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Abstract 
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Sandra Josefsson och Hilda Moline 

Kommunikation och föräldrars inflytande i förskolan 
- Föräldrar och pedagogers perspektiv 

Communication and parental influence in preschool 

- Parents and teachers' perspectives 

     Antal sidor: 27 

___________________________________________________________________________ 

Föreliggande examensarbete behandlar kommunikation mellan föräldrar och pedagoger och 

föräldrars inflytande. Syftet med examensarbetet är att få en fördjupad förståelse kring 

föräldrars inflytande i verksamheten och kommunikationen mellan föräldrar och pedagoger 

utifrån bådas perspektiv. Arbetet utgår från följande frågeställningar: Hur upplever pedagoger 

och föräldrar att kommunikationen fungerar dem emellan? och Hur ser pedagoger och 

föräldrar på föräldrars delaktighet och inflytande i verksamheten? samt Hur kan och vill 

föräldrar vara delaktiga?  

Metoden som har använts är kvalitativ och bygger på intervjuer med pedagoger och 

enkätundersökning till föräldrarna. Genom metoden har pedagogernas och föräldrarnas åsikter 

och tankar framkommit angående kommunikationen dem emellan och hur de upplever 

föräldrarnas inflytande.  

Utifrån intervjuerna och enkäterna framkommer det att de har en gemensam syn på att 

kommunikationen fungerar bra. Det beror på att pedagogerna och föräldrarna har en öppen 

och ärlig dialog. Resultatet synliggör att föräldrarna har litet inflytande i verksamheten, för att 

de känner tillit till pedagogerna och hur de utformar verksamheten. I resultatet framgår även 

att föräldrarna önskar mer information om läroplanen och verksamheten för att de ska bli mer 

delaktiga och kunna påverka. Föräldraråd, föräldramöte och utvecklingssamtal skapar 

möjlighet till föräldrainflytande.  
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1. Inledning 

En god relation mellan hem och förskola är en förutsättning för ett bra samarbete där båda 

parterna kan komma med konstruktiv kritik. Utifrån egna erfarenheter upplever vi att föräldrar 

inte delger sina åsikter om den pedagogiska verksamheten. Det kan bero på att föräldrar inte 

är insatta eller har intresse av att vara delaktiga. Om det finns möjlighet och tid diskuteras det 

hur dagen har varit på förskolan när föräldrarna hämtar sina barn. Många föräldrar i dagens 

samhälle strävar efter att göra karriär och ha ett så aktivt liv som möjligt. Juul & Jensen 

(2009) skriver att föräldrar försöker skapa en balans mellan arbetslivet, familjelivet och det 

individuella livet för att situationen ska bli så bra som möjligt. Förskollärare har ett viktigt 

uppdrag att samverka med hemmet. Det innebär att vårdnadshavare ska få möjlighet att vara 

delaktiga i verksamheten och det som sker. I förskolans läroplan (Lpfö 98 reviderad 2010) 

står det att föräldrarna ska ges möjligheter att delge sina åsikter kring den pedagogiska 

verksamheten. Vidare ska de även vara med och påverka utvärderingen av verksamheten 

(2010). Vår uppfattning är att föräldrar inte är medvetna om sin roll i verksamheten utifrån 

förskolans läroplan. Föräldrarnas åsikter har en betydande roll både i den pedagogiska 

verksamheten och i utvärderingen av förskolan. Det är föräldrarna som känner sina barn bäst 

och därför bör de få möjlighet att vara med i utformningen av verksamheten. Upplever 

pedagoger och föräldrar tillit för varandra kan båda parter vidga sitt tänkande. Det kan bidra 

till att verksamheten utvecklas och även främjar barnens utveckling.  

Vi vill granska hur kommunikationen mellan hem och förskola fungerar samt föräldrarnas 

inflytande då det är viktigt att detta fungerar eftersom det är förskollärarens uppdrag. Vår 

uppfattning är att kontakten med föräldrarna är betydelsefull för verksamheten. Vi upplever 

att kommunikation är en bidragande faktor till att föräldrar vågar delge sina synpunkter och 

därmed får inflytande. Ur ett föräldraperspektiv antar vi att det är betydelsefullt att vara insatt 

i verksamheten och att som förälder kunna framföra sina åsikter.  

1.1 Begreppsdefinition  

Förskolans läroplan – styrdokument för skolan (Lpfö 98 reviderad 2010).  

Förskollärare – högskoleutbildade lärare för barn i förskola och förskoleklass. 

Föräldrabalken – lag i Sverige som beskriver rättsförhållandet mellan barn och föräldrar.   

Föräldrar – med föräldrar menas även vårdnadshavare.  

Pedagog – med pedagog menar vi förskollärare och barnskötare som arbetar i förskolans 

verksamhet. 
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2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår undersökning är att belysa hur kommunikationen fungerar mellan pedagoger 

och föräldrar i förskolans verksamhet. Vi vill även undersöka hur föräldrars inflytande och 

delaktighet fungerar utifrån både pedagogers och föräldrars perspektiv.  

2.1 Frågeställningar  

- Hur upplever pedagoger och föräldrar att kommunikationen fungerar dem emellan? 

-  Hur ser pedagoger och föräldrar på föräldrars delaktighet och inflytande i 

verksamheten? 

- Hur kan och vill föräldrarna vara delaktiga? 
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3 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Här följer en historisk återblick av hur samhället har förändrats och även synen på barn. 

Vidare handlar texten om samarbete och kommunikation i förskolan och vilken betydelse dem 

har för verksamheten. Föräldrars inflytande är också viktigt för förskolan där föräldramöte 

och utvecklingssamtal är två former där föräldrar har möjlighet till inflytande.  

3.1 Historik 

I det pedagogiska programmet stod det att förskolans anställda vid sidan av föräldrarna var 

viktiga förebilder för barnet. Det kan tolkas som att pedagogerna skulle vara ett komplement 

till föräldrarna och deras behov. Det pedagogiska programmet var det första centrala 

styrdokument i förskolan. I målen stod bland annat att de som arbetar inom förskolan ska 

sträva efter samarbete med föräldrarna för att barnen ska utveckla sina känslo- och 

tankemässiga tillgångar (Ivarsson Jansson 2001). 

Sedan 1980-talet har synen på samhället och barn förändrats. Förr hade småbarnsföräldrar 

ofta en bild av vilka egenskaper och kompetenser som barn behövde, vidare visste de även 

hur uppfostran skulle ske. Det som prioriterades vid uppfostran var ärlighet, tolerans, respekt 

för andra, bra uppförande och ansvar. I dagens samhälle är det fortfarande oklart vilka 

kompetenser som ett barn behöver i vuxen ålder. Det är även svårt att veta hur barn kommer 

att leva och i vilket sammanhang barn kommer att hitta sin tillhörighet i. Nu har samhället 

blivit mer individcentrerat istället för det sociala och relationella som var förr. Det som 

prioriteras nu är självständighet och ansvar. Föräldrar vill ge sitt barn de bästa 

förutsättningarna för att klara sig i ett individualiserat samhälle, de väljer bort den sociala 

tillhörigheten som förr var viktig (Lenchler-Hubertz & Bagger 2010). 

Förr litade föräldrar på pedagogers auktoritet och backade upp dem oavsett, men idag vågar 

de ifrågasätta pedagogen och komma med konstruktiv kritik. Det kan bero på att föräldrar har 

ett mer aktivt liv och involverar sig mer i sina barns liv. För pedagoger kan dessa föräldrar 

vara till hjälp om föräldrarna bemöts på ett sätt som inbjuder dem till delaktighet (Jensen & 

Jensen 2008).  

I den studie, som Ewa Ivarsson Jansson (2001) genomfört mellan åren 1990 och 1995, 

framkommer det att mer än hälften av alla föräldrar uppfattar målet med fostran i 

förskoleverksamheten som att barn ska utveckla den sociala kompetensen i förskolan. Vidare 

belyser studien att de anställda inom förskolan anser att verksamhetens viktigaste uppgift är 

att utveckla barns sociala förmåga. Föräldrarna i undersökningen menar att deras barn får 

möjlighet att utveckla den sociala förmågan i förskolan där andra barn och vuxna finns. 

Förskolan har annorlunda miljö gentemot hemmet och även material som stimulerar och 

utvecklar barnen, vilket bidrar till att barnen får möjlighet att delta i andra aktiviteter än de 

som sker i hemmet. Samarbete med föräldrarna ses som en förutsättning för att verksamheten 

ska kunna vara ett komplement till hemmet (2001).  

3.2 Kommunikation och samarbete  

Fredriksson (1991) menar att det främst är pedagogernas uppgift att skapa förutsättningar för 

en god relation mellan pedagoger och föräldrar. Författaren belyser att barn utvecklas under 
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sin tid i förskolans verksamhet, vilket borde vara en bidragande faktor till att föräldrar vill 

vara delaktiga i verksamheten. Det är därför av stor vikt att pedagoger möter föräldrar och ger 

dem utrymme att framföra sina åsikter och tankar. Det måste finnas intresse från såväl 

pedagoger som föräldrar för att kunna skapa ett samarbete mellan hem och förskola. 

Samarbetet är betydelsefullt för att utgå från barn som unika individer och kunna binda 

samman barns olika världar. För att föräldrar ska kunna vara delaktiga i verksamheten måste 

pedagoger visa att de är öppna för föräldrars åsikter och att de kan vara delaktiga på olika sätt 

(1991). Det är pedagogernas ansvar att samarbetet med föräldrar hela tiden har sin grund i 

förskolans styrdokument och följer de kvaliteter som benämns i styrdokumenten. Trots att det 

är pedagoger som har det yttersta ansvaret så har även föräldrar ett ansvar. För att det ska bli 

ett samarbete som bygger på likvärdighet måste det skapas tillit, öppenhet och hänsyn för 

varandra (Jensen & Jensen 2008).  

Det är personalens ansvar att skapa en god relation mellan förskola och hem. Personalen har 

ansvar för att förskolan ska vara en trygg plats för barn och föräldrar. Föräldrar ska kunna 

känna sig trygga med att ha sina barn på förskolan och att personalen ser barnen och kan 

främja deras individuella utveckling. För att kunna skapa en sådan relation krävs att såväl 

barn som föräldrar accepteras och respekteras som betydelsefulla för verksamheten 

(Fredriksson 1991). Det är svårt att bygga upp ett nytt förtroende från föräldrar ifall ett 

förtroende har missbrukats. För att behålla en god relation måste pedagogen vara medveten 

om sitt bemötande gentemot barn och föräldrar. Det gäller att kunna lyssna och respektera det 

den talande framför men också kunna ta tag i konflikter och göra en uppföljning av tidigare 

händelser (Steinberg 2008). Juul och Jensen (2009) menar att det dagliga samarbetet innebär 

att skapa betydelsefulla relationer som gynnar samtliga parter. Flertalet föräldrar vill ha råd 

ifrån pedagoger, eftersom pedagoger dagligen ser samspelet mellan barn och förälder på 

förskolan kan de komma med råd utifrån det de ser. Pedagoger som delar med sig av sina 

erfarenheter till föräldrar har stor betydelse för samtliga parter. Föräldrar får då respekt och 

trygghet för pedagoger och dess kunnighet inom yrket. Det i sin tur kommer att spegla 

föräldrars förväntningar när de möter andra professionella (2009).  

Föräldrasamarbete inom förskolan handlar om barns utveckling och trivsel utifrån det som 

framgår i de nationella styrdokumenten. Det gäller att se till vilken information som är 

relevant i kommunikationen mellan förälder och pedagog. Föräldrar kan exempelvis 

informera om förändringar i hemmet som kan påverka barns beteende. Information från 

pedagoger kan handla om situationer som barnet har varit med om under dagen. 

Informationen måste läggas på en rimlig nivå, mängden information får varken bli för lite 

eller för mycket. Det finns också en del saker att samtala om som barn inte bör höra. Innan 

barnet har lärt sig att prata själv är det pedagogen som berättar hur dagen har varit. När barnet 

blir äldre börjar det själv berätta om vad som har hänt, oftast med stöd från pedagogen (Jensen 

& Jensen 2008).  

Jensen och Jensen (2008) belyser skillnaden mellan vad pedagoger och föräldrar anser att 

samarbetet bör handla om. Från föräldrarnas sida handlar samarbete om det enskilda barnet 

och dess behov. Det kan vara råd om tillvägagångssätt för att sluta med napp eller hur barnets 

sovtider kan anpassas. Samarbete från pedagogernas sida kretsar oftast kring barn utifrån 

barngruppen. Barnens tider och behov anpassas efter vad som är bäst för barnet utifrån det 

som barngruppen gör. Vidare framhäver författarna att syftet med samarbete mellan föräldrar, 

pedagoger och barn är att barnets tid på förskolan ska bli så bra som möjligt. Samarbetet 

mellan förälder och pedagog har betydelse för barnet. Barn känner av hur relationen mellan 



 

5 

 

pedagog och förälder fungerar. Föräldrar måste känna sig bekväma på förskolan och en dialog 

mellan båda parter måste kunna föras (2008). De flesta institutioner har som målsättning att 

”föräldrar och barn ska präglas av ömsesidig respekt, tillit, öppenhet, trygghet, lika värde och 

respekt för olikheter” (Juul & Jensen 2009:176). Det är därför betydelsefullt att ibland fundera 

över om dessa grundläggande värden omsätts i vardagen. (2009).  

Pedagoger inom förskola har ofta mycket kunskap om pedagogik. De har kunskap om 

undervisning, barns sociala och intellektuella funktionsnivå i förskolan samt en allmän 

uppfattning om barns utveckling. Föräldrar däremot har mycket kunskap om sitt eget barn och 

dess utveckling. Barn har mest kännedom om sig själva men kan ha svårt att uttrycka sig med 

ord så att vuxna förstår. Föräldrar har ofta höga tankar om sitt eget barn men svårt att se deras 

positiva egenskaper vid problem och pedagoger har en annan uppfattning vilket gör att de 

tillsammans kan skapa en så god bild av barnet som möjligt (Juul & Jensen 2009).  

Det är betydelsefullt för barnet att familjen och förskolan kan mötas eftersom att barnet 

spenderar mycket tid på båda ställena. Deras gemensamma fokus ska ligga på att barnet mår 

bra och att de kan respektera varandras olika utgångspunkter. Föräldrars och pedagogers 

perspektiv kommer att vara olika då förskolan ska tillgodose barnets behov och utveckling i 

samverkan med de övriga barnen. Föräldrarna har andra behov att tillgodose och de kan även 

möta barnet med egen uppmärksamhet och större djup än vad som kan ske på förskolan. Det 

barnet behöver är att dessa två världar möts. Föräldrar och pedagoger måste delge varandra 

sina kunskaper, erfarenheter och hur barnet mår för att det ska bli ett sammanhang för barnet. 

Genom att ta del av varandras upplevelser kan det skapas en förståelse (Lenchler-Hubertz & 

Bagger 2010).  

3.3 Daglig kontakt 

Den dagliga kontakten som sker mellan föräldrar och pedagoger har stor betydelse för 

förtroendet föräldrar får gentemot förskolan. En pedagog bör möta föräldrar och barn i hallen 

på morgonen för att underlätta övergången för barnet när föräldern går så att barnet kommer 

in i det som sker på förskolan (Granberg 1998). Steinberg (2008) belyser de korta möten som 

sker dagligen i förskolan. Genom att ta vara på den dagliga kontakten kan förmedlingen av 

empati och stöd ske trots att det inte alltid finns mycket tid (2008). Vidare menar Granberg 

(1998) att det som sker vid överlämningen på morgonen är det föräldern och barnet bär med 

sig hela dagen. När barnet lämnas på förskolan kan information utbytas om dagen, hur 

morgonen har varit och hur dagen kommer att se ut. När barnet hämtas bör föräldern bjudas in 

till att se och bli delaktiga i det som sker på förskolan. Barnet kan också behöva hjälp med att 

återuppta kontakten med föräldern för att underlätta övergången mellan förskola och hem. Om 

pedagogen synliggör dagen i förskolan för föräldern underlättar det relationen mellan förälder 

och barn, då barnet själv kan ha svårt att förmedla vad som har hänt under dagen. Föräldrars 

förtroende för förskolan byggs till stor del upp utifrån hur den dagliga kontakten fungerar. 

Kontakten som sker dagligen har därför stor betydelse för hur föräldrasamverkan fungerar i 

övrigt (1998). Vid den dagliga kontakten mellan pedagog och förälder skapas möjlighet för 

båda parter att delge varandra rimlig information angående barnet. Många förskolor använder 

även andra sätt att delge föräldrar information. Vanligt förekommande är att information 

skrivs upp på en tavla eller i ett föräldrabrev (Jensen & Jensen 2008).  
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3.4 Föräldrainflytande  

För föräldrar är det viktigt att ens barn trivs och har det bra i förskolan. Föräldrar arbetar i 

genomsnitt fler timmar än vad som är rekommenderat för heltid, vilket medför att barn 

spenderar mycket mer tid i förskolan än tidigare. Både önskan om att tillbringa mer tid med 

sina barn och kraven från arbetet gör att pressen ökar på föräldrarna, även kost och träning är 

bidragande orsaker. Därför har föräldrar ofta svårt att vara fullt närvarande när de får tid med 

sina barn. Ibland lägger även förskolor ansvar på föräldrar att de ska vara aktiva på hemsidor 

och uppdatera sig på vad som har hänt och kommer att hända den närmsta framtiden 

(Lenchler-Hubertz & Bagger 2010).  

Flising m.fl. (refererad i Sandberg & Vuorinen 2007) menar att många tolkar begreppet 

inflytande på olika sätt och ofta ses inflytande, samverkan, samarbete och medverkan som 

synonymer till varandra. För att föräldrar ska ha åsikter om vad som sker i verksamheten 

behöver de få grundläggande information. Vidare behöver föräldrar få kunskap om förskolans 

läroplan och vilken uppgift de har i förskolan. I läroplanen för förskolan står det att föräldrar 

utifrån förskolans målbeskrivning ska ha möjlighet att påverka verksamheten. Det är därför 

betydelsefullt att föräldrar får ta del av verksamhetens mål och innehåll så att de kan vara med 

och ha inflytande över verksamheten (2007).  

I läroplanen för förskolan (refererad i Regeringskansliet 2003) finns vissa föreskrifter om 

inflytande för barn och till viss del även för föräldrar. Läroplaner är förordningar och därmed 

bindande statliga författningar för offentliga skolhuvudmän. Det finns två underrubriker i 

förskolans läroplan som framhäver barns inflytande men även inflytande mellan förskola och 

hem. I läroplanen från 1998 står det att ”arbetslaget skall ge föräldrarna möjlighet att utöva 

inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen, beakta föräldrarnas 

synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten samt se till att 

föräldrarna blir delaktiga i utvärderingen av verksamheten” (2003). 

I föräldrabalken står det att föräldrar ska ha det största ansvaret för sina barns fostran och 

utveckling. Barn i förskola kan inte själva utöva sitt inflytande på grund av sin ålder och 

enligt förarbetena till skollagen är det främst därför föräldrar har inflytande i förskola. 

Föräldrar är barns ställföreträdare tills denne fyllt arton år.  När barnen blir äldre ska de få 

mer inflytande över sitt eget lärande och över dagens planering. Det medför att föräldrarna får 

mindre inflytande (Regeringskansliet 2003). Juul och Jensen (2009) menar att föräldrar i 

dagens samhälle tillsammans med förskolan måste lära barn att utveckla och tillvarata sin 

personliga integritet och sitt inre ansvarstagande för att kunna leva i den verklighet som är nu 

(2009). I förskolan träffas föräldrar och pedagoger dagligen vid hämtning och lämning, men 

det sker endast ett kort möte där information om dagen ofta ges till föräldern. För att föräldrar 

ska få mer inflytande och bli delaktiga behövs andra former, exempelvis föräldramöte eller 

utvecklingssamtal. Pedagoger har ett ansvar att förmedla hur den pedagogiska verksamheten 

är uppbyggd och organiserad för att föräldrar ska kunna få inflytande (Regeringskansliet 

2003). 

3.5 Föräldramöte 

Sandberg och Vuorinen (2007) framhäver att beroende på vilka behov och traditioner som 

finns på förskolan kan föräldramöte utformas på olika sätt. Föräldramötets syfte kan också 
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variera beroende på vad pedagoger anser vara relevant eller vilka önskemål föräldrar har. 

Vissa föräldrar känner ett behov av att tillsammans med andra föräldrar diskutera hur 

föräldraskapet upplevs. Vidare menar författarna att det är av betydelse att föräldrar får veta 

innehållet på föräldramötet innan så att de har möjlighet att förbereda sig (2007). Även 

Alfakir (2010) belyser att målet med föräldrasamtalet kan komma att variera beroende på 

barngruppens behov eller föräldrars önskemål. Det viktiga är dock att ha ett utsatt mål för 

föräldramötet och att det är väl genomtänkt och förklarat. Med ett bestämt mål kan föräldrar 

engageras och det kan ge möjlighet till en värdefull dialog. Genom att visa intresse för 

föräldrars tankar och åsikter kan en respektfull relation byggas upp (2010).  

En tydlig struktur bidrar till att förbättra föräldramötet. Som pedagog är det viktigt att anta en 

tydlig ledarroll till en början, men desto mer föräldrar deltar i samtalet desto mer kan man 

överlåta till dem (Alfakir 2010). Jensen och Jensen (2008) menar att pedagoger måste besitta 

en viss kompetens för att kunna leda ett föräldramöte.  Föräldrar kommer ofta med egna 

synpunkter och åsikter, det krävs då av pedagogen att denne kan formulera sig med väl valda 

ord kring barns lärande och utveckling. Det är pedagoger som har ansvaret för hur samspelet 

fungerar och även se till att kvaliteter som att alla respekterar olikheterna och allas lika värde 

samt öppenhet skapar grunden för samarbete (2008). Efter föräldramöten är det viktigt att 

reflektera över hur mötet gick för att se vad som var bra och vad som kan förbättras. Det är 

även av stor vikt att diskutera föräldrars tankar och åsikter efteråt, genom att ta dem på allvar 

skapas en god kontakt (Alfakir 2010).   

3.6 Utvecklingssamtal 

Steinberg (2008) belyser utvecklingssamtalet som ett tillfälle för att ta reda på och synliggöra 

barns styrkor. Många föräldrar känner sig otrygga i rollen som förälder och därmed kan 

utvecklingssamtalet bidra till att föräldrar blir medvetna om sina styrkor vilket även främjar 

barnet. En förutsättning för ett givande samtal är att det finns en god relation med ömsesidig 

tillit mellan föräldrar, pedagoger och barn. På ett samtal får föräldrar möjlighet att framföra 

sina åsikter som pedagogerna måste ta på allvar vare sig de används i praktiken eller inte 

(2008). Tedgård (2010) menar att ett tydligt syfte med samtalet skapar goda förutsättningar 

för pedagogens roll som aktiv lyssnare. Samtalet bör utgå från ett fåtal frågor annars kan 

känslan av förhör uppstå samtidigt finns möjlighet att ställa följdfrågor som kan utveckla 

dialogen. Det krävs att pedagogen är närvarande och aktiv för att kunna föra samtalet vidare 

(2010). Även Jensen och Jensen (2008) belyser vikten av att pedagogen är medveten om sin 

roll att leda samtalet med en tydlig struktur.  

Utvecklingssamtalet är en process som både barn, pedagoger och föräldrar förbereder innan. 

Förberedelser inför samtalet kan bidra till att det skapas en lättare stämning då föräldrar har 

möjlighet att förbereda sig på vad som kommer att tas upp. Föräldrar, och även barn, kan få 

frågor att fundera på tills mötet (Steinberg 2008). Materialet som har förberetts visas och 

diskuteras sedan under själva samtalet. Det utgör också en grund som kan visa på vad barn 

bör kunna och vilka förväntningar som barn har på sig (Markström 2006). Inför 

utvecklingssamtalet bör pedagogen delge föräldrarna information angående samtalets tid, 

struktur och syfte (Jensen & Jensen 2008).  

Inledningen på ett utvecklingssamtal är viktig för att få en avslappnad stämning. Det kan 

därför vara en bra idé att börja samtalet med frågor som berör tankar och känslor inför 

samtalet, vilket får föräldrar att känna sig viktiga och respekterade av pedagogerna. 
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Vardagliga situationer är ett vanligt förekommande ämne på utvecklingssamtal, såsom 

sovtider eller matvanor. Situationer som bidrar till att främja barns utveckling är också ett 

ämne som diskuteras. Det är givande att analysera tidigare händelser som rör barnet men det 

bidrar till att se problem eller situationer som har varit. Genom att fokusera på lösningar är det 

lättare att se framåt och det ökar effektiviteten på samtalet (Steinberg 2008). 

Utvecklingssamtalet utgörs ofta till stor del av att pedagogen och föräldern delger varandra 

sin bild om barnet. Utifrån det finns sedan möjlighet att se om det finns särskilda behov för 

samarbete mellan pedagog och förälder. Det är därför betydelsefullt att pedagogen är väl 

medveten om hur barnet beskrivs för föräldern (Jensen& Jensen 2008).  

Det är betydelsefullt att dokumentera det som har sagts vid utvecklingssamtalet, dels för att 

både föräldrar och pedagoger ska komma ihåg vad som bestämts och dels för att det är bra att 

ha som underlag inför nästa samtal. En avstämning med föräldrarna för att se vad man har 

kommit fram till under samtalet kan minska risken för eventuella missförstånd (Steinberg 

2008).  

3.7 Läroplanen  

Staten ansvarar för de övergripande målen och riktlinjerna för förskolan och kommunerna 

ansvarar för att detta genomförs i förskolan. Läroplanens utformning bidrar till en mer 

likvärdig kvalitet i förskolan över hela landet (Wiklund & Jancke 1998).  

Läroplanen är en förordning med bindande föreskrifter som är utfärdad av 

regeringen. Läroplanen skall styra förskolan och uttrycker därmed vilka krav staten 

ställer på verksamheten. Den uttrycker också vilka krav och förväntningar barn och 

föräldrar har på förskolan. I läroplanen formuleras förskolans värdegrund och 

uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten. (Wiklund & Jancke 1998:5)  

Läroplanen gäller för de förskolor som kommunen är huvudman för. På vilket sätt 

målen ska nås är upp till de professionella som arbetar i förskolan att arbeta fram. 

Huvudmannen ska ansvara för att förskolan ges möjlighet att nå läroplanens mål. 

Det ska ske ett nära samarbete mellan förskola och hem för att främja det enskilda 

barnets utveckling och lärande (Wiklund & Jancke1998).  

3.7.1 Läroplanens utformning  

Läroplanen börjar med ett kapitel som behandlar förskolans värdegrund och 

uppdrag. Vidare följer mål och riktlinjer som ska ha sin grund i värdegrunden och 

uppdraget. De mål och riktlinjer anges för följande område: 

- Normer och värden 

- Utveckling och lärande  

- Barns inflytande  

- Förskola och hem  

- Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem 

De mål som finns i förskolans läroplan är endast mål att sträva emot och beskriver 

vad förskolan ska sträva efter när det gäller barns utveckling och lärande. Det beror 

på att barn i förskolan börjar vid olika åldrar och deltar i verksamheten under olika 
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lång tid. Det är inte det enskilda barnet som ska bedömas, utan det ska ge en 

utvärdering av verksamheten (Wiklund & Jancke 1998).  

3.7.2 Förskola och hem  

I riktlinjerna för förskolan står det att samarbete mellan föräldrar och pedagoger ska 

ske med förtroende. Det står även att föräldrar ska få vara med och påverka 

verksamheten utifrån de nationella målen. Det som föräldrar kan ha inflytande över 

är vilka metoder som används för hur målen uppnås. Föräldrar har en tydlig uppgift 

att vara med i verksamhetens utvärdering, där de kan komma med åsikter. Det kan 

påverka utvecklingen av verksamheten i positiv riktning (Wiklund & Jancke 1998). 

I den reviderade läroplanen för förskola (Lpfö 98 reviderad 2010) står det att 

förskollärarna har ett ansvar att föräldrar får möjlighet att vara delaktiga i 

utvärderingen av verksamheten. De ska även kunna vara med och påverka 

konkretiseringen av målen i den pedagogiska verksamheten (2010).  

3.8 Sammanfattning 

I teoridelen behandlades hur synen på barn och familj har förändrats i ett 

skolperspektiv. För att verksamheten ska vara så bra som möjligt för barnet är det 

betydelsefullt att det finns ett fungerande samarbete och en god kommunikation 

med föräldrarna. Föräldrainflytande är också viktigt, det kan ske genom exempelvis 

föräldramöte eller utvecklingssamtal. Vi har även synliggjort läroplanens 

utformning och hur den förhåller sig till hem och förskola.   
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4 Metod  

Under metodkapitlet redogör vi för hur vi gick tillväga med vår undersökning. Vi skriver om 

hur genomförandet gick till och hur urvalet gjordes samt vilken tillförlitlighet studien har och 

vilken kritik som riktats mot valet av metod.  

4.1 Kvalitativ forskning 

Vår undersökning utgår från kvalitativ metod. Det innebär enligt Larsson (1994:164) 

”systematiserad kunskap om hur man går tillväga för att gestalta beskaffenhet hos något”. 

Starrin (1994) skriver att syftet är att skaffa sig en djupare förståelse för eller upptäcka 

oidentifierade egenskaper eller kvaliteter om ett ämne. Larsson (1994) skriver att det finns tre 

inriktningar på kvalitativa ansatsen och utifrån vårt arbete är hermeneutik den inriktning som 

stämmer överens med vår metod. Sjöström (1994:73) menar att ”den kunskap som söks är 

kunskapen om hur innebörder och intentioner hos unika människor och företeelser sedda i 

sina sammanhang av tid, rum och mening kan förstås”. Det som studeras enligt Sjöström 

(1994) utgörs av mänskliga handlingar och företeelser som ses i sitt sammanhang. Vi har valt 

att tolka hur pedagoger uppfattar föräldrainflytande på förskolan och hur de ställer sig till det. 

Vi har även valt att se det ur föräldrarnas perspektiv och genom enkäter, som är kvalitativa 

med kvantitativt inslag, tolkat deras uppfattning om sitt eget inflytande i verksamheten.  

4.2 Metodval 

Undersökningen bygger på fyra intervjuer (se bilaga 3) med pedagoger och 

enkätundersökning (se bilaga 4) till föräldrar och är därmed en kvalitativ undersökning. Syftet 

med intervjuerna var att få ta del av pedagogernas åsikter om hur de upplever 

kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar och föräldrars inflytande. Det genomfördes 

en enkätundersökning till 28 föräldrar med samma syfte. För att få ta del av deras åsikter 

använde vi oss av öppna frågor både vid intervjuerna och i enkäten. Starrin & Renck (1996) 

menar att en kvalitativ intervju till en början måste inledas med öppna frågor. Vi utgick från 

några ämnen som vi ville behandla vid intervjuerna men lät ändå respondenten styra 

upplägget och den är därmed semistrukturerad. Denscombe (2009) skriver att vid en 

semistrukturerad intervju finns det färdiga ämnen som ska behandlas och frågor som ska 

besvaras. Det är betydelsefullt att ta del av respondentens tankar och låta det styra över 

ordningen av frågorna. Svaren ska vara öppna och fokus ska vara på respondentens 

utvecklade svar (2009).  

4.3 Urval  

Bryman (2011) menar att vid en kvalitativ forskning används målstyrda urval. Det betyder att 

välja enheter som till exempel individer, organisationer, avdelningar som har koppling till de 

forskningsfrågor som har formulerats. Vidare menar författaren att det oftast sker ett 

bekvämlighetsurval. Det innebär att forskaren väljer respondenter som finns tillgängliga 

(2011). I vårt fall valde vi att intervjua fyra förskollärare på två olika förskolor. Den ena 

förskolan är belägen i en förort till en stad och den andra förskolan ligger i ett samhälle. Vi 

genomförde tre interjuver på den ena förskolan först och när vi insåg att vi var tvungna att 

utöka vårt material valde vi att intervjua en till pedagog på en annan förskola. En av dem är 

nyexaminerad och har arbetat ett år, två av dem har arbetat i cirka 10 år på förskola och den 
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fjärde har arbetat på förskola i närmare 30 år. Vidare valde vi även att genomföra en 

enkätundersökning till föräldrarna i de båda förskolorna för att undersöka hur föräldrarna 

upplever kommunikationen med pedagoger och sitt inflytande i verksamheten. Vi skickade ut 

14 enkäter till ena förskolan först och fick tillbaka 3 enkäter. Därför valde vi att skicka ut 

ytterligare 14 enkäter till en annan förskola där vi fick tillbaka 7 enkäter. Sammanlagt fick vi 

ett bortfall på 18 enkäter.  

4.4 Genomförandet 

Vi kontaktade först en avdelning på en förskola för att höra om vi kunde genomföra vår 

intervju med förskollärarna och enkätundersökning till föräldrarna. När vi fått godkännande 

från dem skickade vi ut ett missivbrev till både pedagoger (se bilaga 1) och föräldrar (se 

bilaga 2) där vårt syfte framkom och vilken metod vi valt att använda för att komma fram till 

syftet. På bestämd dag genomförde vi intervjuerna med de tre förskollärarna på förskolan. Vi 

valde att genomföra intervjuerna på samma dag för att förskollärarna skulle svara utifrån sin 

egen uppfattning och erfarenheter utan att kunna påverka varandra. Enkäterna lämnades ut till 

14 föräldrar genom att vi lämnade ett kuvert med enkäterna i på barnens hylla. Det berodde på 

att barnens hämtnings- och lämningstider skiljde sig markant. Föräldrarna fick en vecka på sig 

att svara på enkäten. Efter en vecka hade vi enbart fått svar på tre enkäter. Vi bad 

förskollärarna att påminna dem om enkäten och sätta upp en lapp på dörren i förhoppning om 

att fler skulle svara på enkäten. Efter ytterligare en vecka hade vi endast fått in en enkät, den 

var dock tom. För att kunna dra slutsatser om enkäterna behövde vi få in fler enkäter och 

därför bestämde vi oss för att lämna ut 14 enkäter på en annan förskoleavdelning. Föräldrarna 

fick fem dagar på sig att återlämna enkäten och efter dessa dagar hade vi fått hälften tillbaka. 

Sammanlagt fick vi tillbaka 10 enkäter av de 28 enkäter som vi lämnade ut.  Vi valde även att 

genomföra en intervju med en förskollärare på den sista avdelningen för att ta del av dennes 

upplevelser. Anledningen till detta var för att ta del av förskollärarens syn på kommunikation 

och föräldrainflytande på den avdelningen och för att allmänt kunna se hur förskollärare ser 

på dessa fenomen.   

4.5 Bearbetning och analys 

Vi valde att dela upp de fyra intervjuer vi spelat in och transkriberade två var. Anledningen 

till att vi delade upp intervjuerna var för att det var tidskrävande att transkribera. Utifrån syftet 

och våra frågeställningar bearbetade vi de svar vi ansåg vara relevanta för vår studie. I 

resultatet använde vi oss av de relevanta svaren och kopplade samman dem med passande 

underrubrik. För att få en tydlig struktur på resultatet valde vi att använda underrubriker som 

är kopplade till det vi granskade. De enkäter vi fick tillbaka från föräldrarna sammanställde vi 

och utifrån underrubrikerna i resultatet valde vi relevanta svar. Vi valde att analysera 

resultatet efter varje underrubrik för att få en tydlig koppling mellan resultat och analys. I 

analysen kunde vi se tydliga kopplingar mellan vårt teoretiska ramverk och vår empiriska 

studie. Vi analyserade de likheter och olikheter vi kunde se mellan pedagoger och föräldrar i 

resultatet.  

4.6  Tillförlitlighet  

Bryman (2011) menar att begreppen reliabilitet och validitet kan ha andra ståndpunkter vid en 

kvalitativ studie. För att kunna etablera och bedöma kvaliteten i en kvalitativ studie kan det 
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användas metoder och specifika termer som används istället för reliabilitet och validitet. 

Tillförlitlighet och äkthet är två grundläggande kriterier vid en kvalitativ studie. Med 

tillförlitlighet menas huruvida studien är tillförlitlig och om forskaren hade fått andra svar vid 

ett annat tillfälle (2011). Studiens tillförlitlighet gällande intervjuerna var hög då vi upplevde 

att svaren vi fick vid intervjutillfällena hade varit samma om det skett vid ett nytt tillfälle eller 

med någon annan som intervjuat. Det beror främst på att pedagogerna hade ett utvecklat 

förhållningssätt gentemot föräldrarna. Utifrån de enkäter vi fick tillbaka ser vi att svaren är 

tillförlitliga men eftersom att vi endast fick tillbaka drygt en tredjedel av enkäterna kan 

resultatet vara missvisande och ha låg tillförlitlighet. Hade samtliga enkäter återlämnats hade 

resultatet kunnat vara annorlunda.  

4.7 Forskningsetiska regler 

Vi har tagit del av de forskningsetiska principerna (vetenskapsrådet 2002) vid genomförande 

av undersökningen.  

▪ Informationskravet, att deltagarna ska få information om syfte med forskningen. 

▪ Samtyckteskravet, deltagarna bestämmer själva över sin medverkan. 

▪ Konfidentialitetskravet, uppgifter om deltagarna ska behandlas med konfidentialitet.  

▪ Nyttjandekravet, uppgifter från deltagare får endast användas i forskningens syfte 

(vetenskapsrådet 2002). 

Vi informerade deltagarna om vårt syfte med forskningen genom missivbrev och samtidigt 

skrev vi att deras medverkan var frivillig utifrån samtyckeskravet som gäller vid forskning. 

Konfidentialitetskravet använde vi oss av genom att garantera respondenterna anonymitet då 

deras svarsenkät återlämnades i förslutet kuvert till förskolan. Respondenterna tar del av vårt 

arbete genom att det lämnas till förskolorna. Det material som samlats in för studiens syfte har 

enligt nyttjandekravet endast använts till studien.  

4.8 Metodkritik 

Utifrån vald metod fanns det styrkor och svagheter med både intervju och enkätundersökning. 

Vi anser att det var betydelsefullt att använda sig av intervjuer för att kunna ta del av 

pedagogernas uppfattningar och samtidigt kunna ställa följdfrågor som kan vara viktiga för 

sammanhanget.  Det som var problematiskt var att det tog tid från verksamheten när en 

pedagog var tvungen att lämna barngruppen för intervju, men det löste pedagogerna bra. De 

svagheter som infann sig vid enkätundersökningen var att föräldrarna inte tog sig tid till att 

svara på enkäten. Föräldrarna fick inte möjlighet att få en förklaring på en fråga som de inte 

förstod. Vi fick inte möjlighet att ställa följdfrågor till föräldrarna och därför kan svaren vara 

svåra att tolka. Vi ansåg att enkäter var det bästa sättet för att få ta del av föräldrars 

uppfattning kring kommunikation och föräldrars inflytande i förskolan. En intervju hade 

bidragit till att vi fått svar direkt men det hade varit tidskrävande att transkribera flera 

intervjuer.  
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5 Resultat och analys 

Här framgår det vilken uppfattning pedagogerna och föräldrarna har angående 

kommunikation och föräldrars inflytande. Vi har delat upp avsnittet i underrubriker med 

pedagoger och föräldrars synpunkter var för sig och i slutet har vi analyserat deras uppfattning 

och ställt det mot teorin. För att få bättre flyt i texten har vi valt att döpa föräldrarna och 

pedagogerna till olika bokstäver.  

5.1 Kommunikation och samverkan 

5.1.1 Pedagoger  

Samtliga pedagoger anser att kommunikation mellan föräldrar och pedagoger fungerar bra. 

Vidare menar de att en ärlig och öppen kommunikation är betydelsefullt i samarbetet. 

Pedagogerna nämner att deras uppfattning är att föräldrarna vågar komma till dem och prata 

om hur de känner och tycker. Pedagog B säger att: ”Jag tror att föräldrarna upplever att de 

också kan säga vad de tycker och tänker”. Pedagog A säger att en öppen kommunikation är 

grunden för ett bra samarbete med föräldrar, vilket underlättar pedagogernas arbete i 

förskolan.  

Pedagog C menar att något som skulle kunna förbättras är att man blir ännu mer rak och 

förmågan att ge kritik kan behöva utvecklas. En del föräldrar kan känna rädsla för att framföra 

sin åsikt och därmed ha svårigheter att uttrycka sig om verksamheten. Två pedagoger menar 

att alla föräldrar är olika och därför måste man som pedagog ta hänsyn till deras personlighet. 

Pedagog A säger att det som kan förbättras i kommunikationen främst handlar om 

kommunikationen mellan pedagoger. Ibland kan det hända att viss information inte 

framkommer till alla pedagoger. Vidare menar denne att pedagoger har en skyldighet utifrån 

läroplanen att informera om verksamheten. De redskap som används för att förmedla 

informationen är föräldramöte, utvecklingssamtal och tamburkontakten som sker dagligen.  

Enligt samtliga pedagoger underlättar samverkan mellan pedagoger och föräldrar när det finns 

en rak och öppen kommunikation. Det är betydelsefullt att kunna vara ärlig och berätta om 

både positiva och negativa saker. Pedagog C menar att om föräldrar är missnöjda med 

någonting så säger de till. Pedagogerna måste framhäva hur de jobbar för att skapa en dialog, 

det skapar goda förutsättningar för samverkan. Vidare är pedagogerna även överens om vad 

som kan försvåra samverkan. De menar att föräldrar med hög integritet kan vara svåra att lära 

känna. De vill oftast inte berätta om sitt privata liv, vilket de inte är skyldiga till men det kan 

påverka barnen och det kan därför vara en fördel om pedagogerna vet om det. Pedagog D 

belyser att oavsett föräldrars tillgänglighet ser pedagogerna alltid till barnets bästa. En annan 

pedagog nämner att samverkan kan försvåras om man inte kommer överens med någon 

förälder. Det kan vara svårt att bygga upp ett nytt förtroende om något blir fel. Pedagog C 

belyser att pedagogens osäkerhet gällande föräldrakontakt också kan försvåra samverkan.  

5.1.2 Föräldrar 

Samtliga föräldrar upplever att kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar fungerar 

bra. De menar att de får information om det har hänt något under dagen och att det sker en 

aktiv dialog dem emellan. Förälder D nämner att pedagogerna lyssnar och tar hänsyn till vad 
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de har för åsikter och tankar. Ett par föräldrar önskar mer information om vad som kommer 

att ske under följande veckor exempelvis i ett veckobrev eller på hemsidan. En förälder 

hävdar att informationen från pedagoger har varit bristfällig vid vissa situationer och det 

skulle kunna förbättras med direkt information när det finns behov för åtgärder.  

Det som underlättar samverkan mellan de båda parterna enligt föräldrarna är en öppen och 

ärlig kommunikation. Även en förståelse mellan pedagoger och föräldrar skapar 

förutsättningar för samverkan. Vid lämning och hämtning av barnen finns det ofta möjlighet 

att föra ett samtal med pedagogerna, vilket föräldrarna anser är positivt. Ett flertal föräldrar 

nämner att tiden har betydelse, ibland upplever de att det inte finns tid till den samverkan som 

önskas. Förälder J belyser att sättet att uttrycka sig har betydelse vid kommunikationen. 

Personkemin mellan förälder och pedagog spelar också in hur samverkan dem emellan 

fungerar. Förälder E skriver att något som försvårar samverkan är det byte av pedagoger som 

sker.  

5.1.3 Analys 

Både pedagogerna och föräldrarna upplever att kommunikationen dem emellan fungerar bra 

och det beror på att de har en öppen och ärlig kommunikation. Fredriksson (1991) skriver att 

det är pedagogens ansvar att upprätthålla en god relation med föräldrarna. Det är viktigt att 

pedagogerna ger föräldrarna möjlighet att framföra sina synpunkter (1991). Pedagogerna 

uppfattar att föräldrarna vågar komma till dem och delge sina uppfattningar. Det är däremot 

enbart en förälder som nämner att pedagogerna lyssnar och tar hänsyn till deras synpunkter. 

En förälder menar att kommunikation ibland kan vara bristfällig och uttrycker sig såhär: 

”Kommunikationen fungerar för det mesta bra, men det har kommit upp situationer där 

informationen var bristfällig”. Enligt Jensen och Jensen (2008) kan informationen handla om 

hur barnets dag varit eller om barnets utveckling. Även en pedagog framhäver att 

informationen till föräldrarna kan glömmas bort på grund av att all information inte når fram 

till alla pedagoger. Det kan enligt en förälder bero på att pedagogerna har olika arbetstider och 

de är därmed inte delaktiga i verksamheten hela dagen. Några av föräldrarna önskar mer 

information om verksamheten, exempelvis vad som kommer att ske de kommande veckorna. 

En förälder skriver att det som kan förbättras i kommunikationen är: ”Lite mer info till 

föräldrarna om veckans planer”. 

Samtliga pedagoger och föräldrar menar att det som underlättar samverkan dem emellan är en 

öppen och ärlig kommunikation. En pedagog uttrycker sig på följande sätt: ”Vi har ju ett 

uppdrag i att vi ska ha en bra samverkan med föräldrar och det underlättar vårt jobb något 

oerhört om man har en rak och öppen kommunikation”. Det som kan försvåra samverkan är 

personkemin mellan dem. Den kan även försvåras om en pedagog inte kommer överens med 

en förälder. Det är dock viktigt att försöka kvarhålla förtroendet som finns för det är svårt att 

bygga upp ett nytt förtroende, vilket även Steinberg (2008) framhäver. Han menar att 

pedagogen måste vara medveten om sitt förhållningssätt gentemot föräldrar och barn (2008). 

Tidsbrist och pedagogers osäkerhet kring föräldrakontakt kan också vara bidragande orsaker 

som försvårar samverkan. 
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5.2 Föräldrars inflytande  

5.2.1 Pedagoger  

Pedagog A säger att: ”Föräldrar har ett starkt inflytande om man är medveten om att det finns 

rättigheter och inte bara skyldigheter”. Vidare menar denne att föräldrar har en rättighet att 

påverka verksamheten inom ramarna för de nationella, kommunala och lokala mål som finns. 

Pedagogerna har en skyldighet att kontinuerligt informera föräldrarna att de får vara med och 

påverka. Deras funderingar och åsikter är något pedagogerna måste ta till sig. Pedagogernas 

uppfattning är att föräldrarna inte har så stort inflytande, men att föräldrarna ändå känner att 

de har förtroende för pedagogerna och verksamheten. Pedagog B hävdar att för föräldrarna 

räcker det oftast med att barnen mår bra i förskolan och att föräldrarna inte orkar engagera sig. 

Pedagog D uttrycker det som att: ”Föräldrar har inte tid, de har redan tillräckligt med dåligt 

samvete för att de redan arbetar så mycket och när de är lediga vill de spendera den tiden med 

sina barn så de hinner inte och vill vara med barnen hemma". Pedagog C säger att föräldrar 

inte kan styra över temat i verksamheten eftersom att de inte känner barngruppen som 

pedagogerna gör. Föräldrars inflytande i verksamheten är viktigt men ser de att deras barn har 

inflytande så är det tillräckligt för föräldrarna.  

Pedagogerna framhäver att föräldrarnas intresse för förskolans läroplan styr hur insatta de är i 

läroplanen. En del föräldrar är därför mer insatta i läroplanen än andra. Pedagog B menar att 

pedagogerna försöker upplysa föräldrarna om deras roll i förskolan, men denne upplever att 

föräldrarna inte orkar engagera sig så mycket. Pedagog A framhäver att de har upplyst 

föräldrarna om deras roll gällande omsorg och fostran och att förskolan ska vara ett 

komplement till hemmet. En av pedagogerna säger att de inte har upplyst föräldrarna om 

deras roll i förskolans verksamhet. Tre av pedagogerna nämner att vid dokumentation så 

knyter de samman bilder på barnet med utdrag från läroplanen för att synliggöra målen för 

föräldrarna. Föräldramöte är ett bra sätt att berätta om läroplanen och hur arbetet i 

verksamheten utgår från den. Pedagog A säger: ”Jag tror att föräldrar idag är väldigt stressade 

och pressade och känner att det funkar bra så tror jag inte att de använder läroplanen som ett 

redskap för att kunna förändra något”. Pedagogerna förklarar att föräldrar inte är delaktiga i 

utvärderingen av verksamheten.  

Två pedagoger nämner föräldraråd eller föräldraförening som ett bra sätt för föräldrar att 

träffas och framföra sina åsikter utan pedagogernas medverkan. Föräldrarna kan uppleva att 

det är enklare att framföra sina synpunkter på en sådan träff för att få möjlighet till medhåll 

från andra föräldrar.  

5.2.2 Föräldrar 

Föräldrarna upplever att de har litet inflytande gällande förskolans verksamhet, miljön och 

normer och regler. De flesta känner tillit till pedagogerna och låter dem bestämma över 

förskolans miljö och dess verksamhet. Två av dem menar att förslag på förändring kan lämnas 

till förskolechefen eller pedagogerna. En förälder nämner att normer och regler är förskrivna 

och ges ut en gång per år, därför går de inte att påverka.  

Sex av föräldrarna känner sig medvetna om sina rättigheter till inflytande och påverkan i 

förskolans verksamhet utifrån de nationella mål som finns. En av dem menar att om det finns 

frågetecken kring rättigheterna så ställer denne frågor för att få svar. Tre föräldrar är inte 
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medvetna om sina rättigheter och en av dem uppger att information om deras rättigheter till 

inflytande inte framkommit. De flesta föräldrar anser att pedagogerna är lyhörda för deras 

synpunkter och tar till sig dem. Någon tycker att denne kan bli bättre på att framföra sina 

åsikter. Två av dem vet inte om pedagogerna tar vara på deras synpunkter.  

Fem föräldrar är nöjda med möjligheten de har med att vara delaktiga i verksamheten. De 

känner förtroende till pedagogerna och hur de sköter verksamheten. Vidare nämner två 

föräldrar att mer information om verksamheten och ens barn samt läroplanen hade gett mer 

möjlighet till delaktighet. En annan förälder nämner enkäter som ett bra tillvägagångssätt till 

delaktighet.  

Hälften av föräldrarna upplever att de inte har möjlighet till delaktighet i utvärderingen av 

verksamheten, där tre av dem känner att de inte har fått frågan om att delta och en menar att 

pedagogerna sköter det själva. Fem upplever att de är delaktiga i utvärderingen. Vidare menar 

två att utvecklingssamtal ger möjlighet att framföra sina synpunkter och en av dem belyser 

även det vardagliga mötet som ett tillfälle för samtal och delaktighet.  

5.2.3 Analys  

En pedagog framhäver att utifrån de nationella, kommunala och lokala målen har föräldrarna 

rättigheter att påverka verksamheten. Det står i läroplanen för förskola att förskollärarna har 

ansvar för att föräldrar ska få komma med förslag hur konkretiseringen av målen utformas i 

verksamheten (Lpfö 98 reviderad 2010).  

Utifrån läroplanen är det sex föräldrar som känner sig medvetna om sina rättigheter till 

inflytande och påverkan. Det är dock tre som upplever att de inte är medvetna om sina 

rättigheter, någon nämner att denne: ”Inte fått information” om de rättigheter som finns”. 

Flising m.fl. (refererad i Sandberg & Vuorinen 2007) menar att föräldrar behöver få kunskap 

om sin roll i förskolan utifrån läroplanen.  

Varken pedagogerna eller föräldrarna upplever att föräldrarna har stort inflytande över 

förskolans verksamhet. Enligt pedagogerna beror det på att föräldrarna har förtroende för hur 

pedagogerna planerar verksamheten och att föräldrarna inte har tid och ork att engagera sig. 

Pedagog B säger att: "Det önskar man att föräldrarna hade lite mer inflytande men de tycker 

det är bra och vi är måna om deras barn och det räcker nog många gånger som förälder, att 

man orkar inte riktigt gå in och fundera över det”. Pedagogernas uppfattning stärks av att flera 

föräldrar menar att de känner tillit till pedagogerna och låter dem bestämma över 

verksamheten. En förälder skriver att denne: ”Vet att personalen sköter allt förträffligt bra och 

jag vet inte om tiden finns för mig att vara mer delaktig” och en annan förälder skriver att 

denne ”litar på pedagogernas arbete”. Vidare menar en pedagog att för föräldrar räcker det 

oftast med att barnen mår bra i förskolan. Det stärks av Lenchler-Hubertz och Bagger (2010) 

som belyser att det viktigaste för föräldrar är att deras barn trivs och mår bra.  

En del föräldrar vill ha mer information om läroplanen och hur verksamheten fungerar för att 

bli mer delaktiga. En annan förälder anser att enkäter är ett bra sätt för att bli mer delaktig. 

Två pedagoger nämner föräldraråd som ett sätt för föräldrar att träffas och diskutera för att få 

mer inflytande. Två andra sätt att få mer inflytande i verksamheten för föräldrar är 

föräldramöte och utvecklingssamtal (Regeringskansliet 2003).  
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5.3 Föräldramöte  

5.3.1 Pedagoger 

Samtliga pedagoger framhäver föräldramöte som ett tillfälle för föräldrar att träffa varandra. 

Den möjligheten finns inte dagligen eftersom att de lämnar och hämtar barnen på olika tider. 

Tre pedagoger menar att föräldramöte blir som ett forum för föräldrarna där de får möjlighet 

att ta upp sina funderingar tillsammans med andra föräldrar och diskutera hur andra upplever 

ett visst fenomen. Pedagog B menar att vid ett föräldramöte finns det möjlighet att diskutera 

frågor utan att prata över huvudet på barn. Pedagog A belyser att ett syfte med föräldramöte är 

att ”bygga broar mellan föräldrar, att de lär känna varandra”. Samtliga pedagoger framhäver 

att föräldrarna ska få information om hur den pedagogiska verksamheten fungerar eftersom att 

det är deras skyldighet som pedagoger. 

En pedagog säger att på föräldramöte kan det bestämmas över gemensamma regler som ska 

gälla, på så sätt skapar de gemensamma regler som alla varit delaktiga och bestämt. Pedagog 

D ser möjligheten till samverkan på föräldramöte då alla föräldrar träffas samtidigt och får ta 

del av samma information. En annan pedagog menar att föräldramöte är viktiga för 

samverkan mellan de båda parterna och att det sker i ett möte utan barn. Pedagog C hävdar att 

grunden för samverkan ligger i kommunikationen som sker dagligen mellan pedagog och 

förälder. Det är betydelsefullt att det finns en öppen kommunikation hela tiden.  

5.3.2 Föräldrar 

Av de åtta föräldrar som har deltagit på föräldramöte har alla positiva upplevelser. 

Majoriteten av dem nämner mötet med andra föräldrar som en viktig del. De får möjlighet att 

ta del av andra föräldrars åsikter och funderingar samt diskutera och skapa gemensamma 

referensramar. En förälder tycker att det är positivt med gästföreläsare under mötet och en 

annan anser att det är viktigt att information från förskolechefen lyfts fram. Flertalet föräldrar 

har önskemål om att få en inblick i verksamheten och hur barnens vardag på förskolan ser ut 

samt om kommande aktiviteter. Två av föräldrarna vill ha information om hur pedagogerna 

uppfattar barngruppen. Förälder H har svårigheter med att se syftet med föräldramötet då 

denne anser att information ges vid andra tillfällen exempelvis vid enskilda samtal om barnet.  

Några av föräldrarna upplever att föräldramöte är viktiga för samverkan för att det bidrar till 

att föräldrar och pedagoger tillsammans kan diskutera om tankar och funderingar som 

kommer upp. På så sätt skapas det en gemensam bild av förskolan och förälder G framhäver 

att tryggheten är viktig. De flesta föräldrar uppfattar föräldramöte som positivt för samverkan 

mellan pedagoger och föräldrar, två av dem anser dock att enskilda samtal har större betydelse 

för samverkan. En förälder uttrycker sig på följande sätt: ”Föräldramöte verkar inte så mycket 

för just samverkan”. En annan förälder menar att föräldramöte mer handlar om att delge 

information. Vidare anser sig föräldrarna ha litet inflytande när det handlar om föräldramöte, 

under mötet är det upp till var och en att vara aktiv.  

5.3.3 Analys 

Sandberg & Vuorinen (2007) menar att syftet med föräldramötet styrs av vad pedagogerna 

anser vara viktigt och även föräldrars behov. Många föräldrar vill träffa andra föräldrar och 
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diskutera hur de upplever föräldraskapet (2007). Utifrån vår studie framkommer det att 

föräldrarna ser föräldramötet som en möjlighet att träffa andra föräldrar och kunna samtala 

om de funderingar som uppstår i vardagen. Även pedagogerna anser att föräldramöte kan vara 

ett tillfälle för föräldrar att möta andra föräldrar. Pedagog A säger att föräldramöte ger 

möjlighet till att: ”bygga broar mellan föräldrar, att de lär känna varandra”. Några av 

föräldrarna ser föräldramöte som positiva för samverkan då de tillsammans med pedagogerna 

kan diskutera och komma fram till gemensamma beslut. En pedagog framhäver också att det 

kan tas gemensamma beslut och det ger föräldrarna möjlighet till inflytande. Enligt Alfakir 

(2010) är det betydelsefullt att föräldrarna får möjlighet att komma med förslag på vad som 

ska diskuteras på föräldramötet. Det är också viktigt att delge föräldrarna vilket syfte 

föräldramötet har så att de kan förbereda sig och på så sätt bidra till en värdefull diskussion 

(2010).   

5.4 Utvecklingssamtalet  

5.4.1 Pedagoger  

Samtliga pedagoger ser utvecklingssamtalet som positivt. De anser att det är positivt att få 

tillfälle att sätta sig ner tillsammans med föräldrarna för att prata och diskutera utan barn. Tre 

av pedagogerna belyser att syftet med utvecklingssamtal är att tillsammans med föräldrarna 

hitta ett sätt som hjälper barnet att utvecklas vidare. Pedagog A menar att det måste ske i ett 

nära samarbete med föräldrarna och tillsammans med föräldrarna blir det en optimal 

utveckling för barnet eftersom att de känner sitt barn bäst. Det handlar främst om att stärka 

barnets positiva sidor. Betydelsefullt är att diskutera det som togs upp på det förra samtalet 

och se om det behöver vidareutvecklas.  Pedagog A menar också att utvecklingssamtalets 

syfte är att ge föräldrarna en helhetsbild av barnets utveckling utifrån läroplanen. Enligt 

pedagog B är syftet med utvecklingssamtal att delge vad de arbetar med på förskolan och 

vilket syfte det har.  

Samtliga pedagoger menar att utvecklingssamtal är viktigt för samverkan mellan föräldrar och 

pedagoger. Pedagog A anser att utvecklingssamtal kan ha större betydelse än föräldramöte 

eftersom att det diskuteras andra saker på samtalet. Pedagog B menar att det skapas tillfälle att 

ta upp föräldrarnas funderingar på ett annat plan än i hallen där andra kan lyssna. Enligt 

pedagog C är det viktigt för samverkan eftersom att det skapas en gemensam bild av barnet 

utifrån både hemmet och förskolan.  

Tre av pedagogerna förklarar att de har utvecklingssamtal en gång per år och det infaller när 

barnet fyller år. Den fjärde nämner inte hur ofta utvecklingssamtal sker. Pedagog C upplever 

att föräldrarna tycker att utvecklingssamtal en gång per termin blir för mycket, men det 

erbjuds alltid två samtal per år. En annan pedagog betonar att de har extra samtal istället om 

det behövs. Det extra samtalet handlar om något specifikt exempelvis motorik medan 

utvecklingssamtalet mer ger en helhetsbild. Två av pedagogerna belyser att föräldrar vill veta 

hur barnet är på förskolan, vilka denne leker med och vad de gör.  

5.4.2 Föräldrar  

Nio av tio föräldrar uppfattar utvecklingssamtal som något positivt, en av dem har ingen 

uppfattning. Samtliga betonar att de vill ha information om hur barnet är som individ och 

fungerar i grupp samt barnets utveckling. Två av dem nämner att de vill få tips på hur 
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föräldrarna och pedagogerna tillsammans kan arbeta för att stärka barn med svårigheter. Det 

är betydelsefullt att få en stund med pedagogen i lugn och ro menar förälder C. En förälder 

upplever att pedagoger är lyhörda för vad denne har att säga. Förälder D anser att det är 

positivt när samtalen är förberedda. Vidare menar en annan förälder att det som diskuteras på 

utvecklingssamtal inte ska vara något nytt utan en sammanfattning, däremot menar en annan 

förälder att information som behöver diskuteras tas upp direkt. Två av föräldrarna upplever att 

det är för sällan att ha utvecklingssamtal en gång per år.  

Föräldrarna upplever att utvecklingssamtal är viktiga för samverkan mellan pedagoger och 

föräldrar. Under samtalet får de prata ostört och kan skapa en god relation med tillit. En 

förälder menar att: ”Man får en tid på tu man hand utan störningar runt omkring”. Det finns 

även tillfälle för föräldrarna att ställa frågor om egna funderingar. Förälder H menar att en 

diskussion om barnets hemsituation kan tas upp och bearbetas. En annan förälder nämner att 

genom samtalet kan en gemensam bild av barnet skapas. På så sätt kan pedagogen och 

föräldrarna sträva åt samma håll gällande barnets utveckling. Fem av föräldrarna tycker att de 

har inflytande över utvecklingssamtalen medan resterande föräldrar menar att de har litet 

inflytande eller inte har någon åsikt. En förälder menar att det som denne har inflytande över 

är förberedelserna och när utvecklingssamtalet ska ske. 

5.4.3 Analys 

Samtliga pedagoger och föräldrar som har en uppfattning om utvecklingssamtal upplever att 

det är positivt. En förälder anser att det är viktigt att få en ensam stund tillsammans med 

pedagogen och skapa en god relation. Det framhäver även pedagogerna som ser det som ett 

tillfälle att prata och diskutera tillsammans med föräldrarna utan barn. Pedagog C säger såhär: 

”Det är alltid bra att sitta och prata utan barnen, det tycker jag, för ibland kan det vara saker 

man behöver ta upp så kanske inte barnen behöver höra”. Enligt Steinberg (2008) kan 

föräldrar framföra sina synpunkter på samtalet och pedagogen måste lyssna på det föräldern 

framför. Syftet med utvecklingssamtalet enligt pedagogerna är att tillsammans med 

föräldrarna skapa en gemensam helhetsbild av barnets utveckling. Pedagog A säger att: ” Det 

är ett redskap för både oss och föräldrarna att kunna se barns utveckling och på bästa sätt 

främja deras utveckling”. Föräldrarna nämner också att de vill ha information om barnets 

utveckling. Jensen och Jensen (2008) framhäver också att det som ofta sker på samtalet är att 

pedagoger och föräldrar delger varandra om sin bild av barnet.  

Alla pedagoger och föräldrar anser att utvecklingssamtal är viktiga för samverkan. En 

pedagog hävdar att utvecklingssamtal är mer betydelsefullt för samverkan mellan pedagoger 

och föräldrar än föräldramöte. Hälften av föräldrarna uppfattar att de får möjlighet till 

inflytande vid utvecklingssamtal, medan resterande del anser att de har litet inflytande eller 

ingen åsikt alls. Utvecklingssamtal är ett sätt för föräldrar att få mer inflytande 

(Regeringskansliet 2003).  
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6 Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion  

Utifrån resultatet upplever både pedagoger och föräldrar att kommunikationen dem emellan 

fungerar bra. Vår uppfattning under intervjuerna var att några pedagoger hade inställningen 

att kommunikationen med föräldrarna var så pass utvecklad att den inte behövde förbättras. 

Konsekvenser med detta förhållningssätt kan vara att man blir för självsäker och inte ser när 

kommunikationen brister. Vi anser att det är viktigt att ha en välutvecklad kommunikation 

men att man hela tiden måste vara medveten om att den ibland kan behöva utvecklas. En 

förälder hävdar att kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar ibland kan vara 

bristfällig då inte all information framkommer direkt. Något som även kan påverka 

kommunikationen mellan de båda parterna är att personkemin inte stämmer överens. 

Pedagoger måste i det läget vara professionella och besitta en kompetens som innebär att de 

bortser från möjliga problematiska hinder som kan uppstå i kommunikationen.  

Ett par föräldrar upplever att utvecklingssamtal en gång per år är för sällan. Vi ser också att 

det kan vara för sällan då utvecklingssamtal ger möjlighet till att stärka relationen mellan 

föräldrar och pedagoger. Det är även ett tillfälle för föräldrar att bli mer insatta i 

verksamheten och barnets utveckling samtidigt som de kan vara med och påverka. De 

pedagoger som har nämnt att de har utvecklingssamtal en gång per år anser att det är 

tillräckligt. Vår uppfattning är att det främst handlar om att det är tidskrävande för pedagogen 

och att det tar mycket tid från verksamheten att ha utvecklingssamtal två gång per år. Det kan 

bero på att föräldrar också tycker att det är tidskrävande och att de hellre spenderar den tiden 

med sina barn. Däremot sker det mycket med barns utveckling under deras första år och 

därmed kan det vara betydelsefullt att ha utvecklingssamtal två gånger per år. Vidare ger 

utvecklingssamtal föräldrarna större möjlighet till inflytande och delaktighet vilket också 

borde vara en bidragande faktor till att ha det oftare.  

Föräldrarna har förtroende för hur pedagogerna utformar verksamheten och anser att de 

utformar den på bästa sätt, därför överlåter dem det ansvaret till pedagogerna. Två av 

pedagogerna nämner föräldraråd som en möjlighet för föräldrar att få inflytande över 

verksamheten, vilket även vi uppfattar. De får tillfälle att tillsammans diskutera pedagoger 

och verksamhet. Vår tolkning är att föräldrar vill ta del av andra föräldrars åsikter för att de 

tillsammans ska kunna skapa ett gemensamt synsätt. På så sätt kan de hjälpa och stärka 

varandra om de anser att något borde förändras i verksamheten. Vidare anser vi att oavsett 

storlek på förskolan kan det vara ett bra sätt för föräldrar att få inflytande och bli delaktiga i 

verksamheten. Det beror på att det borde finnas samma behov av att ta del av andra föräldrars 

åsikter även om förskolan är mindre. Även enkäter kan ge föräldrar möjlighet att vara 

delaktiga. Vi upplever att det är svårt att få in samtliga enkäter. Det kan bero på enkätens 

utformning och att föräldrarna inte har tid eller att det inte är intressant för föräldrarna. Det är 

dock betydelsefullt att enkäterna återlämnas med utförliga och ärliga svar för att resultatet ska 

bli så korrekt som möjligt.  

6.2 Tankar som väckts under arbetets gång 

Under arbetets gång har vi fått kunskap om hur föräldrar kan få möjlighet till inflytande i 

verksamheten. Vi har nämnt föräldramöte och utvecklingssamtal som två former där föräldrar 
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har inflytande. Det har också framkommit att föräldraråd är ett bra sätt för föräldrar att 

kommunicera med varandra utan pedagoger och få inflytande i verksamheten. Vår 

uppfattning är att föräldraråd kan finnas på förskolor oavsett förskolans storlek och det beror 

främst på att det är ett viktigt redskap för föräldrar att få inflytande. Det hade varit intressant 

att undersöka vilken betydelse föräldraråd har för föräldrars inflytande i verksamheten.  

6.3 Slutsatser  

Vår första frågeställning var: ”Hur upplever pedagoger och föräldrar att kommunikationen 

fungerar dem emellan?”. Utifrån vår studie framkommer det att de båda parterna upplever att 

kommunikation fungerar bra. Pedagogerna har ett utvecklat förhållningssätt och strävar åt 

samma håll när det gäller kommunikation. De har en öppen och ärlig dialog vilket förutsätter 

att pedagogerna har en bred kompetens om hur de möter alla olika individerna och deras 

personlighet.  

Genom intervjuerna och enkäterna fick vi svar på vår andra frågeställning som var: ”Hur ser 

pedagoger och föräldrar på föräldrars delaktighet och inflytande i verksamheten?”. I nuläget 

har inte föräldrar så stort inflytande över verksamheten vilket både pedagoger och föräldrar 

framhäver. Det beror dock på att föräldrarna känner tillit till pedagogerna och låter dem 

bestämma över den pedagogiska verksamheten.  

Den tredje frågeställningen var: ”Hur kan/vill föräldrarna vara delaktiga?”. Några föräldrar 

anser att de hade behövt mer information om läroplanen, verksamheten och hur den fungerar 

för att bli mer delaktiga. Föräldraråd där föräldrar får möjlighet att diskutera med andra 

föräldrar om hur de upplever verksamheten och pedagogerna kan vara ett sätt för föräldrar att 

få mer inflytande. Även föräldramöte och utvecklingssamtal ger förutsättningar för föräldrar 

att vara delaktiga.  

6.3 Fortsatt forskning 

En fortsatt forskningsfråga som kommer att intressera oss är: Hur kan föräldraråd ge föräldrar 

mer inflytande i verksamheten?   
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Bilagor  

Missivbrev till pedagogerna     Bilaga 1  

Hej,  

Vi, Sandra Josefsson och Hilda Moline, läser på lärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i 

Växjö med inriktning mot förskola. Vi ska skriva ett examensarbete på 15 högskolepoäng och 

vill därför informera er om arbetet.  

Vårt syfte är att undersöka hur pedagoger uppfattar föräldrars inflytande och delaktighet. Vi 

vill även undersöka vilken uppfattning föräldrar har om sitt inflytande i förskola och om de 

vet hur mycket inflytande de får bidra med i verksamheten.  

Vi kommer att skriva föräldrar i uppsatsen och med det menar vi även vårdnadshavare. I vår 

studie kommer vi att utgå från de forskningsetiska principerna (www.vr.se). Det innebär att 

varken pedagogernas, föräldrarnas, förskolans namn eller i vilken ort förskolan ligger i 

kommer att nämnas i uppsatsen. De namn som eventuellt finns i uppsatsen kommer vara 

fingerade.  

För att ta del av pedagogers uppfattningar angående föräldrar inflytande skulle vi intervjua er. 

Ert deltagande är frivilligt men det är betydelsefullt om ni deltar i intervjun.  

 

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till någon av oss  

Sandra Josefsson  

Hilda Moline  

 

  



 

 

 

Missivbrev till föräldrarna      Bilaga 2 

Hej,  

Vi är två lärarestudenter som studerar till förskollärare vid Linnéuniversitetet i Växjö. De 

kommande veckorna kommer vi att skriva ett examensarbete. Vårt examensarbete kommer att 

handla om föräldrars inflytande och hur samspelet mellan föräldrar och pedagoger fungerar i 

förskolan. Anledningen till valt område är för att föräldrar ofta inte är medvetna om sina 

rättigheter att vara delaktiga i verksamheten. 

Vi kommer att skriva föräldrar i examensarbete och med det menar vi även vårdnadshavare. I 

vår studie kommer vi att utgå från de forskningsetiska principerna (www.vr.se). Det innebär 

att varken pedagogernas, föräldrarnas, förskolans namn eller i vilken ort förskolan ligger i 

kommer att nämnas i examensarbetet. De namn som eventuellt finns i examensarbetet 

kommer vara fingerade. Enkätens utformning ger er möjlighet till anonymitet.  

Ert deltagande i enkäten är frivilligt men det är en förutsättning för vårt kommande arbete. 

Det är därför betydelsefullt att du/ni fyller i enkäten som kommer att delas ut med start 

tisdagen den 27 november. Enkäten återlämnas till pedagogerna på förskolan senast den 3 

december med er underskrift i kuvertet som medföljer.  

Vi som genomför enkätundersökningen är Sandra Josefsson och Hilda Moline.  

 

 

Vi vill tacka på förhand för er hjälp och ert samarbete med oss. 

Om du har någon fråga så kontakta någon av oss på 

Sandra Josefsson  

Hilda Moline  

 

  



 

 

 

Intervjufrågor     Bilaga 3 

1. Är du utbildad till förskollärare? När tog du din examen?  

 

2. Hur upplever du att kommunikationen fungerar mellan er som pedagoger och 

föräldrar?  

 

3. Är det något som kan förbättras eller utvecklas i kommunikationen?  

 

4. Upplever du att ni delger föräldrarna tillräckligt med information angående 

verksamheten?  

 

5. Hur ser du på föräldrarnas inflytande? 

 

- Förskolans miljö 

- Normer och regler 

- Hur verksamheten ska se ut? Pedagogisk planering 

- Föräldramöte 

- Utvecklingssamtal 

 

6. Vad är det som underlättar eller försvårar samverkan mellan föräldrar och pedagoger? 

Föräldramöte 

7. Hur är föräldramöte upplagt?  

 

8. Hur upplever du föräldramöte? Vad är positivt/negativt?  

 

9. Vad har ni i arbetslaget för syfte med föräldramöte? 

 

10. På vilket sätt är föräldramöte viktigt för samverkan mellan pedagoger och föräldrar? 

Utvecklingssamtal 

11. Hur är utvecklingssamtalet upplagt? 

 

12. Hur upplever du utvecklingssamtal? Vad är positivt/negativt? 

 

13. Vad har ni i arbetslaget för syfte utvecklingssamtalet? 

 

14. Är utvecklingssamtal viktiga för samverkan, på vilket sätt? 

 

15. Hur ser du på föräldrarnas möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet? 

 

16. Hur insatta, upplever du, att föräldrarna är i läroplanen? 

 

17. Vilka förväntningar har ni på föräldrarna?  

 

18. Vilka förväntningar tror ni att föräldrarna har på er?  



 

 

 

 

19. Vilken betydelse har föräldrars engagemang och delaktighet i förskolans verksamhet? 

 

20. Hur tolkar ni inflytande, delaktighet, samverkan?  

  



 

 

 

Enkätundersökning      Bilaga 4 

 

1. Är det ditt/ert första barn i förskolan?  

2. Har någon av er föräldrar en pedagogisk utbildning?  

3. Hur definierar du/ni begreppen? 

Delaktighet 

Inflytande 

Samverkan 

 

4. Hur upplever du/ni att kommunikationen fungerar mellan föräldrar och pedagogerna?  

5. Vad skulle kunna förbättras i kommunikationen?  

6. Vad är det som underlättar eller försvårar samverkan mellan föräldrar och pedagoger? 

Föräldramöte  

7. Hur upplever du/ni föräldramöte? Vad är positivt/negativt? 

8. Vad vill du/ni få ut av föräldramötena?  

9. På vilket sätt är föräldramöte viktigt för samverkan mellan pedagoger och föräldrar? 

Utvecklingssamtalet  

10. Hur upplever du/ni utvecklingssamtalet? Vad är positivt/negativt? 

11. Vad vill du/ni får ut av utvecklingssamtalet? 

12. På vilket sätt är utvecklingssamtal viktigt för samverkan mellan pedagoger och 

föräldrar? 

13. Vilken är din inställning till följande påstående, utifrån förhållandena på din förskola? 

Stämmer Stämmer Stämmer  Stämmer Ingen åsikt 

mycket bra ganska bra ganska dåligt inte alls 

 Som förälder borde jag ta ett större ansvar    

för och engagera sig mer i mitt/mina barns  

tid i förskoleverksamheten  

Förskolan borde uppmuntra föräldrarna 

att ta ett större ansvar för mitt/mina barns 

skolgång 

 

Som förälder har jag för stort utrymme att 



 

 

 

påverka förskolans verksamhet 

 

Som förälder har jag höga förväntningar 

på pedagogerna 

 

Pedagogerna har höga förväntningar  

på oss föräldrar 

 

Som förälder är jag insatt i förskolans 

läroplan och dess innehåll 

 

Som förälder är jag medveten om min roll 

i verksamheten utifrån läroplanens kriterier 

 

 

14. Ta ställning till följande påstående om din inställning till samverkan mellan pedagoger 

och föräldrar 

Stämmer Stämmer Stämmer  Stämmer Ingen åsikt 

mycket bra ganska bra ganska dåligt inte alls 

 Ditt stöd och engagemang i verksamheten 

är viktigt för ditt barns utveckling i förskolan 

Föräldramöte är viktigt för samverkan 

 

Utvecklingssamtal är viktiga för samverkan 

 

 

15. Hur ser du/ni på ert inflytande i verksamheten när det gäller 

Förskolans miljö  

Normer och regler  

Förskolans verksamhet  

Föräldramöte  

Utvecklingssamtal  

I förskolans läroplan (Lpfö 98 reviderad 2010) står det att ”Föräldrarna ska ha möjlighet att 

inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan” (Lpfö 

98 reviderad 2010:13). Det betyder att ni som föräldrar har möjlighet att vara med och 



 

 

 

påverka utformningen på verksamheten, exempelvis komma med förslag på tema, andra 

aktiviteter eller förskolans miljö. Viktigt att poängtera är att det ska ske utifrån läroplanens 

kriterier.  

16. Är du som förälder medveten om dina rättigheter till inflytande och påverkan i 

förskolan enligt läroplanen? Om inte, varför?  

Vidare står det även att ”Förskollärare ska ansvara för att vårdnadshavare är delaktiga i 

utvärderingen av verksamheten” (Lpfö 98 reviderad 2010:13).  

17. Hur tar förskollärarna tillvara på dina synpunkter?  

18. Upplever du/ni att du/ni är delaktig i utvärderingen av verksamheten? Om inte, varför?  

19. Hur skulle du/ni kunna vara mer delaktig och på vilket sätt?  

Tack för er medverkan! 

 

/ Sandra och Hilda 

 

 


