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     Antal sidor: 39  

 

Studiens övergripande syfte är att undersöka på vilket sätt föräldrar, med annat modersmål, 

vill vara delaktiga och få möjlighet till inflytande i verksamheten och hur pedagogerna på 

enheten förhåller sig till och arbetar med detta. Ett mer specifikt syfte är att undersöka vilken 

innebörd begreppen delaktighet och inflytande har, för de ovan nämnda grupperna. Studiens 

frågeställningar är följande: På vilket/vilka sätt önskar föräldrar bli delaktiga och få 

inflytande i verksamheten? Hur ser föräldrar och pedagoger på begreppen delaktighet och 

inflytande inom förskolan?  Hur arbetar pedagogerna för att ge föräldrar förutsättningar till 

delaktighet och inflytande? Undersökningsförfarandet är av kvalitativ art, där elva föräldrar 

och nitton pedagoger får svara på öppna frågor i enkätform, vilka utgör grunden för studiens 

resultat. Resultatet visar att de flesta föräldrar är nöjda med de olika forum för delaktighet och 

inflytande, som för närvarande erbjuds, men att de behöver utformas på ett annorlunda sätt. 

Det som både pedagoger och föräldrar lyfter fram och betonar som viktiga aspekter är 

bemötandet, dialogen och relationen mellan föräldrar och pedagoger och de menar att den 

dagliga kontakten bör prioriteras högt. Ett hinder, som grupperna belyser på olika sätt, är 

språket och där flera även påtalar det nödvändiga i att de skriftliga dokument, som förskolan 

använder, behöver översättas. När det handlar om att konkretisera föräldrars delaktighet och 

inflytande i praktiken upplever många pedagoger det som svårt, vilket även föräldrar har 

uppmärksammat. 

 

Nyckelord: delaktighet, inflytande, samverkan, föräldrar, pedagoger, mångkulturell och 

förskola.  
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1 Inledning  
 

Sverige har de sista årtiondena mer och mer framställts vara ett mångkulturellt 

samhälle. I den här utvecklingen har en mängd av landets förskolor blivit en mötesplats 

för människor, från jordens alla hörn (Lunneblad 2006). Detta ”ställer höga krav på 

människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell 

mångfald” (Skolverket 2010:6).  

 

Vi själva har en mångårig erfarenhet som barnskötare på en sådan förskola och enhet. 

Enheten har för närvarande sjutton olika nationaliteter representerade, på de tre 

förskolorna. Under åren som gått har vi mött och lärt känna väldigt många familjer, som 

behärskar och använder sig av ett annat språk. De har en annan bakgrund och helt andra 

erfarenheter med sig i bagaget, än de vi själva har. Dessa möten har varit otroligt 

spännande, lärorika och utmanande. Vi pedagoger har tillsammans med föräldrar sett 

många fördelar med att få leva i en sådan mångfald, men vi har också tillsammans stött 

på frustration och hinder, som exempelvis språkförbistringar, missförstånd och 

kulturkrockar.   

  

På enheten har det även uppmärksammats att det ibland kan vara svårt att locka en del 

föräldrar med annat modersmål än svenska till möten och därmed till delaktighet och 

inflytande, i sina barns vardag. Lpfö 98 rev 2010 uttrycker att ”föräldrarna ska ha 

möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i 

förskolan” (Skolverket 2010:13).  Detta kan vara svårt att leva upp till om man inte 

bemästrar det svenska språket och inte känner till den svenska förskolekulturen. Med 

anledning av detta har det många gånger förts diskussioner om och hur enskilda 

pedagoger och arbetslag uppfyller sitt samverkansuppdrag. Det har även reflekterats 

över om föräldrar med annat modersmål ges samma förutsättningar att känna sig 

delaktiga och få möjlighet att utöva inflytande, som de föräldrar vilka behärskar det 

svenska språket, utifrån de statliga och lokala styrdokument, vilka reglerar pedagogens 

roll och uppdrag.  

 

1.1  Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet är att undersöka hur föräldrar, med annat modersmål än 

svenska, önskar bli delaktiga och få inflytande i förskolan och hur pedagogerna på 

enheten förhåller sig till och arbetar med detta. Ett mer specifikt syfte är att ta reda på 

hur föräldrarna och pedagogerna ser på begreppen delaktighet och inflytande inom 

förskolan.  

 

 På vilket/vilka sätt önskar föräldrar bli delaktiga och få inflytande i verksamheten? 

 Hur arbetar pedagogerna för att ge föräldrar förutsättningar till delaktighet och 

inflytande? 

 Hur ser föräldrar och pedagoger på begreppen delaktighet och inflytande inom 

förskolan? 
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1.2  Definitioner av studiens begrepp och nyckelord 
I studien används nyckelord och begrepp, vilka är betydelsefulla inom förskolan. De 

återkommer genom hela arbetet och förtydligas i det här avsnittet. 

 

I undersökningen avgränsas begreppen delaktighet och inflytande i likhet med NE 

(Nationalencyklopedin). Delaktighet definieras sålunda med ”som medverkar” och 

”som har tillgång till” och inflytande definieras med ”möjlighet att påverka viss 

utveckling” (www.ne.se). Hämtat 2012-05-29. 

 

Begreppet mångkulturalism definierar NE som ”en blandning av olika parallella 

kulturer. I en politisk mångkulturalismtanke ryms en integrationssträvan som går ut på 

att flera kulturer ska integreras, men där var och en av dessa ska kunna behålla sina 

kulturella särdrag” (www.ne.se/lang/mångkulturalism). Hämtat 2012-07-02.  

 

NE förklarar vidare att begreppet ”Interkulturell (av inter- och kultur) avser processer 

där människor med olika språk och kulturer kommunicerar och interagerar med 

varandra. På många områden i en svensk diskurs har ordet kommit att ersättas av 

mångkulturell, som uppfattas som mer öppet för kulturella överskridanden och 

blandningar. Europarådet har använt termen i rekommendationer och projekt som 

behandlar förutsättningarna för en dynamisk integration av bl.a. invandrares språk och 

kulturer i samhället” (www.ne.se/interkulturell). Hämtat 2012-07-02 

 

Beträffande nyckelordet pedagog, avser vi all utbildad personal inom förskolan, vilket 

kan innebära barnskötare, förskollärare och tidigarelärare.  

 

Förälder innebär i studien även vårdnadshavare, eftersom det finns barn på förskolan, 

som inte lever ihop med sin/sina biologiska föräldrar. Då det i studien används uttryck 

som förälder med annat modersmål än svenska avses även begrepp som utländsk 

härkomst, utländsk anknytning, utländsk bakgrund, annan etnicitet och invandrare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/lang/m%C3%A5ngkulturalism
http://www.ne.se/lang/inter-
http://www.ne.se/lang/kultur/233228
http://www.ne.se/interkulturell
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2  Forskningsöversikt  
 

Genomgång av tidigare forskning är gjord i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet), 

Libris Uppsök (nationell bibliotekssökning) och på webbplatsen  

www.uppsatser.se. De vetenskapliga avhandlingar som ingår i studien är påträffade i 

databasen SwePub (svenska vetenskapliga publikationer) och internationella 

vetenskapliga artiklar och publikationer i den stora databasen ERIC (Education 

Resource Information Center). Efterforskning av litteratur är gjord på Libris utökade 

sökning. Sökord har varit delaktighet, inflytande, samverkan, föräldrar, pedagoger, 

mångfald och förskola.  

 
2.1 Tidigare forskning  
Det saknas vetenskapliga studier som matchar alla kriterier och sökbegrepp, dvs. 

delaktighet och inflytande på förskolan, med fokus på föräldrar med annat modersmål 

än svenska, utifrån både föräldrars och pedagogers perspektiv. Lunneblad (2006) och 

Tallberg Broman och Holmberg (2007) bekräftar, även de, en avsaknad av vetenskaplig 

forskning, inom fältet det mångkulturella samhället, i relation till förskolans/skolans 

verksamhet. Därför används även studier, där man belyser föräldrars delaktighet och 

inflytande, utifrån ett skolperspektiv, i undersökningens forskningsöversikt och 

teoretiska ramverk. 

 

Studien som ligger närmast ovanstående kriterier är Lärare i förskola och grundskola 

om inflytande, jämställdhet och mångfald, skriven av Ingegerd Tallberg Broman och 

Lena Holmberg (2007). Undersökningen i den är baserad på 3000 enkätsvar, från lärare 

och pedagoger i för- och grundskolor, mångkulturella och homogena. I enkäten 

undersökes lärares och pedagogers uppfattningar, när det gäller deras yrkeskunnande, 

yrkets förändrade krav, betungande inslag och föräldraförväntningar. Dessa aspekter 

studeras och diskuteras i relation till graden av kulturell och etnisk mångfald, i de olika 

verksamheterna. I resultatdelen redovisas bland annat att de som arbetar på 

mångkulturella förskolor och skolor skattar sitt kunnande högre, när det handlar om 

frågor som rör kulturell och etnisk mångfald, jämställdhet och föräldrars inflytande, i 

verksamheten. De som arbetar i områden, vilka inte präglas av mångfald, skattar sitt 

kunnande, inom detta, som betydligt lägre. Tallberg Broman och Holmberg förklarar 

detta med att man lär av den mångfald man möter i sin vardag (2007). 

 

En annan studie, som berör ämnet, är Johannes Lunneblads (2006) avhandling 

Förskolan och mångfalden – En etnografisk studie i ett multietniskt område. I 

avhandlingen följer man arbetet på en mångkulturell förskola, där frågor som handlar 

om ett mångkulturellt arbetssätt belyses, diskuteras och analyseras, utifrån pedagogers 

synvinkel.  

 

I studien ALLA LIKA – ALLA OLIKA (Elisabeth Elmeroth 1997) berättar föräldrar om 

hur de ser på sitt engagemang, sin delaktighet och sitt inflytande i barnets skola och 

skolarbete. Syftet är också att undersöka hur skolsituationen ser ut för elever på 

högstadiet, där båda föräldrarna är av utländsk härkomst och vad som påverkar 

densamma (1997).  

 

Den engelska avhandlingen Parentel involvment in School (Laid Bouakaz 2007) tar 

också sin utgångspunkt i föräldrars perspektiv och handlar om vad som hindrar 

respektive främjar föräldrainflytande, i en 6-9 skola, i ett mångkulturellt område. Här 

http://www.uppsatser.se/
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belyses hur föräldrar, med arabisk bakgrund, ser på föräldrasamverkan och hur de kan 

stöttas, för att själva öka sin upplevelse av delaktighet och inflytande, i sina barns 

utbildning.  

 

Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor bygger på Laid Bouakaz (2009) engelska 

avhandling från 2007. I boken diskuteras både de möjligheter och de svårigheter som 

kan finnas på skolor som ligger i invandrartäta områden.  

 

Boken Hem och förskola – Samverkan i förändring (2007) bygger på ett 

forskningsprojekt ”Samverkan förskola och hem”, som genomförts vid Mälardalens 

högskola. Författarna är Anette Sandberg (docent i pedagogik, verksam inom 

lärarutbildningen) och Tuula Vuorinen (beteendevetare och universitetsadjunkt, 

verksam inom lärarutbildningen). Dess syfte är att visa ”hur förskollärare och föräldrar 

ser på de samverkansformer som praktiseras i förskolan” (Sandberg & Vuorinen 

2007:5).  

 

Lars Eriksson problematiserar, i Föräldrar och skola (2004), vad relationen föräldrar 

och skola kan innebära. Med hjälp av de fyra principerna isärhållandets princip, 

partnerskapsprincipen, brukarinflytandeprincipen och valfrihetsprincipen kan läraren 

medvetet eller omedvetet välja sin utgångspunkt i relationen, vilken då får helt olika 

innebörd, utifrån vilken princip man valt. Relationen förändras även över tid beroende 

på den sociopolitiska kampen ”om vilket innehåll denna relation ges” (Eriksson 

2004:19).  
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3  Historiskt perspektiv 
 

I det här kapitlet redogörs för de förändringar som skett sedan första halvan av 1900-

talet och fram till nu, inom området hem och skola. 

 

Under första halvan av 1900-talet är det ovanligt att hem och skola samverkar.  Bouakaz 

(2009) hänvisar till SOU 1946:31, där det står att 72 % av föräldrarna aldrig har någon 

kontakt med sitt/sina barns skola. I SOU 1948:27 diskuteras (a.a.) relationen mellan 

hem och skola och det markeras att föräldrar nu måste börja vänja sig vid att samverka, 

men att skolorna tar på sig ”huvudansvaret för barnens fostran” (Bouakaz 2009:37). Det 

ses som viktigt att fostra barn/elever till goda demokratiska samhällsmedborgare, men 

det finns en viss skepsis till föräldrars förmåga, när det gäller detsamma (Bouakaz 

2009). 

 

Den statliga skolutredningen 1957 visar en önskan att ”skolan och föräldrarna tillämpar 

samma fostringsnormer, och att föräldrarna i detta avseende bör följa skolans normer” 

(Bouakaz 2009:37). 1961 års statliga utredning betonar skolans roll att förbättra 

informationen till föräldrar, för att förhindra negativa attityder mot dess verksamhet 

(Bouakaz 2009). Många lärare, av den här tiden, ser som sitt samverkansuppdrag att 

informera hemmet om vad barnet presterar och ingenting annat, men i Läroplanerna 

Lgr-62 och Lgr-69 framförs dialogen och öppenheten gentemot hemmet som något 

positivt, med avseende på att göra föräldrar delaktiga. Inflytandet däremot är fortfarande 

väldigt begränsat (a.a.). Från 1960-talet och fram till 1980-talet sker en snabb 

utveckling inom skolan och föräldrar börjar nu se sig själva som värdefulla, i relation 

till skolans verksamhet. Frågor som rör deras delaktighet och inflytande börjar nu på 

allvar att ta fart (Eriksson 2004). I slutet på 1960-talet börjar debatten om de yngre 

barnens tillsyn, i organisationer och i olika grupper, vilket föranleder 1968 års 

Barnstugeutredning (Rosengren 1972).  

 

Barnstugeutredningens betänkanden kommer ut 1972, SOU 1972:26 och SOU 1972:27 

och innehåller förslag om förskolans innehåll. I dessa betonas förskolan som en viktig 

plats för integrationen i samhället och invandrarbarn benämns som barn, vilka särskilt 

behöver sin förskola. Här uppmärksammas även att integrationen ställer nya krav på 

förskolans personal (Rosengren 1972).  

 
Genom den ökade invandringen från slutet av 1960-talet och framåt 

har många kommuner mött alla de speciella problem som följer med 

en inflyttning av många människor med en annan kulturell och 

språklig bakgrund. Språk-, kontakt- och informationsproblem har varit 

svårbemästrade. (Rosengren 1972:84)  

 

Skolans inre arbete, SOU 1974:53, belyser på ett nytt och starkare sätt förälderns roll 

och det skrivs om betydelsen av att vara aktiv och engagerad som förälder, för att 

därmed också ha en möjlighet att kunna påverka. Det är i den här utredningen som det 

för första gången pratas om möten med enskilda föräldrar och större föräldramöten 

(Boukaz 2009). Under 1980-talet görs flera utredningar, skriver författaren, och de visar 

att föräldrar inte lever upp till de förväntningar som skolan har, dvs. att de engagerar sig 

och deltar i de möten som erbjuds dem. Skolans tredje läroplan, Lgr 80, betonar att det 

är ”hemmet som har det primära och mest grundläggande ansvaret för skolbarnens 

omvårdnad och uppfostran” och att ”lärarna ska dra nytta av föräldrarnas kunskap om 

barnet” (Bouakaz 2009:39). Författaren refererar till Persson (1998) som lyfter fram att 

det efter 1980 händer något i skolans värld, med tanke på förhållandet till föräldrar. Från 



  
 

9 

 

att bara ha varit engagerad i sitt egna barns skolgång betraktas, i många utredningar, nu 

även föräldrar som en resurs, även när det gäller andra skolfrågor. Riksdagen beslutar 

1985 att bygga ut förskolan. Detta gäller alla barn, från arton månaders ålder, och ett 

Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen 1987) bildar grunden för dess 

verksamhet. I kapitlet ”Barn från olika kulturer” (Socialstyrelsen 1987:51) beskrivs 

bland annat de konflikter och de motstridiga värderingar som kan uppstå i samarbetet 

mellan förskolan och hemmet och mellan barnen och föräldrarna. Programmet belyser 

mångfalden som något positivt, både när det gäller det enskilda barnet och förskolans 

uppdrag. Pedagogernas kulturella medvetenhet, insikten om de egna värderingarna, 

förhållningssättet och bemötandet ses här som viktigt, när det handlar om att ”se” 

möjligheter, men också att kunna förstå och kunna sätta sig in i det enskilda barnets 

situation och eventuella svårigheter (Socialstyrelsen 1987). 

 

År 1995, SOU 1995:103, menar Skolkommittén att föräldrar har en väsentlig roll, när 

det gäller skolans utveckling, men att deras resurser inte används fullt ut (Boukaz 2009). 

I samma rapport diskuteras familjer med utländsk anknytning och man påpekar att 

”föräldrar som har utvandrat till Sverige kan ha något annorlunda föreställningar om 

relationer mellan människor, samhälleliga normer och utbildning än vad som var vanligt 

i svenska skolor” (Bouakaz 2009:42). Detta, menar författaren, kan kännas smått 

förvirrande för dessa föräldrar, som då inte riktigt vet vilka krav som ställs på dem. 

Tallberg Bromans och Holmbergs rapport (2007) visar att under den senare delen av 

1990-talet presenteras i skolutredningar och läroplaner ett bredare men även ett 

förändrat uppdrag för läraren, med tanke på barns/elevers uppfostran, undervisning och 

välfärd. Enligt författarna uttalas det nu också ett större behov av föräldrarnas 

delaktighet i både förskolans och skolans läroplan, dvs. i Lpfö 98 och i Lpo 94 (a.a.). 

Skolkommittén formulerar dessa uppdrag/ansvarsområden på följande sätt: ”Skolan har 

allt större ansvar för barns uppväxttid, vilket kräver mycket samarbete av föräldrarna” 

(SOU 1997:121, s.124). 
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4  Teoretiskt ramverk  
 

Under den här rubriken presenteras teorier angående föräldrars delaktighet och 

inflytande i förskolan, med fokus på föräldrar med annat modersmål. 

 
4.1 Principer om delaktighet 
Som tidigare nämnts redovisar forskningsfältet inte så många exempel inom området 

föräldrasamverkan. Efter att ha gått igenom det mesta av befintlig forskning och 

litteratur utarbetade Eriksson (2004) fyra principer. Med hjälp av dessa går det att 

urskilja olika modeller för samverkan, vilka både förtydligar innebörden av denna och 

på vilket sätt den kan uppfattas. Författaren menar att partnerskapsprincipen, 

brukarinflytandeprincipen och valfrihetsprincipen innebär ett starkt, positivt och 

nödvändigt samband mellan föräldrar och lärare. Isärhållandets princip däremot  

balanserar upp detta förhållande, genom att visa på de skillnader som finns mellan de 

professionella och barnens föräldrar. Principerna kan användas på alla föräldrar, 

eftersom de handlar om föräldrasamverkan rent allmänt (a.a.).  

 

Isärhållandets princip ifrågasätter en alltför nära relation mellan hemmet och skolan. 

Lärarna utövar här sin professionalitet och betonar det som skiljer dem och föräldrarna 

åt. Denna modell lever än idag och har så gjort sedan 1940-talet. Den kan uppfattas som 

problematisk, men den kan också fylla ett ändamål, när den i diskussioner lyfter fram 

olikheter, som värderas och analyseras och så småningom för utvecklingen vidare. 

Ibland kan det finnas starka skäl att slå vakt om just skillnaderna mellan hem och skola 

och att inte överbrygga och utjämna deras olikheter (Eriksson 2004).  

 

Partnerskapsprincipen handlar om lika rättigheter och möjligheter till utbildning, 

oavsett bakgrund. Denna modell har, även den, funnits sedan 1940-talet och från 1970-

talet och framåt har den utvecklats till att innehålla ett brett fält av idéer rörande 

föräldrasamverkan. Idag betonar principen närmandet mellan hem och skola, som en 

positiv aspekt, både för det enskilda barnet/eleven och för samhället i stort (Eriksson 

2004). 

 

Brukarinflytandeprincipen uppkommer under slutet av 1960-talet, då föräldrar får andra 

möjligheter att på olika sätt engagera sig och utöva inflytande i de organ, vilka styr 

skolverksamheten (Eriksson 2004). 

 

Valfrihetsprincipen kommer till under 1980-talet, men introducerades först under 1990-

talet. Den fokuserar på föräldrars rätt att själva välja skola (Eriksson 2004). 

 

Med hjälp av de tre första principerna, vilka är mest relevanta för studien, kan 

pedagogerna på förskolan ta olika utgångspunkter i förskolans systematiska 

kvalitetsarbete, vad det gäller föräldrars delaktighet och inflytande.  ”Arbetslaget 

ska[…]dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla föräldrars inflytande i 

utvärderingar, vad och hur de har möjlighet att påverka samt hur deras perspektiv ser 

ut” (Skolverket 2010:15). 

 

4.2  Förskolans/skolans samverkansuppdrag 
Numera är Sverige ett mångkulturellt samhälle, vilket innebär en del diskussioner 

gällande de uppdrag som förskolan och skolan har. Människors olika tankar om vad 
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etnicitet, identitet och kultur står för påverkar även hur vi tänker omkring vad ett 

mångkulturellt samhälle är och vad det innebär för förskolans och skolans verksamhet 

(Lunneblad 2006).  

 

I förskolans läroplan betonas att ”Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och 

uppmuntra att de förs fram” och ”Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna 

lämna sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till 

förmån för den ena eller andra åskådningen” (Skolverket 2010:5). Här belyses även 

vikten av att ha ett bra samarbete mellan förskolan och hemmet, för barnens bästa. 

 
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. 

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och 

mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och 

förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet 

att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 

verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i mål och innehåll är 

därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till 

inflytande. (Skolverket 2010:13)  

 

En tydlig skillnad mellan den gamla och den nya reviderade läroplanen för förskolan är 

att man nu ännu mer vill engagera och involvera föräldrar in i förskolans verksamhet. 

Exempel på detta är det nya avsnittet ”2.6 Uppföljning, Utvärdering och Utveckling”, 

där det står att både ”Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster 

lyftas fram” (Skolverket 2010:14). Detta ansvar åligger även förskolechef, i det nya 

avsnittet ”2.7 Förskolechefens ansvar”, som ska ”erbjuda barnens vårdnadshavare 

möjlighet till deltagande i kvalitetsarbetet” (Skolverket 2010:16). I enlighet med 

Erikssons (2004) princip för partnerskap kan detta förklaras med att föräldrar numera 

ses som aktiva aktörer i utbildningspolitiken och att det finns en nationell önskan och en 

tro på ett delat ansvar mellan föräldrar och förskola, för att åstadkomma en bättre 

utbildning för alla barn. 

 

Det här uppdraget är inte helt enkelt och Bouakaz påpekar att det för många 

skolhuvudmän i Sverige är ”svårt att få föräldrar med utländsk härkomst engagerade i  

sina barns skolor” (2009:43). Många är de som försökt förstå och försökt att se vilka 

hinder som gör det så svårt att mötas och att skapa de relationer som är nödvändiga, för 

ett givande samarbete. Det finns aspekter, vilka berörts tidigare och som ofta framträder 

i undersökningar och i litteratur. Författaren lyfter exempel som begränsade kunskaper i 

det svenska språket, begränsade kunskaper i hur förskolans/skolans system fungerar och 

avsaknaden av skriftliga översättningar på modersmålen, när det gäller information, 

vägledning och rådgivning (Bouakaz 2009).  
 
4.2.1 Föräldrars förväntningar och deras rätt till inflytande 
Oavsett vilket kön man har, vilken social klass man tillhör eller vad man har för 

bakgrund, menar forskning att det inte finns några större skillnader, vad det gäller 

föräldrars önskemål, ambitioner eller förväntningar, som har med barnen att göra 

(Bouakaz 2009). Alla vill att ens barn ska lyckas i sitt skolarbete och att det ska gå bra 

för dem i livet. Men om man som förälder inte har tillräcklig kunskap om det svenska 

förskole- och skolsystemet kan det medföra negativa konsekvenser, när det gäller 

utvecklingen av goda samarbetsrelationer, mellan pedagoger och lärare. Sådana 

svårigheter är speciellt märkbara i förskolor/skolor, där det finns en stor andel familjer 

med utländsk härkomst (a.a.). 

 



  
 

12 

 

Därför behöver man som pedagog vara medveten om att detta är ett område som 

invandrarföräldrar har ganska lite kunskap om, menar Flising, Fredriksson och Lund 

(1996). Det allra viktigaste blir då att utgå ifrån att föräldern har ambitionen att vara 

delaktig. Det handlar om att uppmuntra, visa respekt och ett genuint intresse för 

förälderns tankar och åsikter, så att han/hon upplever sig välkommen och betydelsefull i 

diskussioner och i möten, som har med innehåll och arbetssätt att göra (a.a.). För att ge 

denna möjlighet till föräldrar med annat modersmål, är det av stor vikt att det finns 

tillgång till tolkar eller tvåspråkig personal, som kan hjälpa till med översättning i 

dialogen samt ge dem den information, m.m. som krävs för att de ska kunna skaffa sig 

mer kunskap om verksamhet och målsättning (Socialstyrelsen 1987). 

 

Enligt Bouakaz (2009) kan lärare ibland ge uttryck för att föräldrar med annat 

modersmål struntar i sitt ansvar, när de inte kommer till skolans möten. Författaren 

refererar till Sjögren (1996) och Bunar (2001) som förklarar att detta kan bero på att 

dessa föräldrar ser sina åsikter och synpunkter som oviktiga eller att de tror att det inte 

finns så mycket de kan hjälpa till med eller göra för skolan. Det kan också bottna i en 

helt annan syn på utbildningssystemet, barnens fostran och lärarens roll. Ser man på 

läraren som en stor auktoritet kan bara det utgöra hinder (Sandberg & Vuorinen 2007). 

Det kan också bero på att man som förälder vet så lite om skolan så att man helt förlitar 

sig på lärarna (Flising m.fl. 1996). Slutligen kan det saknas en tydlighet, med tanke på 

vilken roll föräldrar respektive lärare ska ha och vad skolan respektive hemmet ska 

ansvara för (Alfakir 2004).  

 
4.3  Pedagogens roll 
Förskollärarna ska ansvara för ”att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i 

verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska 

planeringen” (Skolverket 2010:13). Skolverket är tydlig med förskollärarnas uppdrag, 

men trots det så är det, enligt Tallberg Broman och Holmberg (2007), just 

föräldrainflytande som lärare uppfattar att föräldrar har minst förväntningar på.  

 

För att kunna uppfylla sitt samverkansuppdrag och kunna ge föräldrar inflytande, 

behöver pedagogerna för det första se till att föräldrarna får kunskap om verksamhetens 

mål och innehåll (Bouakaz 2009; Elmeroth 1997; Flising m.fl. 1996; Sandberg & 

Vuorinen 2007; Skolverket 2010). För det andra behöver föräldrarna få vetskap om på 

vilka sätt de kan påverka och i vilka frågor (Flising m.fl. 1996) och för det tredje 

behöver pedagogerna ha en insikt om alla de olika bilder, tankar, erfarenheter och 

kunskaper, föräldrar har om förskolan och skolan (Bouakaz 2009). Då kan pedagogerna 

skapa nära och förtroendefulla relationer, vilka bygger på ”öppenhet, ömsesidighet och 

respekt” (Skolverket 2005:37). När pedagogerna har kommit så här långt kan 

diskussioner påbörjas, där man tillsammans pratar om vilka intressen som är 

gemensamma för förskolan och hemmet samt vad man gemensamt kan åstadkomma. 

Detta kan härledas till Erikssons (2004) tankar om partnerskapsprincipen.  Genom att ha 

ett sådant arbetssätt/förhållningssätt kan pedagogerna stötta, men också ställa krav och 

ha förväntningar, utifrån de erfarenheter och förutsättningar som de olika föräldrarna 

har, vilket både Bouakaz (2009) och Eriksson (2004) ser som betydelsefullt. Det är 

alltid de professionellas ansvar att se till att ett samarbete kommer till stånd, anser 

Tallberg Broman och Holmberg (2007). Även Jensen och Jensen (2008) lägger ansvaret 

på pedagogerna, när det gäller initiativ till samarbete och till dess kvalité. 
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4.3.1 Utbildning och kunskap 

Det har tidigare nämnts att man i Barnstugeutredningen uppmärksammar att det ställs 

andra krav på förskolan och dess pedagoger i arbetet med barn och föräldrar från andra 

länder och kulturer. Detta innebär att lärarutbildningen också behöver förändras och 

anpassas så att pedagogerna är mer förberedda på hur de ska möta den mångkultur som 

finns på dagens förskolor och skolor (Lunneblad 2009). I utredningen Det blågula 

huset, SOU 2005:56, och i forskning av pedagogers egna upplevelser konstateras att så 

inte är fallet. Det visar sig istället att det finns flera brister i lärarutbildningen, som gör 

att pedagoger när de kommer ut i verksamheten upplever att det saknas både teoretisk 

och praktisk kunskap, för att kunna arbeta med dessa frågor (a.a.).  

 

Elmeroth (1997) betonar att det av lärare krävs en förståelse för och kunskap om olika 

kulturer, skillnader mellan kulturer och om integrationsprocessen. Om läraren inte 

besitter dessa förmågor menar Elmeroth att det kan leda till problem och svårigheter i 

kontakten med skolan, vilket i de flesta fall bottnar i rädslan för att misslyckas eller för 

att bli missförstådd (a.a.). Även Alfakir (2010) diskuterar pedagogens roll vad det gäller 

engagemanget i föräldrarnas härkomst, kultur och bakgrund. Uppdraget måste tas på 

allvar, säger hon, vilket innebär att på ett aktivt och medvetet sätt ta del av och lära sig 

mer om detta.   

 

De pedagoger som arbetar på mångkulturella förskolor behöver vara särskilt lyhörda 

och kompetenta, poängterar Sandberg och Vuorinen (2007), för att samarbetet ska vara 

givande. För det är inte alltid så självklart att de skillnader som finns i synsätt, 

sedvänjor, kulturer och attityder upplevs som intressanta och spännande. De kan istället 

misstolkas och upplevas som provocerande (a.a.). Flising m.fl. (1996) anser att dessa 

mångkulturella pedagoger behöver en gedigen utbildning, i frågor som rör detta område.  

 
4.4 Relationen pedagog – förälder 
Det finns fyra grundstenar, inspiration, integritet, information och tillit, vilka alla är 

elementära för att kunna skapa ett förtroendefullt samarbete mellan förskola och 

förälder. Varje grundsten i sig har betydelse för en utvecklande samverkan (Sandberg & 

Vuorinen 2007).  

 

Att skapa ett ömsesidigt förtroende och att arbeta för goda relationer är något som 

Alfakir (2010) belyser som det viktigaste att tänka på, i arbetet på mångkulturella 

förskolor. Det här klarlades redan i Pedagogiskt program för förskolan, där det står ”Att 

möta föräldrar från olika kulturer, både inom det svenska samhället och från andra 

länder kräver respekt, lyhördhet och insikter om de förutsättningar som påverkar mötet. 

[…]. Den första uppgiften blir då att bygga upp ett ömsesidigt förtroende” 

(Socialstyrelsen 1987:55). Alfakir (2010) betonar det viktiga i att försöka se saker 

utifrån olika perspektiv, i diskussionen, för att skapa någonting nytt och Andersson vill 

uppmärksamma oss på att: 

  
 När du möter en människa, var nyfiken. Ta reda på hur hans/hennes 

konstruktion avverkligheten ser ut. Var intresserad och öppen. Lägg 

inga värderingar i det hon beskriver, ta det för den verklighet det är. 

För den personen är det sant och verkligt, försök förstå, inte förklara. 

Du kan jämföra med din egen beskrivning, men utgå då ifrån att 

bådaär lika sanna. (Andersson 1999:51) 

 

Det handlar om att visa respekt för varandra, vilket är viktigt i dialogen och Alfakir 

poängterar ”När vi respekterar någon, accepterar vi också att vi kan lära oss något av 
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den andre” (2004:47). Dialogen är betydelsefull för att skapa jämlikhet mellan 

pedagoger och föräldrar. Det är i dialogen som information omvandlas till kunskap, 

vilket i sin tur öppnar upp för det så viktiga ömsesidiga förtroendet (Alfakir 2004).       

 
Dialogen är ett samtal där människorna tänker tillsammans, det vill 

säga i relationer. Tänka tillsammans innebär att du inte längre ser din 

egen ståndpunkt som den slutgiltiga, utan som ett steg på vägen. Du 

lossar greppet om din egen visshet och lyssnar till de möjligheter som 

uppstår genom att du har en relation till andra – möjligheter som du 

annars inte hade uppmärksammat. (Alfakir 2004:47) 

 

Även Jensen och Jensen (2008) diskuterar relationen mellan pedagog och förälder och 

jämför med hur det var förr, då man som förälder inte fick ifrågasätta och pedagogen 

alltid hade rätt. Numera har detta förändrats, anser författarna, men de vill ändå betona 

att både pedagoger och föräldrar ibland kan uppleva det problematiskt att på ett 

respektfullt sätt vara öppna och ärliga mot varandra. Juul och Jensen (2003) tar upp 

dilemmat med att föräldrar ibland kan se det som svårt att komma med kritik, när det 

gäller verksamheten och de pedagoger som de egentligen tycker om.  Därför är det 

viktigt med regelbundna formella möten, där man i lugn och ro kan ta upp både positiva 

saker och eventuella problem. Dessa möten kan även vara goda tillfällen att lära känna 

varandra och få en förståelse för varandras likheter och olikheter (a.a.) Ibland stämmer 

de förväntningar lärare och föräldrar har på varandra inte överens. Alfakir 

problematiserar detta faktum och pekar på vikten av att barnen behöver båda sina 

förebilder, för att kunna utvecklas och lära, dvs. både föräldrarna och de som arbetar på 

skolan. Om man inte drar åt samma håll, vem ska då barnen tro på ”när förebilderna 

misstror varandra och i många frågor har helt olika uppfattningar och till och med 

motarbetar varandra” (2010:15). Även Bouakaz (2007) ger exempel på detta. 
 

On the one hand, the parents consider the work of the school 

important and their involvement in the child´s schoolwork, but at the 

same time openly criticize the school for expecting too much of them 

and for the teachers being too indulgent or unjust or the teaching 

method being inadequate. This can place the child in conflict, the 

child´s seeing the school as being important and bad which is a 

contradiction, that can disturb the child and may prevent him/her from 

doing her/his schoolwork in the best possible way.  

(Bouakaz 2007:279) 

 

Det är inte alltid så enkelt för föräldrar och skola att ingå i ett partnerskap, för det 

handlar om ett ansvar att skapa en sådan kultur, där tillit och en tillåtande atmosfär är 

absolut nödvändig. Detta förhållningssätt stödjer även en tvåvägskommunikation, 

vilken i sin tur kan leda till andra sorters möten och träffar, än de traditionella, där man 

på ett annat sätt kommunicerar med varandra (Eriksson 2004). Andra hinder för 

samverkan, kan vara brist på tid eller oförmåga att finna lämpliga strategier att engagera 

föräldrar. ”Följden kan bli ömsesidiga anklagelser där varje part lägger skulden för 

avsaknaden av en bra arbetsrelation på den andre parten” (Bouakaz 2009:46). 

Konsekvensen av detta blir då att föräldrar inte känner sig välkomna eller till och med 

är rädda, för att besöka sina barns skola (Bouakaz 2009).  

 
4.5 Olika forum för möten 
Det är förskolans ansvar och se till att alla föräldrar får möjlighet att skaffa sig kunskap 

om verksamheten och på så sätt kunna bli delaktiga och få inflytande. I vårt 

mångkulturella samhälle innebär det att pedagoger måste tänka i nya banor och vara 

öppna för andra former av föräldrasamverkan. Enligt Pedagogiskt program för 
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förskolan (Socialstyrelsen 1987) finns det annars risk för att vissa föräldrar hamnar i 

bakgrunden. Pedagoger kan inte förvänta sig att föräldrar med annat modersmål ska 

komma på de vanliga föräldramötena och utvecklingssamtalen, där det krävs att 

föräldrar är någorlunda insatta i det som sker på förskolan (Flising m.fl. 1996). Det är 

även författarnas åsikt att pedagoger och föräldrar behöver finna helt andra vägar och 

alternativa förhållningssätt, för att de ska kunna mötas på halva vägen. En väg är att 

erbjuda introduktionsmöten, där man ger föräldrar möjlighet att få insikt i hur förskolan 

fungerar, samtidigt som föräldrarna får ge sin syn på vilka förväntningar de har på 

förskolan (Bozarslan 2001). Författaren vill även framhålla vikten av tydlighet och att 

ha regelbunden information, som är muntlig och individuell. 

 

Sandberg och Vuorinen (2007) understryker hur viktigt det är att erbjuda många olika 

samverkansformer, anpassade efter föräldrarnas behov, vilka genererar i större 

föräldraengagemang. Här menar Ellneby (2008) att pedagogerna behöver ha en öppen 

dialog med föräldrarna och på det sättet komma överens om forum och dess 

utformande. De förskolor som är mest öppna för att prova nytt och på så sätt få 

föräldrarna mer delaktiga är de mångkulturella och här utmärker sig 

samverkansformerna genom att vara mer informella och lättsamma. Det viktigaste med 

de här mötena är att skapa goda relationer och få en förståelse för varandra (a.a.).  
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5 Metod 
 

I metodavsnittet presenteras undersökningsmetod, undersökningsinstrument, 

undersökningsgrupp, bortfall och hur genomförandet gått till. Vidare beskrivs de 

forskningsetiska överväganden som gjorts och avslutningsvis redovisas bearbetning och 

analys av föräldrars och pedagogers enkätsvar.  

 
5.1  Val av undersökningsmetod  
Vid undersökningens genomförande var det angeläget att ”översätta verkligheten till en 

form som vi kan bearbeta och analysera” (Patel & Davidsson 2011:53). I samband med 

att syfte och frågeställningar diskuterades blev det även nödvändigt att fundera över 

vilken undersökningsmetod som bäst besvarade detta/dessa, dvs. om undersökningen 

skulle vara av en kvalitativ eller av en kvantitativ natur (Trost 2012).  Avsikten med 

studien var att undersöka och få in erfarenheter, tankar och åsikter, vad det gäller 

föräldrars delaktighet och inflytande på förskolan och därför blev det lämpligt att 

använda sig av ett kvalitativt undersökningsförfarande (Björkdahl Ordell & Dimenäs 

2007; Trost 2012). Om studiens utgångspunkt istället hade varit att belysa frågor som 

rör statistik, procent och antal hade det handlat om en kvantitativ studie (Björkdahl 

Ordell & Dimenäs 2007).  

 

I en kvalitativ studie är det betydelsefullt ”att upptäcka företeelser, att tolka och förstå 

innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur och begreppet 

validitet i en kvalitativ studie gäller hela forskningsprocessen” (Patel & Davidsson 

2011:105). Den kännetecknas också av att forskaren, på ett trovärdigt sätt, kan koppla 

ihop den insamlade datan med den studerades verklighet och på det sättet fånga upp 

aspekter, som är motsägelsefulla och/eller mångtydiga (Patel & Davidson 2011). Det 

finns viss kritik mot kvalitativa metoder och ett exempel på detta är att forskaren inte 

har några självklara och enkla tillvägagångssätt att använda sig av. Trots detta valde vi 

att använda oss av den metoden och det blev den egna förståelsen som påverkade 

tolkningen av resultatet, vilket sedan vändes och vreds mot vartannat (a.a.). 

 
5.2 Val av undersökningsinstrument 
Patel och Davidsson (2011) tar upp att det finns olika sätt/tekniker att samla in den 

information, vilken besvarar ens frågeställningar. De flesta teknikerna, för detta 

ändamål, ”innebär att vi använder någon form av instrument, t.ex. ett frågeformulär eller 

ett intervjuformulär” (Patel & Davidsson 2011:54). Forskarna ska också, i detta skede, 

välja om de önskar att få in svaren i verbal form, i numerisk form, eller i bådadera. 

Väljer de den verbala formen och låter respondenten svara med egna ord på ett 

frågeformulär, avser de att göra en kvalitativ analys i enkätform (Trost 2012), vilket inte 

är så vanligt, men fullt möjligt, påpekar författaren. Att ställa öppna frågor i enkätform 

stämde väl överens med studiens huvudsyfte, eftersom det här handlade om att få in 

tankar, nya idéer och åsikter, vilka kan hjälpa pedagoger att förändra, förbättra och 

utveckla förskolans arbete, när det gäller att engagera föräldrar i verksamheten. I Lpfö 

98 rev 2010 relateras till arbetslagets uppdrag, vilket i det här fallet är att ständigt följa 

upp och utveckla vad och hur föräldrar kan påverka och på vilket sätt pedagogerna kan 

ta tillvara deras perspektiv.  

 

Undersökningsinstrumentet hade kunnat vara ett intervjuformulär, för att ge både 

föräldrar och pedagoger förutsättningar till följdfrågor och på det sättet fördjupa och 

utveckla dialogen ytterligare, men å andra sidan hade det då blivit nödvändigt att anlita 
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dyr tolkservice vid varje enskild intervju. Ytterligare en aspekt, som talade för en 

konfidentiell enkätundersökning, var att den ger bättre förutsättningar för den enskilda 

individen att kunna svara ärligt och att våga vara kritisk mot det rådande (Björkdahl 

Ordell & Dimenäs 2007), vilket här sågs som en positiv aspekt. 

 
5.3 Urval och bortfall 
I den enhet där vi för närvarande har våra barnskötartjänster ingår det tre förskolor/hus, 

vilka tillhör samma organisation. Dessa tre förskolor ligger inom c:a en kilometers 

radie. En av förskolorna har en betydligt större andel föräldrar, med annat modersmål än 

svenska, eftersom den förskolan ligger närmast det område där också större delen av 

dessa föräldrar bor.  

 

Undersökningen genomfördes på vår egen arbetsplats/enhet, eftersom en 

enkätundersökning bygger på respondenternas villighet och engagemang (Patel & 

Davidsson 2011). Studien består av nitton öppna frågor till föräldrar och tjugoen öppna 

frågor till pedagoger, vilka krävde både tid och eftertanke. Med anledning av detta sågs 

det som lättare att motivera föräldrarna att svara på enkäten, eftersom vi redan byggt 

upp relationer med dem. De är också bekanta med vårt studerande. Att detta har 

betydelse, bekräftas av författarna (a.a.). 

 

I planeringen av föräldra-urval, var första tanken den att alla föräldrar på förskolan som 

har ett annat modersmål än svenska, dvs. nio språkgrupper och tjugotvå stycken 

föräldrar skulle erbjudas att vara med i studien. Efter hand insåg vi att planeringen av 

det stora och breda föräldra-urvalet varit alltför optimistiskt, med tanke på att 

examensarbetet endast löpte över sommar- och semestertid. Det tar också tid att skriva 

ihop genomtänkta enkätfrågor, vilka ska godkännas, delas ut och sedan in innan 

föräldrar, pedagoger och modersmålslärare (vilka brukar hjälpa oss med översättningar) 

gick på sina semesterledigheter. Därför undersöktes vilka familjer som inte gått på 

semester under andra delen av juni och första delen av juli, men också vilka 

översättningar som skulle vara möjliga att göra, vilket gjorde att det inte blev så många 

föräldrar kvar. Med anledning av detta behövde vi nu dela ut enkäter till alla föräldrar i 

enheten som svarade upp mot ovanstående kriterier. Tjugosex enkäter delades ut, vilka 

besvarades av elva föräldrar. Av dessa elva var två på annat modersmål än svenska. 

Det externa bortfallet, som enligt Patel och Davidsson (2011) har betydelse för 

resultatet, var femton stycken. Detta stora bortfall, menar författarna, är något forskarna 

måste fundera över. 

 

När det gällde urvalet av pedagoger bestämdes att, i första hand, dela ut enkäten till de 

tolv pedagoger som tillhör den egna förskolan. Detta eftersom vi även i deras fall ville 

motivera, presentera och hjälpa till med undersökningen, på ett personligt och 

inbjudande sätt. De pedagoger i enheten som representerar utvecklingsgruppen 

”förskola och hem”, med fokus på föräldradelaktighet och inflytande, blev också 

tillfrågade, dvs. sammanlagt femton pedagoger. Under perioden då det delades ut 

enkäter till föräldrar och pedagoger på de andra två förskolorna träffade vi på ytterligare 

pedagoger, vilka var intresserade av att ingå i undersökningen. Även dessa fick ta del av 

enkäten. Summan av utdelade enkäter till pedagoger blev nu tjugo, av vilka nitton 

lämnades in. Alla föräldrar och pedagoger besvarade inte varje fråga och detta interna 

bortfall redovisas under bilaga 5 och 6. 
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5.4 Genomförandet 
Missivbrevet (bilaga 1) och enkäten (bilaga 2) delades ut, personligen, till så många i 

föräldra-urvalet som var praktiskt möjligt, med tanke på våra egna arbetstider på 

förskolan. Tanken med detta var att kunna berätta om undersökningens syfte, poängtera 

den enskilde förälderns roll och betydelse i den och att kunna förtydliga och svara på de 

frågor som eventuellt uppkommer, angående undersökningen eller frågeställningarna. 

Detta är viktigt, eftersom de utvalda inte alltid kan se och förstå nyttan med att besvara 

en massa frågor, poängterar Patel och Davidsson (2011).  

 

När enkäter används som undersökningsinstrument är det svårt att kontrollera 

tillförlitligheten i förväg och det som rekommenderas är en försäkran om att 

respondenterna har uppfattat frågorna i likhet med forskaren/forskarna (Patel & 

Davidsson 2011). Med hjälp av ovan beskrivna sätt kunde föräldrarna ges 

förutsättningar till detta ändamål. Det går inte att veta om en enkät är reliabel förrän 

man sett dess resultat, med tanke på hur och om föräldrar och pedagoger svarat (a.a.). 

Vanligtvis förknippas enkäter med formulär som skickas ut via posten, men det finns 

också en mängd andra sätt när det gäller ihopsamlandet av information, i enkät- eller 

intervjuform, vilka alla är uppkomna utifrån speciella behov (Trost 2012). Exempel på 

detta, när det gäller genomförandet, är den personliga enkätutdelningen, erbjudandet om 

skrivhjälp och möjligheten att ha barnet kvar vid ifyllandet. Föräldrarna fick även 

möjlighet att fylla i på vilket språk de önskade. Valde man att fylla i enkäten på 

förskolan, fanns någon av oss till hands. Trost kallar detta ”enkät under ledning” 

(2012:73). De ifyllda enkäterna lade föräldrarna i ett igenklistrat kuvert i en plastmapp, 

hängande på respektive förskola. Med tanke på tidsangivelser, skrevs missivbrevet 

2012-06-06 och delades ut under perioden 2012-06-06 - 2012-06-12. Slutdatum för 

inlämnandet var 2012-06-29. Inlämning accepterades dock t.o.m. 2012-08-07, för att 

minska eventuellt bortfall. 

 

Tillsammans med husets pedagoger gavs en kort information under två 

arbetslagsplaneringar om undersökningens bakgrund, syfte och innehåll. På det sättet 

fick även pedagogerna möjlighet att ställa frågor och diskutera undersökningen. 

Dessutom fick pedagogerna möjlighet att läsa missivbrev (bilaga 3) och fylla i enkäten 

(bilaga 4) på arbetstid, antingen på nätet eller för hand, genom att vi själva ”jobbade 

över”. Beträffande övriga pedagoger i enheten blev det en kortare information i 

samband med utdelandet. 

 
5.5 Forskningsetiska överväganden 
När det gäller missivbrevet har Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav följts. Dessa 

har tagits fram för att skydda individen i alla undersökningar/studier som har med 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning att göra. De innebär krav på 

information, krav på samtycke, krav på konfidentialitet och krav på nyttjande 

(Björkdahl Ordell & Dimenäs 2007). Även Patel och Davidsson (2011) skriver om 

vikten av de forskningsetiska aspekter som finns, där den enskilde individens integritet 

och anonymitet är en viktig del, när man förbereder sin undersökning. Därför 

övervägdes noga vad som skulle presenteras i metod- och resultatdel och vilka fem 

språkgrupper som efter omständigheterna blev det slutgiltiga urvalet.  

 

Det gjordes inte någon närmare beskrivning av individerna, inte heller hur många som 

använde det stöd och den hjälp som erbjöds dem, men alla kreativa erbjudanden 

utnyttjades och upplevdes som positiva av föräldrarna.  I en undersökning som 
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genomförs på en liten avgränsande grupp är det lättare att identifiera de enskilda 

individerna (Patel & Davidsson 2011). 

  

5.6 Bearbetning och analys 
När all information har samlats in, ”behöver vi systematisera, komprimera och bearbeta 

materialet för att kunna besvara de frågor vi ställt” (Patel & Davidsson 2011:111). Varje 

enskild enkätfråga, från föräldrarna, sammanställdes på ett dokument, genom att svaren 

klipptes och klistrades ihop. Detsamma gjordes med pedagogernas svar. Detta för att få 

en tydlig struktur i textmaterialet och för att kunna finna samband och särskiljande drag, 

i varje enkätfråga (Patel & Davidsson 2011). 

 

Utifrån studiens tre frågeställningar diskuterades först vilka svar som var relevanta och 

därefter bearbetades, analyserades och grupperades de synpunkter som framförts. Efter 

detta sattes huvudrubriker, för att synliggöra ämnets kategorier. Detta är ett sätt som 

Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007)  rekommenderar för att sortera sitt insamlade 

material och för att få en utgångspunkt i den mer utförliga analysen. På det sättet kan vi 

”göra oss fria från instrumenten t.ex. frågornas nummer eller ordning i en enkät” (Patel 

& Davidsson 2011:133).  

 

Slutligen sammanställdes föräldrars och pedagogers åsikter, för att kunna jämföra och 

fånga upp aspekter, som är mångtydiga och/eller motsägelsefulla (Patel & Davidsson 

2011). Även Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007) betonar vikten av att både få med 

det som talar för och det som talar emot det som ska belysas. Med utgångspunkt i dessa 

tankar fördjupades analysen ytterligare, genom att uppgifterna grupperades med hjälp 

av underrubriker (a.a.). Författaren refererar till Starrin (1994) som menar att 

analysarbetet innebär att dela upp något i mindre delar, men även att undersöka hur 

delarna förhåller sig till varandra och till helheten. 

 

Sammanställningen av resultatet skrevs i en löpande text, där analyser och tolkningar i 

respektive kategori varvades med citat, från föräldrar och pedagoger. Citaten i texten 

ändrades till skriftspråk, men innebörden i dessa är densamma. Ju större variation det är 

i föräldrars och pedagogers utsagor desto mer nödvändigt blir det att presentera de citat 

vilka speglar detta (Patel & Davidsson 2011). Det är även av vikt att påtala att svaren 

som redovisades var de som var relevanta för studien. Patel och Davidsson (2011) 

betonar att det är upp till varje forskare att hitta ett arbetssätt som passar, för att få en 

läsvänlig och intressant text. 
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6 Resultat 
 

I resultatavsnittet sammanställs enkätundersökningens information, från föräldrar och 

pedagoger.  De insamlade enkätsvaren, elva från föräldrar och nitton från pedagoger, 

speglar de utvalda gruppernas tankar och åsikter och är allmängiltiga. Dessa är viktiga 

och intressanta i relation till forskarnas egna erfarenheter och annan forskning, inom det 

aktuella området (Björkdahl Ordell & Dimenäs 2007).  Efter genomgången bearbetning 

och analys av enkätsvar, utifrån syftets tre frågeställningar kategoriserades resultatet i 

följande underrubriker: ”Informationen gällande området ’Förskola och hem’ i 

läroplanen”, ”Informationen gällande läroplanens övriga mål och riktlinjer”, ”Dialogen 

och relationen”, ”Delaktigheten och inflytandet i praktiken”, ”Hinder för delaktighet 

och inflytande”, ”Innebörden av begreppen delaktighet och inflytande”, 

”Samarbetsforum” och ”Nya tankar och förslag”. Under varje rubrik presenteras 

föräldrars och pedagogers tankar och åsikter var för sig, utom i sammanfattningarna, där 

vi har valt att ha dem tillsammans, för att på ett tydligt sätt presentera de aspekter som 

visat sig mångtydiga och/eller motsägelsefulla. 

 

För att kunna ge föräldrarna full konfidentialitet betonas återigen att det inte lämnas ut 

mer information än den som avses vara relevant för studien och dess syfte. 

Sammanfattningsvis kan sägas att föräldrarna i undersökningen har en kortare eller 

längre tids erfarenhet på den enhet där våra barnskötartjänster för närvarande finns.  De 

har minst ett barn inskrivet och samtliga anser sig ha ett annat modersmål än svenska. 

När det gäller pedagogerna är alla kvinnor, i åldrarna tjugoåtta till sextiotvå år.  

Pedagogerna har samtliga en utbildning, antingen som barnskötare, förskollärare eller 

som tidigarelärare och de har en yrkeserfarenhet på mellan två och trettiofem år.   

 

6.1 Hur arbetar pedagogerna för att ge föräldrar förutsättningar till 
delaktighet och inflytande? 
 
6.1.1  Informationen gällande området “Förskola och hem” i läroplanen  

Föräldrar 

Enligt förskolans läroplan, kapitel 2.4 ”Förskola och hem”, ska föräldrar få möjlighet 

till delaktighet och att kunna ha inflytande på verksamheten. Det är då viktigt att man 

som förälder ha fått ta del av dessa riktlinjer, vilket också majoriteten anser sig ha fått. 

En förälder ger som förslag att pedagogerna, på ett lättsamt sätt, på ett litet möte, ”tar 

upp vad vi föräldrar har för rättigheter och vad vi kan påverka, för annars är det inte så 

lätt att veta det”. I samband med detta betonas det att informationen bör ges tidigt på 

terminen, för att redan från början få en tydlig bild över vilka förväntningar som finns 

mellan pedagoger och föräldrar. Hälften uppger att de delgetts informationen på ett 

föräldramöte och någon nämner även i utvecklingssamtalet, genom 

veckobrevet/månadsbrevet och i rektors brev. En av föräldrarna känner inte alls till vad 

som står i läroplanen, inom området och en annan påpekar att de delar man har vetskap 

om är självsökta på nätet.  

 

Pedagoger 

Nästan alla pedagoger uttrycker att det vanligaste sättet att informera om 

läroplansavsnittet ”Förskola och hem” är på de traditionella föräldramötena. Hälften av 

dem gör detta även under utvecklingssamtalen. Andra informationstillfällen är 

inskolningstiden, i veckobrev/månadsbrev och i dokumentationer på förskolans väggar. 
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6.1.2 Informationen gällande läroplanens övriga mål och riktlinjer 

Föräldrar 

Hälften av föräldrarna är eniga om att informationen, gällande läroplanens övriga mål 

och riktlinjer, ges på förskolans föräldramöten. Några anser att månadsbrevet är ett bra 

sätt, för detta ändamål. I detta sammanhang betonas även vikten av att få dessa på sitt 

modersmål, då det ger förutsättningar för de som inte förstår svenska att bli delaktiga 

och att kunna påverka sina barns vardag. En förälder skriver, utifrån egen erfarenhet:

  
 Jag hjälpte en gång en annan förälder som inte kunde någon svenska 

som var helt överlycklig för att hon äntligen förstod vad det var som 

hände på dagarna och vad som stod i brevet.  

 

Pedagoger 

När det handlar om att skapa möjligheter för föräldrar att ta del av förskolans övriga mål 

och riktlinjer, anser hälften av pedagogerna att detta görs genom information på 

förskolans föräldramöten. Några beskriver forum som veckobrev/månadsbrev, 

dokumentationer på förskolans väggar, dokumentationer som är särskilt riktade till 

föräldrar och genom dialogen i vardagen. Det finns även de som ger informationen i 

utvecklingssamtalet, på aktivitetstavlan och i verksamhetspärmen. Att översätta 

informationen till de modersmål som är aktuella ser pedagogerna som betydelsefullt. 

Detta för att kunna ”skapa rätt förutsättning för alla människor oavsett hemspråk”, som 

en av dem uttrycker det. Ett par pedagoger är dock lite fundersamma över hur detta ska 

gå till. 

 
6.1.3 Dialogen och relationen 

Föräldrar 

Att få information och att pedagogerna tar sig tid att lyssna är två aspekter som föräldrar 

ser som betydelsefulla, för att kunna vara delaktiga och kunna ha inflytande på 

förskolan. De pratar gärna med pedagogerna vid lämning och vid hämtning. Dialogen 

kan då handla om barnets välmående och dagsform, om nya utmaningar för barnet och 

om barnets utveckling. Flera vill även få information om allt som händer i 

verksamheten och hur barnet fungerar i dessa aktiviteter, vilket uttrycks på följande sätt: 

”hur de jobbar så att alla ska känna sig trygga och välkomna” och ”att se hur 

verksamheten är uppbyggd och vad som händer där och hur miljön är utformad både 

inne och ute. Att få en inblick i vad som händer på förskolan via dokumentationer till 

exempel”.  

 

Ett par föräldrar känner en viss tveksamhet över om pedagogerna verkligen har tid att 

lyssna, när de vill ta upp något om sitt barn eller något om verksamheten och en av dem 

skriver ”Ja, jag tror det. I viss mån då känner jag skillnaden via bemötande, då språket 

(kanske) är ett hinder”. En förälder uttrycker att det skulle vara ännu bättre om det fanns 

fler pedagoger tillgängliga under tider då många föräldrar hämtar samtidigt och belyser 

att det bör ges möjlighet för alla föräldrar att få ta emot och kunna ge information, 

oavsett vilken tid man hämtar eller lämnar. Detta för att kunna prata om dagen och för 

att kunna berätta om sådant som hänt hemma, vilket ses som väldigt viktigt. Vill man 

prata om något, som barnet inte bör höra, kan man bestämma tid för ett samtal, istället 

för att ta det vid lämning och hämtning, påpekar en förälder. 

 

För att kunna påverka vad som sker i förskolan betonar en förälder vikten av att känna 

sig ”välkommen och att pedagogerna är öppna att bjuda in mig att ställa frågor” och 

tillägger följande:  
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 Pedagogen bör lägga ner mycket tid, engagemang och kraft på att 

föräldrarna ska känna sig viktiga och delaktiga. För att exempelvis 

nya familjer och barn ska känna sig välkomna kan man till och med 

åka hem till familjen innan barnet börjar på förskolan, för att få 

information om barnet och den familjen.  

 

Pedagoger 

Pedagogerna tar upp vikten av att ta sig tid att lyssna och att informera om det som hänt 

barnet under dagen. Det finns emellertid de pedagoger som uppfattar det som svårt när 

föräldrar vill prata vid just lämning och hämtning och menar att de vid dessa tillfällen 

inte alltid har tid att lyssna och engagera sig en längre stund. Vid dessa tillfällen vill 

föräldrarna prata om hur deras barn har ätit, sovit och vem de har lekt med under dagen. 

Det är mycket åsikter om det egna barnet. Först när barnet blir äldre blir föräldrar 

intresserade av annat. Det är viktigt att ta tillvara alla olika synpunkter och i den mån 

det går använda sig av dessa i verksamheten. Om det finns behov av att prata om något 

som barnet inte bör höra kan det vara lämpligt att boka in en tid för ett samtal, vilket då 

bör följas upp efter några dagar. 
 
Pedagogerna poängterar, genomgående i enkäten, att frågor som rör föräldrasamverkan i 

mångt och mycket handlar om att bygga upp relationer och att man genom sitt 

förhållningssätt visar att man är intresserad av förälderns tankar och åsikter. Det är 

också av betydelse att berätta för föräldrarna att de är viktiga för verksamheten och 

specialister på sitt egna barn. En av dem skriver: 

 
Delaktighet är något relativt beroende på vem man frågar. Jag tror att 

delaktighet är något som sker i samspel med andra människor och att 

det är svårt att bli delaktig av sig själv om det inte finns en tillåtande 

inställning, ett tillåtande mottagande från motparten/motparterna. 

Genom att tillåtas att bli delaktig och genom det samspel som sker tror 

jag att det leder till utveckling på olika sätt. Delaktighet kan anta olika 

skepnader, det kan handla om att få uttrycka tankar och åsikter som 

leder till en påverkan. 

 

De flesta ser det som sitt uppdrag och sitt ansvar att motivera och ”öppna upp” för 

föräldrarna, så att de blir delaktiga av egen fri vilja. Ett fåtal vill att detta ansvar ska 

delas lika mellan förskola och föräldrar.  

 
6.1.4 Delaktigheten och inflytandet i praktiken 

Föräldrar 

Trots att flertalet känner att pedagogerna ger sig tid att lyssna så upplever de inte att 

pedagogerna fullt ut tar tillvara på deras synpunkter, åsikter och idéer. En förälder 

skriver att ”pedagogerna har svårt att möta andra människor med ett annat språk och 

känner osäkerhet över hur de ska kommunicera”. Någon annan ser det som en 

självklarhet att deras tankar tas tillvara och att detta sker i den dagliga kontakten, utan 

att man tänker på det och ett fåtal uppfattar att pedagogerna ibland tar tillvara deras 

synpunkter, vilket de också sett tecken på.  

 

Pedagoger 

En tredjedel av pedagogerna uttrycker att de ger sig tid att lyssna, men att de inte fullt ut 

tar tillvara på föräldrarnas synpunkter, åsikter och idéer. Mer än hälften av svaren visar 

att de är överens om tillvägagångssätt när en förälder kommer med en synpunkt. Detta 

synliggörs på följande sätt ”Kommer föräldrar med någon idé eller synpunkt pratar jag 

med mina kolleger och sedan diskuterar vi om det är något vi kan ta till oss och 



  
 

23 

 

genomföra eller tänka på”. ”Genom dialog med föräldrarna, månadsbrevet, informerar 

vi kring vårt arbete. Detta leder till synpunkter och idéer från föräldrar som vi tillvaratar 

och utvecklar. Därefter skriver vi mål och målkriterier som vi sedan utvärderar”. 

 

Detta utvecklas närmare i enkätfrågan på vilka sätt och i vilken mån föräldrar får vara 

med och ha inflytande och påverka verksamheten, vilken visar att de flesta pedagoger 

inte har några konkreta svar att ge. Exempel på det är beskrivningar som ”Att de får 

komma med förslag och synpunkter och att vi som pedagoger gör vårt bästa för att 

tillgodose föräldrarna”, ”Vi känner oss nöjda just nu, men allt kan förändras”, ”Inom 

ramen för Lpfö och våra styrdokument”, ”Svår fråga har inget bra svar”, ”De är mycket 

nöjda, så sammanfattar vi svaren vi fått när vi frågat om detta”, ”Genom att informera 

föräldrarna om vad som händer”, ”Vi har haft stora svårigheter att få till stånd något 

samarbete med föräldrar angående verksamheten. Jag vill väldigt gärna det, men tycker 

att det är svårt att hitta rätt vägar att gå”. 

 

I frågan om hur mycket eller hur lite inflytande föräldrar ska få ha och vad de ska 

kunna påverka i verksamheten är pedagogerna inte överens. De svarar alla väldigt olika 

i beskrivningar som ”detta är svårt”, ”i vissa fall mer och i vissa fall mindre”, ”lagom”, 

”det beror på”, ”först behöver vi vara trygga i arbetslaget”, ”inflytande under ansvar är 

viktigt”, ”bra med en gyllene medelväg” och ”att kunna påverka verksamheten som 

förälder är svårt”. 
 
6.1.5 Hinder för delaktighet och inflytande 
Föräldrar 

I frågan om vilka hinder man som förälder kan se, med tanke på delaktigheten och 

inflytandet i verksamheten, skriver en att trots en bra kontakt med pedagogerna vill man 

inte framföra kritik och komma på kant med pedagogerna. Några av dem upplever att 

”språket är en viss oro som hindrar kommunikationen” och en uttrycker det så här:  

 
Jag tycker att föräldrarnas delaktighet inte är så lätt och rosenrött. Det 

finns vissa hinder för att kunna vara delaktig, som språket t.ex. Vissa 

dagar fick jag en känsla av att jag inte får samma bemötande på 

förskolan som andra föräldrar, då jag är invandrare. Många 

förutfattade meningar kring samhällsklasser, bakgrunder o.s.v. präglar 

tyvärr alla verksamheter. 

 

De flesta ser inga större hinder och förklarar det med att de upplever sig kunna svenska 

och på det sättet förstår de vad som händer och att de även gör sig förstådda. De som nu 

eller tidigare är/var i behov av tolk menar att de får den möjligheten/erbjudandet av 

pedagogen och att detta är positivt. En förälder påpekar: 

 
Jag har aldrig velat ha tolk, har alltid försökt att göra mig förstådd, så 

gott som jag har kunnat. Det är väldigt kränkande att alltid lämna ut 

sig till tolkar som ska få veta allt om ens liv, när man kommer till 

Sverige. Det är bättre att få alla papper översatta istället, när det 

kommer information från förskolan, för då kan man vara insatt i det 

som händer ändå. 

 

Pedagoger 

Att föräldrar inte vill ha tolk är något som även pedagogerna belyser. Deras uppfattning 

om detta är att en hel del föräldrar blir kränkta när detta föreslagits, inför t.ex. ett 

utvecklingssamtal eller inför ett föräldramöte. Å andra sidan kan det ställa till med 

problem när föräldern avböjer tolkservice, men pedagogen anser att tolk behövs för att 
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föräldern ska kunna förstå det som har för avsikt att tas upp. En av pedagogerna 

upplever att det skett en negativ förändring med tanke på servicen eller organisationen 

att ”få ut” närvarande tolkar” och säger att det idag är betydligt vanligare med 

telefontolkning. De flesta använder sig dock av tolk, där det finns föräldrar med annat 

modersmål, vilka har behov av tolk och föräldern inte avböjer. 

 

En tredjedel av pedagogerna ser inga hinder alls med att få föräldrar delaktiga och/eller 

ha inflytande och poängterar att det handlar om att prioritera och komma med idéer, 

rörande detta. Några ser politik och ekonomi som hinder, men förklarar inte detta 

närmare. Annat som kan försvåra ett samarbete är föräldrars brist på tid och intresse för 

verksamheten eller när de har en alltför stor tillit till pedagogernas kompetens. 

Ytterligare faktorer kan vara rädsla för att lägga sig i och att de därför inte ”vågar” delge 

oss sina synpunkter. 

 

Ett annat hinder som lyfts fram är språket. Detta förtydligas i exempel som ”brist på 

tolkar” och att den ”skriftliga informationen inte översätts”, vilket betonas som viktigt 

för att föräldrar ska kunna förstå vad som händer på förskolan. Ett fåtal lyfter även fram 

de kollegor som har ett negativt förhållningsätt, när det handlar om att samverka med 

föräldrar. Detta upplevs som ett stort hinder. ”Vi behöver lägga ner mycket tid på att 

planera och utvärdera föräldrars inflytande”, betonar en pedagog. Med tanke på att 

prioritera tid för föräldrasamverkan och att arbeta med förhållningssättet, uttrycker en 

av pedagogerna det så här: 

 
 Tiden är ett hinder. Om man skulle ha ett förskoleforum på nätet så 

krävs det att någon är ansvarig och lägger tid på det, tid som tas från 

verksamheten och som inte finns. Med enkäter och frågeformulär är 

risken att föräldrarna inte tycker att det är relevant för dem och bara 

fyller i för ifyllandets skull. 

 

6.1.6 Sammanfattning 

Föräldrar och pedagoger är i undersökningen överens om att det informerats om 

läroplanens riktlinjer, vad det gäller föräldrars delaktighet och inflytande och att detta 

till stor del har gjorts på förskolans föräldramöten. När det handlar om att få föräldrar 

delaktiga i läroplanens övriga mål och riktlinjer informerar pedagogerna om detta på de 

större föräldramötena, men pedagogerna lyfter i det här sammanhanget även upp ett 

flertal andra forum, för att nå ut till föräldragruppen. Veckobrev/månadsbrev och annan 

skriftlig information bör översättas till respektive modersmål, poängterar både 

pedagoger och föräldrar. Detta för att kunna ge alla föräldrar samma förutsättningar och 

därmed samma möjligheter att kunna medverka, få tillgång till och på det sättet sedan 

även kunna påverka, allt utifrån läroplanens beskrivningar.  

 

I arbetet med att få föräldrar delaktiga ser pedagogerna betydelsen av att både informera 

om och att ta sig tid att lyssna, på det föräldrarna har att säga. Föräldrarna håller med 

om detta och önskar att pedagogerna har tid för dem vid lämning och vid hämtning, 

vilket inte alltid pedagogerna har och vilket även föräldrarna upplever. Gällande 

föräldrars rätt att utöva inflytande, beskriver pedagogerna att de lyssnar på åsikter och 

synpunkter och att de sedan tar upp dessa för diskussion tillsammans med kollegor, för 

att sedan besluta om det är något som de bör tänka på eller om det är något som går att 

genomföra i verksamheten. Att konkretisera arbetet med föräldrars inflytande och hitta 

arbetssätt för detta upplever många pedagoger som svårt. En del av föräldrarna anser 

också att deras synpunkter inte tas tillvara, i den mån de önskar.  
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De hinder som framkommit i undersökningen är utifrån pedagogernas perspektiv: 

språkliga missförstånd, en alltför stor tillit till pedagogers kompetens, att föräldrar 

avböjer tolkhjälp, när man som pedagog egentligen anser att behovet finns och att det 

inte görs översättningar, av de skriftliga dokument, vilka är aktuella på förskolan. Det 

kan även vara brist på tid, föräldrars ointresse och pedagoger som är negativa till 

föräldrasamverkan, enligt pedagoger. Även föräldrar ser hinder i det språkliga och det 

finns de som är rädda för att framföra kritik, eftersom man då kan ”komma på kant med 

pedagogerna”. Det kan också handla om pedagogers förutfattade meningar om 

bakgrund och/eller samhällsklasser, enligt föräldragruppen.  

 

6.2 Hur ser föräldrar och pedagoger på begreppen delaktighet och 
inflytande inom förskolan?  
 
6.2.1  Innebörden av begreppen delaktighet och inflytande 
Föräldrar 

När föräldrarna beskriver sin individuella syn på begreppet delaktighet är det flera av 

dem som betonar vikten av att ha en bra dialog, mellan sig och pedagogerna. En av dem 

förklarar att en ”bra dialog skapar förtroende vilket i sin tur kan bidra med att 

föräldrarna känner sig delaktiga och ges inflytande”. I den dagliga dialogen är det 

betydelsefullt att kunna framföra sina tankar och åsikter, ge idéer och kunna påverka 

förskolans verksamhet, anser föräldrarna. Många ser kontakten mellan pedagog och 

förälder som väldigt betydelsefull vilket uttrycks så här: 

 
Det viktigaste för mig är ett gott bemötande, hur man behandlar oss 

som är från andra länder och med andra kulturer, att vi känner att vi 

har samma värde som svenska föräldrar. Tänk om vi bara kunde tänka 

på varandra som att vi alla är människor och respektera att vi tänker 

olika och prata mer om det än vad vi gör. Viktigt med en vilja att 

försöka förstå varandra och försöka sätta sig in i hur andra människor 

tänker och kunna mötas på halva vägen. Om barnen ser att vi kan 

samarbeta då blir de trygga tror jag och då är jag delaktig.  
 

Att vara delaktig innebär också att, som förälder, visa intresse för barnens nya 

kunskaper och deras personlighet. Om man är delaktig får man mycket kunskaper om 

hur det fungerar i Sverige, på köpet, eftersom regler och pedagogers arbetssätt skiljer 

sig mellan olika länder, menar en förälder. Om vi förstår, får information och lär känna 

pedagogerna kan vi vara delaktiga, poängterar en annan. På det sättet känner vi oss 

också viktiga och med i verksamheten. 

 

Begreppet inflytande innebär för föräldrar att kunna framföra sina åsikter och kunna 

vara med och påverka, vilket en förälder uttrycker på följande sätt, ”det är inte bara 

bestämt hur saker och ting ska fungera runt barnen. Det är en demokrati”. Här belyses 

även vikten av att vara aktiv. En av föräldrarna ger oss exempel på vad hon/han kan 

tänka sig att ha inflytande över, vilket innebär att kunna påverka inne- och utemiljön vid 

renovering, inköp av leksaker och matpolicyn. En annan förälder tror att det är mest i 

samarbetet omkring vad barnet behöver träna och utveckla, som man kan vara med och 

påverka, däremot inte hur verksamheten utformas. Det är ändå viktigt att kunna 

framföra sina synpunkter och åsikter om verksamheten och dess innehåll, menar samma 

förälder.  
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Pedagoger  

Pedagogernas uppfattning om begreppet delaktighet skiljer sig åt. Det är ungefär lika 

många som anser att det betyder information, som ”att kunna påverka”. Det finns även 

de som anser att det både betyder information och påverkan. Två av dem kopplar 

innebörden till ”relationen mellan pedagog och förälder” och menar att det åligger 

pedagogen att skapa ett intresse och en villighet hos föräldrar att hjälpa till. Ytterligare 

exempel kan sammanfattas med att ”vara med i verksamheten” eller ”ha ett värde för 

verksamheten”, vilket då även kan jämföras med flera föräldrars syn på saken.  

 

När pedagogerna svarar på frågan som gäller innebörden av begreppet inflytande, anser 

mer än hälften av dem att delaktighet och inflytande faktiskt hänger ihop. Skillnaden, 

menar några, är att inflytande innebär en större påverkan och är ”något mer konkret” än 

att bara vara delaktig. Ytterligare några anser att inflytande innebär att vara så insatt så 

detta motiverar en att komma med åsikter och att delaktighet, vilket i sin tur skapar 

inflytande. Det finns även här exempel på pedagoger som poängterar att inflytande 

handlar om ett samspel, där man ”blir lyssnad på och respekterad vad det gäller åsikter, 

uttryckandet av dessa samt att dessa ges betydelse”. Att vara med en dag på förskolan är 

ett bra sätt för föräldrar att få möjlighet till inflytande. På det sättet får de insyn och 

genom den ges sedan möjlighet att komma med synpunkter som rör barnet och/eller 

verksamheten. När det gäller hur mycket inflytande föräldrar ska få ha, skriver en av 

pedagogerna:  
  

 Svårt, vet inte om vi kanske på förskolan inte inbjuder till inflytande 

och delaktighet tillräckligt tydligt. Vill vi att föräldrarna ska vara 

med??? Eller om vi vill det i så fall hur mycket?? Är föräldrarna 

tillräckligt insatta i läroplanen för att vara delaktiga och ha inflytande 

över hur den pedagogiska planeringen läggs upp. För vi måste ju 

kunna stå för den verksamhet som vi erbjuder på förskolan och vi har 

det ped. ansvaret. Gäller att vi på förskolan tänker igenom vad 

läroplanen menar med delaktighet, inflytande. 

  

En annan ser detta som en demokratisk fråga och förklarar för oss:  

  
 Delaktighet och inflytande ska vara möjligt för ALLA föräldrar oavsett 

förutsättningar. Det är förskolans uppgift att hitta former för detta. 

Delaktighet o inflytande kan se olika ut för föräldrar. Men ALLA ska ges 

möjlighet 

 
6.2.2 Sammanfattning 
Under den här frågan har flera av föräldrarna beskrivit hur de ser att begreppen kan 

konkretiseras i vardagen. De betonar dialogen och kontakten med pedagogen som 

viktig, för att känna sig delaktig och kunna ha inflytande. Här framförs även åsikter som 

handlar om värderingar, bemötande, förhållningssätt, att vara aktiv som förälder och att 

kunna framföra synpunkter, om både sitt barn och om verksamheten. Flera av 

pedagogerna menar att begreppen delaktighet och inflytande hänger samman och det är 

svårt att skilja dem åt. De har i motsats till föräldrarna skrivit mer om innebörden i 

själva begreppen än hur man arbetar med dem. Exempel på detta är: information, insyn, 

att kunna påverka, komma med synpunkter, vara med på förskolan. Men det finns även 

några pedagoger som kopplar ihop begreppen med termer som samspel, relationen, 

demokrati och ”att ha ett värde för verksamheten”, i likhet med föräldrarna. 
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6.3 På vilket/vilka sätt önskar föräldrar bli delaktiga och få inflytande 
i verksamheten?  
 
6.3.1 Samarbetsforum 
Föräldrar 

Utifrån de samarbetsforum som för närvarande finns på enheten, anser många föräldrar 

att utvecklingssamtalen skapar möjlighet för dem att bli delaktiga och att kunna få 

inflytande. Några vidareutvecklar det och förklarar att man genom dessa samtal får en 

insikt om hur barnen är på förskolan och om deras utveckling. Här får man också veta 

hur pedagogerna arbetar och syftet med de olika aktiviteterna. Det är också i detta 

forum som föräldrar upplever att de helst tar upp sina tankar och sina åsikter och en av 

dem menar att detta är det enda forum där man skulle kunna få fram sina åsikter, men 

att det här bara pratas om det egna barnet. 

 

Ett flertal ser även föräldramöten som samarbetsforum, för delaktighet och inflytande, 

utan att utveckla detta vidare. De vill här uppmärksamma pedagogerna på att det, av 

flera orsaker, skulle vara mycket bättre att få träffas och sitta i små grupper, än på de 

stora vanliga föräldramötena. Detta och lite andra funderingar, angående möjligheter för 

delaktighet och inflytande, beskrivs på följande sätt:  

  
De stora vanliga föräldramötena är inte bra, där det bara är svår 

information. Det är mycket bättre med drop-in-kaffe, där man sitter 

och pratar med några av föräldrarna eller möten i mindre grupper. Då 

är det lättare att säga vad man vill och tycker och ha trevligt 

tillsammans. Det behöver inte vara så allvarligt mer lättsamt och lätt. 

På lättare svenska. Utvecklingssamtalen är också bra. Jag vet att det är 

många som tycker så. Det är väldigt svårt att prata i den stora gruppen 

om man inte är säker på språket.  

 

Det betonas att i ”tamburkontakten”, dvs. den dagliga kontakten vid lämning och 

hämtning, sker viktiga möten, där det ges tillfälle för samtal. ”Bra dialog skapar 

förtroende vilket i sin tur kan bidra med att föräldrarna känner sig delaktiga och ges 

inflytande”.  

 

Det är flera som lyfter fram att de vill vara delaktiga och att de vill vara med och 

påverka. Den aktivitet som anses skapa mycket delaktighet är de gemensamma som 

anordnas för hela familjen. Denna sort borde det vara mer av, skriver en förälder. Drop-

in-stunder är också tillfällen då man på ett trivsamt sätt får möjlighet till insyn i 

verksamheten. Det föreslås att man skulle kunna ha detta en gång i månaden, mellan 

klockan 14-17 och att det då skulle finnas möjlighet att sitta och prata med personalen.  

  

Pedagoger 

Av pedagogerna uppger drygt hälften att det är vid utvecklingssamtalen som de ger 

föräldrar möjlighet till delaktighet och inflytande. Det är här viktigt att visa intresse för 

det som tas upp, för ”vi kan inte kräva att föräldrarna är delaktiga och vill ha inflytande 

om inte vi visar att vi är intresserade av deras tankar och åsikter”. Det här 

förhållningssättet gäller inte bara vid utvecklingssamtalen, utan även i andra 

samarbetsforum. En annan upplever att ”Vid utvecklingssamtalen ges föräldrarna stor 

möjlighet att påverka men det finns nästan aldrig några tankar kring förskolan och dess 

verksamhet”. 
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Föräldramöte uppges vara ett forum där föräldrar får möjlighet till delaktighet och 

inflytande över verksamheten. Här föreslås att de behöver genomföras i mindre grupper, 

för att skapa bättre förutsättningar för föräldrar att våga prata. Några pedagoger har 

också andra funderingar om föräldramötenas utformande och innehåll, vilka beskrivs 

under avsnittet ”Nya tankar och förslag”.  

 

”Tamburkontakten” anser en tredjedel av pedagogerna vara ett forum som ger möjlighet 

till dialog, där föräldrar och pedagoger kan utbyta information, förslag, idéer, tankar och 

åsikter och diskutera omkring detta. Vidare betonas familjefester som en bra mötesform 

för delaktighet, eftersom föräldrar där inte behöver känna att de ska prestera något. 

 
6.3.2 Nya tankar och förslag 
Föräldrar 

I frågan om föräldrarna har några nya tankar och förslag vad det gäller 

samverkansformer är det några som är nöjda med det som förskolan för tillfället 

erbjuder och de har inget nytt att bidra med. Men det finns även de som kommer med 

nya idéer. Ett sådant exempel är att pedagogerna ska åka/gå hem till familjen innan 

barnet börjar på förskolan. Detta för att kunna bygga upp en relation med barnet och 

även skaffa sig kunskap om både barnet och om familjen. För att skapa goda 

förutsättningar för samarbetet mellan förskolan och hemmet, menar en förälder att 

utvecklingssamtalen ska ligga i början eller senast i mitten på terminen och att tiden för 

detta bokas i samråd. Detta för att på ett gemensamt sätt kunna stötta barnet i sitt 

lärande och i sin utveckling, speciellt om det är några svårigheter omkring barnet.  

 

Pedagoger 

När samma fråga ställs till pedagogerna är ett förslag att ta reda på/inventera vilken 

samarbetsform och vilket inflytande föräldrar föredrar och att detta bör genomföras med 

enkätfrågor, till samtliga. För att alla ska ha möjlighet att ge sin syn på saken, måste 

enkäten översättas på samtliga modersmål, som är aktuella i enheten. Resultatet från 

dessa ska i sin tur ligga till grund för det fortsatta arbetet.   

 

All skriftlig information måste översättas till föräldrarnas modersmål, menar flera av 

pedagogerna, eftersom det annars finns risk för att föräldrar med annat modersmål 

hamnar i skymundan. De nuvarande föräldramötena behöver också förändras eller/och 

få en annan utformning. I svaren presenteras flera exempel på detta, som t.ex. skapande 

aktiviteter, föreläsningar och workshops. Ytterligare ett förslag är att bilda 

planeringsgrupper, vilket innebär att några föräldrar i taget tillsammans med en pedagog 

planerar en aktivitet, som sedan genomförs tillsammans med de andra föräldrarna och 

pedagogerna. En pedagog tar också upp att det bör vara fler prestationslösa 

mötesformer, som drop-in-fika och familjeträffar. 

 

Föräldrar kan bjudas in till förskolan innan inskolningen, för att på ett kravlöst sätt få 

insyn i förskolans värld och även för att kunna delge pedagogerna sina förväntningar 

och tankar. Vid detta tillfälle bör också ges möjlighet att låta föräldrarna berätta hur de 

tänker runt delaktighet och inflytande och på vilket sätt de önskar samverka. En annan 

önskan är att föräldrar, efter inskolningen, fortsätter att vara med på förskolan, minst en 

gång per termin och på det sättet få en fortsatt och kontinuerlig insyn i verksamheten. 

Vidare ges förslag på att starta diskussionsforum/informationsforum på nätet och att ta 

tillvara det mångkulturella och mångfalden i området. Exempel på detta är temakvällar 

om olika länder, traditioner eller andra aktuella ämnen. Flera pedagoger nämner också 

att låta föräldrar träffas och diskutera i smågrupper, om saker som handlar om barnens 
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vardag, hemma och på förskolan. En pedagog beskriver en sorts samarbetsform i 

mindre grupp, på följande sätt.  ”Schemalagda, obligatoriska föräldraträffar med ca 3 

familjer och 2 personal. Man rullar hela året”. När föräldrar ges möjlighet till 

samverkan i mindre grupper skapas en trygghet som underlättar för dem att uttrycka 

sina tankar och idéer, anser en pedagog. 

 

Flera av pedagogerna belyser vikten av att mötas i pedagogiska diskussioner och 

samtala kring föräldrars delaktighet och inflytande. Detta görs redan i viss mån, men 

som en skriver så skulle resultatet av detta behöva bli ännu mer konkret. Det påtalas att 

detta är ett viktigt ämne, för alla inblandade parter och att pedagogerna därför behöver 

 
enas om vad begreppen delaktighet och inflytande på förskolan 

innebär då dessa begrepp kan innebära så otroligt olika saker beroende 

på vem du frågar. Det är också viktigt att vi gemensamt enas om hur 

vi på olika sätt kan få möjligheten att utöva ovanstående. 

 

För att pedagogerna ska vara överens och ha samma grund att utgå ifrån föreslås att 

föräldrars delaktighet och inflytande behöver diskuteras i början av varje termin. På det 

sättet hamnar förhoppningsvis fokus på föräldrarnas roll och inte på fel saker, vilket inte 

är helt ovanligt, enligt en pedagog.  

 
6.3.3 Sammanfattning  

Föräldrarna är av den åsikten att utvecklingssamtalen är det forum som skapar möjlighet 

för dem att bli delaktiga och att få inflytande. Det är i detta forum som de upplever sig 

kunna lyfta sina tankar och sina åsikter. En förälder anser till och med att det är det enda 

tillfälle, för detta ändamål, men att det bara pratas om barnet. Även några pedagoger 

belyser innehållet på utvecklingssamtalen och menar att föräldrarna här har stora 

möjligheter att påverka, men att föräldrar inte gör detta. Deras uppfattning är att 

föräldrar nästan aldrig har några tankar kring förskolan och dess verksamhet. 

Föräldramöten är ett annat forum som många föräldrar uppfattar ger dem möjlighet till 

delaktighet och inflytande, om de bara vore i mindre grupper och inte som de stora 

traditionella. De mindre grupperna skapar bättre förutsättningar att våga prata, menar 

de. Föräldrar och pedagoger anser att föräldramötena behöver utformas annorlunda och 

de ger även konkreta förslag på detta. 

 

Det som föräldrar uppskattar och anser skapar mycket delaktighet är de mer lättsamma 

och prestigelösa aktiviteterna, där föräldrar, barn och pedagoger träffas och gör något 

gemensamt. Det är också i de här sammanhangen, som de kan tänka sig att vara med 

och påverka. ”Tamburkontakten” är viktig och ger många tillfällen till dialog och utbyte 

av information, menar både föräldrar och pedagoger. Det är vid dessa informella möten, 

som det byggs upp ett förtroende, vilket i sin tur kan bidra till samverkan. 

 

För att ge ytterligare förutsättningar för föräldrar att bli delaktiga och få inflytande, 

menar pedagogerna att de måste skaffa sig mer kunskap om på vilket sätt föräldrar 

önskar samverka, så att de utifrån det tillsammans med föräldrarna kan komma vidare. 

Detta kan ske genom en enkätundersökning, som finns att tillgå på enhetens alla 

aktuella modersmål. 
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7 Analys och diskussion 
 

I analys- och diskussionsdelens första avsnitt ”Analys och diskussion av resultat” 

kommer studiens resultat att behandlas genom att jämförelser görs mellan de bägge 

gruppernas svar, för att urskilja likheter och skillnader. Detta kommer sedan att knytas 

samman med studiens forskningsöversikt och teoretiska ramverk. Eftersom 

utgångspunkten för studiens diskussion är den analys som genomförts, har vi valt att 

under varje rubrik först presentera analysen följd av en diskussion, för att få en röd tråd 

genom resultat, analys och diskussion. Diskussionen är skriven i kursiv stil för att skilja 

den från analysdelen. I avsnittet ”Metoddiskussion” genomförs en diskussion, när det 

gäller enkätens utformning, det interna och det externa bortfallet. Slutligen redovisas 

studiens ”Pedagogiska implikationer” och det ges förslag på ”Fortsatt forskning”, inom 

fältet delaktighet och inflytande, för föräldrar med annat modersmål. 

 
7.1 Analys och diskussion av resultatet 
 
7.1.1 Informationen 
Föräldrarna i undersökningen menar att de till stor del får information rörande 

läroplansavsnittet ”Förskola och hem” på förskolans traditionella föräldramöten och i de 

kontinuerliga månadsbreven. Det här överensstämmer med pedagogernas svar angående 

informationen gällande detta område. När det handlar om att informera/ha fått 

information om läroplanens övriga mål, riktlinjer och innehåll sker detta på liknande 

sätt som ovanstående område, utom på en punkt där det skiljer sig mellan föräldrar och 

pedagoger. Pedagogerna lyfter även fram den information som föräldrarna får genom att 

titta på eller läsa de dokumentationer, vilka finns uppsatta på förskolans väggar, i 

barnens pärmar och i verksamhetspärmen.  Dessa sätt att informera/bli informerad är 

inget som föräldrarna över huvud taget nämner i enkäten.   

 

Pedagogerna betonar att informationen är viktig, för att man som förälder ska kunna 

vara delaktig och kunna påverka. Detta kan förstås utifrån Bouakaz (2009), Elmeroths 

(1997), Flisings m.fl. (1996) och Skolverkets (2010) tankar om vikten av att ge föräldrar 

kunskap inom området. Bouakaz (2009) diskuterar även de negativa konsekvenser som 

blir följden när föräldrar med utländsk härkomst inte har/får någon kunskap om det 

svenska förskole- och skolsystemet, vilket innebär svårigheter att utveckla goda 

samarbetsrelationer, mellan förälder och pedagog. Föräldrar och pedagoger är i 

undersökningen överens om att begränsade kunskaper i det svenska språket och 

avsaknaden av skriftliga översättningar på modersmålen, med avseende på information, 

vägledning och rådgivning, är hinder som försvårar delaktigheten och inflytandet, i 

barnens vardag på förskolan/skolan. Detta är en aspekt som även Bouakaz (2009) 

belyser.  

 

Att informationen, gällande området ”Förskola och hem”, når fram till föräldrar är 

positivt, eftersom det enligt forskning är en av grundförutsättningarna till föräldrars 

delaktighet och att kunna ”ta vara på sina rättigheter och motsvara de krav skolan 

ställer på dem som föräldrar” (Tallberg Broman & Holmberg 2007:68). Å andra sidan 

är resultatet inte förvånande, eftersom den aktuella föräldragruppens informanter kan 

så pass mycket svenska att de mer eller mindre följer med i månadsbrev och vid 

föräldramöten. Detta går inte jämföra med de föräldrar som inte behärskar någon 

svenska alls och som därför är i mycket större behov av översättningar och tolkningar, 

på sina respektive modersmål.  
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Ytterligare en aspekt är föräldrarnas positiva upplevelse av att ha fått den information 

som krävs för att kunna vara delaktig och inflytelserik. Den upplevelsen/uppfattningen, 

menar vi, är personlig, relativ och kan skilja sig både mellan föräldrar och mellan 

föräldrar och pedagoger, eftersom de aktuella föräldrarna bär med sig helt andra 

erfarenheter, kunskaper och förväntningar än de pedagogerna har. Flera av 

undersökningens föräldrar har växt upp i andra länder, i andra kulturer och i andra 

skolsystem, där föräldrar har en helt annan roll i systemet än den som pedagogerna här 

är vana vid. Därför blir det av betydelse att förskolans pedagoger är medvetna om 

detta, är nyfikna, engagerade, försöker sätta sig in i de olika synsätt och perspektiv 

föräldrar bär med sig och framförallt inte tar något för givet. Om pedagoger och 

föräldrar kan mötas ”där” kan det med all säkerhet byggas relationer som utmynnar i 

delaktighet och inflytande, utifrån en gemensam plattform.  

 

I avsnittets analys belystes, från pedagogers sida, både vikten av att informera om 

läroplanens mål och innehåll och även de språkliga hinder som försvårar detta. Med 

anledning av den här problematiken ställer vi oss frågan om läroplanens intentioner 

(Skolverket 2010) och Erikssons (2004) tankar om partnerskapet och om föräldrar som 

aktiva aktörer i utbildningspolitiken praktiskt går att genomföra, eftersom det inte ges 

resurser till att överbrygga dessa språkliga hinder. Att ha kunskap om läroplanens mål 

och riktlinjer är grundläggande för att utveckla nära samarbetsrelationer mellan 

föräldrar och pedagoger. Föräldrarna i undersökningen uppfattar inte de 

dokumentationer som finns uppsatta på förskolans väggar och i verksamhetspärmen 

som information gällande läroplanens övriga mål och riktlinjer. Detta betyder att 

pedagogerna behöver vara ännu mer tydliga med dess innehåll och dess syfte. 

 
7.1.2 Relationen och dialogen 
Att relationen och dialogen mellan föräldrar och pedagoger är viktig, påtalar både 

föräldrar och pedagoger i undersökningen. Alfakir (2010) skriver om betydelsen av att 

skapa goda relationer med föräldrar och då speciellt på mångkulturella förskolor. För att 

nå dit, menar pedagogerna i undersökningen, krävs det ett förhållningssätt där 

pedagogen visar ett äkta intresse för föräldrarnas tankar och åsikter. I resultatet 

framkommer också att det finns behov av och tankar om att kunna mötas och skapa 

relationer redan innan barnet har börjat på förskolan. En förälder ger som förslag att 

pedagogerna kommer hem till familjen innan inskolningen, där de får information om 

barnet och lär känna familjen. På det viset skulle föräldrarna känna sig viktiga och 

delaktiga. Att detta är positivt påtalar även Ellneby (2007) och betonar betydelsen av att 

ha med sig tolk för att få bästa möjliga kontakt med föräldrarna.  

 

Både föräldrar och pedagoger ser den dagliga kontakten, ”tamburkontakten”, som ett 

bra tillfälle för dialog och information och menar att det i den kontakten byggs upp 

förtroenden och relationer. När detta fungerar ges föräldrar förutsättningar för 

delaktighet och inflytande, menar både föräldrar och pedagoger. Grupperna är också 

överens om att tiden inte alltid räcker till, i den mån de vill prata vid lämning och 

hämtning, av olika anledningar. Redan i Pedagogiskt program för förskolan 

(Socialstyrelsen 1987) påtalas samtalet och den dagliga kontakten som viktig, för ett 

gott samarbete, mellan föräldrar och pedagoger. En av föräldrarna har ett förslag som 

skulle underlätta i dialogen och i relationen, vilket är att kommunen skulle anställa fler 

pedagoger med annat modersmål, som skulle arbeta ute på förskolorna. Detta skulle 

även underlätta för föräldrar med annat modersmål att lära känna de andra pedagogerna, 

de andra föräldrarna och det skulle även bli lättare att komma in i det svenska samhället. 

Bozarslan (2001) anser att pedagoger med annan kulturell bakgrund, ”kulturtolkar”, 
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lättare kan stödja dessa föräldrar och vara en länk mellan den svenska kulturen och 

deras egen kultur. 

 
Samarbete handlar om att bygga relationer och för att få till de ”goda” relationerna 

måste pedagogerna vara införstådda med att deras syn på föräldrars delaktighet och 

inflytande, förhållningssättet och bemötandet har mycket stor betydelse. Är inte 

pedagogerna medvetna om detta kan det få ödesdigra konsekvenser i de fall föräldrar 

inte känner sig lyssnade på och respektfullt bemötta, vilket visat sig i undersökningen. 

En av föräldrarna har en känsla av att det är skillnad i bemötandet mellan 

henne/honom och de som inte har annat modersmål och föräldern funderar över om det 

kan bero på språket. Oavsett vilket så ska ingen behöva känna så, pedagogerna måste 

vara professionella och kunna möta alla föräldrar ”lika men ändå olika”, dvs. utifrån 

var och ens bakgrund, förutsättningar och behov. En annan förälder som också tänker i 

dessa banor, uttrycker det så här ”Tänk om vi bara kunde tänka på varandra som att vi 

alla är människor och respektera att vi tänker olika och prata mer om det än vad vi 

gör”. ”Att behandla alla föräldrar som likvärdiga är enda sättet att skapa förtroende 

och förstärka samarbetsviljan hos dem vi möter” (Alfakir (2004:29). Pedagoger och 

arbetslag som är medvetna om detta och har ett förhållnings- och arbetssätt som stödjer 

ovanstående tankar har också en större chans att få föräldrar delaktiga och 

inflytelserika. 

 

Enkätsvaren visar att ”tamburkontakten” är ett mycket viktigt tillfälle för föräldrar att 

ta upp sina tankar och åsikter och därför menar vi att pedagogerna bör ta detta i 

beaktande, när de planerar sitt schema. På det sättet skulle det ges bättre 

förutsättningar till ett individuellt bemötande och möjlighet till muntlig information från 

bägge parter, vilket Bozarslan (2001) betonar som oerhört viktigt, för föräldrar som 

inte tidigare mött den svenska förskolekulturen. Att göra förändringar i pedagogernas 

schema, med syftet att ha mer pedagoger på plats vid de tider när många föräldrar 

lämnar och hämtar samtidigt skulle kunna vara ett konstruktivt sätt att i förlängningen 

öka förutsättningarna till delaktighet och inflytande. Något som verkar svårare att 

förändra och/eller utveckla, för de enskilda pedagogerna och arbetslagen, är de 

språkliga barriärerna.  Här verkar det inte finnas de resurser som krävs för att kunna 

ge föräldrar med annat modersmål möjlighet att muntligt och kontinuerligt framföra 

sina synpunkter angående sina barn och verksamheten, samt få den muntligt dagliga 

responsen från pedagogerna. Hur detta skulle kunna förändras och göras bättre borde 

vara en fråga för kommuner och politiker, då det står i läroplanen att alla föräldrar ska 

ges möjlighet till delaktighet och inflytande.  

 
7.1.3 Delaktigheten och inflytandet i praktiken 

När det handlar om att utöva inflytande i praktiken anser föräldragruppen att detta 

innebär att ”framföra sina åsikter” och att ”kunna vara med och påverka”. Det finns 

också de som anser att detta ”handlar om demokrati” och är ”ett sätt att integreras i det 

svenska samhället”.  Det föräldrarna här uttrycker är en önskan och en strävan efter att 

få vara delaktiga både i verksamheten och i samhället och att kunna påverka det som 

sker på förskolan. Det är viktigt att samarbeta med och engagera föräldrar med utländsk 

härkomst i det pedagogerna gör på förskolan (Bouakaz 2009). Även Ellneby betonar 

betydelsen av att ”föräldrarna förstår vår pedagogik[…]de ska vara involverade i allt vi 

gör med deras barn, och vi vill att de ska vara aktiva. Så fort vi inför något nytt tar vi 

med föräldrarna i processen” (2008:119). 
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När vi i enkäten frågar pedagogerna hur de tar tillvara föräldrars åsikter, synpunkter 

och idéer och förverkligar dem i den dagliga praktiken, beskriver flera av dem att de tar 

med sig synpunkterna till sina respektive planeringar och där diskuterar om det är något 

de kan genomföra eller tänka på. En del pedagoger är väldigt öppna för att få med 

föräldrarna i arbetet och dela ansvaret med dem, vilket kan kopplas till Erikssons (2004) 

partnerskap. Det finns också pedagoger som vill gå en gyllene medelväg. Några av dem 

hänvisar till sin profession, ett huvudansvar, en osäkerhet om föräldrar verkligen är 

tillräckligt insatta när det gäller det pedagogiska uppdraget, vilket visar en ståndpunkt 

utifrån ett isärhållande, mellan pedagoger och föräldrar, enligt Eriksson (2004). 

 

I frågan om hur föräldrars inflytande ska konkretiseras i den praktiska vardagen råder 

det dock en osäkerhet bland pedagogerna, vilket visas genom bortfallet i två av enkätens 

frågeställningar. Dessa frågeställningar berör på vilket sätt pedagogerna ger föräldrarna 

möjligheter till delaktighet och inflytande över verksamheten (ca 50 % bortfall) och 

pedagogernas tankar om nya förslag och idéer, vad det gäller detsamma (ca 30 % 

bortfall). Det finns även en osäkerhet bland föräldrar om hur mycket och i vilka frågor 

de kan/ska påverka, vilket visas när de i svaren efterlyser information om detta och när 

de beskriver att pedagogerna lyssnar på dem, men inte alltid tar tillvara på deras 

synpunkter och åsikter. Det uttrycks också att pedagogerna inte alltid har tid, när 

föräldrarna vill prata vid lämning och vid hämtning. I föräldrarnas svar är det emellertid 

svårt att se om de uppfattar sin roll gentemot pedagogerna som ett partnerskap eller som 

ett isärhållande (Eriksson 2004).  

 

Med tanke på det föräldrarna ovan beskrivit, verkar det som om inflytandet många 

gånger ”stannar” där, i planeringsrummet. En orsak till det kan vara att arbetslaget är 

oense om hur mycket och på vilka sätt föräldrar ska vara delaktiga och kunna utöva 

inflytande. En annan orsak kan vara att föräldern inte har rätt förslag eller idéer 

(Flising m.fl. 1996:155). Det förslaget, som föräldern kommer med, kanske inte riktigt 

stämmer överens med pedagogernas sätt att se på saken, vilket kan resultera i att 

åsikten inte tas tillvara eller att föräldern anses som besvärlig. Detta trots att 

läroplanen säger att ”Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till 

delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den 

pedagogiska planeringen” (Skolverket 2010:13) och trots att läroplanen betonar 

pedagogernas ansvar att ge föräldrar kunskap om dess mål och dess innehåll 

(Skolverket 2010).  

 

Enkätsvaren visar också att det inte alltid är så enkelt för föräldrar och pedagoger att 

ingå i ett partnerskap och vi kan, i enlighet med Eriksson (2004), se och förstå vilka 

olika utgångspunkter det blir i partnerskapet, utifrån vilket perspektiv man väljer att ta, 

som pedagog. Därför är det betydelsefullt, precis som många pedagoger också 

föreslagit, att arbetslaget lägger ner mer tid och ett större engagemang på att diskutera 

vad föräldrars delaktighet och inflytande verkligen innebär i praktiken s.k. pedagogiska 

diskussioner. Syftet med dessa är att lyfta fram pedagogers individuella tankar och 

åsikter, få en samsyn i arbetslaget, ett gemensamt perspektiv och ett gemensamt 

förhållningssätt, i arbetet med att få föräldrar med annat modersmål, mer delaktiga och 

ge dem mer inflytande, i sina barns vardag på förskolan. Alfakir betonar att det då från 

pedagogernas sida krävs en vilja av ”att arbeta med de egna föreställningarna och 

sätta ord på sin egen syn på föräldrarna man möter” (2010:41). En aspekt vi även 

belyst under rubriken ”Relationen och dialogen” i analys- och diskussionsdelen.  
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Det stora bortfallet i frågor som rör hur föräldrars inflytande kan konkretiseras i 

verksamheten kan kopplas till den osäkerhet som ovan beskrivits, både utifrån 

föräldrars och pedagogers perspektiv. Då är det lättast att inte skriva någonting alls 

(Trost 2012). Det kan också tolkas som att pedagogerna faktiskt är nöjda med de 

samverkansformer, som för närvarande är aktuella på enheten. Slutligen är det alltid de 

professionellas ansvar att se till att ett positivt samarbete kommer till stånd. Därmed 

blir det också av betydelse att undersöka vad föräldrar har för tankar och förväntningar 

och som en förälder skriver: ”vi måste få veta vad vi föräldrar har för rättigheter och 

vad vi kan påverka, för annars är det inte så lätt att veta det”, vilket även Flising m.fl. 

(1996) belyser. 

 
7.1.4 Hinder för delaktigheten och inflytandet 

En förälder uttrycker att det kan vara ”svårt att vara kritisk, då man inte vill stöta sig 

med personalen, trots att vi har en jättefin kontakt”, vilket kan förstås utifrån de 

”signaler” pedagoger skickar när de är tveksamma eller ovilliga till att ta till sig eller 

genomföra föräldrars synpunkter eller önskemål, vilket vi tidigare gett exempel på. 

Även Jensen och Jensen (2008) belyser den här problematiken, som de menar var ännu 

vanligare förr, när läraren bestämde allt och föräldrar inte fick ifrågasätta. Detta har 

numera förändrats, men det är fortfarande pedagogerna som har makten och som 

ansvarar för kvalitén på samarbetet (a.a.) Författarna ger exempel på hur pedagoger kan 

öppna upp för föräldrar att framföra sina kritiska synpunkter genom att exempelvis 

säga: 

 
Nu när vi enats om att allt är bra, vill vi gärna veta om det ändå är 

något som ni tycker att vi kunde göra bättre. Något vi kunde vara mer 

uppmärksamma på? (Juul & Jensen 2003:178) 

 

Ett annat hinder, som både föräldrar och pedagoger lyfter fram, är när språket skiljer 

dem åt. En av föräldrarna skriver att ”språket är en viss oro som hindrar 

kommunikationen” och menar att föräldrar med annat modersmål, t.o.m. får ett annat 

bemötande på förskolan, vilket är en aspekt som ingen av pedagogerna belyser. De båda 

grupperna är däremot överens om att den skriftliga informationen i 

veckobrev/månadsbrev behöver översättas, för att ge föräldrar med annat modersmål 

förutsättningar till delaktighet och inflytande. Pedagogerna tar även upp bristen på 

tolkar, i vissa modersmål, vilket inte föräldrarna gör. Ytterligare ett hinder, som 

pedagogerna lyfter fram, är när föräldrar inte vill ha tolk. Detta upplever pedagogerna 

som ett dilemma, i de fall där föräldrarna avböjer men pedagogen anser att detta behövs. 

Undersökningen visar att föräldrar avböjer med anledning av att de upplever det som 

kränkande att lämna ut sig till tolkar, ”som ska få veta allt om ens liv, när man kommer 

till Sverige” (förälder). En av pedagogerna upplever att det skett en negativ förändring 

med tanke på servicen eller organisationen att få ut närvarande tolkar och säger att det 

idag är betydligt vanligare med telefontolkning, vilket hon menar är sämre.  
 

För att föräldrar inte ska känna oro inför att framföra kritik, som ovan beskrivits, 

behöver pedagogerna ha ett professionellt förhållningssätt gentemot föräldrar och 

medarbetare. Ett sådant förhållningssätt, menar vi, innebär ett ansvar för att skapa en 

tillitsfull och ömsesidig kultur, där både föräldrar och pedagoger upplever att de har 

betydelse för verksamheten. En kultur där man behandlar varandra med respekt och 

visar ett äkta intresse för den andras tankar och åsikter, även om de strider mot ens 

egna. Detta innebär att inte ta dessa personligt och inte gå i försvar utan att vara 

”öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram” (Skolverket 2010:5). 

Resultatet visar också att detta till stor del handlar om pedagogers uppfattning om hur 
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delaktiga och inflytelserika föräldrar ska få vara, vilket kan kopplas till Erikssons 

(2004) olika modeller/principer för samverkan.  

 

Föräldrar och pedagoger har i undersökningen olika uppfattningar om samarbetet med 

tolkar. Pedagogerna ser större fördelar i samarbetet med närvarande tolkar än 

telefontolkar. Föräldrar säger i många fall nej till tolkar, eftersom det känns kränkande 

att lämna ut sig.  Detta kan förstås och förklaras utifrån vår egen erfarenhet av 

närvarande tolkar kontra telefontolkar. De närvarande tolkarna är oftast släktingar 

eller bekanta med familjen. För pedagogerna är det lättare att ha en 

kommunikation/möte med närvarande tolkar, eftersom kommunikationen/dialogen även 

bygger på ögonkontakt, kroppsspråk, ömsesidighet och turtagning. Telefontolkningar 

blir därför svårare att genomföra och de är även beroende av teknik, som inte alltid 

fungerar ändamålsenligt. Vi kan alltså förstå och se bägge gruppernas olika perspektiv 

på tolkningsfrågan. Men med tanke på föräldrarnas behov av att kunna vara anonyma 

kan vi ändå se fördelar med telefontolkningar, eftersom dessa tolkningar oftast 

genomförs av tolkar som arbetar i andra kommuner. Med anledning av det blir det 

också viktigt att även pedagogerna kan se dess fördelar, eftersom det kan öka dessa 

föräldrars motivation och vilja att använda sig av tolk och i förlängningen då även 

deras förutsättningar till delaktighet och inflytande på förskolan. 

 
7.1.5 Samarbetsforum och nya tankar och förslag 

I undersökningen är föräldrar och pedagoger överens om att förskolans olika 

samverkansforum ger föräldrar möjlighet till delaktighet och inflytande och många av 

dem är nöjda med dess nuvarande former. Föräldrarna belyser utvecklingssamtalet som 

det forum där de får en insikt om både barnens utveckling och om de olika aktiviteterna 

på förskolan, vilket upplevs som positivt. Det är också i detta forum, som föräldrar 

upplever att de kan lyfta sina tankar och åsikter. Några har dock tankar om hur dessa 

forum/former skulle kunna förändras och förbättras och kommer med förslag därom. Ett 

sådant förslag handlar om föräldramöten, där både föräldrar och pedagoger är överens 

om att de bör utformas på ett annat sätt. Exempel på det är att träffas i mindre grupper, 

vilket både föräldrar och pedagoger menar skulle underlätta för samtalet och dialogen. 

Detta kan förstås i enlighet med Flising m.fl. (1996) som menar att det i mindre 

sammanhang är lättare för föräldrar att komma till tals. Det här bekräftas även av 

Alfakir (2010) som påpekar att ett sådant forum ger föräldrar förutsättningar att våga 

prata och därför är det också mycket uppskattat. 

 

Från föräldrahåll tas upp att det på utvecklingssamtalen endast pratas om barnet och inte 

om verksamheten, vilket skulle vara önskvärt. Den här beskrivningen är raka motsatsen 

till hur några av pedagogerna upplever det. Pedagogerna är av den uppfattningen att 

föräldrar inte har några tankar kring verksamheten och förskolan, vid detta tillfälle. I en 

studie om föräldrasamverkan i ett socialt utsatt område upplever dessa pedagoger 

detsamma som pedagogerna i vår undersökning, ”att föräldrarna sällan ifrågasätter eller 

visar ett djupare intresse för förskolans verksamhet” (Sandberg & Vuorinen 2007:115). 

När det gäller den här problematiken vill Bouakaz (2009) uppmärksamma pedagoger på 

att det som upplevs som ointresse kan bero på att föräldrarna, i det här fallet med 

invandrarbakgrund, inte har tillräckligt med kunskaper, om vad de förväntas samverka 

om. Därför, menar författaren, är det viktigt att ha introduktionsmöten, där pedagogerna 

kan informera om hur förskolan i Sverige fungerar. Vid dessa tillfällen kan även 

föräldrarna få möjlighet att berätta om sina tankar och förväntningar på förskolan. Att 

mötas i ett sådant forum är något som också en förälder och en pedagog tar upp i 
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undersökningen och där föräldern anser att detta första möte skulle kunna ske hemma 

hos familjen, vilket skulle kännas extra välkomnande.  

 

Att vara med en dag på förskolan är ett annat sätt för föräldrar att bli delaktig, få insyn 

och genom den ges sedan möjlighet att komma med synpunkter och idéer som rör 

barnet/verksamheten, skriver en pedagog. Detta sätt att involvera föräldrar förespråkar 

även Bouakaz (2007), när han undersöker vilka faktorer som främjar respektive hindrar 

föräldrasamverkan. Föräldrar och pedagoger är i undersökningen överens om att det 

även behöver finnas informella forum, som gemensamma fester, drop- in, tema- och 

kulturkvällar, vilket även Socialstyrelsen (1987) tar upp som tillfällen där barn, 

föräldrar och pedagoger träffas på ett lättsamt och roligt sätt, för att skapa gemenskap.  

 

För det första ser vi det som positivt att föräldrar och pedagoger uppfattar de 

nuvarande forumen som arenor för delaktighet och inflytande i verksamheten. Men det 

är också av betydelse att föräldragruppens nya tankar och förslag tas tillvara, för att 

pedagogerna ska kunna utveckla nya och annorlunda vägar för samverkan, just för 

föräldrar med annat modersmål. Med hjälp av enhetens informella forum tänker vi att 

det kan ”byggas en grund” för samarbetet mellan pedagoger och föräldrar, för detta är 

samverkansformer som flera av föräldrarna uppgett att de vill ha mer av. Att föräldrar 

uppskattar dessa möten kan höra ihop med att här behöver föräldern inte prestera 

något och här ställs det heller inte samma krav på att behärska det svenska språket. I 

andra sammanhang där det förväntas att man är med och diskuterar känner sig 

föräldern mer begränsad, om det finns språkliga hinder (Alfakir 2004). 

   

Tidigare i texten står det om vikten av att som pedagog ha kunskap om föräldrarnas och 

barnens bakgrund, m.m. och om vad denna kunskap innebär för hur, om och på vilket 

sätt det kan ske en samverkan mellan förskola och hem. Den tanke som finns med 

introduktionsmöten, i hemmet eller på förskolan, menar vi, skulle kunna skapa 

fantastiska tillfällen, där det skaffas kunskap, förståelse och insikt, från både 

pedagogers och föräldrars håll, vilket i sin tur gynnar partnerskapet (Eriksson 2004).  

Det är viktigt med kunskap och hur den kan påverka vårt sätt att se på saker och ting, 

vilket det också finns andra exempel på. Ett sådant är när pedagoger uppfattar 

föräldrar som ointresserade då de inte har några tankar kring verksamheten och 

förskolan. Utifrån den kunskap vi skaffat oss under examensarbetets gång är istället 

reflektionen den att föräldrar inte har tillräckligt mycket kunskap om vad de kan 

påverka och samverka kring, samt vilka förväntningar pedagogerna har på dem. Det 

fattas även kunskap hos pedagogerna hur de ska bära sig åt för att konkretisera de 

tankar och åsikter föräldrar ger uttryck för. Detta resonemang kan kopplas ihop med 

det vi skriver i inledningen om att pedagoger upplever det som svårt att få föräldrar 

delaktiga och inflytelserika och kanske finns en del av svaret här. Det fattas kunskap om 

vad som förväntas av föräldrar och vad det innebär att vara delaktig och ha inflytande, 

på sina barns förskola.    

 

7.2 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur föräldrarna önskar bli delaktiga och få 

inflytande i verksamheten, hur pedagogerna arbetar för att låta föräldrar få möjlighet till 

detta samt vilken innebörd begreppen delaktighet och inflytande har för föräldrar och 

pedagoger. Förhoppningen var att resultatet skulle visa hur pedagoger på förskolan kan 

förändra, förbättra och utforma samarbetsformer, så att fler föräldrar blir intresserade av 

vad delaktighet och inflytande kan innebära för dem, i den praktiska vardagen på 

förskolan. Flising m.fl. (1996) menar att för och skapa det här intresset hos 
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invandrarföräldrar krävs det att pedagogerna på förskolan finner andra vägar att gå, än 

de nuvarande.  

 

För insamling av information valdes ett frågeformulär, där föräldrar och pedagoger fick 

besvara nitton respektive tjugoen öppna frågor, genom att formulera sig med egna ord. 

Vilket undersökningsinstrument som bäst besvarar en studies frågeställningar är viktigt 

att fundera över, menar Patel och Davidsson (2011), vilket vi också gjorde. Vi kan nu 

konstatera att de öppna frågorna i enkätform resulterade i många intressanta och 

utvecklande svar, som kunde användas för att besvara studiens tre frågeställningar. Men 

så här i efterhand har vi också förstått att antalet frågor kunde minskats ner, eftersom 

flera av dem gick in i varandra. Det vi också upptäckt, med mer kunskap om ämnet och 

efter genomgång av litteratur och enkätsvar, är att det saknas några frågeställningar eller 

frågeställningar som kunde formulerats på ett annat sätt. Syftet med enkätfrågorna var 

att inom forskningsfältet öppna upp, för de tankar och de åsikter som just nu är aktuella 

på vår enhet, samt för nya idéer, vilket vi menar har uppfyllts. Den stora mängden 

frågor, samt att många, tacksamt nog, lagt ner ett stort engagemang på att svara 

utförligt, resulterade i en diger textmassa, vilken tagit mycket tid att tolka. Detta är 

ytterligare en anledning till att välja färre frågor nästa gång. Trost (2012) belyser de 

konsekvenser/svårigheter som kan uppkomma, när öppna frågor används i enkäter och 

betonar att forskare bör ha detta i åtanke. 

 

Det var ett stort externt bortfall av enkäter, från föräldrarna, vilket Patel och Davidsson 

(2011) menar är viktigt att fundera över orsaken till. Detta kan kopplas samman med att 

studien gjorts under sommarterminen och att det dröjde innan översättningarna blev 

färdiga. När till slut möjligheten kom att dela ut enkäterna var det endast några få dagar 

kvar innan flera av familjerna, med annat modersmål, gick på sina semestrar. Det var 

också ovanligt många familjer, i år, som tillbringade semestern i sina hemländer, vars 

konsekvenser blev en längre tids ledighet, än vad de annars brukar ha. Trots att det 

endast är elva föräldrar som svarat, så har det material och det underlag som kommit in, 

med både positiv och negativ kritik, gett oss många nya tankar, som kan användas i det 

fortsatta förändrings- och utvecklingsarbetet, inom det undersökta området.  En annan 

aspekt som vi också diskuterat är om resultatet sett annorlunda ut om det kommit in fler 

enkäter från de föräldrar som inte behärskar det svenska språket alls. Nu var det endast 

två av de elva föräldrarna som hade använt sig av översättningsmöjligheten. De andra 

anser sig förstå och de gör sig förstådda på svenska, i det här sammanhanget och i andra 

sammanhang på förskolan. 

 

Det interna bortfallet är större när det gäller vissa frågor och därför behöver vi fundera 

över om frågorna är otydliga eller om det möjligen var vissa frågor, som var svårare än 

andra att besvara. Trost (2012) menar att en person som är osäker och inte har en klar 

uppfattning om en fråga undviker att svara på den. 

 

7.3  Pedagogiska implikationer 
Studiens resultat ger oss en uppfattning om vad föräldrar och pedagoger anser om 

delaktighet och inflytande, i verksamheten på deras förskola. Den har även gett oss nya 

uppslag till förändringar, vilka kan användas i det kommande arbetet med att förändra 

och utveckla, inom det undersökta området. Några av dessa kommer nedan att 

presenteras. 

 

En viktig aspekt som visats i enkäten är föräldrars önskemål om föräldramötet som ett 

forum för delaktighet och inflytande, men att mötet behöver utformas på ett annorlunda 
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sätt. Det här uppmärksammar även Skolverket, som menar att pedagogerna ska ta 

”hänsyn till föräldrars olika möjligheter att delta i och påverka förskolans verksamhet 

genom att se till att det finns olika former/forum för inflytande och samverkan” 

(2005:37). Utgångspunkten blir då att pedagoger i sin kommande lärarprofession kan 

börja höstterminen med att dela ut enkäter till alla föräldrar, så att de får möjlighet att ge 

sin syn på hur föräldramöten och andra mötesforum ska utformas. Utifrån det som 

framkommit i enkätsvaren skrivs det sedan tydliga mål och målkriterier, som synliggörs 

även för föräldrarna och sedan utvärderas tillsammans med dem. I arbetet med att 

förändra mötenas utformning kan ett sätt vara att dela upp föräldrarna i mindre grupper, 

där föräldrar och pedagoger tillsammans sitter och diskuterar. Detta för att underlätta för 

föräldrar att framföra sina tankar och åsikter. Här är det viktigt att pedagogerna ser till 

att det alltid finns tolkar, för att alla ska få samma möjlighet att komma till tals.  

 

Ytterligare ett uppslag till förändring är att utveckla de informella mötesformerna, som 

till exempel drop-in. I samband med att föräldrarna kommer och hämtar och tar en kopp 

kaffe kan pedagoger och föräldrar tillsammans diskutera runt ett speciellt tema/område, 

som antingen pedagoger eller föräldrar bestämt i förväg.  Syftet med detta är att, som 

förälder, både få information om verksamheten och möjlighet till diskussion i mindre 

grupp, på ett lättsamt och opretentiöst sätt. Att pedagoger måste erbjuda olika 

samarbetsformer bekräftas av det Skolverket skriver ”För att ge föräldrarna möjlighet 

att vara med och aktivt påverka förskolans innehåll och organisation krävs att den 

pedagogiska verksamheten diskuteras under former som ger alla föräldrar möjlighet till 

reellt inflytande” (Skolverket 2005:38). 

 

Studien visar att många föräldrar vill kunna få och ge information samt framföra sina 

olika synpunkter om både barn och verksamhet, vid lämning och hämtning. Det är 

”viktigt att personalen använder den dagliga kontakten med föräldrarna till att föra 

kontinuerliga samtal om barnens trivsel, utveckling och lärande” (Skolverket 2005:37). 

För att kunna ge föräldrar möjlighet till detta menar vi att organisationen behöver ses 

över och förändras. Ytterligare en organisationsfråga är att skapa tillfällen för pedagoger 

att mötas i pedagogiska diskussioner, där pedagogerna reflekterar över sin egen syn på 

vad föräldrars delaktighet och inflytande innebär för just dem och att de blir överens om 

hur man ska ge föräldrarna bästa tänkbara förutsättningar för detta. 

 

7.4 Fortsatt forskning 
Ett förslag till fortsatt forskning kan vara att titta på de förskolor, vilka skriver tydliga, 

konkreta mål och målkriterier, när det gäller området förskola och hem och jämföra 

dessa med de förskolor som endast har otydliga mål eller inga mål alls, gällande 

området. Detta för att undersöka betydelsen av att använda sig av tydliga mål och 

målkriterier, vilket Skolverket (2010) menar är en förutsättning för att föräldrar ska ges 

möjlighet till delaktighet och inflytande. 

 

Ett annat förslag är att på ett djupare sätt undersöka konsekvenserna av och anledningen 

till att inte översätta förskolans styrdokument och övriga skriftliga dokument, som 

förskolan använder, för att föräldrar ska kunna sätta sig in i verksamheten.  Det kan, 

med anledning av det, vara intressant att även intervjua förskolechefen, som har det 

yttersta ansvaret, för att ”formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen 

utvecklas och att föräldrarna får information om förskolans mål och sätt att arbeta” 

(Skolverket 2010:16). Att intervjua någon kommunal politiker skulle också vara 

givande, eftersom det står i läroplanen att alla föräldrar skall ges ”möjligheter till 

delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den 
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pedagogiska planeringen” (Skolverket 2010:13). För ”Kommunen har ett övergripande 

ansvar att se till att förskolorna på bästa sätt kan möta de behov och utmaningar som 

finns i ett mångkulturellt samhälle” (Skolverket 2005:35). 

 

I den första planeringen av föräldraurval var vi intresserade av alla föräldrar med annat 

modersmål, en grupp som fortfarande ses som intressant att undersöka. Detta eftersom 

det i den finns föräldrar som inte alls behärskar det svenska språket.  Dessa föräldrar får 

inte heller den insyn, den information och den kunskap som krävs för att kunna vara 

delaktiga och att kunna utöva inflytande, eftersom det saknas resurser att översätta 

skriftliga dokument till alla modersmål, på den enhet där undersökningen gjorts. 
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Vi heter Ingela Tonysson-Lindeblad och Lise-Lott Trägårdh och 

utbildar oss till lärare på Linnéuniversitetet i Växjö. I vår utbildning 

ingår det att skriva ett avslutande examensarbete, där vi har valt att 

undersöka föräldrars delaktighet och inflytande på förskolan.  

I förskolans läroplan kan vi läsa att ”föräldrarna ska ha 

möjlighet till att inom ramen för de nationella målen vara med och 

påverka verksamheten i förskolan” (Skolverket 2010:13). Eftersom vi 

arbetar i en mångkulturell enhet och det inte tidigare gjorts några 

studier gällande föräldrar med annat modersmål är vi särskilt 

intresserade av just era erfarenheter, synpunkter och önskemål 

angående delaktighet och inflytande i förskoleverksamheten. Era 

svar kommer att ge oss ett bra underlag av vad vi kan förändra och 

utveckla. Dessa svar kommer att vara konfidentiella och kan inte på 

något sätt kopplas ihop med er personligen. 

Vår förhoppning är att du kan tänka dig att svara på våra 

frågor (på vilket språk du vill) och lägga det ifyllda formuläret i 

medföljande kuvert. Detta lämnas anonymt i en plastmapp på 

respektive förskola, senast den 29 juni. 

 

Tack på förhand 

Ingela och Lise-Lott 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012-06-06 
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Bilaga 2 
 

Enkätfrågor till föräldrar/vårdnadshavare 

 

Enligt förskolans läroplan, Lpfö 98 rev. 2010, är det förskollärarens ansvar ”att ge 

föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur 

målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen” (Skolverket 2010:13). 

 

1. Känner du till förskolans läroplan och vad som står i den angående 

föräldradelaktighet och föräldrainflytande? 

 

2. Om du har fått informationen, på vilket sätt? 

 

3. Vad innebär delaktighet för dig? 

 

4. Vad innebär inflytande för dig? 

 

5. På vilka/vilket sätt ger pedagogerna dig möjlighet till delaktighet och 

inflytande? 

 

6. Hur mycket delaktighet och inflytande vill du ha på din förskola? 

 

7. Vad skulle du vilja vara med och påverka? 

 

8. Hur tar pedagogerna tillvara på dina synpunkter, åsikter och idéer och 

förverkligar dem, i den dagliga praktiken? 

 

9. Känner du som förälder att det finns en viss oro, tveksamhet eller andra hinder 

för att kunna vara delaktig eller kunna ha inflytande över verksamheten? 

 

10. Känner du att du får möjlighet till tolkservice i den mån du behöver eller 

önskar? 

 

11. Anser du att pedagogerna lyssnar på dig och tar sig tid, när du vill ta upp något 

med dem angående ditt barn eller något i verksamheten? 

 

12. I vilka sammanhang och på vilka sätt kan du ta upp dina tankar, åsikter eller 

frågor om ditt barn eller om verksamheten? 

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

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

därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande” 

(Skolverket 2010:13). 

 

13. På vilka sätt får ni föräldrar möjlighet att ta del av verksamhetens mål och 

innehåll? 

 

14. Har du fått insyn i hur man arbetar med detta i vardagen?  

 

2012-06-06 
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15. Skulle du önska att få veckobrev/månadsbrev och annan skriftlig information 

översatt till ditt modersmål? 

 

16. Som förälder erbjuds du nu utvecklingssamtal, föräldramöten, drop-in-

stunder och familjefester. Vilken/vilka av dessa anser du skapar mest 

möjlighet för dig att bli delaktig och få inflytande? 

 

17. Har du några andra förslag på hur pedagogerna kan ge information och 

samverka, vad det gäller ditt barn och verksamheten? 

 

18. Vad tycker du är viktigt att du och pedagogerna informerar varandra om? 

 

19. Skriv gärna här om du har övriga synpunkter, gällande delaktighet och 

inflytande på förskolan. 

 

Tack för din medverkan! 

Ingela och Lise-Lott 
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Bilaga 3 

 

Hej! 

Vi heter Ingela Tonysson-Lindeblad och Lise-Lott Trägårdh och 

utbildar oss till lärare på Linnéuniversitetet i Växjö. I vår utbildning 

ingår det att skriva ett avslutande examensarbete, där vi har valt att 

undersöka föräldrars delaktighet och inflytande på förskolan.  

 I förskolans läroplan kan vi läsa att ”föräldrarna ska ha 

möjlighet till att inom ramen för de nationella målen vara med och 

påverka verksamheten i förskolan” (Skolverket 2010:13). Eftersom vi 

arbetar i en mångkulturell enhet och det inte tidigare gjorts några 

studier gällande föräldrar med annat modersmål är vi särskilt 

intresserade av just deras erfarenheter, synpunkter och önskemål 

angående delaktighet och inflytande i förskoleverksamheten. 

Föräldrarnas svar kommer att ge oss ett bra underlag av vad vi kan 

förändra och utveckla. Det är även av stort intresse för oss att få 

veta vad ni pedagoger har för erfarenhet och tankar omkring detta 

ämne. Era svar kommer att vara konfidentiella och kan inte på något 

sätt kopplas ihop med er personligen. 

 Vår förhoppning är att du kan tänka dig att svara på våra 

frågor och lägga det ifyllda formuläret i medföljande kuvert. Detta 

lämnas anonymt i en plastmapp på förskolan, senast den 29 juni. 

 

Tack på förhand  

Ingela och Lise-Lott 
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Bilaga 4 
 

Enkätfrågor till pedagoger (med pedagoger menar vi barnskötare, förskollärare 

och tidigarelärare)  

 

Enligt förskolans läroplan, Lpfö 98 rev. 2010, är det förskollärarens ansvar ”att ge 

föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur 

målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen” (Skolverket 2010:13). 

 

1. På vilka sätt har ni informerat föräldrarna om förskolans läroplan, Lpfö 98 rev 

2010, och vad som står i den angående föräldrars delaktighet och inflytande? 

 

2. Känner du till att läroplanen finns på olika språk, på Skolverket hemsida? 

 

3. Informerar ni föräldrarna om detta?  

 

4. Vad innebär delaktighet för dig och hur ser du på det? 

 

5. Vad innebär inflytande för dig och hur ser du på det? 

 

6. Hur ger du föräldrarna möjligheter till delaktighet och inflytande över 

verksamheten? 

 

7. Finns det andra möjligheter, som du ser det? 

 

8. Ser du några hinder för detta och i så fall vilka? 

 

9. Hur tar du tillvara på föräldrars synpunkter, åsikter och idéer och förverkligar 

dem i den dagliga praktiken? 

 

10. Använder du dig av tolkservice i den utsträckning som krävs för att föräldrar 

med annat modersmål ska få möjlighet till delaktighet och inflytande, om inte 

varför? 

 

11. Anser du att du tar dig tid att lyssna på föräldrar, när de har funderingar och 

tankar om sitt barn eller något som berör verksamheten? Om inte, ge exempel på 

varför. 

 

12. I vilka sammanhang och på vilka sätt finns det möjlighet för föräldrar att ta upp 

sina tankar, åsikter eller frågor om sitt barn eller verksamheten? 

 

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

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

därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande” 

(Skolverket 2010:13). 

 

13. På vilka sätt skapar ni möjlighet för föräldrar att ta del av verksamhetens mål 

och innehåll? 
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14. Hur arbetar ni med att synliggöra detta för föräldrarna i praktiken? 

 

15. Anser du att föräldrarna/vårdnadshavare lyssnar på det du har att säga? Om inte, 

varför tror du att det är så? 

 

16. Anser du att veckobrev/månadsbrev och annan skriftlig information ska 

översättas till de modersmål, som är aktuella på din förskola? 

 

17. På vilka sätt och i vilken mån anser du att föräldrar får vara med och ha 

inflytande och påverka verksamheten. 

 

18. Hur mycket eller hur lite inflytande ska föräldrar få ha och vad ska de kunna 

påverka i verksamheten?  

 

19. Har du några nya förslag/ideer vad det gäller samverkansformer, inom 

målområdet förskola/hem? 

 

20. Vad tycker du är viktigt att du och föräldrarna informerar varandra om? 

 

21. På vilka sätt diskuterar ni i arbetslaget vad föräldrars delaktighet och inflytande 

innebär för er, för ert yrke och vilka inställningar ni har till det? 

 

22. Anser du att ni i arbetslaget har det stöd och de rätta verktygen för att kunna 

infria föräldrainflytandet på det sätt som framgår av läroplanen? 

 

23. Skriv gärna om du har övriga synpunkter, gällande delaktighet och inflytande på 

förskolan. 

 

Tack för din medverkan! 

Ingela och Lise-Lott 
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Bilaga 5   
 

Internt bortfall i enkätfrågor – föräldrar (11 st.) 

 
Fråga  Bortfall 

Fråga 1.   0 

Fråga 2.  1 

Fråga 3.  0  

Fråga 4.  1 

Fråga 5.  0 

Fråga 6.  0 

Fråga 7.  4 

Fråga 8.  2 

Fråga 9.  0 

Fråga 10.  1 

Fråga 11.  1 

Fråga 12.  0 

Fråga 13.  2 

Fråga 14.  2 

Fråga 15.  1 

Fråga 16.  0 

Fråga 17.  0 

Fråga 18.  0 

Fråga 19.  6            
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Bilaga 6 
 

Internt bortfall i enkätfrågor – pedagoger (19 st.) 

 
Fråga  Bortfall 

Fråga 1.  2 

Fråga 2.          

Fråga 3.   

Fråga 4.  0 

Fråga 5.  1 

Fråga 6.  9 

Fråga 7.  2 

Fråga 8.  2 

Fråga 9.  2 

Fråga 10.  1 

Fråga 11.  2 

Fråga 12.  1 

Fråga 13.  3 

Fråga 14.  4 

Fråga 15.  3 

Fråga 16.  3 

Fråga 17.  4 

Fråga 18.  3 

Fråga 19.  6 

Fråga 20.  4 

Fråga 21.  4 

Fråga 22.  4 

Fråga 23.  14 

 



  
 

I 
 

 


