uttrycker det på följande sätt: 

 

Vi lyssnar alltid på vad föräldrarna säger. Jag tror att just i den pedagogiska 

verksamheten har vi pedagoger en väldigt klar linje, en klar tanke, och ett klart 

förhållningsätt om hur vi vill ha det på vår avdelning. Klart att vi lyssnar på 

föräldrarna, allt vad de önskar och uttrycker, men även där finns det ju gränser 

på hur mycket som föräldrarna kan lägga sig i.  

 

P3 säger att föräldrarna på förskolan för tillfället driver en diskussion om maten som serveras 

på förskolan och att det är något som föräldrarna har möjlighet att påverka och förändra. 

Vidare berättar P3:  

 

Vi pedagoger diskuterar under ett avsatt möte om vad vi ska arbeta med och 

utveckla. I dessa möten sitter inte föräldrarna med i diskussionen, men de hade ju 

kanske kunnat vara med, och i så fall fått mer inflytande över vad vi ska arbeta 

med. Jag tror absolut att det är praktiskt möjligt att föräldrarna är med i 

diskussionerna, det är ju inflytande om något, men det är de ju aldrig.  
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P1 och P2 beskriver att föräldrarna på förskola A ofta har önskemål om att de som pedagoger 

ska anordna olika typer av familjeaktiviteter, men att föräldrarna inte är intresserade av att 

vara delaktiga i planeringen av dessa. P1 säger att hon tror att föräldrarna inte engagerar sig 

eftersom de förväntar sig att förskolan enligt tradition ska arrangera dessa typer av aktiviteter. 

Enligt P1 finns det inom skolan en annan tradition där det är mer naturligt att föräldrar an-

svarar för planering av gemensamma aktiviteter i och med de föräldraråd som finns i skolan. 

P1 berättar:  

 

Det finns säkert många modeller på föräldrainflytande, just med föräldraråd till 

exempel. Sen ska det fungera också, det blir ju ganska mycket kvällstid. En sak 

vore ju om man kunde gå ifrån på en förmiddag och ha föräldraråd, men det är ju 

på kvällstid och alla är trötta då.  

 

För att få föräldrarna aktiva i ett föräldraråd tror P1 att det måste vara frågor som engagerar 

föräldrarna. Hon nämner att hon har erfarenhet av verksamheter i olika förskolor med för-

äldraråd som varit aktiva under en period när det handlat om organisatoriska frågor som enga-

gerar dem, till exempel minskad personaltäthet.  

 

I intervjuerna med föräldrarna berättar samtliga att de upplever att de inte har något inflytande 

i den pedagogiska verksamheten. F2 beskriver: 

 

Jag har inte så stora möjligheter till inflytande över verksamheten. Men jag tror 

inte heller att jag har så stort intresse av det. Jag har valt denna förskola och har 

tillit till att pedagogerna arbetar utifrån den profil som de uppgett att de arbetar 

för. Jag tror att det ibland kan uppfattas som att man klampar någon på tårna. Vi 

har valt att placera vårt barn just på denna förskola och är nöjda med det.  

 

Alla föräldrar, såväl på förskola A som på förskola B, uttrycker att de inte har något intresse i 

att utöva inflytande över den pedagogiska verksamheten i den förskola där de har sina barn. 

Detta på grund av att de känner sig väldigt nöjda med den verksamhet som pedagogerna 

erbjuder. Samtliga pedagoger upplever att föräldrarna på förskolan är nöjda med den 

verksamhet som de erbjuds. P1 beskriver att det antagligen finns föräldrar som är intresserade 

av att vara med och påverka den dagliga verksamheten, samtidigt som hon betonar att det är 

väldigt många föräldrar som är nöjda med att barnen har det bra, är glada och att de utvecklas 
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på förskolan. P3s erfarenhet säger henne att många föräldrar är nöjda med att åka till jobbet, 

och att de ser förskolan som barnpassning. Samtidigt berättar P3: 

 

Hade det varit så att vi på förskola B inte hade haft någon vidare pedagogisk 

verksamhet, tror jag att föräldrarna hade krävt det och då fått mer inflytande. 

Som vi pedagoger upplever det så är föräldrarna nöjda och de skulle berättat om 

de inte var det och då hade vi pedagoger ändrat på det. Så det kan man väl kalla 

lite inflytande med? 

 

4.4.1. Erbjudande om föräldrainflytande i verksamheten 

P2 tycker att föräldrarna indirekt erbjuds inflytande av pedagogerna, genom de olika 

föräldraträffarna och utvecklingssamtal som de har möjlighet att medverka i. Enligt P1 har 

inte föräldrarna möjlighet till inflytande i planeringsarbetet men betonar att hon försöker 

bjuda in dem i den dagliga verksamheten, vidare säger hon: 

 

Jag är ibland lite fundersam på hur mycket föräldrarna vill vara aktiva. Jag tror 

att det kan bero på att vi inte bjuder in dem tillräcklig och på grund av deras 

okunskap, vi har inte gett dem alla redskapen.  

 

P4 anser att det är upp till varje arbetslag hur mycket de bjuder in föräldrarna i verksamheten 

och berättar: 

 

Vi har inte bjudit in föräldrarna att vara med i planeringen, eftersom det är 

barnens intresse som styr det pedagogiska arbetet. Vi skulle inte kunna ha 

föräldrar som sitter här och planerar upp hur temat ska se ut, det är inte tekniskt 

möjligt.  

 

Samtliga föräldrar som vi har intervjuat uppfattar att pedagogerna inte erbjuder dem in-

flytande över verksamhetens planering och arbetssätt. F4 beskriver det på följande vis:  

 

Det är ju svårt att bjuda in alla oss föräldrar just i den pedagogiska planeringen, 

eftersom de utgår från barnens intressen. Ska vi som föräldrar vara med där och 

bestämma vad de skulle göra, då spolierar vi ju pedagogernas tankesätt.  
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4.4.2. Föräldrarnas och pedagogernas önskemål om föräldrainflytande 

P2 och P4 berättar att de är nöjda med det inflytande som föräldrarna har över verksamheten 

idag och att det inte finns något som de skulle vilja att föräldrarna har mer inflytande över. 

Vidare förklarar P4 att detta beror på att föräldrarna till barnen på avdelningen är engagerade 

av verksamhetens pedagogiska innehåll, vilket underlättar hennes relation med föräldrarna. P2 

uttrycker sig såhär: 

 

Jag tycker att det är rätt bra som det är i nuläget. Jag vill veta vad det är 

föräldrarna känner och vad de tycker. Sen är det ändå vi pedagoger som har det 

pedagogiska ansvaret, det är ju vi som tillslut tar beslut om att nu gör vi såhär, 

och vi vet ju varför vi gör det. 

 

P1 framhåller under intervjun att hon ibland kan önska att föräldrarna fick mer inflytande över 

den pedagogiska verksamheten, eftersom det skulle kunna bidra till ytterligare en dimension 

vid planeringen av verksamheten. P1 betonar att om föräldrarnas inflytande ska kunna ut-

vidgas krävs en ökad personaltäthet, för att skapa andra förutsättningar än vad det finns i för-

skolan idag. 

 

F1 berättar att man som person alltid kan framföra sin åsikt men att det inte är mycket som 

han vill lägga sig i, eftersom hans val av förskola medfört att han stödjer förskolans idé, 

inriktning och arbetssätt. Vidare beskriver F1 att han däremot skulle vilja kunna påverka för-

skolans tid för frukost, då hans barn kommer till förskolan precis efter avslutad frukost. Han 

berättar att han har framfört sina åsikter och att pedagogerna diskuterat möjlighet till 

förändring i arbetslaget. F1 säger: 

 

Går det inte så går det inte, det är ändå en verksamhet, två barn ska inte påverka 

tjugo andra. Jag tror att alla föräldrar kanske känner att; okej, det här kanske 

inte jag kan tillgodose mitt barn, eller förändra situationen för mitt barn, just för 

att det kanske passar alla andra och inte mitt. Alltså är det smågrejor är det inget 

man hakar upp sig på, de har ju överlevt ett år med bara mellanmål.  

 

F2 uttrycker att han har fullt förtroende för de pedagoger som arbetar på förskolan och har 

inget behov att få påverka den pedagogiska planeringen av verksamheten. Han säger att han 
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som förälder har valt förskolan utifrån dess profil och då accepterat pedagogernas arbetssätt. 

F3 berättar att för henne är det viktigt att hon känner trygghet till pedagogerna i förskolan där 

hennes barn är placerat. F4 upplever att det inte finns något som hon skulle vilja påverka i 

verksamheten mer än vad hon gör idag. F4 vill få känna sig delaktig i verksamheten och att 

hon skulle uppskatta om pedagogerna bad henne som förälder om hjälp med det praktiska, 

såsom förändringsarbete av utegården, och hon poängterar följande: 

 

Det är viktigt att få känna att man som föräldrar kan tillföra med något på en 

lagom nivå. Det får ju inte bli för mycket heller, man har ju ändå valt en 

kommunal förskola för att man inte vill lägga tiden som man gör på en kooperativ 

förskola.  

 

Att det inte får bli för mycket inflytande för föräldrarna är även något som F1 betonar under 

intervjun, han berättar: 

 

Det kan vara så att man som förälder är kritisk till verksamheten på grund av en 

anledning som inte har någonting med saken att göra egentligen. Har peda-

gogerna varit i den verksamheten i åratal och jobbat med det så länge, är jag 

hundra procent säker på att man kan mer än kanske föräldrarna som inte är i 

verksamheten. För mycket föräldrainflytande är nog inte så bra.  
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5. Sammanfattande analys 

I följande avsnitt kommer vi att analysera vårt empiriska material. De tolkningar som vi gör 

av det empiriska resultatet, ligger till grund för att kunna beskriva och skapa förståelse för 

några föräldrars och pedagogers syn på föräldrainflytande i förskolans verksamhet. Fråge-

ställningarna som vår studie omfattade var (1) Vad har föräldrarna inflytande över i för-

skolans verksamhet enligt dem själva samt enligt pedagogerna? (2) Vad vill föräldrarna ha in-

flytande över i förskolans verksamhet? (3) Vad skulle pedagogerna vilja att föräldrarna har 

inflytande över i förskolans verksamhet? (4) Hur kan föräldrarnas och pedagogernas syn på 

föräldrainflytande i förskolans verksamhet förstås? Den fjärde och sista frågan behandlar vi 

genomgående i avsnittet. Vi avslutar vår sammanfattande analys med att diskutera och analy-

sera vår empiri i förhållande till Erikssons relationsteori (jfr s 5-7). 

 

5.1. Föräldrainflytande i förskolans verksamhet; föräldrarnas 

och pedagogernas synpunkter och erfarenheter  

Wennerhom Juslin & Bremberg (2005) framhåller att en form av föräldrainflytande är infor-

mation och deltagande, vilket även framkommer i vår studie då samtliga pedagoger lyfter 

fram att föräldrarna erbjuds att vara delaktiga vid såväl förskolans planerade föräldra-

aktiviteter, som besök i verksamheten. Vår tolkning är att pedagogerna anser att detta 

deltagande innebär att föräldrarna har inflytande över delar av verksamheten. Två av 

föräldrarna beskriver sin syn på deltagande i liknande aktiviteter på två olika sätt. Vi tolkar 

det som att F1 har en samstämmig syn med pedagogerna kring sitt deltagande, till skillnad 

från F4 som inte ser deltagande i verksamheten som ett inflytande. Vår uppfattning är att F1s 

och F4s skilda synsätt kan bero på olika upplägg under de planerade aktiviteterna, där F1 kan 

ha givits möjlighet att vara med och ta beslut i de aktiviteter som ska genomföras, medan F4 

kan ha erhållit förutbestämda uppgifter som hon fått vara med att verkställa.  

 

Andersson (2004) beskriver att föräldrar i skolan vill få sina åsikter respekterade och att 

pedagoger ska se föräldrarnas kunskaper om barnet som en resurs för det pedagogiska arbetet 

i skolans verksamhet. I författarens studie framkom det att föräldrar upplevde att deras syn-

punkter inte togs tillvara på, samt att pedagoger och föräldrar har svårt att samarbeta om det 

som berör barnet (a.a.). Vår tolkning är detta skiljer sig mot vårt empiriska material, då vi 

uppfattar att det sker ett väl fungerande samarbete mellan pedagoger och föräldrar i såväl för-
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skola A som B. Vi tolkar de intervjuade föräldrarnas uttalande, i vår studie, som att de känner 

sig respekterade av förskolans personal och att de som föräldrar kan framföra sina åsikter till 

pedagogerna. Utbildningsdepartementet (2003) lyfter fram att skolans pedagoger bör ta vara 

på föräldrars åsikter och idéer för att kunna utveckla verksamheten, något som kan ge 

utrymme till ett föräldrainflytande i skolan. Enligt vår tolkning anser de pedagoger som vi har 

intervjuat att de tar tillvara på och respekterar det som föräldrarna uttrycker i den mån det är 

möjligt. Utifrån det Utbildningsdepartementet (2003) lyft fram och vår tolkning av det som 

pedagogerna uttryckt, uppfattar vi att föräldrarna på förskola A och B till viss del har möjlig-

het till att utöva inflytande genom att delge pedagogerna sina synpunkter och förslag till för-

ändring och utveckling av verksamheten. Vi tolkar det som att föräldrarna i vår studie upp-

lever att de inte erbjuds möjlighet till detta inflytande, något som vi uppfattar kan bero på att 

pedagogerna inte synliggör för föräldrarna hur de tar tillvara på föräldrarnas åsikter. Anled-

ningen till att pedagogerna inte synliggör hur de tar tillvara på åsikterna kan enligt vår tolk-

ning bero på att det är en självklarhet för pedagogerna att respektera föräldrarna och lyssna på 

vad de uttrycker, för att pedagogernas arbete i verksamheten ska bli så bra som möjligt. 

Pedagogerna ser samarbetet mellan dem och föräldrarna som en självklarhet något som 

utifrån vår tolkning av det Eriksson (2008) framhåller, kan förklaras med att pedagogerna är 

från och med införandet av den senaste läroplanen tvingade att samverka med föräldrarna. 

Däremot uppfattar vi inte att de intervjuade pedagogerna ser detta tvång till samverkan mellan 

hem och förskola som negativt, utan mer som en förutsättning för en fungerande verksamhet i 

förskolan. 

 

Colnerud, Granström och Zetterholm Ankarstrand (2001) har påvisat att lokala styrelser ofta 

tar beslut gällande utflykt, skolmiljö och skolmat, medan mer organisatoriska beslut över-

lämnas till pedagoger och rektorer. Vi tolkar det som att detta även kan vara rådande i verk-

samheter utan lokala styrelser då vi i vår studie finner, utifrån det P3 uttryckt, att föräldrarna 

har möjlighet att påverka den mat som serveras på förskolan. Vidare uppfattar vi utifrån vårt 

empiriska material att föräldrarnas inflytande främst gäller det praktiska i förskolan, såsom 

förändring av utemiljön samt val av mat, och att det är pedagogerna som bestämmer över 

verksamhetens organisation, vilket blir tydligt i intervjun med F1 och hans önskemål om tids-

förändring av frukost.    

 

I intervjun med P1 framkommer det att hon upplever att somliga föräldrar är intresserade av 

att vara med och påverka verksamheten. P1 nämner även att hon är tveksam till i vilken ut-
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sträckning föräldrarna vill vara delaktiga, eftersom de enligt henne sällan framför förslag om 

förändringar. P1 förklarar att detta kan bero på att pedagogerna inte erbjudit föräldrarna till att 

utöva inflytande över verksamheten, samt att föräldrarnas kunskap om deras möjlighet till 

föräldrainflytande är bristfällig. Vi tolkar P1s uttalande som att hon upplever att föräldrarnas 

bristande kunskaper kan förklaras med att de inte är insatta i förskolans styrdokument, något 

som även Utbildningsdepartementets (2003) undersökning för utvecklingen av föräldra-

inflytande i förskolan påvisat. 

 

Pedagogerna på förskola B uttrycker att föräldrarna inte har någon möjlighet att påverka den 

pedagogiska verksamheten, eftersom pedagogerna utgår ifrån barnens intresse när de utformar 

det tematiska arbetet som bedrivs i verksamheten. Vi uppfattar att pedagogernas förhåll-

ningssätt till föräldrainflytande, i anslutning till temaarbetet, delvis kan ha sin grund i att 

temaarbetet anordnas samt planeras utifrån barnens intresse och deras upplevelser i förskolan. 

Däremot beskriver P3 ett alternativ till en ökad delaktighet hos föräldrarna i utvecklingen av 

förskolan, då hon poängterar att föräldrarna skulle kunna få mer inflytande genom att med-

verka i möte där förskolans utvecklingsarbete diskuteras. För att detta ska kunna vara genom-

förbart är vår uppfattning att det är viktigt att det råder ett respektfullt samtalsklimat mellan de 

närvarande under mötet samt, som Andersson (2004) nämner, att samtliga deltagare ges möj-

lighet att framföra och argumentera för sina uppfattningar.  

 

Det finns enligt Colnerud, Granström och Zetterholm Ankarstrand (2001) en obalans i rela-

tionen mellan pedagoger och föräldrar, vilket enligt vår uppfattning kan återfinnas i P2s åter-

kommande uttalande om att det är hon, i egenskap av pedagog som har det övergripande an-

svaret för den pedagogiska verksamheten, vilket vi tolkar kan begränsa föräldrarnas inflyt-

ande. Även P4 uttrycker att det finns gränser för vad föräldrarna i den pedagogiska verk-

samheten ”kan lägga sig i” (jfr s 22). Jensen och Jensen (2008) belyser att relationen mellan 

förskolan och hemmet är asymmetrisk, och att makten i denna finns hos pedagogerna som 

med sin yrkeskompetens har ansvar för att den pedagogiska verksamheten tar sin 

utgångspunkt i läroplanen och andra styrdokument. Vi tolkar det som att såväl P2 som P4 

uppfattar att det ska finnas begränsningar för vad föräldrarna ska kunna påverka i 

verksamheten, eftersom deras önskemål om förändringar kan medföra att pedagogerna inte 

kan uppfylla sitt pedagogiska uppdrag. Vidare uppfattar vi att detta kan bottna i en rädsla hos 

pedagogerna att föräldrarna delvis tar över deras roll och att pedagogerna därmed får svårt för 

att uppfylla det pedagogiska uppdraget.  
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I vårt empiriska material framkommer det att samtliga intervjuade föräldrar anser att de inte 

har inflytande över den pedagogiska verksamheten. Både F1 och F4 beskriver att de anser att 

föräldrarna inte bör ha för mycket inverkan på förskolans verksamhet, något som vi tolkar kan 

bero på att F1 och F4 upplever att pedagogerna besitter kunskaper som de själva inte har och 

därför ska pedagogerna ha huvudansvaret för den pedagogiska planeringen. Vår tolkning kan 

sammanföras med det Jensen och Jensen (2008) framhåller om att det i relationen mellan för-

äldrar och pedagoger är pedagogerna som innehar den professionella rollen, medan föräl-

drarnas yrkesprofession inte är betydelsefullt i sammanhanget.  

 

5.1.1. Föräldrarnas inflytande genom informationsutbyte 

Enligt Jensen och Jensen (2008) sker ett dagligt informationsutbyte mellan hem och skola, där 

informationen som pedagogerna delger föräldrarna bland annat handlar om dagen på för-

skolan. Föräldrarna i sin tur informerar om situationer som påverkar barnet i nuläget. Nilsson 

(2007) menar att den information som föräldrar förmedlar om barnet bör ifrån pedagogernas 

sida ses som en gynnsam faktor som kan utveckla den pedagogiska verksamheten, då de 

genom informationen kan få en rikare bild av barnet.  Detta är något som går att koppla till det 

som framkommit i vår empiri, där vi tolkar det som att föräldrar och pedagoger är överens om 

att det enskilda barnet står i centrum vid informationsutbytet mellan förskolan och hemmet. 

En anledning till att de intervjuade pedagogerna och föräldrarna har en samsyn kring utbytet 

av information kan enligt vår uppfattning bero på att såväl pedagoger som föräldrar har ett 

intresse i att få vetskap om det specifika barnets erfarenheter och upplevelser för att kunna 

bemöta, utmana och stödja barnet på rätt sätt.  

 

Synen på hur väl den information som föräldrarna förmedlat till pedagogerna tas tillvara på 

och tillämpas i verksamheten ser olika ut, utifrån de olika respondenternas perspektiv. Det 

råder delade meningar mellan pedagogerna och föräldrarna, och vi tolkar det som om att det 

endast är F2 som håller med pedagogerna om att informationen från föräldrarna anpassas till 

och kan påverka den dagliga pedagogiska verksamheten. Enligt vår tolkning anser varken F3 

eller F4 att informationen som de delger pedagogerna kan inverka på verksamheten. Vi tolkar 

att F3 upplever att det enda sättet att påverka verksamheten genom informationsutbytet, skulle 

vara om det uppstod en situation där hon tillsammans med flertalet andra föräldrar framhåller 

eventuella missnöjen till förskolans pedagoger. Att föräldrarna på de olika förskolorna upp-

fattar detta olika, kan enligt vår uppfattning bero på att informationen från föräldrarna på för-
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skola A tas tillvara på och återkopplas till dem i större utsträckning än på förskola B. Det kan 

kanske även vara så, utifrån våra tolkningar, att F2 var missnöjd över en situation och att 

pedagogerna därför förändrade sin planering för att tillgodose F2s önskan. Ytterligare en 

anledning till att föräldrarna på förskola B uppfattar att informationen inte kan påverka 

verksamheten, kan utifrån vår tolkning bero på att de inte är medvetna om att varje enskilt 

barns behov, enligt förskolans styrdokument utgör grunden för hela den pedagogiska verk-

samheten. Att pedagogerna betonar att informationen om barnen är utgångspunkt för arbetet i 

den pedagogiska verksamheten kan enligt vår tolkning kopplas till det pedagogiska uppdraget, 

som kanske är en självklarhet för pedagogerna och att de inte tänker på att synliggöra för för-

äldrarna hur de tillämpar den information som föräldrarna ger. 

 

5.1.2. Samarbetet mellan hem och förskola  

Jensen och Jensen (2008) lyfter fram att samarbetet mellan hem och skola är en viktig del för 

det pedagogiska arbetet i skolan, då de betonar att föräldrarna är betydelsefulla för sina barn 

och att pedagogerna därför bör se dem som naturliga samarbetspartners. Utbildnings-

departementet (2003) framhåller även samarbetet som en förutsättning för att barnets tid i 

förskolan ska fungera optimalt. I vår empiri uppfattar vi att det tydligt framkommer att 

pedagogernas syn på samverkan mellan dem och föräldrarna stämmer väl överens med det 

som författarna ovan beskrivit om samarbetets betydelse, eftersom pedagogerna poängterar 

vikten av ett nära samarbete mellan förskolan och hemmet. Under intervjuerna med ped-

agogerna framkommer det att de uppfattar att ett bra samarbete är viktigt för att relationen 

mellan dem och föräldrarna ska fungera, samt att ett fortlöpande och öppet samtal om barnet 

ska kunna ske dem emellan. Detta är något som vi även tolkar som en förklaring till varför 

pedagogerna anser att ett gott samarbete är av stor betydelse för verksamheten. Vi uppfattar 

att P2 har ytterligare ett perspektiv på varför hon anser att ett nära samarbete med föräldrarna 

är viktigt, då hon säger att föräldrars erfarenheter och upplevelser av förskolan speglar av sig 

på barnet. Vi tolkar P2s uttalande som att föräldrarnas trivsel med förskolan och dess peda-

goger kan ge en positiv inverkan på barnets uppfattningar om sin vistelse i förskolans verk-

samhet. Detta kan enligt vår uppfattning i sin tur bidra till ett tryggt klimat i barngruppen, 

något som kan återspeglas hos föräldrarna då det primära för dem är deras barns välbe-

finnande, vilket framkommer i vår studie. Nilsson (2007) menar att barns trivsel i skolan är en 

avgörande faktor för föräldrarnas upplevelse av samarbetet med pedagogerna, vilket vi 
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uppfattar stödjer vår tolkning av P2s förklaring till vikten av ett nära samarbete mellan hem 

och förskola. 

 

Såväl Gars (2002) som Nilsson (2007) menar att utvecklingssamtalet är en del av det samar-

bete som sker mellan föräldrar och pedagoger i skolans verksamhet, vilket även återkommer 

under våra intervjuer med samtliga pedagoger. Utvecklingssamtalet ses av pedagogerna som 

ett tillfälle där de tillsammans med föräldrarna kan diskutera samverkan mellan hem och 

skola, barnets utveckling samt informera föräldrarna om verksamhetens utformning. Vår 

uppfattning är att pedagogerna ser utvecklingssamtalet som en del i samarbetet eftersom de i 

samtalet genom ett föräldraperspektiv, enligt Andersson (2004) kan få en rikare bild av 

barnet. Det är endast P3 som uttrycker att hon upplever att utvecklingssamtalet har möjlig-

gjort för ett ökat föräldrainflytande över pedagogernas arbetssätt på grund av införandet av 

individuella utvecklingsplaner. Vi tolkar det som att P3 ser de individuella utvecklings-

planerna som en utgångspunkt för hur förskolan ska utformas, vilket indirekt medför ett 

föräldrainflytande över den pedagogiska verksamheten, då föräldrarna är med och skapar 

deras barns individuella utvecklingsplan. 

 

5.1.3. Föräldrainflytande genom lokala styrelser  

Under intervjuerna med pedagogerna på förskola A framkommer det att föräldrarna på för-

skolan vid upprepade tillfällen framfört önskemål om att gemensamma familjeaktiviteter ska 

anordnas, men både P1 och P2 upplever att föräldrarna själva inte har något intresse av att 

vara delaktiga i organisationen av dessa. P1 framhåller att föräldrarnas bristande engagemang 

kan bero på att de enligt tradition förväntar sig att pedagogerna ska planera aktiviteter av detta 

slag, till skillnad från skolan där det finns föräldraråd. Vi tolkar det som att P1 anser att om 

det inom förskolan funnits ett föräldraråd skulle föräldrarna varit mer intresserade i och moti-

verade för att arrangera de önskade familjeaktiviteterna. P1 uttrycker att föräldraråd kan vara 

en modell för att föräldrar ska kunna få mer inflytande över den pedagogiska verksamheten. 

P1 berättar att hon ser svårigheter med att inrätta föräldraråd eftersom det enligt henne kräver 

mycket tid, tid som är lagd på kvällen och som är utöver hennes ordinarie arbetstid. Enligt vår 

uppfattning kan de föräldraråd som P1 beskriver ses som skolans lokala styrelser, något som 

Jarl (2004) menar kan öka föräldrarnas inverkan över och beslutsfattande angående den peda-

gogiska verksamheten. Vidare beskriver författaren att föräldrarnas förtroende för pedago-

gerna och förskolan kan hämmas vid en negativ upplevelse av lokala styrelser, på grund av ett 



                  

 

   

 

33 

dåligt bemötande från övriga deltagare samt minimal möjlighet till att påverka de beslut som 

styrelsen tagit. Vår uppfattning är att den tidsbrist som P1 nämner kan påverka pedagogernas 

engagemang negativt, då mötena måste förläggas kvällstid, vilket P1 framhåller inte igår i 

hennes arbetstider. Om pedagogerna ingår i styrelsen trots sitt bristande engagemang och in-

tresse uppfattar vi att detta kan medföra att pedagogerna kan bemöta föräldrarna negativt, 

något som i sin tur påverkar den nära relation som P1 tidigare beskrivit finns mellan henne 

och föräldrarna.    

 

5.2. Föräldrarnas önskemål om föräldrainflytande i förskolans 

verksamhet  

I vår studie framkommer det att föräldrarna enligt dem själva inte har någon möjlighet att 

utöva inflytande över den pedagogiska verksamheten, men att detta föräldrainflytande inte är 

önskvärt från deras sida på grund av bristande intresse samt belåtenhet över den verksamhet 

som i nuläget bedrivs. Vår tolkning är att föräldrarnas frånvarande intresse och engagemang 

för föräldrainflytande i verksamheten beror på att de, precis som de nämner, är nöjda med 

verksamhetens utformning och att de känner sig trygga med pedagogernas arbetssätt. Vi 

uppfattar att detta blir tydligt för föräldrarna när deras barn trivs och mår bra under den tid de 

vistas i förskolan. I intervjun med F2 framkommer det att samtidigt som han inte har intresse 

av att kunna påverka verksamheten, upplever han att föräldrainflytande kan av pedagogerna 

uppfattas som att ”man klampar någon på tårna” (jfr s 23). Utifrån vår tolkning kan F2s svar 

förklaras på tre olika sätt. Det första kan vara att han upplever att vissa pedagoger har svårt 

för att bemöta föräldrars förslag på förändringar på ett positivt sätt, där pedagogerna istället 

ser föräldrarnas synpunkter som en kritik mot deras arbetssätt. En annan anledning kan vara 

att F2 i egenskap av förälder tror att pedagogerna kommer att uppfatta hans förslag och idéer 

som kritik, vilket i sin tur kan ha bidragit till att hans ointresse för föräldrainflytande över den 

pedagogiska verksamheten utvecklats. Enligt vår tolkning kan F2s uttalande även bero på den 

invecklade ansvarsfördelningen som Andersson (2004) menar finns mellan pedagoger och 

föräldrar, där gränsen mellan föräldrarnas och pedagogernas uppdrag måste vara tydlig för 

båda parter, en gräns som vi tolkar kan vara väldigt diffus för F2. 

 

Under intervjun med F1 framkommer det att även om han är nöjd med verksamheten och 

uttrycker att han inte vill utöva inflytande över denna, uttalar han en önskan om tidsför-

skjutning av frukostserveringen på förskolan. F1 har diskuterat sitt önskemål med pedago-
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gerna på förskola A och han har en förståelse för att pedagogerna inte kan tillmötesgå hans 

önskan om att senarelägga frukosten, eftersom han uppfattar att den nuvarande tiden kanske 

fungerar för övriga familjer. Vår tolkning är att detta kan medföra att F1 utifrån den 

ovannämnda situationen kan känna en hopplöshet då han inte kan tillgodose det som han 

anser vara bäst för sina barn, eftersom hans barns behov kommer i skymundan på grund av att 

tiden för frukost passar de andra barnen på förskolan. Vidare tolkar vi det som att F1 menar 

att man som ensam förälder kan ha begränsade möjligheter att påverka verksamheten, något 

som även framkommit under intervjun med F3 då hon uttryckt att ”om det bara är jag i hela 

världen som känner en sak, då kan jag kanske inte påverka” (jfr s 21). Enligt 

Utbildningsdepartementet (2003) ska förskolans verksamhet präglas av ett demokratiskt 

arbetssätt där föräldrar har möjlighet till att utöva inflytande över den pedagogiska 

verksamheten, något som vi uppfattar kan återkopplas till det F1 och F3 utrycker. Vår 

tolkning är att utifrån det demokartiska klimat som ska genomsyra verksamheten i förskolan, 

kan de ovannämnda föräldrarna känna att det krävs majoritet vid beslutsfattande för att de ska 

kunna påverka och förändra företeelser i förskolan. 

 

Utbildningsdepartementets (2003) undersökning påvisade att föräldrar till elever i högstadiet 

bland annat vill ha möjlighet till att välja skola, något som vi även uppfattar framkommit i vår 

studie under de intervjuer som genomförts med föräldrarna. Vår tolkning är att valet av 

förskola påverkar föräldrarnas intresse av att ha inflytande över verksamheten, något som bli-

vit tydligt i tre av fyra föräldraintervjuer. Föräldrarna på förskola A lyfter fram att när de 

placerade sina barn på förskolan accepterade de även förskolans profil, samt att de utvecklat 

ett förtroende för pedagogerna och deras arbetssätt. Vi uppfattar att detta i sin tur medfört att 

såväl F1 som F2 inte har något större behov av att kunna påverka verksamhetens utformning. 

Vidare tolkar vi att F4 anser att om hon haft mer behov av att få inflytande över förskolans 

verksamhet skulle hon valt att placera sitt barn i en kooperativ förskola istället för en kom-

munal förskola. Vår uppfattning är att F4 menar att det finns andra valmöjligheter för de för-

äldrar som har en önskan om att kunna påverka förskolans verksamhet i större utsträckning.  

 

5.3. Pedagogernas önskemål om föräldrainflytande i förskolans 

verksamhet  

I vår studie framkommer det att två av de intervjuade pedagogerna (P2 och P4) inte har något 

önskemål om ett utökat föräldrainflytande av den pedagogiska verksamheten, då de förklarar 
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att de är nöjda med föräldrarnas möjlighet till att påverka verksamheten i nuläget. Även om 

P2s och P4s åsikter om ökat föräldrainflytande stämmer överens, uppfattar vi att det finns 

skillnader mellan deras syn på föräldrarnas inflytande i verksamheten. Vår tolkning är att P2 

inte har något behov av att förändra situationen, eftersom hon anser att pedagogerna på för-

skolan indirekt inbjuder till föräldrainflytande i den dagliga verksamheten. En inbjudan där 

föräldrarnas eventuella förslag och idéer diskuteras och i viss mån anpassas till verksamheten. 

Enligt vår tolkning garanterar detta inte ett föräldrainflytande, utan det utbyte av åsikter som 

P2 nämner kan mer ses som ett redskap för att föräldrarna ska kunna ha en möjlighet till att 

påverka den pedagogiska verksamheten. Vi uppfattar att detta går att koppla till Anderssons 

(2004) beskrivning av samtalets betydelse, då författaren menar att samtal där föräldrarna får 

delge sina synpunkter är en viktig förutsättning för att de ska kunna utöva inflytande över 

verksamheten. Vidare tolkar vi det som att P4 är nöjd med det inflytande föräldrar har över 

verksamheten för närvarande, eftersom hon anser att den nära föräldrasamverkan som finns 

mellan pedagogerna och föräldrarna underlättas av att föräldrarna på förskolan visar engage-

mang och intresse för verksamhetens utformning. Eriksson (2008) menar att engagerade föräl-

drar kan medföra att läroplanens mål uppnås, något som vi uppfattar kan vara en annan anled-

ning till varför P4 anser att hon är nöjd med det föräldrainflytande som råder i den förskolan 

där hon är verksam. Enligt vår tolkning kan det bero på att P4 upplever att föräldrarnas enga-

gemang är ett tecken på att hon har föräldrarnas förtroende för att pedagogernas valda arbets-

sätt utgår från förskolans läroplan och dess strävansmål. 

 

P1 uttrycker att hon i viss mån kan önska att föräldrarna skulle ha mer inflytande än vad de 

har i nuläget, eftersom P1 anser att detta skulle kunna bidra till ett nytt perspektiv vid 

planeringen av den pedagogiska verksamheten i förskolan. Som vi tidigare beskrivit i texten 

nämner P1 att föräldraråd är ett sätt för att utveckla föräldrainflytande i förskolan, men vår 

uppfattning är att P1 inte ser föräldraråd som ett alternativ för ett ökat föräldrainflytande i den 

förskola där hon är verksam. Utifrån vår tolkning kan en anledning till detta vara, enligt P1, 

att det inte finns de förutsättningar som krävs för att upprätta ett föräldraråd, då vi tolkar att 

hennes uppfattning är att ett föräldraråd kräver mer tid och personal än vad som finns i verk-

samheten idag. 
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5.4. Eriksson fyra principer om relationen mellan hem och skola 

Eriksson (2004) har formulerat fyra principer för relationen mellan hem och skola, vilka 

beskriver olika aspekter på det förhållande som finns mellan hem och skola. I följande stycke 

kommer vi att, som vi tidigare nämnt, relatera vårt empiriska resultat till författarens prin-

ciper; partnerskapsprincipen, brukarinflytandeprincipen, valfrihetsprincipen samt isärhåll-

andets princip.  

 

5.4.1. Partnerskapsprincipen  

Partnerskapsprincipen bygger på en nära relation mellan hem och skola, där pedagoger ser 

föräldrars kunskaper som en resurs för det pedagogiska arbetet i skolan och för elevens skol-

prestationer. Samverkan mellan föräldrar och pedagoger karaktäriseras av engagemang samt 

en öppen kommunikation, och fungerar som ett aktivt partnerskap med delat ansvar för 

elevens utveckling och lärande (Eriksson, 2004). Utifrån vår empiri tolkar vi det som att part-

nerskapsprincipen återfinns i det samarbete som sker mellan pedagogerna och föräldrarna i 

såväl förskola A som B, då samtliga respondenter betonar att relationen dem emellan utmärks 

av ett nära och gott samarbete. Vi uppfattar att i det samarbete som sker ses informationsut-

bytet som en viktig faktor för barnets vistelse i förskolans verksamhet.  Vidare uppfattar vi att 

det i relationen mellan pedagogerna och föräldrarna finns ett delat ansvar för att båda parter 

delger den information som krävs för att förskolans verksamhet ska kunna anpassas för att 

bemöta, stödja och utmana varje barn utifrån deras förutsättningar, intressen och behov. Enligt 

vår tolkning kan föräldrarnas inflytande genom det nära samarbetet kopplas till Erikssons 

(2004) partnerskapsprincip eftersom den respektfulla relationen som finns mellan hemmet och 

förskolan möjliggör att föräldrarna kan framföra sina åsikter och synpunkter, vilka kan ligga 

till grund för pedagogernas planering av förskolans verksamhet. 

 

5.4.2. Brukarinflytandeprincipen  

Utifrån brukarinflytandeprincipen beskriver Eriksson (2004) att relationen mellan föräldrar 

och pedagoger präglas av att föräldrar, genom lokala brukarstyrelser som upprättas på skolan, 

får vara delaktiga vid beslutsfattande gällande skolan. Föräldrar som medverkar i skolans 

brukarstyrelser har ofta ett intresse för frågor som rör den lokala skolan och deras åsikter 

anses betydelsefulla för verksamhetens utveckling. I styrelserna får föräldrarna formellt in-

flytande, något som innebär att de genom sitt deltagande i viss mån kan påverka skolans 

styrning samt utformning (a.a.). Med utgångspunkt i vårt resultat uppfattar vi att det finns pot-
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entiella möjligheter till att upprätta lokala brukarstyrelser i såväl förskola A som B, men att 

det i nuläget inte finns de organisatoriska förutsättningarna som krävs för att bilda dessa 

styrelser. Vår tolkning är att grundförutsättningen för en lokal brukarstyrelse i förskolan är 

föräldrarnas intresse för verksamheten, samt att föräldrarnas synpunkter tas tillvara på i det 

utvecklingsarbete som sker i förskolan. Vi uppfattar att de föräldrar som vi har intervjuat har 

ett intresse för förskolans verksamhet och att pedagogerna i möjligaste mån försöker lyfta in 

föräldrarnas förslag och idéer i planeringen av den pedagogiska verksamheten. Enligt vår 

tolkning kan detta innebära att det finns en grund för att kunna upprätta lokala brukarstyrelser, 

om detta skulle vara önskvärt från respondenternas sida. 

 

5.4.3. Valfrihetsprincipen  

Valfrihetsprincipen innebär att föräldrar har möjlighet att välja skola till sina barn utifrån de 

krav och behov som föräldrarna har på skolan, vilket medför att skolans verksamhet alltmer 

anpassas efter föräldrars önskemål och intresse (Eriksson, 2004). Vi tolkar det som att 

valfrihetsprincipen bidrar till att föräldrarna i vår studie inte önskar att få ökat inflytande över 

den pedagogiska verksamheten. Detta eftersom vi uppfattar att föräldrarna genom sitt val av 

förskola accepterat pedagogernas arbetssätt och verksamhetens utgångspunkt, och därför har 

en tilltro till att pedagogerna arbetar utifrån det arbetssätt som de framhåller präglar den 

pedagogiska verksamheten. Vår tolkning är att om förskolan har en tydlig profil över sin 

utformning av verksamheten blir föräldrarnas medvetenhet om verksamhetens struktur större. 

Vår uppfattning är att föräldrarnas medvetenhet kan medföra att de känner en trygghet med 

det pedagogiska arbetssättet, och att de därför inte har något behov av att påverka och 

förändra förskolans uppbyggnad. 

 

5.4.4. Isärhållandets princip 

Enligt Eriksson (2004) kan isärhållandets princip förklaras med att skola och hem har fokus 

på den enskilda elevens utveckling, med den skillnaden att pedagogen har fler elever att 

förhålla sig till samt att pedagogen även måste värdera samtliga elevers kunskaper. I 

isärhållandets princip antas föräldrar ansvara för elevens totala utveckling medan skolan har 

ansvar för att eleven utvecklas intellektuellt, vilket medför att skola och hem har olika 

intressen och avvikande egenskaper (a.a.). Utifrån vår tolkning av det empiriska materialet går 

isärhållandets princip att kopplas till föräldrarnas begränsade möjlighet till inflytande över 

den pedagogiska verksamheten i förskolan. Såväl föräldrar som pedagoger beskriver, enligt 
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vår uppfattning, att pedagogerna är utbildade för att utforma verksamheten på bästa sätt och 

därför är det pedagogerna som ska ha det övergripande ansvaret för det pedagogiska 

innehållet i förskolan. Vi tolkar att isärhållandets princip kan bli mer framträdande i den 

obligatoriska skolan än i förskolan, då pedagoger i förskolan inte ska värdera och bedöma det 

enskilda barnets utveckling och kunskaper.  
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6. Diskussion 

I diskussionen som är vårt avslutande avsnitt lyfter vi återigen fram vårt syfte och våra fråge-

ställningar, för att kunna beskriva de slutsatser som vi anser vara mest framträdande i vår 

studie. Vi kommer även att föra en diskussion kring vårt metodval samt presentera förslag på 

vidare forskning.  

 

6.1. Slutsats 
Vårt syfte med studien var att genom en kvalitativ studie beskriva och skapa förståelse för 

några föräldrars och pedagogers syn på föräldrainflytande i förskolans verksamhet. Vi anser 

att vi uppnått vårt syfte, och att vår studie kan medföra ett kunskapsbidrag om hur föräldra-

inverkan utifrån föräldrars och pedagogers perspektiv kan uppfattas i förskolans verksamhet. 

Vår första fråga som vi ställde oss var; vad har föräldrarna inflytande över i förskolans 

verksamhet enligt dem själva samt enligt pedagogerna? Vår uppfattning är att det tydligt går 

att urskilja vad föräldrar kan och inte kan påverka i förskolans verksamhet. Vi anser att 

föräldrarna delvis kan utöva inflytande över det praktiska i verksamheten, såsom val av kost 

och miljöns utformning, medan det som rör den pedagogiska verksamheten samt organ-

isatoriska frågor överlämnas åt pedagogerna. 

 

I vårt empiriska material framkommer det att föräldrarna, enligt samtliga respondenter, inte 

har något inflytande över det pedagogiska arbetssättet, däremot anser några pedagoger att för-

äldrarna har möjlighet att utöva inflytande över den pedagogiska verksamheten. Vi tycker 

därför att det är viktigt att lyfta fram att även om föräldrarna har möjlighet till ett 

föräldrainflytande anser inte vi att detta innebär att de har inflytande över den pedagogiska 

verksamheten i förskolan.   

 

Samtliga pedagoger anser att föräldrarna har möjlighet till att utöva inflytande i delar av 

verksamheten genom erbjudandet om att delta i gemensamma föräldraaktiviteter. Enligt vår 

mening ger inte vi deltagande samma innebörd som pedagogerna, eftersom föräldrarnas 

deltagande enligt oss innebär att de får en inblick i och kunskap om det pedagogiska 

arbetssättet och innehållet i förskolan. Vi anser att ett föräldrainflytande handlar om att 

föräldrarna genom sitt deltagande kan utöva inflytande över verksamheten där förändringar 

och beslut blir synliga för såväl pedagoger som föräldrar. Men vi anser samtidigt att 

deltagande och inflytande inte går att särskilja eftersom ett föräldrainflytande förutsätter att 
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föräldrarna är väl insatta i förskolans pedagogiska tankesätt och utformning, vilket vi upp-

fattar att de kan bli genom sitt deltagande i verksamheten.  

 

För att få en tydligare bild av föräldrars syn på föräldrainflytande ställde vi oss frågan; vad 

vill föräldrarna ha inflytande över i förskolans verksamhet? De svar som framkom var att de 

intervjuade föräldrarna inte ville ha något inflytande över den pedagogiska verksamheten i 

förskolan där deras barn är placerade, eftersom föräldrarna är nöjda med den verksamhet som 

de i nuläget erbjuds av förskolan och dess pedagoger. Vi anser att detta kan förklaras med att 

föräldrarna har en tilltro till att pedagogerna uppfyller sitt uppdrag på ett sätt som medför att 

barnen trivs och stimuleras i sin läroprocess samt utveckling. Vi tolkar det som att det hos 

några föräldrar finns en outtalad önskan om större möjlighet till att utöva inflytande över 

verksamheten, då det framgår att föräldrarna upplever att det krävs majoritet för att kunna 

påverka och få till stånd förändringar i förskolan. 

 

Vi ställde oss även frågan; vad skulle pedagogerna vilja att föräldrarna har inflytande över i 

förskolans verksamhet?, för att få en tydligare bild av pedagogernas syn på föräldrainflytande. 

Utifrån vårt empiriska material finner vi att framför allt tre av fyra pedagoger inte har något 

önskemål om att föräldrarna i förskolan ska ha mer inflytande över den pedagogiska verk-

samheten. Vi tror att det kan finnas olika förklaringar till pedagogernas uppfattning, varav den 

första kan vara att det inte finns de förutsättningar som krävs för att pedagogerna på ett mer 

effektivt sätt ska kunna engagera föräldrarna till att utöva inflytande över verksamheten. En 

annan förklaring kan vara att pedagogerna inte vill att föräldrarna ska ha mer inflytande över 

den pedagogiska verksamheten, då vi menar att detta kan medföra att pedagogerna i större 

utsträckning måste ta tillvara på och anpassa föräldrarnas synpunkter i planeringen av verk-

samheten.  

 

Vår fjärde och sista fråga behandlar hur föräldrars och pedagogers syn på föräldrainflytande i 

förskolans verksamhet kan förstås? Föräldrarna uttrycker att de är nöjda med att inte ha något 

inflytande över den pedagogiska verksamheten, vilket vi tror kan förstås genom att de känner 

sig respekterade av pedagogerna i den öppna och ärliga kommunikation som finns mellan 

dem. Vi tror även att föräldrarna känner en tillit till förskolans arbetssätt och personal, och att 

föräldrarna därför inte har ett behov av att påverka en verksamhet som de är nöjda med i 

nuläget. Såväl pedagoger som föräldrar uttrycker att det råder ett väl fungerande samarbete 

dem emellan och att den nära relationen bidrar till att föräldrarna upplever att de kan framföra 
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eventuella missnöjen, något som pedagogerna i sin tur tar tillvara på och reflekterar över för 

att få till stånd en förändring. Vi menar att pedagogernas syn på föräldrainflytande även kan 

förstås genom föräldrarnas belåtenhet, vilket vi tror medför att pedagogerna upplever ett stöd 

ifrån föräldrarnas sida i förhållande till sitt arbetssätt och den pedagogiska tanke som finns i 

verksamheten. Detta stöd kan i sin tur medföra att pedagogerna uppfattar att föräldrarna inte 

har något intresse till att utöva inflytande över den pedagogiska verksamheten. Vi tror att det 

viktigaste för föräldrarna är deras barns välbefinnande samt att pedagogerna ger den typ av 

information som föräldrarna efterfrågar för att kunna förstå den pedagogiska planeringen av 

verksamheten.  

 

Avslutningsvis vill vi återkoppla till inledningen där vi beskrev att föräldrar enligt Lpfö98 ska 

erbjudas möjlighet till att påverka den verksamhet där deras barn vistas dagligen, samt att de 

ska få vara med och ta beslut gällande förskolans utformning och innehåll (Utbildnings-

departementet, 2006). Föräldrarna i vår studie uppfattar att de inte har blivit erbjudna att utöva 

inflytande över den pedagogiska verksamheten i förskolan. Vi ställer oss frågan om avsakna-

den av föräldrainflytande i förskolorna kan bero på att; om föräldrarna inte erbjuds en 

möjlighet till inflytande över verksamheten, kanske de inte heller är medvetna om att de kan 

samt har rätt till att vara med och påverka förskolans pedagogiska verksamhet. 

 

6.2. Metodkritik 

I vår studie använde vi oss av ett bekvämlighetsurval på grund av vår begränsade tidsram för 

arbetet. Nackdelen med bekvämlighetsurval är, enligt Bryman (2002) att resultatet inte blir 

generaliserbart, då deltagarna inte valts utifrån speciella kriterier. Om vi hade använt oss av 

ett urval med hänsyn till olika kriterier, såsom förskolans upptagningsområde, storlek och 

styrelseform, hade en jämförelse mellan de olika förskolorna och respondenternas svar varit 

möjligt. Vi tror att detta hade kunnat bidra till att de respondenter som medverkat utifrån valet 

av kriterier hade representerat grupper med olika erfarenheter av föräldrainflytande, vilket 

hade kunnat bidra till ett annat resultat än det vi fått fram. Ett resultat med större och tydligare 

skillnader mellan respondenternas svar.  

 

En kritik som kan riktas mot vårt val av föräldrar är att det endast var de fyra medverkande 

föräldrarna som anmälde sitt intresse för att delta i studien, vilket medförde att vi inte kunde 

göra ett urval av de som anmält sitt intresse. Om det hade varit möjligt för oss att göra ett ur-
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val bland föräldrarna tror vi att studien skulle ge ett mer generaliserbart resultat, eftersom vi 

då med större sannolikhet hade intervjuat föräldrar med mer skilda perspektiv på föräldrain-

flytande. Våra respondenter fick anmäla sitt intresse till att medverka i vår studie och därmed 

medverkade de frivilligt, något som vi menar kan ha bidragit till att de föräldrar som deltog 

representerar den föräldragrupp som är nöjda med den pedagogiska verksamheten i förskolan. 

Om det finns föräldrar som är missnöjda över förskolans verksamhet tror inte vi att dessa 

skulle anmäla sitt intresse till att medverka i en studie som denna. Anledningen till detta anser 

vi kan bero på att missnöjda föräldrar inte vågar stå för sitt missnöje, då de kan tro att deras 

medverkan kan skapa en konflikt mellan dem och pedagogerna om missnöjet framkommer i 

en studie.  

 

I vår intervjuguide finns frågan om åldern på föräldrarnas barn som är placerade i förskolan, 

men svaret på frågan återfinns inte i resultatet då vi anser att den är mindre relevant för vår 

empiri. Vi valde att under arbetets gång redigera bort denna information, eftersom vi ansåg att 

det kunde avslöja våra respondenters identitet för övriga föräldrar på avdelningen om dessa 

väljer att ta del av den slutgiltiga studien. 

 

6.3. Vidare forskning 

Under arbetets gång har vi utvecklat ett intresse för hur föräldrar kan få ett större inflytande i 

förskolans pedagogiska verksamhet, än i de förskolor som medverkat i vår studie. Vi tycker 

därför det vore intressant att undersöka om vad det är för förutsättningar som krävs för att 

föräldrar ska ges mer möjlighet att utöva inflytande över förskolans verksamhet. Vidare finner 

vi det intressant att genomföra observationer vid olika typer av samtal mellan pedagoger och 

föräldrar, vilket vi tror skulle kunna medföra ett annat perspektiv på hur föräldrainflytande 

kan te sig i förskolans verksamhet. Detta eftersom forskaren kan få en bild av hur förskolans 

pedagoger bemöter de åsikter som föräldrar eventuellt framför under dessa samtal.  

 

 

 

 



                  

 

   

 

43 

Referenser 

Andersson, Inga. (2004). Lyssna på föräldrarna Om mötet mellan hem och skola. Stockholm:  

     HLS Förlag, Lärarhögskolan i Stockholm. 

 

Bryman, Alan. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB. 

 

Colnerud, Gunnel., Granström, Kjell., & Zetterholm Ankarstrand, Ingegerd.  (2001). Lokala  

     styrelser med föräldramajoritet – inflytande på riktigt eller på låtsas?. Linköping:  

     Linköpings Universitet. Rapport 2001:3. 

 

Eriksson, Lars. (2004). Föräldrar och skola. Örebro: Örebro universitetsbibliotek, 2004. 

 

Eriksson, Lars. (2008). Föräldrar och skola – olika innebörder. I Nilsson, Agneta. (red). Vi  

     lämnar till skolan det käraste vi har… OM SAMARBETE MED FÖRÄLDRAR – en   

     relation som utmanar. S 30-39. Stockholm: Liber. 

 

Gars, Christina. (2002). Delad vårdnad? Föräldraskap och förskolläraruppgift i den  

    offentliga barndomen. Stockholm: HLS Förlag, Lärarhögskolan i Stockholm. 

 

Holme, Idar, Magne., & Solvang, Bernt, Krohn.(1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa  

     och kvantitativa metoder. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Jarl, Maria. (2004). En skola i demokrati? Föräldrarna, kommunen och dialogen. Göteborg:  

     Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. 

 

Jensen, Elsebeth., & Jensen, Helle. (2008). Professionellt föräldrasamarbete. Stockholm:  

     Liber AB. 

 

Merriam, Sharan, B.(1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

 

Nilsson, Agneta. (2007). Samarbete med föräldrar i förskola och skola. Myndigheten för  

      kolutveckling. Hämtad 2009-02-17, från: http://www.skolverket.se/sb/d/2221 

 



                  

 

   

 

44 

Skollagen, kap 1, 2§ (2009). Hämtad 2009- 03-14, från: http://www.riksdagen.se/webbnav/ 

     index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1985&bet=1985:1100 

 

Utbildningsdepartementet. (2003). Var- dags- inflytande i förskola, skola och Vuxen- 

     utbildning. Ds2003:46. Stockholm: Fritzes. 

 

Utbildningsdepartementet. (2006). Läroplan för förskolan Lpfö98. Stockholm:  

     Fritzes. 

 

Utbildningsdepartementet. (2007
a
). Förskolan är till för ditt barn, En broschyr om förskolans  

     läroplan. Stockholm: Fritzes.  

 

Utbildningsdepartementet. (2007
b
). Slutredovisning av regeringsuppdrag om Elev- och  

     föräldrainflytande. Dnr 2005:256. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

 

Wennerhom Juslin, Per., & Bremberg, Sven. (2005). Bättre skolprestationer med ökat  

föräldrainflytande. En systematisk forskningsöversikt. Statens Folkhälsoinstitut. Hämtad 

2009-02-17, från: http://www.skolverket.se/sb/d/2233/a/12526  



                  

Bilaga 1 

   

 

Intervjuguide, föräldrar 

Bakgrund 

- Antal barn som föräldern har på förskolan 

- Ålder på barnet/barnen 

- Antal år som du som förälder har haft samarbete med denna förskola 

- Har du haft ditt/dina barn på någon annan förskola tidigare 

 

Samarbete 

- vad betyder samarbetet mellan dig som förälder och förskolan, för dig 

- på vilket sätt sker ett samarbete mellan dig som förälder och förskolan 

- vilken typ av inflytande har du som förälder i det samarbete som sker mellan dig och 

förskolan 

 

Information 

- vilken typ av information upplever du att du får från pedagogerna i förskolan 

- på vilket sätt sker detta informationsutbyte 

- anser du att det finns någon information som du skulle vilja ta del av men som du inte 

får, (i så fall vilken) 

- vilken typ av information får förskolan från dig som förälder 

- på vilket sätt anser du att informationsutbytet mellan dig som förälder och förskolan 

kan användas för att få inflytande över planeringen och utformandet av verksamheten 

 

Inflytande i verksamheten 

- på vilket sätt upplever du att du har möjlighet till inflytande över verksamheten i 

förskolan (vad är det, hur sker det) 

- vad skulle du som förälder vilja ha inflytande över i förskolans verksamhet 

- erbjuds du av förskolans pedagoger att ha inflytande i verksamheten (på vilket sätt, 

vad) 

- vilken betydelse har det för dig som förälder att få ha inflytande över förskolans 

verksamhet 

- är du medveten om hur läroplanen beskriver om föräldrainflytande i förskolan 
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Intervjuguide, pedagoger 

Bakgrund 

- antal år som verksam förskollärare 

- antal år på förskolan 

- antal år som arbetslaget arbetat tillsammans 

 

Samarbete 

- vad betyder samarbetet mellan dig som pedagog och hemmet, för dig 

- på vilket sätt sker ett samarbete mellan dig som pedagog och hemmet 

- vilken typ av inflytande, uppfattar du att du som pedagog ger föräldrarna i det 

samarbete som sker mellan dig och dem 

 

Information 

- vilken typ av information upplever du att du ger som pedagog till hemmet 

- på vilket sätt sker detta informationsutbyte 

- tror du att det finns någon information som föräldrar skulle vilja ta del av men som de 

inte får, (i så fall vilken) 

- vilken typ av information får du som pedagog från föräldrar 

- hur tar du som pedagog tillvara på den information som du får av föräldrarna i din 

planering och i utformandet av verksamheten 

 

Inflytande i verksamheten 

- på vilket sätt upplever du att föräldrarna har möjlighet till inflytande över 

verksamheten i förskolan (vad är det, hur sker det) 

- vad tror du att föräldrar skulle vilja ha inflytande över i förskolans verksamhet 

- erbjuds föräldrarna av er pedagoger att utöva inflytande i verksamheten (på vilket sätt, 

vad) 

- vilken betydelse har det för dig som pedagog att föräldrar får ha inflytande över 

förskolans verksamhet 

- finns det något som du önskar att föräldrar skulle ha mer inflytande över i förskolan (i 

så fall vad, varför) 

- hur förhåller du dig till det som står i läroplanen kring relationen mellan hemmet och 

förskolan



                  

Bilaga 3 

   

 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter, med inriktning mot förskola/förskoleklass, vid namn Jennie 

Fredriksson och Simone Tornemark som nu läser termin 6 och skriver vårt examensarbete. 

Vår inriktning på arbetet är föräldrainflytande i förskolans verksamhet. Vi har valt denna 

inriktning då vi tror att en inblick i vad föräldrar skulle vilja vara med och påverka i 

verksamheten, skulle kunna hjälpa oss i vår kommande yrkesroll.  

 

För att vårt arbete ska kunna fullföljas och uppfylla sitt syfte behöver vi din hjälp. Vi skulle 

vilja intervjua dig som förälder för att få ta del av dina tankar kring föräldrainflytande i 

förskolan. Samtalsintervjun som kommer att spelas in, den tar cirka 30 minuter och genom-

förs på förskolan. Vid sammanställningen av intervjuerna kommer såväl intervjupersonerna 

som förskolan att avidentifieras. Om du vill ställa upp på en intervju, kan ditt/dina barn vara 

på förskolan under tiden, vilket vi kommit överens med pedagogerna på ert/era barns 

avdelning. 

 

Vi avser att genomföra intervjuerna någon gång under vecka 18, samt måndag och tisdag 

under vecka 19. Vi är flexibla med tiden och kan komma till förskolan när det passar just dig. 

 

Vi behöver ditt svar under vecka 17, ge besked till pedagogerna på avdelningen så har vi 

kontakt med dem. 

 

Vi ser framemot givande samtal med er! Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning/ 

Jennie Fredriksson och Simone Tornemark 

 

 

Vid frågor kontakta oss på: 

Jennie: 070-XXXXXXX, XXX@student.vxu.se 

Simone: 070-XXXXXXX, XXX@student.vxu.se 

 

 


