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ABSTRAKT 

 

Syftet med den empiriska studien var att undersöka hur yrkesverksamma pedagoger 

arbetade med föräldrainflytande i förskolan, samt att undersöka vilka förväntningar 

pedagoger och föräldrar hade på föräldrainflytande. Undersökningens frågeställningar 

är: hur anser pedagoger att de arbetar med föräldrainflytande i förskolan, vilka 

möjligheter och hinder som finns, hur ser föräldrar och pedagoger på föräldrainflytande 

samt anser föräldrar att de får ha inflytande i förskolan? Jag använde mig av intervju 

som undersökningsmetod, där jag intervjuade 6 förskollärare samt 6 föräldrar. Resultatet 

visade att både förskollärarna och föräldrarna ansåg att föräldrainflytande var viktigt, 

och att det var föräldrars rätt att ha inflytande. Några förskollärare inkluderade 

föräldrarna i sitt arbete och arbetade med föräldrainflytande enligt läroplanens mål och 

riktlinjer. Några förskollärare arbetade inte med föräldrainflytande enligt läroplanens 

riktlinjer, de var i startskedet och visste inte riktigt på vilka sätt deras arbete med 

föräldrainflytande skulle te sig. Föräldrarna ansåg att de inte fick ha det inflytande på 

förskolans verksamhet som de hade velat, vilket några föräldrar ansåg berodde på att 

personalen inte bjöd in dem, att vara med och påverka verksamheten. De andra 

föräldrarna hade positiva upplevelser av det föräldrainflytande som de hade på sina 

förskolor.  
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1 INTRODUKTION 

I detta examensarbete behandlas förskollärares och föräldrars synpunkter och 

perspektiv på föräldrainflytande i förskolan. Ämnet samarbete kommer också att 

behandlas då det är en väsentlig del i arbetet mellan pedagoger och föräldrar i 

förskolan. Pedagoger och föräldrar har en gemensam angelägenhet, barnen. 

Förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010b) påpekar att samarbete mellan 

förskolan och hemmet är viktigt för barnets utveckling och lärande (a.a.). 

Utbildningsdepartementet (2003) tar upp att föräldrar innehar rollen som 

ställföreträdare för sina barn, då speciellt för de yngre barnen som på grund av sin 

ålder inte kan utöva sitt inflytande, vilket innebär att föräldrar med sitt inflytande går 

in i förskolan och skolan i sina barns ställe (a.a.).    

     I min utbildning har jag genom vfu, samt genom erfarenhet av arbete på förskolor 

kommit i kontakt med både föräldrars och pedagogers olika syn på föräldrainflytande 

och hur det ska gestaltas.  

     Enligt Skollagen (Utbildningdepartementet, 2010c kap.4 12§) ska både barn och 

deras vårdnadshavare ges möjlighet till inflytande över utbildningen. Läroplanen för 

förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010b) tar upp att föräldrar ska ges möjlighet 

att vara med och påverka verksamheten samt att de ska få ta del av mål och innehåll 

som är en förutsättning för föräldrars möjlighet till inflytande.  

De riktlinjer som finns belyser att förskollärare ska ansvara för att: 

 Att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten  

och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den  

pedagogiska planeringen, [---] att vårdnadshavare är delaktiga  

i utvärderingen av verksamheten 

Det finns även riktlinjer för arbetslaget som belyser att de ska: 

 Beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och  

genomförande av verksamheten. 

Samt att arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla 

 Föräldrars inflytande i utvärderingar, vad och hur de har  

möjlighet att påverka samt hur deras perspektiv tas tillvara  

(Utbildningsdepartementet, 2010b s. 13). 

Utbildningsdepartementet (2003) påpekar att då barn, elever och föräldrars 

rättigheter till inflytande inte alltid genomförs, hänvisar de till Skolverket som 

påpekar att det finns en uppenbar risk för hur verksamheter bedrivs idag. 

Utbildningsdepartementet (2010a) tar upp att förskolans personal och ledning 

behöver kompetensutveckling, där deras kunskaper kan fördjupas och utvecklas 

genom förskolelyftet som ska bidra till att stärka förskolans pedagogiska uppdrag. 

Skolverket (2011) belyser vikten av att förskolor arbetar fram former för hur både 

barn och föräldrars inflytande ska te sig och implementeras på den pedagogiska 

verksamheten.   
      

     Jag finner detta ämne relevant då jag kommer redogöra för hur förskollärarna och 

föräldrarna i min studie ser på föräldrainflytande. Jag finner också studien angelägen 

då jag i min kommande yrkesroll kommer att möta och arbeta tillsammans med barns 

föräldrar. 
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2 BAKGRUND 

Här presenteras teoretiska skildringar på föräldrainflytande och samarbetet mellan 

hem och skola.   

2.1 Teoretiska skildringar om relationen mellan hem och 

skola 

Ur ett historiskt perspektiv tar Hargreaves (1998) upp att läraryrkets reform och 

professionalisering (i den kontext den utgör) kom att förändrats från ett 

modernitetssamhälle till ett postmodernt samhälle. I modernitetssamhället fanns en 

tilltro till byråkrati och expertkunskaper som, i skolans fall innebar att skolan och 

dess undervisning var oföränderlig. Lärare ansågs vara de som hade 

expertkompetens. I ett postmodernt samhälle, där både expertkunskaper och 

lärarprofessionen inte längre ansågs inneha samma makt och höga status som förr, 

resulterade i att läraryrket ifrågasattes och är under ständig förändring från politiska 

direktiv (a.a.). Eriksson (2004) skriver också att i början av 1900 talet involverades 

inte föräldrar i skolan, utan de hölls på avstånd. Under de senaste decennierna har 

dramatiska förändringar skett. Ifrån utbildningspolitiska håll har förväntningar lagts 

på att föräldrar ska engagera sig mer och stötta sina barn i deras skolgång, vilket har 

lett till att föräldrar dragits in mer i skolans värld och där deras rättigheter till mer 

inflytande över skolan och deras barns utbildning har uppmärksammats. Detta har 

lett till att skola och hem har närmat sig varandra, ”en förändring som i den 

internationella diskussionen ofta tecknas i termer av deltagande och partnerskap” 

(Eriksson, 2004 s. 29). Gars (2002) belyser också att familjen först och främst hade 

ansvaret för familjens trygghet och omsorg. Det ansvaret kom att förflyttas från 

familjernas privata sfär in till offentlighetens sfär, där ansvaret institutionaliserades. 

Det bidrog till att skolor och förskolor börjades etableras. Likaså speglar Tallberg 

Broman (1998) att ansvaret över barnen som först låg på familj och släkt kom att 

överföras till olika samhällsinstitutioner, där ibland skolan. En förändring skedde 

dock när institutionerna som ansvarade för vård, omsorg och utbildning hade för 

många uppgifter och på så sätt nådde sin gräns. Man sträckte ut en hand och bad om 

”familjernas och föräldrarnas samarbete och delaktighet” som man nu behövde. Hon 

tar även upp att ur politiska intentioner kom betoning på ett mer familje- och 

föräldraansvar vilket innebar att föräldrar skulle ges mer rättigheter till att själva 

bestämma över sina ”barns fostran och undervisning” Tanken var att föräldrarna 

själva skulle få återta makten över sina familjemedlemmar (Tallberg Broman, 1998 

s. 10). 

     Johansson och Wahlberg Orving (1993) påpekar att föräldrar länge har varit 

viktiga för skolans verksamhet, men att samhället under vissa tider har begränsat 

föräldrars rätt till inflytande beroende på vilken tid och vilka intressenter som har 

funnits vid makten. De hävdar att samarbetet mellan hem och skola är beroende av 

samhällets utveckling. Gars (2002) anser att föräldrar tillsammans med förskollärare 

var iscensättare av den nya barndomen, vilket hon antyder är en början till skolan 

(förskolan inkluderad) och föräldrars delade vårdnad. Föräldrar och förskollärare 

delade på ansvaret, omsorgen och fostrandet av barnen. De hade barnen som en 

gemensam angelägenhet, vilket ledde till att den delade vårdnaden mellan föräldrar 

och förskollärare kom att ”professionaliseras och institutionaliseras” (Gars, 2002 s. 

16). 
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     Karlsen Bæck (2007) påpekar att föräldrarna har huvudansvaret för barnens 

skolgång. De ska så också ha rätt till att medverka i skolan, som är den instans som 

föräldrarna delar sitt ansvar med. Colnerud, Granström och Zetterholm Ankarstrand 

(2001) tar upp att Skolkommittén belyser att ”det inte är för föräldrarnas skull som 

inflytandet skall stärkas utan för elevernas bästa”. Föräldrainflytandet ska bredda och 

vidga både personal och föräldrars kompetens och ge möjlighet till lärande och 

utveckling (Colnerud m.fl, 2001 s. 11). Vidare tar Colnerud m.fl. upp att både 

barnens och föräldrarnas perspektiv och rättigheter ska tas i beaktande. Detta har lett 

till att både barn och dess föräldrar ska ges möjligheter till inflytande över mål och 

innehåll. Genom politiska beslut belyser man också att nya kommunikationsformer 

för det måste skapas (a.a.). Eriksson (2004)  belyser att den nya relationen mellan 

hem och skola där föräldrar ska engagera sig och skolan ska utveckla sin kontakt 

med föräldrarna, både fördjupar relationen men även komplicerar den. 

     Tallberg Broman (1998) beskriver att gränserna för familjeansvar har varit 

otydliga och under förändring, vilket har lett till att samarbetet mellan hem, förskola 

och skola har varit ett problematiskt område. Hon påpekar att ett ökat 

föräldrainflytande inte ofta kommer ifrån skolverksamheter utan att dessa behov 

kommer högre uppifrån (a.a.). Hargreaves (1998) beskriver att det finns en viss 

paradox när det kommer till lärare och undervisningens förändringsprocesser. 

Genom att de förändringsinstrument som framställs med goda grunder och syftar till 

att hjälpa, stödja och utveckla lärare i deras profession, vänds istället till motsatsen 

och skapar nya problem då de styrs in i ”mekaniska modeller eller kvävs av 

hämmande styrning och kontroll” (Hargreaves, 1998 s. 17). Enligt Ivarson Jansson 

(2001) är läroplanens intentioner med dess mål och innehåll till för att styra 

förskolans verksamhet och det pedagogiska arbetet som bedrivs där.  Andersson 

(2004) tar upp att med läroplaners intentioner på ett nära samarbete mellan hem och 

skola, så finns eller efterlevs inte denna verklighet i alla skolformer. Revirtänkandet 

finns fortfarande kvar vilket försvårar samarbetet mellan föräldrar och lärare.  

2.1.1 Principer om delaktighet  
Eriksson (2004) har utvecklat fyra principer, ”Partnerskapsprincipen, 

Brukarinflytandeprincipen, Valfrihetsprincipen och Isärhållandeprincipen” för hur 

relationen mellan föräldrar och skola kan se ut (Eriksson, 2004 s. 73). Erikssons 

principer är till för att förklara hur den komplicerade relationen mellan föräldrar och 

skola kan te sig.  

”Partnerskapsprincipen”  

Innebär att föräldrar och skolas relation till varandra kan ses som jämlik, som 

partners, då föräldrar tillsammans med andra kan bidra och utveckla barnens 

lärande och utveckling. Föräldrar och skola har det gemensamma ansvaret 

för barnens utveckling varpå ett nära samarbeta mellan de två behövs.  

 

”Brukarinflytandeprincipen” 

Innebär att föräldrar har getts möjligheter och rätt till att kunna utöva sitt 

inflytande och påverkan på skolors verksamheter genom att vara invalda 

representanter som sitter med i beslutsorgan. Men detta är inget som är 

självklart.  
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”Valfrihetsprincipen” 

Innebär att föräldrarna har möjlighet och rätten, ”choice”, till att välja skolor 

och utbildning åt för sina barn (Eriksson, 2004 s. 167). Föräldrarna får här en 

liknelse av att vara kund, där skolan utgör marknaden. Genom att bejaka och 

legitimera föräldrars rätt till att välja skola blir utbildning ett individualistiskt 

perspektiv.  
 

”Isärhållandeprincipen” 

Innebär att det blir intressant att fokusera på det som håller isär skola och 

hem, ”minding the gap” (Eriksson, 2004 s. 200).  Det markeras bland annat 

genom en klyfta, gräns eller en åtskillnad mellan dessa parter, som en del 

påpekar finns och bör finnas. Det belyser också spänningen och det som 

skiljer föräldrar och lärare i avståndet från varandra.  

 

2.2 Lärares upplevelser om föräldrars deltagande 

Tallberg Broman (1998) tar upp att det finns en viss tveksamhet och oro bland 

pedagoger och lärare till föräldrars deltagande, för att de inte vet vad det innebär i 

praktiken och att det kan komma att förändra deras roller. Titeln ”Det är ju ändå jag 

som är pedagogen” anser hon ger ett utmärkt uttryck för den oro som finns. Hon 

påpekar att det är avgörande vilket engagemang och förhållningsätt personalen har 

gentemot föräldrar och deras rätt till inflytande (Tallberg Broman, 1998 s. 58). 

Jensen och Jensen (2008)  tar också upp att för en del lärare och pedagoger infinner 

sig en rädsla i att arbeta med föräldraperspektiv i verksamheten. De är oroliga för att 

ge föräldrar sken av att de ska kunna ha inflytande på undervisningen eller den 

pedagogiska verksamheten samt att de är oroliga för att föräldrarna ska tro att lärarna 

och pedagogerna har lovat dem någonting. Jensen och Jensen anser att denna rädsla 

är ogrundad då de menar att föräldrar liksom andra människor, i sina relationer blir 

lättare om de och deras synpunkter bemöts väl, att de blir lyssnade på och blir 

bemötta som jämlika (a.a.).  

     Karlsen Bæck (2007) tar upp att lärarna i hennes rapport, inte vill att föräldrar ska 

ha för mycket inverkan och synpunkter på det pedagogiska arbetet.  De anser att det 

området ska föräldrarna lämna åt lärarna, det är deras profession. Lärarna uttrycker 

att det är väldigt irriterande när föräldrar försöker lägga sig i något som inte är inom 

deras expertis område. Lärarna uttrycker dock att de önskar att föräldrar ska vara mer 

engagerade, samtidigt som de inte är säkra på om föräldrarna vill eller önskar vara 

involverade. Bouakaz (2007) tar upp att lärarna i hans avhandling, ansåg att 

föräldrarna är viktiga för barnens uppfostran och utbildning. De välkomnar och 

involverar föräldrarna mer i skolan genom att de får komma till skolan vid olika 

tillfällen, som öppet hus. På detta sätt kan föräldrar visa sitt intresse samt inta en 

samarbetande roll. Lärarna påpekade också att de hindren de såg för 

föräldrasamarbete och för meningsfulla relationer, bland annat berodde på tidsbrist. 

Lärarna hade inte alltid den tiden de behövde för att kunna bjuda in föräldrar till 

extra möten (a.a.).  

     Colnerud m.fl. (2001) påpekar också att med ökande föräldrainflytande ställs också 

mer krav på lärarnas professionalism. De ska kunna förklara pedagogiska beslut och 

överväganden för föräldrarna, en redovisningsskyldighet som kräver förmåga ”att 

språkliggöra bevekelsegrunderna” (Colnerud m.fl, 2001 s. 10). Juul och Jensen 

(2003) tar upp att den relationskompetens som pedagoger och lärare behöver 
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utveckla, utvecklas ständigt genom ”långsiktigt arbete och att samtalen i sig själva 

utgör en del av lärprocessen- kompletterande med kollegial reflektion, handledning 

och fortbildning” (Juul och Jensen, 2003 s. 189).  

2.3 Samarbetets innehåll  

Karlsen Bæck (2007) tar upp att hennes och annan forskning visar att föräldrars 

involvering i skolan är bra för barnens skolgång. Det har en positiv effekt på barnens 

skolmotivation, prestationer och trivsel. Ivarson Jansson (2001) tar upp att föräldrar 

och personal ska samarbeta för att sammanfoga barnens två världar. Samarbetet 

behöver inte se likadant ut på alla förskolor men det ”måste utformas i enlighet med 

varje familjs och förskolas önskemål, möjligheter och förutsättningar” (Ivarson 

Jansson, 2001 s. 17). Johansson och Wahlberg Orving (1993) belyser att för att ett 

bra samarbete ska utvecklas behöver lärare och föräldrar sitta ner och prata igenom 

och enas om mål, normer och regler. Gars (2002) belyser att samtalen mellan 

förskollärare och föräldrar är av största vikt för ett framgångsrikt samarbete. Juul och 

Jensen (2003) hävdar att det dagliga samarbetet mellan föräldrar och pedagoger inte 

handlar om inflytande, rättigheter eller demokrati utan att det egentligen handlar om 

”att bygga upp meningsfulla relationer som gagnar alla parter”. De påpekar att i 

samtalen är dialogen och kommunikationen av största vikt för att skapa 

betydelsefulla relationer (Juul och Jensen, 2003 s. 184).  

     Johansson och Wahlberg Orving (1993) tar upp att föräldrar som ses och själva 

upplever att de är resurser, påpekar att möjligheter till inflytande ska infrias. 

Föräldrar vill ha en öppnare skola som ger dem mer insyn och bjuder in dem till att 

vara delaktiga i olika former. Enligt Johansson och Wahlberg Orving anser både 

lärare och föräldrar att ansvaret för samarbete mellan föräldrar och skola ligger på 

skolan. Jarl (2004) tar upp att en del föräldrar i hennes studie påpekar att de upplever 

lärarna som motståndare. De släpper inte in föräldrarna, de är på sin vakt och skolan 

upplevs som stängd, där lärarna inte lyssnar på föräldrarna då det kan innebära 

merarbete eller bara besvär. Juul och Jensen (2003) tar upp att i läraryrket kan inte 

alla professionella möta och arbeta med alla föräldrar som man får en konstruktiv 

kontakt med, oberoende av hur erfaren eller ansvarfull man försöker vara. När det 

uppstår kan det lösas genom att man lämnar över kontakten till en annan kollega för 

att förhindra att båda parter kommer till skada. Ibland kan det även lösas genom 

”kollegial reflektion och handledning, men i bland måste man bara ge upp” (Juul och 

Jensen, 2003 s. 200).  

     Nilsson (2008) påpekar att den första tiden när föräldrar ska ta sina barn till 

förskola eller skola kan vara fylld av oro och förväntan för föräldrarna. Därför har 

förskolor och skolors förhållningssätt gentemot föräldrar en betydande roll för att 

skapa ett bra klimat och tillit mellan hem och skola. Skolan har det primära ansvaret 

för relationens kvalitet. Gars (2002) fastslår att det är förskollärare som har 

tjänsteåliggande att ta kontakt och samarbeta med föräldrarna. Juul och Jensen 

(2003) ser pedagogers roll i samspel med föräldrar som en ”värdroll”, vilket innebär 

att de är ansvariga för tonen, stämningen och atmosfären i samtalen men även för att 

kunna be om hjälp när stämningen inte utvecklas bra (Juul och Jensen, 2003 s.114). 

Detta är även någonting som Tallberg Broman (1998) skriver om, hon påpekar att 

pedagogernas ansvar även sträcker sig till att de ska förebygga eventuella svårigheter 

som kan hindra ett kontinuerligt samarbete med föräldrarna. Jensen och Jensen 

(2008) tar upp att den som har makten i en relation också ansvarar för relationens 

kvalitet och utveckling. Då relationen mellan lärare, pedagoger och föräldrar är en 
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relation mellan vuxna, innebär det att hela ansvaret för relationens kvalitet inte 

enbart ligger på lärarna och pedagogerna, men att de har en större del av ansvaret på 

grund av sin maktposition gentemot föräldrarna (a.a.). Gars (2002) påpekar också att 

ett visst ansvar även ligger på vårdnadshavarna att visa sitt intresse och engagemang 

(a.a.). Det hänger ihop med vilken insyn och möjlighet till inflytande de kan få 

(Skolverket, 2011). 

     Colnerud m.fl. (2001) tar också upp att både barn och föräldrar är beroende av 

lärare. Det innebär att hamnar föräldrar i konflikt med skolan kan detta leda till att 

föräldrar avstår från att ta upp så väl små som till större saker som kan innebära oro 

eller misstanke om att det får konsekvenser för barnen genom att personalen kommer 

behandla barnet elakt eller annorlunda (a.a.). Juul och Jensen (2003) tar upp ett det 

kan vara svårt för föräldrar att vara kritiska mot förskolan och personalen som de 

tycker om eller är beroende av. Därför behöver pedagogerna öppna upp för att 

föräldrars alla synpunkter förs fram, genom att de påvisar och uttrycker att de gärna 

tar emot kritik av alla dess slag (a.a.). Colnerud m.fl.(2001) tar upp att då 

föräldrainflytande i skolan sker i väldigt liten grad finns det bara två altenativ för 

föräldrarna. Det ena är att ”föräldrar kräver inflytande, voice, eller att de väljer en 

annan skola för sitt barn, exit”. De påpekar att endast några få föräldrar använder sig 

av ”voice” eller ”exit” då de flesta föräldrar nöjer sig med att ha begränsat inflytande 

(Colnerud m.fl, 2001 s. 12). Bouakaz (2007) tar upp att i föräldrainvolvering behövs 

det tillit, missbrukas tilliten kan den vara svår att reparera. För samarbetet är det 

viktigt hur föräldrar blir bemötta och behandlade. Det är viktigt att föräldrar och 

professionellas roll accepteras och respekteras. Att lärare kan förklara och motivera 

sina arbetssätt samt att de ska få föräldrar att känna sig behövda (a.a.). Karlsen Bæck 

(2007) påpekar att bristen på intresse som föräldrar kan visa, kan ha att göra med 

vilka erfarenheter och upplevelser de har från sin egen skolgång (a.a.). Bouakaz 

(2007) tar upp, att råder det brist på intresse från föräldrars sida, behöver skolan 

informera föräldrarna om skolans arbete och om betydelsen för deras barn. Ges 

föräldrar den informationen kan det leda till ett ökat intresse för sina barns skolgång, 

som i sin tur kan hjälpa barnen att prestera bättre i skolan samt att lärarna får bättre 

stöd från föräldrarna(a.a.). 

     Jensen och Jensen (2008) anser även att det viktiga i läraryrket är att lärare och 

pedagoger ”ska kunna samarbeta med alla föräldrar” (Jensen och Jensen, 2008 s. 28). 

Andersson (2004) anser att uttrycket ”en skola för alla” inte bara innefattar barnen, 

utan hennes tolkning innebär att både lärare och pedagoger bör ha kunskap och 

kunna använda den för att ”kunna möta alla barn och deras föräldrar” (Andersson, 

2004 s. 13).  Tallberg Broman (1998) tar upp att pedagoger behöver inse och visa för 

föräldrar att de önskar att de deltar. Pedagoger behöver därför vara medvetna om att 

samarbete med föräldrarna är en förutsättning för att kunna tillgodose barnens behov. 

Jensen och Jensen (2008) anser att har man som lärare eller pedagog inte insett 

värdet och vikten av att ta till sig föräldrarna och göra dem till jämställda 

samarbetspartners ”så borde man kanske överväga om man överhuvudtaget ska vara 

lärare” (Jensen och Jensen, 2008 s. 39). 

2.3.1 Information och kommunikation 
 

Wicklund Dahl och Jancke (2010) har på ett förtydligande sätt i broschyren ”Till dig 

som har barn i förskolan” riktat sig till föräldrarna, där de informerar föräldrar om 

deras rätt att påverka verksamheten inom läroplanens ramar, och att de på ett tydligt 

sätt ska bli informerade om förskolans mål och innehåll, och att det ansvaret ligger 
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på personalen att förmedla till föräldrarna (Wicklund Dahl och Jancke, 2010). 

Karlsen Bæck (2007) tar upp att den informationsutveckling som i hög grad går från 

skolan till hemmen, är ett viktigt inslag i kontakten mellan skola och hem. I hennes 

rapport anser föräldrarna att det är viktigt att de blir informerade om barnens 

skolutveckling och trivsel (a.a.). Bouakaz (2007) påpekar att ifall informationen 

mellan skolan och hemmen bara är en envägskommunikation, från skolan till 

hemmen kan detta leda till att föräldrar känner att de inte kan ha något inflytande och 

blir på så sätt istället passiva.  Lärarna i hans studie tar upp att de tycker det är viktigt 

att öka tvåvägskommunikationen, att informera föräldrarna om vad som händer i 

skolan och hur lärarna undervisar för att öka samarbetet mellan föräldrar och lärare 

(a.a.).  

     Karlsen Bæck (2007) tar upp att en del föräldrar i hennes rapport påpekade att 

föräldramöten, bara var en envägskommunikation från skolan till föräldrarna. En 

förälder uttrycker ”det burde vel egentligen hete informationsmøte, synes jag, før det 

går jo mest på information” (Karlsen Bæck, 2007 s. 62). Juul och Jensen (2003) tar 

upp att föräldramöten inte är demokratiskt forum där föräldrar ska kunna få ge sina 

synpunkter och beslut rörande pedagogernas arbetssätt och metoder. För att dessa 

möten ska bli betydelsefulla för föräldrarna, anser Juul och Jensen att det är 

pedagogernas professionella förmåga att vara närvarande och vilja dela ansvaret för 

barnens utveckling och lärande.  Vidare anser Juul och Jensen att ju mer information 

eller historier föräldrar och pedagoger delar med varandra, gällande barnen, desto 

bättre blir kontakten dem emellan. Likaså hur ärliga och öppna både pedagoger och 

föräldrar är kring sina tankar och känslor skapar bra förutsättningar för en bra 

kontakt (a,a.).  

2.4 Föräldrars och pedagogers olika perspektiv 

Tallberg Broman (2008) tar upp att föräldrars och pedagogers mål förväntningar kan 

skilja sig åt, liksom deras syn på barnen. Föräldrars perspektiv har barnen som 

utgångspunkt, vilket innebär att de är mer inriktade och måna om ”private good” 

medan pedagogerna, som även de har barnen som utgångspunkt, är inriktade på 

”public good”. Likaså tar Tallberg Broman upp att flera förskollärare nämner att 

föräldrarna inte känner till förskolans mål och vad personalen vill ge barnen under 

deras vistelsetid på förskolan (Tallberg Broman, 2008 s. 42). En förskollärare 

berättar: 

 

Mina mål är inte samma som föräldrarnas, jag tycker att  

jag uppfyller mina mål, men föräldrarna vet inte riktigt  

vilka de målen är, och själva har de andra mål.  

(Tallberg Broman, 2008 s. 40)  

 

Vidare tar Tallberg Broman upp att förskollärarna anser att föräldrarnas mål 

innefattar ”göra nivån” vilket innebär att föräldrarna vill att barnens ska få göra och 

lära sig många saker, exempelvis att läsa och skriva och gå på studiebesök och 

utflykter utanför förskolan. Förskollärarna uttrycker att deras mål däremot innefattar 

”fostrans mål och varande mål” vilket innebär att barnen ska få vara på förskolan och 

känna trygghet i det, att vara i barngrupper och utforska möjligheterna att lära av 

varandra (Tallberg Broman, 2008 s. 45). Jensen och Jensen (2008) tar också upp att 

lärares perspektiv sträcker sig till att omfatta alla barn i förskolan och där fokus läggs 

på gemenskapen. Juul och Jensen (2003) påpekar att pedagogers kunskap bland 
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annat innefattar pedagogik, barnens sociala och intellektuella utvekling på förskolan, 

men att föräldrar har en unik kunskap om sitt barns utveckling och barnets sätt att 

vara i familjen, på fritiden och i andra sammanhang vilket pedagoger bör dra nytta 

av. Vidare påpekar Juul och Jensen också att de vuxna verkligen har nytta av 

varandra och att de bör erkänna det och samarbeta, för barnens skull (a.a.). Ivarson 

Jansson (2001) påpekar att då förskolan tar hand om barnen när föräldrar jobbar eller 

studerar ska personalen ansvara för att arbeta med och tillgodose barnens intressen 

och behov. Personalen behöver därför ta hänsyn till vad som kan hända utanför 

förskolan och måste då veta om barnens hemförhållanden samt ha en bra relation och 

kontakt med barnens föräldrar (a.a.). I Gars (2002) intervjuer med förskollärare tar 

en förskollärare upp att hon anser att ”man inte får helheten kring barnen annars om 

man inte vet deras bakgrund eller rötter” (Gars, 2002 s. 53). Bouakaz (2007) påpekar 

att en motgång i föräldrars och lärares samarbete kan bero på att båda parterna har 

olika perspektiv och mål och olika riktningar för målen och att de inte diskuterar 

detta ofta (a.a.). Gars (2002) hävdar att ur hennes föräldraintervjuer, vill de flesta 

föräldrar veta hur barnen har det på förskolan, om de har någon att leka med och om 

de passar i grupp. Föräldrarna belyser att det är viktigt att fungera i grupp för att 

kunna fungera i samhällslivet (a.a.). Colnerud m.fl. (2001) har utifrån deras rapport 

sett att föräldrar faktiskt inte vill ta över beslutsmakten från de professionella. De vill 

istället kunna få insyn i skolans verksamhet och att detta ska erbjudas. Därför anser 

författarna att personal ska ta till vara föräldrars olika perspektiv. För i möte med 

föräldrar kan personalen på så sätt behöva argumentera för sitt arbete vilket i sin tur 

kan leda till att personalen får en annan syn på sitt arbete. Det innebär inte att de 

professionellas makt minskar istället får de en ny syn vilket kan bidra till att de 

utvecklar sina sätt att arbeta genom dialog med föräldrar (a.a.). 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syfte 

I examensarbetet är syftet att undersöka hur, och om, yrkesverksamma förskollärare 

arbetar med föräldrainflytande i förskolan för att följa läroplanens riktlinjer. Samt att 

undersöka vilka förväntningar och erfarenheter förskollärare och föräldrar har på 

föräldrainflytandet.  

 

 

Frågeställningar: 

 Hur anser förskollärare att de arbetar med föräldrainflytande i förskolan, 

vilka möjligheter och hinder finns det? 

  

 

 Hur ser förskollärare och föräldrar på föräldrainflytande, och vilka 

upplevelser har de av detta?  

 

 Anser föräldrar att de får ha det inflytande i förskolan som läroplanen betonar 

att de ska ges möjlighet till? 
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4 METOD 

I detta kapitel presenteras val av undersökningsmetod, undersökningsinstrument, 

undersökningsgrupp och de forskningsetiska principer som har använts. Vidare 

beskriver genomförande av undersökningen, studiens reliabilitet och validitet och 

avslutningsvis redovisas bearbetning av data. 

4.1 Undersökningsmetod 

Patel och Davidsson (2003)  tar upp att man bör tänka på hur man vill samla in sin 

information, om det ska vara av ”verbal eller numerisk form”. Verbal form kan 

genomföras genom att man låter informanter svara på frågor där de får ge sina egna 

uttryck. Denna form anses vara av kvalitativ art (Patel och Davidsson, 2003 s. 51). 

Lantz (2007) tar upp att det finns två olika metoder som man kan använda sig av, 

öppna eller strukturerade intervjuer. Författaren definierar öppna intervjuer som att 

man är intresserad av individens subjektiva upplevelse, där informanterna beskriver 

sin bild av verkligheten (a.a.). I min empiriska studie var mitt 

undersökningsförfarande kvalitativt. Utifrån mitt syfte ville jag närma mig och få ta 

del av förskollärare och föräldrars perspektiv på föräldrainflytande i förskolan, där 

dem skulle få berätta om sin bild och därför valde jag att använda mig av öppen 

intervju, som Lantz (2007) beskriver som att intervjuaren söker närma sig och är 

intresserad av respondentens sätt att tänka. Öppen intervju går också i likhet med 

Patel och Davidssons (2003) ”verbala form” (a.a. s. 51).  

4.2 Undersökningsinstrument 

Patel och Davidsson (2003) påpekar att i forskares arbete ska teori och verklighet 

kunna knytas an till varandra. Författarna tar också upp att i undersökning kan man 

använda sig av olika tekniker, för att samla den information som undersökningen 

avser, det kan ske genom att man skapar ett ”fråge- eller intervjuformulär” (Patel och 

Davidsson, 2003 s. 52). 

     I mitt formulerande av intervjufrågorna hade jag först tagit del av litteratur som 

behandlade ämnet föräldrainflytande. I litteraturgenomgången växte en del frågor till 

intervjuerna fram. Intervjufrågorna baserades också på mitt syfte och 

frågeställningar. Patel och Davidsson (2003) tar också upp att man efter sin 

litteraturgenomgång och efter sin problemformulering, syfte och frågeställningar 

måste skapa frågor utifrån de olika delarna för att få svar på det man vill undersöka 

(a.a.). Intervjufrågorna skrevs ner tillsammans med exempel på följdfrågor. Frågorna 

bearbetades om en del gånger, en del frågor och följdfrågor togs bort som inte ansåg 

relevanta, men även fler frågor tillkom. Stukát (2005) tar upp att en intervjuare kan 

ha hjälp av en intervjuguide med frågor rörande själva ämnet, frågorna kan vara 

öppna och ge möjligheter för tolkning, samtidigt kan intervjuaren anpassa sina 

följdfrågor efter varje informants uttryck och svar (a.a.).  Mina intervjufrågor var 

öppna i den mening att informanterna skulle kunna svara efter eget huvud, och 

intervjuerna följde inte alltid samma struktur på frågorna som enligt frågeformuläret 

(se bilaga 1 och 2), istället följdes informanternas svar upp med följdfrågor efter den 

ordning som de berättade. Intervjufrågorna lämnades inte ut till förskollärarna som 

skulle ställa upp på intervjuerna, fast frågan kom upp. Detta för att jag ville få deras 

ärliga funderingar och svar under intervjun. Min tanke var att hade de fått ta del av 

frågorna i förväg, kunde det leda till att de hade kunnat plugga och prata ihop sig om 
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frågorna och på så sätt ge en förskönad bild av sitt arbete rörande undersökningens 

ämne. Föräldrarna efterfrågade aldrig intervjufrågorna. 

     Före intervjuerna genomförde jag en pilotstudie med två vänner som också är 

föräldrar med barn i förskolan, för att se om mina intervjufrågor var relevanta eller 

om det var några frågor som var oklara och behövdes tas bort. Patel och Davidsson 

beskriver en pilotstudie som man kan använda när man vill testa sin teknik eller 

pröva sitt upplägg på en grupp som speglar den egentliga undersökningsgruppen 

(a.a.). Efter intervjuerna framkom det att intervjufrågorna inte behövde ändras, då 

föräldrarna fann dem intressanta och viktiga, vilket gjorde att jag valde att behålla 

frågorna som de var efter det.  

4.3 Undersökningsgrupp 

Jag valde att genomföra intervjuer med både förskollärare och föräldrar som har 

anknytning till förskolans verksamhet. Förskollärarna valdes ut därför att de enligt 

förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010b) har ett särskilt ansvar för att 

se till att arbetet sker i enlighet med målen. Föräldrarna var en given grupp då deras 

barn vistas på förskolan och de kommer i kontakt med den genom barnen. Dessa 

grupper valdes också ut därför att båda parter är berörda och ansvariga när det gäller 

föräldrainflytande. Patel och Davidsson (2003) påpekar att undersökningen utgörs av 

hur man har formulerat sitt problem, och om problemet berör en viss grupp är det då 

denna grupp som ska ingå i undersökningen (a.a.) Detta var anledningen för mig att 

välja föräldrar och förskollärare, då de var en given grupp utifrån mitt syfte. Jag 

valde att kontakta tre kommunala förskolor, vilket också grundade sig på att jag både 

hade erfarenheter av dem och att de visste vem jag är och därför kände jag att det var 

lättast att ta kontakt med dem. Min undersökningsgrupp utgjordes av sex 

förskollärare som alla arbetade på förskola och 6 föräldrar som hade barn på 

förskolorna. Varje förskollärare hade 15 år eller mer yrkeserfarenhet inom förskolan, 

de arbetade på både små- och storbarn avdelning samt integrerad avdelning. Då 

majoriteten av förskollärare i förskolan är kvinnor, var även förskollärarna i min 

studie kvinnor i åldrarna 38 till 55 år. Föräldrarna i min studie var majoriteten 

kvinnor och en man i åldrarna 30 till 42 år. Några föräldrar var förstagångs föräldrar 

och hade bara ett barn på förskolan, flerbarns föräldrar hade både barn som gick i 

förskola och barn som gick i skolan. Föräldrarnas yrken efterfrågades aldrig vid 

intervjuerna, då jag inte fann det intressant för min studie men också för att alla 

föräldrar oavsett yrke är viktiga föräldrar. 

4.4 Forskningsetiska principer 

Här beskrivs de forskningsetiska principer som jag använt mig av i min empiriska 

studie. Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav för forskningsförfarande innefattar 

”Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet” 

(Vetenskapsrådet, 2002 s. 6).  
 

”Informationskravet” 

Innebär att forskare alltid ska informera sina informanter om forskningen 

syfte och villkoren för deras medverkan. I informationen ska det framgå att 

deras medverkan är frivillig och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan, att materialet endast kommer att behandlas för forskningens syfte 

samt forskarens namn och kontaktuppgifter så att informanterna kan komma i 

kontakt med forskaren. 
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     Inför min intervjuundersökning kontaktade jag olika förskolor och informerade 

om mitt examensarbete och om mitt syfte med undersökningen. I informationsbreven 

som lämnades ut beskrev jag mitt syfte med undersökningen och att deras medverkan 

var frivillig men viktig då både föräldrar och förskollärares perspektiv skulle 

skildras, samt att intervjuerna skulle spelas in.  
 

”Samtyckeskravet” 

Innebär att ”deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan”, vilket innebär att forskare måste ha de medverkandes samtycke 

att ingå i undersökningen. Medverkarna ska också kunna bestämma hur länge 

de vill medverka (Vetenskapsrådet, 2002 s. 9).  
 

      I min kontakt med förskolor gav de förskollärare som jag pratade med sitt 

godkännande via telefon. Föräldrarnas godkännande kom dels genom personalen 

men också genom att de själva tog kontakt med mig oberoende av förskolan. 
 

”Konfidentialitetskravet” 

Innebär att de medverkandes uppgifter och svar ska vara konfidentiella och 

inte gå att spåra tillbaka till dem.  
 

     I informationsbreven beskrevs att deltagarnas medverkan skulle behandlas 

konfidentiellt. I de fall där föräldrarna tog kontakt med mig, berättade jag inte för 

någon om deras medverkan, för att föräldrarna skulle känna sig trygga och kunna 

säga precis vad de ville i intervjun och vara så ärliga som möjligt utan att någon på 

förskolorna skulle veta om deras medverkan. Men också för att jag inte ville att de 

skulle behöva bli utfrågade och ifrågasatta om vad de sa i intervjun av andra, vare sig 

av personal på förskolan eller av andra föräldrar. 
 

”Nyttjandekravet” 

Innebär att ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2002 s. 14). 
  

     I informationsbreven informerades deltagarna om att intervjuerna endast 

behandlas av mig med syfte att sammanställa svarsresultaten för min studie. Samt att 

de sammanställda resultaten kommer även ses av min handledare och examinator. 

4.5 Genomförande 

Som jag har tagit upp i föregående kapitel, informerades förskollärarna och 

föräldrarna om mitt syfte med undersökningen och deras medverkan genom mitt 

informationsbrev och i kontakten med dem. Före intervjuerna berättade jag att 

intervjun skulle ta mellan 30 och 60 minuter och att intervjun skulle spela in, för mitt 

eget syfte. Intervjuerna med förskollärarna genomfördes på förskolorna, i ett enskilt 

rum där vi kunde sitta ostört. Intervjuerna med föräldrarna genomfördes både på 

förskolan, i deras hem och mitt hem. Två av de sex föräldraintervjuerna genomfördes 

på förskolan, då föräldrarna hade blivit tillfrågade av personalen om de ville ställa 

upp på intervjun, vilket de tackade ja till och därför blev det enklast att genomföra 

intervjuerna på förskolan, då det gjordes i samband när de kom för att hämta sina 

barn. De andra föräldraintervjuerna gjordes i hemmen, både hos dem och hemma hos 

mig, då föräldrarna själva hade tagit kontakt med mig och då inte genom förskolan, 
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blev det bättre att genomföra dem i hemmen så att inga andra föräldrar eller 

förskollärare var medvetna om deras medverkan. 

     Varje intervju tog mellan 30 och 60 minuter, vilket gav mig inspelat material på 

500 minuter eller sammalagt 8 timmar på tolv intervjutillfällen.  

4.6 Reliabilitet och validitet 

Stukát (2005) beskriver reliabiliteten som hur bra mätinstrument man väljer att 

använda, hur bra det är på att mäta. Validiteten beskriver han som hur bra 

mätinstrumentet är på att mäta det man avser att mäta (a.a.).  

     Att genomföra undersökningen genom intervju som undersökningsmetod anser 

jag var bra, då mitt syfte var att ta del av föräldrars och förskollärares tankar och 

upplevelser om föräldrainflytande i förskolan, vilket jag anser att jag fick genom att 

de fick ge sina egna synpunkter på ämnet. Genom att spela in intervjuerna, fick jag ta 

del av deras svar ordagrant och missade på så sätt inget av vikt, som om man hade 

skrivit ner intervjuerna och inte spelat in dem. Det har jag haft nytta av då jag har 

kunnat använda inspelningarna för att kunna gå tillbaka. Förskollärarna och 

föräldrarna utgjorde min ”tillgängliga grupp”. Enligt Patel och Davidsson (2003) är 

en ”tillgänglig grupp”, människor som man kan använda i sin undersökning när 

ekonomiska eller tidsmässiga resurser sätter hinder för att man skulle välja ut sina 

informanter på det sätt som hade varit bäst i undersökningssyfte (Patel och 

Davidsson, 2003 s. 57).   

4.7 Bearbetning av data 

Min första tanke var att transkribera varje intervju direkt efter intervjun, men då vissa 

intervjuer skedde på samma dag, hann jag inte skriva ut dem under samma dag, 

vilket gjorde att jag fick transkriberade intervjuerna dagen därpå. Sammalagt 

transkriberades tolv intervjuer där intervjutiden låg på mellan 30 och 60 minuter. 

Stukát (2005) påvisar att när intervjuerna är genomförda ska de transkriberas, vilket 

kan ta lång tid. Han påpekar att det kan bli många timmar och mycket utskrifter. 

Därför sker det att man väljer att bara skriva ut de delar som är intressanta och 

relevanta för studien (a.a.). Jag valde också att använda mig av att endast försöka ta 

ut det viktigaste i intervjuerna, så pauser, skratt eller tvekanden och inte heller när 

informanterna svävade ut och började diskutera andra saker som inte rörda ämnet 

föräldrainflytande, var någonting som inte togs med. Lantz (2007) tar också upp att 

man bör bara ta med det som är det väsentligaste ur sina intervjuer som också ska 

besvara frågeställningarna, och därför kan man ta bort delar ur intervjuerna som inte 

är relevanta. I transkriberingarna valde jag att lägga intervjusvaren under den fråga 

som den tillhörde, vilket gjorde att jag i min genomgång kunde se relevanta likheter 

och skillnader med intervjuerna. Materialet läste jag igenom ett antal gånger för att 

lära känna mitt material och ytterligare kunna sålla bort sådant som inte var relevant. 

Vidare tar Lantz (2007) upp att när man ska analysera sin data behöver man sedan 

göra en ”datareduktion” som överensstämmer med frågeställningen, vilket innebär 

att annan information går förlorad men som är nödvändigt för att frågeställningen ska 

besvaras (Lantz, 2007 s. 107).  
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5 RESULTAT 

I resultatgenomgången presenteras endast benämningarna föräldrar och förskollärare 

när svaren citeras från intervjuerna. Detta görs för att hålla deras uppgifter 

konfidentiella, som utlovades till föräldrarna och förskollärarna vid tillfrågan om 

deras medverkan i början av intervjuerna. Men också för att föräldrarnas 

könstillhörighet inte heller behöver läsas ut, som till exempel mamma eller pappa.   

5.1 Föräldrars och förskollärares innebörd av 

föräldrainflytande  

Föräldrarna uttrycker att föräldrainflytande för dem bland annat innebär att de ska få 

möjlighet till att kunna vara med och påverka och ge sitt inflytande på verksamheten, 

såväl i det dagliga arbetet som över sina barns situation. De uttrycker att det ska 

finnas en öppen dialog mellan dem och förskolans personal, där de ska få komma 

med synpunkter, åsikter och frågor. En förälder uttrycker det så här, ”för mig innebär 

det att man som förälder ska känna att man har rätt att vara kritisk både negativt och 

positivt”.  Förskollärarna uttrycker att föräldrainflytande för dem innebär att 

föräldrar får en inblick i verksamheten, att de ska få ta del av den och kunna vara 

med och påverka den. De tar också upp att de tycker att det ska finnas ett öppet 

klimat och en trygg kontakt med föräldrarna, där föräldrarna ska känna sig trygga 

med förskolan och kunna komma med frågor, idéer och synpunkter rörande 

verksamheten. Förskollärarna anser att föräldrainflytande är bra och att det är 

föräldrars rättighet att ha inflytande och utöva det på förskolan. En förskollärare 

uttrycker det så här: 

  

Det är viktigt att föräldrarna är med, att de har en inblick  

och förståelse för vad som görs, och vad deras barn är med  

om. Det är viktigt, och så står det ännu tydligare i läroplanen. 

 

Föräldrarna uttryckte att de upplever en osäkerhet inför vilket inflytande och 

påverkan de kan ha, hur mycket och inom vilka områden. Majoriteten av föräldrarna 

ansåg att de inte blivit tillräckligt informerade om förskolans läroplan och om vad 

föräldrainflytande i realiteten innebär för dem och vilket inflytande de får ha på 

förskolans verksamhet, mer än att de hade fått broschyren ”Till dig som har barn i 

förskolan”. Majoriteten av förskollärarna sa att de hade informerat föräldrarna och 

förtydligat förskolans läroplan på föräldramöten, där de tillsammans hade 

diskuterade den. En del förskollärare informerade även om förskolans läroplan på 

utvecklingssamtal. Endast en förskollärare hade enbart lämnat ut broschyren ”Till 

dig som har barn i förskolan” till föräldrarna, då de inte har föräldramöten. Samtliga 

förskollärare hade dock lämnat ut broschyren. 
 

     Föräldrarna sa att de inte upplever att de har eller kan ha så mycket inflytande i 

den dagliga verksamheten, som de vill och som de har rätt till. En förälder påpekar 

att förskolans dörr känns stängd för föräldrarna:  
 

Ingen har frågat hur det har varit för barnen att börja på en  

ny avdelning, och där känner man att man inte ens skulle  

våga ta upp någonting, man kan känna att man är i vägen.  

Någon föräldradelaktighet har de inte på det stället, där  
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drar jag mig till och med för att ta upp saker som inte fungerar. 
 

Några föräldrar tycker att deras förskola bör öppna sin dörr och bjuda in dem till att 

vara med och påverka mer, samt att personalen ska se föräldrarna som en resurs som 

kan hjälpa till och bidra med sina kunskaper till verksamheten. En annan förälder tog 

också upp att föräldrainflytande är någonting som ska finnas på förskolan, men att 

det är upp till personalen för hur de tar emot det, ”föräldrar ska kunna ha inflytande, 

men det är ingen mening om förskolans personal inte tar emot det”. En annan 

förälder tog också upp att det var viktigt att både föräldrar och pedagoger samarbetar 

för att föräldrainflytandet ska fungera:  
 

Det är viktigt med föräldrainflytande i förskolan, att  

det ges möjlighet till det och att man kan få mer inblick  

i verksamheten om det man ser varje dag. Det hade nog  

blivit bättre för alla men det måste ju vara en  

tvåvägskommunikation för att det ska fungera. För att  

få en verksamhet för båda, ska naturliga samtal kunna  

ske mellan pedagogerna och föräldrarna. 

 

Några föräldrar tog upp att de tyckte det kändes skrämmande när vi diskuterade 

föräldrainflytande, för hur lite föräldrainflytande de får ha och när de är beroende av 

en speciell förskola så upplever de att de inte har några möjligheter för att göra något 

åt det. En förälder ger uttryck för sin oro över att föräldrainflytande är någonting som 

inte behöver ske i praktiken, vilket föräldern ger uttryck för i slutet av intervjun. 
 

Den oro jag finner efter det du har sagt om skollagen och  

läroplanen angående föräldrainflytande, är att det kanske  

ändå inte händer. Man kanske ändå inte får ha något  

inflytande, för på den avdelningen som jag har mina barn  

känns det som att det inte kommer att ske. 

 

Förskollärarna uttryckte att de inte hade någon oro med att arbeta med 

föräldrainflytande och ta in det i sina verksamheter. En förskollärare uttrycker: 
  

Jag känner inte att det skulle vara nåt hinder att ta in  

föräldrarna i verksamheten, men jag vet att det finns kollegor  

som skulle tycka att det skulle vara jobbigt att ha föräldrarna  

inblandade. För var ska man dra gränsen? Man ska ju kunna  

mötas också, och vem bestämmer till slut vad vi ska göra eller  

hur vi ska göra? Men det är klart att börjar man aldrig och  

försöker, så lär man ju sig inte om de gränserna heller. Vi är  

inte där än, långt ifrån! 
 

Även om förskollärarna påpekade att de inte hade någon oro med att arbeta med 

föräldrainflytande, så tog en förskollärare upp att den oro hon känner handlar om att 

föräldrar borde ställa mer krav på förskolan än vad de gör idag. Att de ska påverka 

när barngrupperna blir för stora, när det inte finns tillräckligt material och när 

förskolan förfaller. Hon påpekar att föräldrar skulle förstå vilken makt de egentligen 
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har, och utnyttja den makten för att få en verksamhet som riktar sig mot det som de 

vill ha. 

     Föräldrarna påpekade att personalens förhållningssätt och bemötande var viktigt 

och spelade stor roll i mötena och samarbete om föräldrars rätt till inflytande. Det 

kunde både utgöra en möjlighet och ett hinder. 

5.1.1 Möjligheter med föräldrainflytande 

En förskollärare uttrycker att hon anser att det finns många möjligheter med 

föräldrainflytande, men att personalen behöver finna dessa möjligheter:  
 

Det finns mycket möjligheter, det handlar om att vi pedagoger  

måste hitta dessa möjligheter och behöver få en tankeställare,  

tänka på hur vi ska bjuda in föräldrarna mer samt övervinna  

vår rädsla för att i vår yrkesroll våga bjuda in dig som förälder.  

Det kan alltid bli bättre, man kan alltid hitta nya vägar, andra  

möjligheter och det krävs att man är öppen själv. För vi kan ju  

ha olika syn, men då är det viktigt att vi klargör det för varandra  

och att man då har avsatt tid. 
 

Några förskollärare tog upp att de upplever att det är jättespännande att arbeta nära 

föräldrar, att det är en utmaning där de absolut inte vill stänga ute föräldrarna. En 

förskollärare påpekar att, ”både vi pedagoger och föräldrar arbetar ju för barnen 

skull, där vi ska ge dem trygghet och möjlighet till lärande och utveckling”. Några 

andra förskollärare tog upp att de uppskattar att föräldrarna säger sin mening, då det 

blir en bekräftelse på deras jobb, samtidigt som det ger dem tankeställare över deras 

arbete, vilket de ser som positivt. En förskollärare uttrycker: 

 

Att föräldrar kan vara med och reflektera kring vårt  

arbete kan vara intressant då man får se det från olika 

sidor med och hur vi kan utveckla vårt arbete, hur vi  

kan bli tydligare i vårt arbete. 

 

Två föräldrar påpekade att de hade bra upplevelser från personalen och deras 

bemötande gentemot dem på sina barns förskola, vilket en förälder ger uttryck för, 

”ibland händer det saker på förskolan och när man frågar så bemöts man alltid bra”. 

Föräldrarna kände att det fanns en öppen atmosfär och om det var något som de 

behövde ta upp eller hade frågor kring, så kände de inte att det fanns några problem 

med att prata med personalen om det, ”man kan prata med personalen utan problem 

och de är alltid så vänliga när man kommer”. Föräldrarna uttryckte att de kände att 

båda parter hade förtroende och respekt för varandra. 
 

     Förskollärarna på två av förskolorna berättade att de brukade sitta i arbetslagen 

och på arbetsplatsträffar och diskutera föräldrainflytande, på vilka sätt de skulle 

arbeta med att ge föräldrarna inflytande. ”I arbetslaget kan man ta upp vad JAG 

tycker, men vad tycker NI, vad tycker VI och alla andra? För det är inte säkert att 

man tycker likadant”. De ansåg att det var viktigt med reflektion, kollegor emellan, 

för det fortsatta arbetet. De andra förskollärarna på den tredje förskolan påpekade att 
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de inte hade diskuterat föräldrainflytande eller på vilka sätt föräldrar ska medverka i 

arbetslagen. 
 

     Både föräldrarna och förskollärarna tog upp att personaltätheten som finns på 

förskolan var bra, då föräldrarna hade möjlighet till att kunna ta kontakt och vända 

sig till den personal som de har mest förtroende för. Detta var någonting som även 

förskollärarna påpekade, att de också hade möjlighet till.  En förskollärare uttrycker: 
  

Det ligger hos oss pedagoger, hur du blir bemött. Känner  

du som förälder att du inte kan prata med mig, så ska  

jag vara så professionell och säga: Är det någon annan  

du vill prata med? Då hoppas jag att du säger, ja Ulla till  

exempel och då ska jag vara så professionell och säga att,  

det fixar vi. 

 

Både föräldrar och förskollärare berättade att behövde de ta upp något särskilt så 

hade de möjlighet att kunna gå undan och prata, alternativt boka en tid, en 

förskollärare uttrycker: 
 

Har det varit någonting så försöker vi alltid att skaffa oss  

den tiden vi alltid tid till att säga att jag skulle vilja prata 

 med dig och sätter en tid 

 

En förälder uttrycker: 

När man hämtar och lämnar kan det vara fler som är där  

samtidigt och den tiden kan kännas ganska stressigt och  

då kan det vara svårt att få tid att prata, men de hade inte  

misstyckt om man hade bett dem om lite tid. 

 

En förälder påpekade att hennes önskan var att föräldrar också skulle kunna ha rätten 

till att byta ”inskolningsfröken”. Detta påpekade föräldern då kontakten med barnets 

”inskolningsfröken” inte var bra och de knappt pratade med varandra. 
 

     Förskollärarna påpekade att de var öppna för och önskade att föräldrar skulle vara 

med på förskolan, under en dag, mer än vad de gör i dagsläget. På så sätt skulle 

föräldrar få möjlighet att följa sitt barn och få en större inblick i hur verksamheten 

fungerar. Förskollärarna märkte att föräldrarna inte tog sig den tiden längre på 

samma sätt som tidigare, då försäkringskassan erbjöd kontaktdagar. De tyckte det var 

synd att kontaktdagarna tagits bort då det var en möjlighet för föräldrar att vara med i 

verksamheten. 
      

5.1.2 Hinder med föräldrainflytande 
 

Både föräldrarna och förskollärarna tog upp att de kunde se föräldrars inblandning i 

förskolan som ett hinder, om många föräldrar försökte påverka förskolans 

verksamhet samtidigt, åt olika håll eller bort från förskolans profilering. 

Förskollärarna ansåg också att föräldrars förslag utgjorde hinder, om de inte var 

genomförbara för en stor barngrupp eller om personalen inte räckte till:  
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det kan vara att föräldrarnas förslag är helt omöjliga att  

genomföra till exempel på en stor avdelning med 20 barn. 

En förälder uttryckte:  

Jag vill inte att föräldrar ska komma in och styra verksamheten 

ifrån deras profil, för vi har valt detta dagiset för att detta  

passar för oss. 

 

En förskollärare tog upp att hon ansåg att läroplanen i sig kan utgöra ett hinder, då 

läroplanens mål och innehåll inte överensstämmer med verkligheten, ”läroplanen mål 

och riktlinjer utgör ett hinder då de inte är utformade efter verkligheten”.  En annan 

förskollärare tog också upp att det kan finnas en skillnad på var och hur man jobbar i 

förskolan på grund av att läroplanens utformning och uttryck ger utrymme för 

tolkningar, som inte alltid är så bra för det pedagogiska arbetet, ”läroplanens 

utformning är inte bra om det leder till att andra förskolor inte arbetar på det sätt som 

det är tänkt”.   

     Tiden var även ett någonting som både föräldrarna och förskollärarna påpekade 

kunde utgöra ett hinder i arbetet med föräldrainflytande, en förskollärare uttrycker: 

Hindret kan vara tiden, att föräldrarna kanske inte har  

tid och de är stressade ofta när de kommer och hämtar  

och sen kan det vara på båda håll att man inte har den  

tiden. 

En förälder uttrycker: 
  

Det skulle ju kunna vara en brist på tid, som småbarns- 

förälder så har man inte så mycket tid och särskilt inte  

när man inte får erbjudande att ha inflytande och det  

är kanske lite dumt för det är ju ändå nu som man  

lägger grunden för barnen.  

5.1.2.1 Attityder och förhållningssätt 

Majoriteten av föräldrarna påpekade att på grund av personalens attityder vågar de 

inte fråga eller framföra sina synpunkter på verksamheten, de påpekar att personalen 

inte öppnar upp för föräldrainflytande och att de vet att de har makten, då föräldrarna 

är beroende av en speciell förskola. 
 

Personalen kan vara så himla elaka och otrevliga. Man  

kan inte påverka hur de ska vara i sitt bemötande och  

hur de ska vara mot oss föräldrar. Det är skrämmande  

att det får vara så! Det borde finnas några förändringar  

eller konsekvenser för personalen och att fler föräldrar  

kunde gå samman och påpeka detta! 
 

En förälder uttryckte att denna skulle vilja kunna säga till personalen, när de försöker 

lära ut förälderns modersmål till barnet, trots att inte föräldrarna har bett om det. 

Föräldern påpekar att viljan finns att säga till att personalen ska sluta med det, men 

att det hela handlar om stämningen och personalen: 
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Den läraren som håller på med det hade jag inte  

kunnat säga det till, då det hade skapat en tråkig  

och olustig stämning mellan oss. 

 

Förskollärarna påpekade att det svåra i samarbetet är när föräldrar inte visar något 

intresse och inte heller kommer med några idéer eller synpunkter på verksamheten. 

En förskollärare berättade att när föräldrarna inte hade något att klaga på, betydde det 

att de var nöjda med hur pedagogerna arbetade och verksamheten bedrivs. En annan 

förskollärare uttryckte att vill inte föräldrarna, och de har försökt så kanske 

föräldrarna inte har något behov, och då kan man inte göra något. Några föräldrar 

påpekar att de vet att personalen kan uppfatta det som att föräldrarna inte intresserar 

sig för verksamheten, men i själva verket handlar det om vilket bemötande 

föräldrarna får, som är avgörande för vilket bemötande och samarbete som de 

kommer att återspegla. Föräldrarna säger att personalens negativa attityd och 

förhållningssätt leder till att de blir lite avståndstagande, de blir osäkra och vågar inte 

säga någonting eller framföra sina synpunkter. 

5.1.2.2 Föräldrars rädsla för att ge uttryck för vad de tycker 

Fem av de sex föräldrarna uttryckte sin rädsla för att bland annat våga fråga, ställa 

krav, ge sina synpunkter och idéer till personalen därför att de inte ville att det skulle 

drabba barnen, vilket framgår av dessa citat: 

 

Jag skulle vilja kunna ge positiv och negativ kritik utan att behöva  

känna att det ska gå ut över mitt barn.  

 

Man drar sig för att ta upp saker av rädsla för att det kommer  

påverka barnet, att personalen inte kommer att vara snäll, bli  

hårdare och mer irriterade mot mitt barn. 
 

En annan förälder berättade om sin situation till personalen, som gjorde barnen 

inblandade: 
 

Jag är rädd att skulle man säga nåt, hur det skulle påverka barnen  

eller vår relation. För barnen är ju smarta, de förstår om några  

inte tycker om varandra. När personalen säger nåt eller skäller på  

mig då är det framför barnen, då kan mina barn stå bredvid, visst  

de kommenterar det inte men de hör ju det.  Det är mycket som  

man väljer att inte säga och kommentera just för att man inte har  

andra alternativ. 
 

Föräldrarna vågar inte utnyttja sina rättigheter till att utöva inflytande, för att de inte 

vill att det ska gå ut över barnen. Majoriteten av dessa föräldrar berättade att rädslan 

för att göra sin röst hörd även hörde ihop med att det inte finns några alternativ till en 

speciell förskola, som gör föräldrarna beroende av just den förskolan. En förälder 

uttryckte, ”hade vi kunnat byta förskola är det en annan sak då hade vi kanske kunnat 

vara tuffare”. Ytterligare en förälder uttrycker rädslan hon känner: 
 

Det är i personalens attityd som man känner det. De arbetar  

ju med människor, så att då borde de kanske fundera på sina  

jobb och om de fortfarande är lämpliga för det, med tanke på 

den attityd som de har och återspeglar. Det är deras yrke och  

deras profession så att då måste de kunna bemöta och tackla  
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det, kan jag tycka! 
 

En förskollärare berättade att hon var medveten om den rädsla föräldrar kan känna. 

Hon ansåg att man skulle ha en rak kommunikation med föräldrar, där föräldrarna 

ska VÅGA säga vad de tycker.  

5.1.2.3 Brist på utvärdering  

Enligt både skollag och förskolans läroplan ska föräldrar ges möjlighet till att vara 

delaktiga i och kunna utvärdera verksamheten. En förälder påpekade att: 

 

Det är bra att de har gjort det som mål i läroplanen men  

att utvärdera har man inte fått vara med om på det viset,  

om det syftar på målen och om man vet hur de följs upp.  

Men det känns ändå som att det är bra mål i läroplanerna  

och att det faktiskt borde vara självklart!  
 

En förälder berättade att de inte har blivit inbjudna till att utvärdera pedagogiken på 

förskolan, de får varken utvärdera verksamheten skriftligt eller de teman som 

förskolan arbetar med, vilket de andra föräldrarna också tog upp. Tre föräldrar hade 

gjort utvärdering på förskolan genom att svara på kommunens webbenkät, men ingen 

egen utvärdering från förskolan, föräldrarna ansåg att de skulle vilja ha möjlighet till 

att få vara med och utvärdera på olika sätt. Samtliga förskollärare tog upp att 

föräldrarna inte är med och utvärderar verksamheten på det sätt som de själva gör. 

Två förskollärare berättade att de brukar sätta upp sina kvalitetsredovisningar som 

föräldrarna kan få ta del av, men föräldrarna utvärderade den inte. Några 

förskollärare berättar att föräldrarna inte är med i utvärderingen, för att de inte vet på 

vilka sätt eller under vilka former det ska ske. En förskollärare uttrycker:  

 

Vi gör det inte och vi är jättedåliga på att få med oss föräldrarna 

i utvärderingen. I planeringen hade man kunnat ta med föräldrar  

genom att fråga efter deras tankar och åsikter. Där är det lättare att  

få med föräldrarna in i teman men det gör vi inte heller och det  

tror jag inte är många förskolor som låter föräldrarna få vara  

delaktiga i planeringen från början om hur man ska göra och vad  

man ska arbeta med, om det är läroplanens intentioner.  

 

En förskollärare ansåg däremot att föräldrarna inte ska få vara med och urvärdera 

verksamheten, ”det tycker jag inte, det är vårt yrke, vår kunnighet, vår erfarenhet, 

nej, där går gränsen!” Förskollärarna tog också upp att föräldrarna kunde utvärdera 

förskolans verksamhet genom kommunens webbenkät.       

 

5.2 Förskollärarnas skildring av sitt arbete med 

föräldrainflytande 

Alla förskollärare ansåg att föräldrainflytande är viktigt, men de hade olika sätt att se 

på föräldrainflytande, hur de arbetade med det och hur mycket de tog in föräldrarna i 

den pedagogiska verksamheten.  
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     På två av förskolorna påpekade förskollärarna att de arbetade mycket med 

föräldrainflytande och att få med föräldrarna i verksamheten. En förskola erbjöd 

bland annat föräldrarna att medverka i temaarbeten genom att de får göra egna mind 

maps inför varje temaarbete, ” i temaarbeten låter vi föräldrarna göra egna mind 

maps för att de ska få ett intresse och förståelse för vad vi gör”.  Föräldrarnas tankar 

tog de sedan med sig in i planeringen och återgav idéerna till föräldrarna genom 

dokumentationerna. De ansåg att de hade en öppen dialog med föräldrarna, de 

uppmuntrade föräldrarna till att ställa frågor eller ge sina synpunkter på 

verksamheten. På den andra förskolan fick föräldrarna säga vad de tyckte och tänkte 

och de fick gärna komma med egna idéer: 
 

Vi försöker uppmuntra föräldrarna till att säga både  

positiva och negativa saker om verksamheten eller  

fråga om de undrar om någonting. Vi har en öppen  

dialog med föräldrarna så att de kan känna sig trygga  

till att kunna ifrågasätta.  
 

Föräldrarna hade här också genomdrivit några förändringar som resultat av deras 

inflytande, bland annat hade de genomfört att det skulle vara en 

hastighetsbegränsning på 30 km/h utanför förskolan och när personalen tänkte byta 

till magrare mjölk, var det föräldrarna som inte ville det. På den tredje förskolan tar 

förskollärarna upp att föräldrarna inte är med och har inflytande på deras 

verksamheter på det sätt som det framgår i läroplanen. Enligt dem finns det inget 

intresse från föräldrarnas sida, men också för att pedagogerna inte själva bjudit in till 

det. En förskollärare säger:  
 

Föräldrarna ska få insyn i verksamheten, sen har inte vi  

varit superduktiga på att ge föräldrarna det inflytande  

de har rätt till. Vi är fortfarande i startskedet över  

föräldrainflytandet och vad föräldrarna vill ha inflytande  

över och vad också vi kan dela med oss av.  

 

En annan förskollärare uttrycker: 
  

Våra föräldrar har nog inte mycket medverkan men det  

kan ju vara för att vi inte har bjudit in dem heller, men  

jag tror att ingen av oss egentligen är rädd för att ta  

med föräldrar och deras synpunkter.  Vi är nog öppna  

för deras förslag allihopa, men det är inte många föräldrar  

som har gjort det. Då är frågan vems fel det är, är det vi  

som inte bjuder in till det eller är det att föräldrarna inte  

vet att de kan? Detta är någonting vi får prata om mer i  

arbetslaget och eftersom det står i läroplanen så borde  

vi ju jobba med det. 
 

En förskollärare tog upp att hon inte tyckte det var bra om man var medveten om att 

föräldrarna var missnöjda, då har man inte lyckats göra ett bra jobb. 

 

För föräldrar ska ju känna en trygghet när de lämnar sina  

barn, att de känner att de är trygga när de går till jobbet,  
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att barnen har det bra och att de känner sig bra i vårt  

bemötande gentemot dem. Annars tycker jag att man har  

misslyckats i sitt arbete om föräldrar ska behöva känna  

oro och må dåligt.  

 

Samtliga förskollärare hoppades dock att de har ett så öppet klimat på sina förskolor 

så att föräldrar både ska känna sig välkomna, och att de ska kunna säga vad de tycker 

och att de blir bemötta med respekt. Ett par förskollärare uttryckte det så här: 
 

Jag hoppas att föräldrarna känner sig så pass trygga  

att de kan komma och ta upp saker om det skulle  

vara någonting. Jag hoppas att de kan göra det varje  

dag, att vi har det öppna klimatet och att jag som  

personal är så ödmjuk inför dig som förälder så att du 

känner att du kan tala om, om det är någonting som inte  

känns bra. Då hoppas jag att du varje dag kan påverka  

någonting om det skulle vara någonting. Jag vill säga att  

det är någonting man jämt kan göra, men sen vet jag att  

verkligheten inte ser ut sån. 

5.2.1 Informationsutbyte mellan förskollärare och föräldrar 
Flertalet föräldrar tyckte att informationen var undermålig och mötte inte det behov 

som de har när de lämnar eller hämtar sina barn. Föräldrarna hävdade att personalens 

standardsvar vid hämtning var, ”allting har varit bra idag, hon/han har ätit, sovit och 

lekt”. Det är en slentrian som majoriteten av föräldrarna påpekade att de tycker är 

tråkigt att höra. Föräldrarna vill istället att personalen ska berätta mer kring sin 

verksamhet och om barnens vardag, någon episod vore önskvärt. Det kan handla om 

hur barnet fungerar i barngruppen, förändringar i barnens beteende, aktiviteter till 

exempel gympa, teater eller studiebesök.  

Några av förskollärarna berättade att de informerar föräldrarna om förskolans 

verksamhet och andra aktiviteter, som traditioner, teater föreställningar eller 

utflykter. En pedagog berättade att när föräldrar kommer och frågar, ”hur har det 

varit idag?”, försöker hon frångå standard svaret, ”allt har varit bra”. 
 

Där försöker jag själv dela upp ordet bra, att man ser  

någonting med alla barnen under de åtta timmar de är  

här och genom att man ger föräldrarna en inblick i det  

man har sett hos barnen, någonting som de har gjort,  

vilka det lekt med eller att nu har han målat, något de 

har sagt eller relationen till andra barn. Att tänka på  

att säga de positiva sakerna bygger också på en bra  

föräldrakontakt. 

 

Föräldrarna påpekade att de är medvetna om att personalen inte kan vara överallt 

samtidigt och se allt hela tiden. En förälder uttryckte att den enda information som 

denna får kommer från barnen och inte från förskolans personal och när föräldern 

efterfrågar mer information upplever föräldern det som att personalen tar det som 

kritik, vilket det inte alls handlar om. 
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Det handlar ju om att jag är nyfiken och intresserad av att veta 

vad mina barn gör för de är ju på förskolan så extremt många  

timmar per dag, som man inte får vara med dem. Så då är  

det ju klart att man vill veta vad de gör, just för att man bryr  

sig om dem men också för att man ska kunna förstå vad de  

kommer hem och pratar om. 
  

Två föräldrar berättade att de får information via månadsbrev och veckobrev om vad 

som har hänt och kommer att hända på förskolan via mail. Detta uppskattade de 

mycket. Föräldrarna anser att förskolan bör bli bättre på att informera dem mer och 

på olika sätt, då de påtalar att det skulle vara roligt att få veta om sina barns vardag 

för att kunna följa barnen och deras svar som de kommer hem med. En förälder 

uttrycker det så här:  

 

Med informationen skulle de behöva bli bättre. Man kan absolut  

aldrig få för mycket information om vad ens barn gör. Det är det  

enda jag har tid till att få veta, jag har inte tid för tjabb, men jag  

har hela mitt liv att ägna mig åt att veta vad de gör och det är 

ju det man som förälder vill. Eftersom det är ju mitt enda intresse,  

barnen. Jag tror inte att det är någon förälder som inte vill veta  

vad ens barn gör. Överlag vill och är nog alla föräldrar  

intresserade av att veta och vilja kunna förstå vad de säger om  

vad barnen har gjort. 

 

Pedagogerna tycker att föräldrarna i den dagliga kontakten ska kunna prata om allt 

som rör deras barn och verksamheten, de anser att det är viktigt att föräldrarna 

informerar om sina barn och deras dagsform, även information rörande familjelivet 

är viktigt att få ta del av till exempel om föräldrar bråkar, ska separera eller om 

någon familjemedlem har gått bort, ansåg pedagogerna, för att de ska kunna visa 

hänsyn och stötta barnen i sina känslor som de kan ge utryck för när de är i 

förskolan.  

5.2.2 Utvecklingssamtal och föräldramöte 
Några föräldrar tyckte att utvecklingssamtalen var bra, då det fanns avsatt tid och de 

fick se och följa sina barns lärande och utveckling. En förälder uttrycker, ”på 

utvecklingssamtalen pratar vi bara om barnen, men där är det inget man får vara med 

och påverka”. Föräldrarna anser att föräldramöten mest går ut på att få information 

från personalen, som oftast bara leder till en envägskommunikation. Förskollärarna 

berättade att föräldrarna hade möjlighet att utöva sitt inflytande samt utvärdera 

verksamheten via utvecklingssamtal och föräldramöten. Däremot påpekar föräldrarna 

att föräldramöten skulle kunna vara en kanal för att få ha inflytande och utvärdera 

verksamheten, men att det inte alltid är så. En förälder berättade att på dennas 

avdelning hade personalen inga föräldramöten, ”föräldramöten har de inte, de har 

istället något som personalen kallar för föräldraträff”, vilket bara var en utflykt i 

slutet på varje termin, där föräldrarna inte gavs någon som helst möjlighet till att ha 

inflytande eftersom personalen inte informerade om vad dem och barnen hade gjort 

eller arbetat med under terminen. Föräldern tyckte att föräldramöten skulle behövas, 

”jag tycker att föräldramöten skulle behövas så att man hade fått möjligheter att ha 
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inflytande och påverka verksamheten, vilket vi nu inte har någon möjlighet till”. Två 

föräldrar påpekade dock, att på deras förskolor tyckte de att föräldramötena var bra, 

då de och personalen kunde sitta och diskutera med varandra och där det fanns en 

tydlig dialog.  

 

5.2.3 Ansvar och samarbete 
Föräldrarna och förskollärarna ansåg att pedagogerna är de som har det största 

ansvaret för att samarbetet och kontakten mellan dem ska fungera. En förälder 

uttryckte det så här: 
  

Ansvaret ska ligga på pedagogerna för det är ändå dit man 

har vänt sig för den verksamheten. Är dörren stängd är det  

som förälder svårt att propsa på att man ska ha en bra kontakt,  

då ligger ansvaret på pedagogerna för att öppna upp till ett bra 

samarbete och sen är det beroende på båda parter hur bra  

det fungerar.  
 

En förskollärare uttryckte:  
 

Det är vår skyldighet att mötet med föräldrarna blir så bra  

som möjligt. Vi måste få det att kännas bra när de kommer  

hit, för bjuder vi inte in på ett bra sätt så är det ju svårt att  

få en bra kontakt.  
 

Båda berättade också att föräldrarna hade ett visst ansvar för att se till att relationen 

fungerar. Att det är viktigt att de också är lyhörda för vad personalen säger och att de 

tar sig tid att lyssna på personalen.  De var båda eniga om att de inte behöver eller 

kan vara överens om allt för att samarbetet och kontakten ska fungera, däremot ska 

de kunna prata om allt och kunna lyssna på varandra, visa varandra respekt, kunna 

kompromissa och vara lyhörda för varandras åsikter och synpunkter, en förälder 

uttrycker, ” det viktigaste är inte att man behöver vara överens, det viktigaste handlar 

om att man kan prata med varandra”. Två föräldrar uttryckte att de tyckte att det ska 

finnas en dialog, där de ska kunna prata med varandra och där de också ska kunna 

respektera den andra och det som inte fungerar. En förskollärare uttrycker att det är 

viktigt att man har ett bra samarbete med föräldrarna, där man ska vara trygga med 

varandra och där de ska känna att de ska kunna komma och prata om vad som helst, 

”föräldrarna ska känna att de är välkomna till förskolan”.    

      Både föräldrarna och förskollärarna ansåg att det var barnen som gagnades mest 

av att samarbetet mellan de fungerar, en förälder uttryckte att det också kunde vara 

barnen som kan bli mest lidande när samarbetet inte fungerar. ”Är föräldern orolig 

och inte vill lämna barnet så känner barnet det på sig”. En pedagog uttryckte likadant 

att barnen känner av om föräldrar och förskolans personal inte kommer överens och 

att det ska de inte behöva uppleva. Föräldrarna och pedagogerna ansåg även att också 

de gagnades av ett nära och bra samarbete, en förälder uttrycker: 

 

Barnet är det som gagnas bäst av att man har en bra kontakt.  

Som förälder kan jag känna mig trygg om jag har en bra  

relation till personalen och då kan jag bli trygg i att lämna  

barnen där.   
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6 DISKUSSION 

I diskussionsdelen behandlas resultaten av intervjuerna tillsammans med litteratur 

från introduktionskapitlet och bakgrundskapitlet för att belysa och finna svar på 

studiens frågeställningar. Vidare behandlas en metoddiskussion och avslutas med 

förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Vikten av föräldrainflytande 

Skollagen och förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010b och 2010c) 

föreskriver att föräldrar ska ges möjlighet att ha inflytande på förskolans verksamhet, 

samt att föräldrar är ställförträdare för sina barn och med sitt inflytande går in i sina 

barns ställe, då barnen på grund av sin ringa ålder inte kan utöva eget inflytande. I 

resultatet visade det sig att förskollärarna både hade olika synsätt och olika sätt för 

hur de arbetade med föräldrainflytande i förskolan. Även föräldrarna påvisade att de 

hade olika erfarenheter som inte alltid överensstämde med förskollärarnas svar och 

skollagen och läroplanens (Utbildningsdepartementet, 2010b och 2010c) direktiv. I 

resultatet framkom det att både föräldrarna och förskollärarna tyckte att det är viktigt 

med föräldrainflytande, där föräldrarna ska få en inblick i verksamheten och att de 

ska ges möjlighet att kunna vara med och påverka och ha inflytande. De ansåg också 

att det ska finnas en öppen dialog och en trygg kontakt på förskolan där föräldrar ska 

kunna komma med sina synpunkter, tankar och idéer.   

     Colnerud m.fl. (2001) hänvisar till skolkommittén som påpekar att, ”det inte är för 

föräldrarnas skull som inflytandet skall stärkas utan för elevernas bästa” (Colnerud 

m.fl, s.11). Liksom Karlsen Bæck (2007) och Bouakaz (2007) framhäver att det är 

för barnens skull som föräldrar och skola ska samarbeta med varandra, att det är 

barnen som gynnas mest av att föräldrar får vara med och påverka, ha inflytande och 

samarbeta med skolan, vilket är bra för barnens skolgång, deras lärande och trivsel, 

vilket även skollagen och förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010b och 

2010c) föreskriver. Detta var även någonting som framkom i resultatet där både 

föräldrarna och förskollärarna var överens och påpekade att de ansåg, att det är 

barnen som är de som gynnas mest av att deras samarbete och kontakt fungerar. En 

förskollärare påpekade att, ”både vi pedagoger och föräldrar arbetar ju för barnen 

skull, där vi ska ge dem trygghet och möjlighet till lärande och utveckling”. En 

förälder tog också upp att det kan vara barnen som blir mest lidande om samarbetet 

mellan föräldrarna och förskolans personal inte fungerar. Detta var även någonting 

som en förskollärare tog upp, att barnen kan känna av om föräldrarna och förskolans 

personal inte kommer överens och att de ska de inte behöva uppleva. Både 

föräldrarnas och förskollärarnas överensstämmande syn på att det är barnen som 

gynnas bäst av deras samarbete, visar på att de är medvetna om att det är barnen som 

är utgångspunkten för deras kontakt och samarbete. 

     Både skollagen och förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010b och 

2010c) föreskriver att förskolans personal ska främja och arbeta med att föräldrar ska 

få möjlighet att ha inflytande, framföra sina synpunkter på verksamheten och dess 

arbete samt att utvärdera den, där har förskollärarna ett särskilt ansvar att se till att 

arbetet sker enligt läroplanens mål. I resultatet framgick det att både föräldrarna och 

förskollärarna påpekade att det är förskolans personal som har det största ansvaret för 

att se till att samarbetet mellan föräldrarna och personalen ska utvecklas och fungera, 

liksom att föräldrarna också har ett visst ansvar för att visa sitt intresse och 

engagemang för samarbetet. Detta är också något som överensstämmer med Nilsson 
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(2008); Gars (2002); Juul och Jensen (2003); Tallberg Broman (1998); Jensen och 

Jensen (2008) som alla tar upp att det är lärare och pedagoger som har 

tjänsteåliggande och huvudansvaret för samarbetets kvalitet med föräldrar, men 

också för att be om hjälp och förebygga eventuella svårigheter. Men också då 

relationen dem emellan är en vuxenrelation, har även föräldrar ett visst ansvar även 

om lärare och pedagoger har maktpositionen. Detta överensstämmer med skolverket 

(2011) som tar upp att personalen är de som har ansvaret för att informera föräldrar 

om verksamheten, men även föräldrar har ett visst ansvar, och det intresse och 

engagemang de visar kan avgöra vilken möjlighet till insyn och inflytande de kan få. 

I resultatet påpekade både förskollärarna och föräldrarna att de var överens om att de 

inte alltid kan vara överens om allt, för att samarbetet och kontakten ska fungera. De 

framhöll att det är viktigt att man ska kunna prata med varandra, lyssna på varandra, 

kunna kompromissa, visa varandra respekt och vara lyhörd för varandras synpunkter 

och åsikter. Detta överensstämmer med Gars (2002) som belyser att samtalen mellan 

förskollärare och föräldrar är av största vikt för ett framgångsrikt samarbete. Juul och 

Jensen (2003) påpekar att i samtalen är dialogen och kommunikationen av största 

vikt för att skapa betydelsefulla relationer.  

6.2 Föräldrainflytande i praktiken 

Nilsson (2008); Karlsen Bæck (2007) och Bouakaz (2007) tar upp att förskolor och 

skolors förhållningssätt gentemot föräldrar har betydelse för att skapa ett bra klimat 

och tillit mellan hem och skola, det är viktigt hur föräldrar blir bemötta och 

behandlade, vilket har betydelse för föräldrarnas rätt till inflytande. Detta är 

någonting som framkom i resultatet, där några förskollärare inte såg föräldrars 

medverkan som ett problem utan istället som en utmaning, där de inte ville exkludera 

föräldrarna och där de ansåg det var spännande att arbeta nära föräldrar. Personalen 

erbjöd ett öppet och respektfullt klimat, där de tog in föräldrarna i sitt arbete och där 

föräldrarna tilläts ha inflytande och uppmuntrades att framföra sina synpunkter, 

vilket även två föräldrar i studien höll med om. Några förskollärare tog också upp att 

de inte kände sig oroliga för att arbeta med föräldrainflytande men att de var 

medvetna om att andra kunde vara det. De liksom föräldrarna tog upp att ett hinder 

var deras eget förhållningssätt. Föräldrarna påtalade, att på grund av personalens 

förhållningssätt kände de en rädsla för att framföra sina synpunkter men också för att 

de var rädda att det skulle påverka deras barn negativt. Colnerud m.fl. (2001) tar upp 

att föräldrar kan göra sin röst hörd genom att antingen använda voice eller exit för att 

kräva inflytande eller byta förskola. De påtalar dock att föräldrar oftast inte använder 

sig av voice eller exit och istället nöjer sig med begränsat inflytande, vilket stämmer 

in på resultatet där några föräldrar påpekade att de är i beroendeställning till en 

speciell förskola, vilket gör att de inte vågar framföra sina synpunkter både på grund 

av personalens attityder och bemötande men också för att de inte finns några andra 

alternativ till den förskolan, en förälder uttrycker, ”hade vi kunnat byta förskola är 

det en annan sak då hade vi kanske kunnat vara tuffare”.  Föräldrarnas uttalanden 

överensstämmer med Juul och Jensen (2003) som tar upp att föräldrar kan ha svårt 

att vara kritiska mot personal som de antingen tycker om eller är beroende av. De 

anser att personalen därför behöver öppna upp för att alla synpunkter förs fram. 

Föräldrars valfrihet att välja förskolor kan kopplas ihop till Erikssons (2004) 

valfrihetsprincip, men som resultatet visar har inte alla föräldrar denna möjlighet. 

Med den speciella förskolan upplevde föräldrarna också att de inte hade några 

möjligheter till inflytande, då förskolans dörr upplevdes vara stängd och där 

personalen inte bjöd in dem till att ha inflytande eller vara med och påverka 
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verksamheten. Föräldrarnas upplevelser överensstämmer med Jarls (2004) studie, där 

hon tar upp att en del föräldrar i hennes studie påpekar att de upplever lärarna som 

motståndare, genom att de inte släpper in föräldrarna, och de är på sin vakt och där 

föräldrarna upplever skolan vara stängd, då lärarna inte lyssnar på föräldrarna då det 

kan innebära merarbete eller bara besvär.  

     Karlsen Bæck (2007) tar upp att föräldrar kan visa sig ointresserade av att vara 

med och påverka verksamheten, vilket kan ha att göra med vilka erfarenheter och 

upplevelser de har från sin egen skolgång. Det framkom i resultatet att förskollärarna 

tog upp att de upplevde arbetet med föräldrarna som svårt om föräldrarna inte visade 

något intresse eller inte kom med några synpunkter, vilket de ansåg bero på ett 

bristande intresse från föräldrars sida, då de aldrig gav uttryck för att vilja vara med 

och påverka verksamheten samt att de inte var på det klara med vad föräldrar skulle 

kunna få ha inflytande över, och vad de skulle kunna dela med sig av. Några 

föräldrar påpekade att de var medvetna om att personalen kunde uppfatta föräldrars 

brist på engagemang som ointresse, men att i själva verket handlar det om vilket 

bemötande de får och att det ligger i personalens förhållningssätt och attityd som gör 

att de blir avståndstagande.  Förskollärarnas redogörelser av sitt arbete och den 

rädsla och okunskap som de skildrar, överensstämmer med Tallberg Bromans (1998) 

och Karlsen Bæcks (2007) skildring av den oro och tveksamhet pedagoger och lärare 

kan ha inför föräldrars delaktighet, för att de inte vill att föräldrar ska komma in på 

deras område. Att föräldrar ska komma in på personalens område och styra åt olika 

håll eller ifrån förskolans profilering var något som både förskollärarna och 

föräldrarna ansåg utgöra ett hinder, tiden var också någonting som de påpekade 

kunde utgöra ett hinder. Även Bouakaz (2007) tar upp att lärarna i hans avhandling 

påpekade att de hindren de såg för föräldrasamarbete och för meningsfulla relationer, 

bland annat berodde på tidsbrist.  
 

     Colnerud m.fl. (2001) och Johansson och Wahlberg Orving (1993)  tar upp att 

föräldrar inte vill ta beslutsmakten från lärare eller pedagoger utan de vill ha mer 

insyn i verksamheten och att de ska erbjudas det. Detta var någonting som framkom i 

resultatet då föräldrarna påpekade att de vill att förskolan ska öppna sin dörr och ge 

dem mer insyn i förskolans verksamhet. Förskollärarna tog också upp att de 

hoppades att de hade ett sådant öppet och tillmötesgående klimat att föräldrar skulle 

känna sig välkomna på förskolan och kunna komma med sina synpunkter, en 

förskollärare uttryckte att hon var medveten att det dock inte ser ut så i verkligheten. 
  

     Att förskolan informerar föräldrar om sin verksamhet och sitt arbete och barnens 

utveckling och lärande är viktigt, för att ge föräldrar en inblick i verksamheten. En 

inblick som kan ha betydelse för vilken möjlighet till inflytande föräldrar kan ha, 

vilket är någonting som förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010b; 

Utbildningsdepartementet, 2003 och skolverket, 2011) påpekar. Johansson och 

Wahlberg Orving (1993) tar upp i sin studie att föräldrarna vill ha en öppnare skola 

som bjuder in dem till att vara delaktiga i olika former. Informationsutbytet mellan 

skola och hem anser Karlsen Bæck (2007) vara viktiga inslag i deras kontakt och 

samarbete med varandra.  I resultatet visar det sig att föräldrarna ansåg dels att 

informationen från förskolans håll var dålig och att de inte blivit tillräckligt 

informerade om förskolans läroplan eller vad föräldrainflytande innebär för dem i 

realiteten. De önskade mer information kring verksamheten och sina barns vardag. 

Förskollärarna tog upp att de informerade föräldrarna om förskolans läroplan, 

verksamhetens mål och sina arbetssätt på olika sätt samt att föräldrar gavs möjlighet 
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att vara med och påverka och ge sitt inflytande i de olika kontaktformerna som de 

använder.  Föräldrarna påtalade dock att de inte upplevde att de kunde ha inflytande 

och påverka verksamheten inom de forum som förskolan har. Även Juul och Jensen 

(2003) påpekar att de inte anser att föräldramöten är demokratiska. I resultatet 

påpekade även föräldrarna att de inte har någon möjlighet till att vara med och 

utvärdera förskolans verksamhet utöver kommunens webbenkät, vilket de önskade 

att de kunde få göra. Även förskollärarna tog upp, att föräldrarna inte är med och 

utvärderar verksamheten på det sätt som de gör. En förskollärare uttryckte att hon 

inte tyckte att föräldrar skulle vara med att utvärdera verksamheten, då det låg på 

hennes profession och i hennes yrke. Förskollärarens uttalande kan här kopplas till 

Erikssons (2004) isärhållandeprincip. Att förskolorna inte erbjöd eller gav föräldrar 

chans till att vara med och utvärdera verksamheten är något som strider mot både 

läroplanens och skollagens (Utbildningsdepartementet, 2010b och 2010c) 

bestämmelser. Utbildningsdepartementet (2010a) påvisar också i sin ändring av 

förskolans läroplan att vikten av föräldrars delaktighet för utvärdering ska 

genomföras, genom att de i en riktlinje ändrat ordet från att[…] vårdnadshavare blir 

delaktiga i utvärderingen[…], till att nu bestämma att […] vårdnadshavare är 

delaktiga i utvärderingen (Utbildningsdepartementet, 2010a s. 23).  

Utifrån föräldrarnas och förskollärarnas svar och olika bilder av hur 

informationsutbytet verkligen ter sig och på vilka sätt föräldrars utvärdering av 

verksamheten ska ta form, kan man se att föräldrar och förskollärare fortfarande har 

olika syn och förväntningar, vilket inte kommer förändras om de inte sitter ner 

tillsammans och klargör sina mål och förväntningar för varandra. Detta är även 

någonting som Johansson och Wahlberg Orving (1993) tar upp, då de anser att lärare 

och föräldrar behöver sitta ner och prata igenom och enas om mål, normer och regler 

för en utveckling av deras samarbete.  

6.3 Vidareutveckling för föräldrainflytande 

Utbildningsdepartementet (2003) framhäver, att då barns, elevers och föräldrars 

rättigheter till inflytande inte alltid genomförs, hänvisar de till Skolverket som 

påpekar att det finns en uppenbar risk för detta med hur verksamheter bedrivs idag. 

Likaså påpekar Andersson (2004) detta för att trots läroplaners intentioner på ett nära 

samarbete mellan hem och skola, så finns eller efterlevs inte denna verklighet i alla 

skolformer, vilket även framkommer i min studie då både några föräldrar och 

förskollärare påtalar det bristande arbetet med föräldrainflytande. Tallberg Broman 

(1998) tar upp att ett ökat föräldrainflytande inte ofta kommer ifrån 

skolverksamheter, utan att dessa behov kommer högre uppifrån, vilket man har 

kunnat se i samhällets utveckling där skolmyndigheter är de som delar ut direktiven 

till skolan, som de förväntas arbeta efter. Hargreaves (1998) tar upp att det finns en 

viss paradox i läraryrket. Där olika förändringar och dess implicita metoder är tänkta 

att hjälpa, stödja och utveckla lärare och deras profession, vänds det istället till 

motsatsen vilket bidrar till att det skapas nya problem då de styrs in i ”mekaniska 

modeller eller kvävs av hämmande styrning och kontroll” (Hargreaves, 1998 s. 17). 

Detta är någonting som två förskollärare tog upp då de anser att läroplanen kan 

utgöra ett hinder i det pedagogiska arbetet, då det ger utrymme för olika slags 

tolkningar men inte heller ger några direkta direktiv för hur arbetet ska genomföras. 

Trots sina strävansmål och riktlinjer, finns det inga konkreta förslag, eller 

exempelvis modeller, för hur arbetet med föräldrainflytande ska bedrivas.  
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     Utifrån min studie med föräldrars och förskollärares perspektiv på 

föräldrainflytande kan jag urskilja att det inte alltid sker efter skollagen och 

förskolans läroplans (Utbildningsdepartementet, 2010b och 2010c) intentioner. 

Samarbetet mellan föräldrar och förskolans personal är både viktigt, för vilket 

inflytande föräldrar får utöva, samt att det är viktigt för barnen, det är för deras skull 

och för deras bästa, som samarbetet ska ta sin utgångspunkt. Detta framkommer i 

resultatet då både föräldrarna och förskollärarna tycker att det är viktigt med 

föräldrainflytande men att det visar sig att föräldrainflytandet är beroende av vilken 

kontakt som föräldrar och personalen har. Några föräldrar upplevde att de inte fick 

ha något inflytande på förskolans verksamhet, samt att de inte upplevde att de hade 

någon bra kontakt med förskolans personal. Både föräldrarna och förskollärarna var 

överens om att deras samarbete gynnar barnen mest men också dem själva.  Även 

Ivarson Jansson (2001) tar också upp, att föräldrar och personal ska samarbeta för att 

sammanfoga barnens två världar. Samarbetet behöver inte se likadant ut på alla 

förskolor men det ”måste utformas i enlighet med varje familjs och förskolas 

önskemål, möjligheter och förutsättningar” (Ivarson Jansson, 2001 s. 17). Även 

Skolverket (2011) belyser att förskolor ska arbeta fram former för hur barns och 

föräldrars inflytande ska te sig och implementeras i verksamheten. Detta var inget 

som togs upp i intervjuerna, men det är något som de politiska texterna tar upp, och 

det kan vara en bra förutsättning för att föräldrainflytandet kan ske på det sätt som 

både pedagoger och föräldrar är nöjda med. Men då undrar jag, hur dessa metoder 

ska se ut? Vad krävs för att det ska vara genomförbart om det ska genomföras olika 

på förskolor, vilka åtgärder behövs för att denna individualism inte ska gå för mycket 

isär eller inte alls förverkligas utifrån förskolans läroplan och skollag? 

Colnerud m.fl. (2001) påpekar att med ökande föräldrainflytande ställs också mer 

krav på lärarnas professionalism. Utbildningsdepartementet (2010a) tar upp att 

förskolans personal och ledning behöver kompetensutveckling, där deras kunskaper 

kan fördjupas och utvecklas genom förskolelyftet som ska bidra till att stärka 

förskolans pedagogiska uppdrag. Detta tar också Juul och Jensen (2003) upp genom 

att påpeka att lärare och pedagoger behöver utveckla relationskompetens och att 

detta utvecklas ständigt genom ”långsiktigt arbete och att samtalen i sig själva utgör 

en del av lärprocessen- kompletterande med kollegial reflektion, handledning och 

fortbildning” (Juul och Jensen, 2003 s. 189). Pedagogers kompetensutveckling kan 

vara viktigt för dem och hjälpa dem när de inte vet hur eller på vilka sätt de ska 

arbeta med föräldrainflytande. Detta är något som framkom i resultatet då en 

förskollärare tog upp att det fanns många möjligheter och många vägar man kunde ta 

med arbetet med föräldrainflytande, men att de behövde finna dessa möjligheter och 

få en tankeställare över sitt arbete, samt att de behövde övervinna sin rädsla för att 

bjuda in föräldrarna. 

6.4 Metoddiskussion 

Mitt syfte med att genomföra intervjuer som undersökningsmetod, var att jag ville ta 

del av föräldrars och förskollärares tankar, syn och upplevelser på föräldrainflytande 

i förskolan, detta anser jag att jag fick med mina intervjuer. Vilket överensstämmer 

med Lantz (2007) som tar upp att man kan använda sig av öppna intervjuer om man 

är intresserad av individens subjektiva upplevelse, där informanterna beskriver sin 

bild av verkligheten och där man är intresserad av respondentens sätt att tänka (a.a.). 

I undersökningssyfte kan man även använda sig av andra metoder, som enkäter eller 
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observationer, men för mitt syfte anser jag att intervju var den mest lämpade 

undersökningsmetoden.  

     De forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) framhåller att man 

ska använda sig av i forskningssyfte, ”Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet” (Vetenskapsrådet, 2002 s. 6), anser jag 

att jag levde upp till då jag informerade både föräldrarna och förskollärarna om mitt 

syfte med både examensarbetet, undersökningen och vilken roll deras medverkan 

hade. Likaså att intervjuerna skulle spelas in och där deras svar endast var för mitt 

syfte att användas i examensarbetet och där deras uppgifter skulle behandlas 

konfidentiellt, vilket de gav sitt samtycke till.  

     Mitt urval av informanter, föräldrar och förskollärare, anser jag var korrekt för 

min undersökning utifrån mitt syfte och eftersom de utgör grupper som omfattas i 

förskolan och är på så sätt lika viktiga för studien. Detta är något som jag anser 

överensstämmer med Patel och Davidsson (2003) som tar upp att i undersökningen 

kan man använda sig av en given grupp utifrån hur man har formulerat sitt problem, 

och ifall problemet berör en viss grupp är det då denna grupp som ska ingå i 

undersökningen (a.a.). Utifrån mina intervjuer upplevde jag att både föräldrarna och 

förskollärarna gav en ärlig skildring på hur de såg, upplevde och vilka erfarenheter 

de hade av föräldrainflytande i förskolan. Både förskollärarna och föräldrarna anser 

jag gav sina ärliga skildringar om sina tankar, upplevelser och erfarenheter med 

föräldrainflytande. Förskollärarnas ärlighet med sitt arbete tror jag har att göra med 

att vi kände varandra sen tidigare, och att de kände att de kunde vara trygga med mig 

och mina frågor, och att jag var där för att jag var uppriktigt intresserad av att få 

deras skildringar, vilket jag också var. Föräldrarnas ärlighet i intervjuerna tror jag 

kan bero på att de fick ge sin egen syn, och då ingen annan var medveten om deras 

medverkan. 

     Stukát (2005) belyser att tillförlitligheten på en kvalitativ undersökning vars 

undersökningsgrupp är liten är osäker och relativt låg, likaså att kvalitativa 

undersökningar inte har samma höga tillförlitliga reliabilitet och validitet som 

kvantitativa undersökningsmetoder (a.a.). Trots att kvalitativa undersökningar inte 

anses ha hög tillförlitlighet, anser jag att trovärdigheten och tillförlitligheten i 

undersökningen var god för mitt syfte, då jag både fick ta del av informanternas egna 

perspektiv på föräldrainflytande men också genom att jag spelade in intervjuerna och 

på så sätt fick med föräldrarnas och förskollärarnas intervjuer ordagrant. Jag är 

medveten om att informanternas syn kan förändras och hade jag genomfört samma 

intervjuer nu, så hade jag säkerligen inte fått samma svar idag, men under 

intervjuerna anser jag ändå att jag fick föräldrarnas och förskollärarnas subjektiva 

upplevelser och perspektiv på föräldrainflytande i förskolan.  

6.5 Slutsats 

 Att det är viktigt med föräldrainflytande är något som både framhävts och beskrivits 

i såväl litteraturen som i föräldrarnas och förskollärarnas intervjuer. I resultatet 

framgår det att föräldrarnas och förskollärarnas tankar och upplevelser av 

föräldrainflytande både var samstämmig, men också kunde skilja sig åt. 

     Både förskollärarna och föräldrarna ansåg att det var viktigt och att det var 

föräldrars rätt att ha inflytande på verksamheten och vara med och påverka den. Men 

föräldrarna upplevde att de inte kunde vara med och ha det inflytande på 

verksamheten som de hade önskat, och som de påtalade var deras rättighet. 

Föräldrarna var också osäkra för vilket inflytande de kunde få ha, hur mycket och 
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inom vilka områden. Inte heller kände några föräldrar att förskolans personal gav 

dem den möjligheten, då de inte blev inbjudna till det och där de upplevde förskolans 

dörr som stängd. Ett hinder som både föräldrarna och förskollärarna påpekade var 

personalens förhållningssätt gentemot föräldrarna, vilket för en del föräldrar har lett 

till att de känner en rädsla för att uttrycka sig då de är rädda för att det ska gå ut över 

deras barn.  Föräldrarna upplevde förskolans informationsutbyte som en brist, då de 

påpekade att de ville ha mer information kring verksamheten samt om sina barns 

vardag. Några andra föräldrar hade dock bara positiva upplevelser av sina förskolors 

arbete med föräldrainflytande, där de inkluderades och sågs som en viktig del i 

personalens arbete. Deras upplevelser var överlag positiva även om de också kunde 

finna brister i personalens arbetssätt. 

     Förskollärarna var mycket medvetna om sitt eget arbete eller brist på arbete med 

föräldrainflytande. Några förskollärare visade ett medvetet arbetessätt, där de hade 

ett öppet och respektfullt klimat gentemot föräldrarna. De var inte rädda för att ta in 

föräldrarna i sitt arbete och där de uppmuntrade föräldrar till att framföra sina 

synpunkter. De andra förskollärarna visste om sina brister och att de inte arbetade 

med föräldrainflytande på det sätt som de borde. Då de anser att föräldrar inte visar 

något intresse för att ha något inflytande men också för att de inte vet på vilka sätt de 

ska arbeta med det, men de påpekade också att de var i startskedet. Förskollärarnas 

skildringar med brister i arbetet med föräldrainflytande, visar att de är medvetna om 

att de inte följer skollagen och läroplanens direktiv på det sätt som de borde, vilket 

också föräldrarnas skildringar visar.  

     Förskollärarna var inte oroliga för att arbeta med föräldrainflytande, även om de 

visste att andra kunde vara det. En förskollärare tog upp att det fanns många 

möjligheter för föräldrainflytande, men att det handlade om att de behövde finna 

dessa möjligheter samt övervinna sin rädsla för att bjuda in föräldrarna. Att diskutera 

i arbetsslaget och använda sig av kollegial reflektion ansåg några förskollärare var 

viktigt för arbetet med föräldrainflytande. Förskollärarna ansåg också att föräldrar 

skulle vara med en dag på förskolan mer, att det var en möjlighet de hade för att få 

mer inblick i verksamheten. 

Läroplanen, påpekade två förskollärare, kunde utgöra ett hinder för arbetet med 

föräldrainflytande, då både målen och riktlinjerna ger möjligheter till olika 

tolkningar. Även tidsaspekten kunde utgöra ett hinder, vilket både förskollärarna och 

föräldrarna påpekade, då de kunde ha brist på det.  

 

6.6 Fortsatt forskning 

I fortsatt forskning skulle ett förslag kunna vara, att göra en större omfattande 

forskning på hur olika skolväsenden arbetar med föräldrainflytande, där syftet skulle 

kunna vara att få fram olika arbetsmetoder, som andra förskolor som inte lyckas lika 

bra i sitt arbete skulle kunna ha nytta av. Detta som en fortsättning på 

skolmyndigheters fortsatta utveckling av implementeringen av föräldrainflytande. 

Undersökningen hade även kunnat vara utmanande genom att försöka belysa 

föräldrainflytande genom att i undersökningssyfte använda sig av alla tre 

undersökningsmetoderna, intervju, enkät och observation för att på så sätt få en 

uppriktig och allsidig skildring av undersökningen som möjligt. 
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Jag anser att det också hade varit intressant att undersöka förskolechefens roll för 

föräldrainflytande, vilka möjligheter erbjuder förskolechefen förskolans personal och 

föräldrarna att infria och arbeta med föräldrainflytande. Detta torde vara ytterst 

vetenskapligt intressant att forska vidare om, då förskolechefer har ett tydligt ansvar 

för föräldrainflytande i förskolan, såväl gentemot föräldrar som gentemot förskolans 

personal.  
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BILAGA 1 

Intervjufrågor – vårdnadshavare 

Föräldrainflytande 

 Känner du till förskolans läroplan och vad som står i den angående 

föräldrainflytande? Har du blivit informerad om den och i så fall på vilka 

sätt? 

 Har du fått broschyren” Till dig som har barn i förskolan” som informerar om 

förskolans läroplan?  

  Vad innebär föräldrainflytande för dig och hur ser du på det? 
- På vilka sätt anser du att det finns möjligheter eller hinder med 

föräldrainflytande på verksamheten?  

 Enligt Förskolans läroplan (lpfö98/10) ”Det är förskollärare som ska ansvara 

för att ge föräldrar möjlighet till delaktighet i verksamheten och kunna utöva 

inflytande över hur målen ska konkretiseras (förverkligas) samt att de även 

ska kunna vara delaktiga i utvärderingen av verksamheten”.  
- Vad tycker du om det? Hur ger pedagogerna dig dessa möjligheter?  

 Förskolans läroplan tar också upp att ”Förskolan är tydliga i mål och innehåll 

är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till 

inflytande”.  
- På vilka sätt får ni föräldrar möjlighet att ta del av verksamhetens mål och 

innehåll, den pedagogiska planeringen för barngruppen där deras barn 

deltar? 
- Vilken information får du ta del av? 

 På vilka sätt anser du att du får vara med och ha inflytande och påverka 

verksamheten, i vilken mån då?  
- Hur mycket eller lite inflytande vill du ha och vad skulle du vilja kunna 

påverka i verksamheten?  

 På vilka sätt, i vilka sammanhang kan du framföra dina åsikter och 

synpunkter på verksamheten? 
- Anser du att personalen lyssnar på det du har att säga?  
- Känner du att de har tid för dig om du skulle behöva prata och ta upp 

något med dem?  

 Hur tar pedagogerna tillvara på dina synpunkter, åsikter och idéer och 

konkretiserar (förverkligar) dem i den pedagogiska verksamheten? 
- Har dina synpunkter, åsikter och idéer gett något resultat i verksamheten? 

 Hur känner du som förälder, finns det en viss oro eller tveksamhet till 

föräldrainflytande och delaktighet på verksamheten?  
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Samarbete och kontakt 
 Kan du ge exempel på olika kontakt och informationsformer som du har du 

med personalen på förskolan?  

 Vad är viktigt att du och personalen informerar varandra om? 
 På vilka sätt samarbetar du med pedagogerna?  

 Vem anser du har ansvaret för att kontakten och samarbetet mellan pedagoger 

och föräldrar utvecklas och fungerar på ett bra sätt?  

 Vem anser du gagnas mest av att samarbetet mellan förskola och hem 

fungerar på ett bra sätt?  

 Anser du att det är viktigt att föräldrar och pedagoger ska vara överens om 

allt för att ert samarbete ska fungera?  

 

Har du övriga synpunkter gällande föräldrainflytande får du gärna 

ställa dem nu. 
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BILAGA 2 

Intervjufrågor – pedagoger 

Föräldrainflytande 

 På vilka sätt har ni informerat föräldrarna om förskolans läroplan och vad 

som står i den angående föräldrainflytande?? Har föräldrarna fått ta del av 

broschyren ” Till dig som har barn i förskolan” som informerar föräldrarna 

om förskolans läroplan? 

 Vad innebär föräldrainflytande för dig och hur ser du på det? 

- På vilka sätt anser du att det finns möjligheter eller hinder med 

föräldrainflytande på verksamheten? 

 Enligt förskolans läroplan (lpfö98/10) ”ska förskollärare ansvara för att ge 

föräldrarna möjlighet till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande 

över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen […] och att 

vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten”. Vad tycker du 

om detta? På vilka sätt ger ni föräldrar dessa möjligheter?  

 Förskolans läroplan tar också upp att ”Förskolan är tydliga i mål och innehåll 

är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till 

inflytande”.  
- På vilka sätt ger ni föräldrar möjlighet att ta del av verksamhetens mål 

och innehåll, den pedagogiska planeringen för barngruppen där deras barn 

deltar? 

-  Vilken information får de ta del av?  

 På vilka sätt anser ni att föräldrar får vara med och ha inflytande och påverka 

verksamheten, i vilken mån då?  
- Hur mycket eller lite inflytande ska de få ha och vad ska de kunna 

påverka i verksamheten?  

 På vilka sätt, i vilka sammanhang kan föräldrar framföra sina åsikter och 

synpunkter på verksamheten? 
- Anser du att de lyssnar på det du har att säga?  
- Känner du att de har tid för dig om du skulle behöva prata och ta upp 

något med dem? 

 Hur tar ni tillvara på föräldrars synpunkter, åsikter och idéer och 

konkretiserar dem i den pedagogiska verksamheten?  
- Har deras synpunkter, åsikter och idéer gett något resultat i 

verksamheten? 
 Hur känner du som pedagog, finns det en viss oro eller tveksamhet till 

föräldrainflytande och delaktighet på verksamheten?  

 På vilka sätt diskuterar ni i arbetslaget vad föräldrainflytande innebär för er, 

för ert yrke och vilka inställningar ni har till det?  

 Anser du att ni i arbetslaget har det stöd och de rätta verktygen för att kunna 

infria föräldrainflytandet på det sätt som det framgår av läroplanen?  
 

 

 



 

 

40 

 

Samarbete och kontakt 

 Kan du ge exempel på olika kontakt och informationsformer som du har med 

föräldrarna?  

 Vad är viktigt att du och föräldrarna informerar varandra om? 

 På vilka sätt samarbetar du med föräldrarna?  

 Vem anser du har ansvaret för att kontakten och samarbetet mellan pedagoger 

och föräldrar utvecklas och fungerar på ett bra sätt?  

 Vem anser du gagnas mest av att samarbetet mellan förskola och hem 

fungerar på ett bra sätt?  

 Anser du att det är viktigt att föräldrar och pedagoger ska vara överens om 

allt för att ert samarbete ska fungera?  

 

Har du övriga synpunkter gällande föräldrainflytande får du 

gärna ställa dem nu.  

 

 

 


