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ABSTRAKT 
Vårt huvudsakliga syfte med denna studie är att se hur föräldrasamverkan upplevs i 

förskolorna idag men även synliggöra åsikter kring ämnet från vårdnadshavares samt 

förskollärares perspektiv. I vetenskapliga artiklar och i styrdokumenten för förskolan beskrivs 

föräldrasamverkan som en betydelsefull kvalitetsfaktor för förskolan. Denna åsikt speglas i 

vårt resultat där majoriteten av respondenterna anser att föräldrasamverkan är värdefullt. 

Grunden för föräldrasamverkan är lyhörd personal som främjar goda sociala relationer. Det är 

också en verksamhet som delger vårdnadshavare tydlig information om verksamheten för att 

kunna skapa möjlighet till delaktighet och inflytande. Studien visar blandade svar av vad 

vårdnadshavare vill och kan påverka i verksamheten. Det synliggörs också vad förskollärare 

har för åsikter kring vårdnadshavares deltagande och vad de är delaktiga i. Ett dilemma som 

uppmärksammas i studien är vissa krockar med båda parters möjlighet till påverkan där 

kommunens direktiv och besluttagande hindrar. I studien diskuteras det också huruvida 

vårdnadshavares starka inflytande ibland kan komma att förhindra samt motarbeta 

förskollärares profession i yrket.  
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1. Inledning 
Föräldrasamverkan har större betydelse idag än tidigare i förskolan (Tallberg Broman, 2007). 

Tallberg Broman beskriver hur vårdnadshavares inflytande bör ses som en möjlig 

kvalitetssäkring för verksamheten. Förskolan ska vara ett komplement till hemmet och skapa 

ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna. Vårdnadshavare ska enligt Skolverket 

(2010) ha möjlighet att påverka både verksamhet och det egna barnets strävande mål. 

Förskollärare ute i verksamheter har uttryckt att föräldrasamverkan upplevs som en svårighet 

där personalen inte har en tydlig bild av hur vårdnadshavares delaktighet och inflytande ska 

realiseras. Det finns inte några konkreta direktiv över hur samverkan med vårdnadshavare i 

förskolan ska gå till. Förskolechefen bär enligt Skolverket (2010) största ansvaret till att 

samarbetsformer utvecklas mellan förskola och hem. Förskolechefen ska också se till att 

förskollärarna har kunskapen, stödet och de verktyg de behöver för att upprätthålla en god 

föräldrasamverkan.  

Arbetslaget i verksamheten bär ett ansvar för att informera på ett tydligt sätt samt att skapa 

goda relationer med vårdnadshavarna (Skolverket, 2010). Detta beskrivs som en grundpelare 

för en fungerande föräldrasamverkan där vårdnadshavare ska få möjlighet till delaktighet och 

inflytande i förskolan (Johansson och Wahlberg, 1993 & Forsberg, 2009). 

Förskolepersonalens attityd och förhållningssätt är av stor vikt för att samspelet ska fungera 

och Wenneberg (2001) beskriver relationens betydelse för utveckling av verksamheten.  

Genom två perspektiv, förskollärares samt vårdnadshavares, vill vi undersöka 

föräldrasamverkan i förskolan. Vi vill fördjupa oss ytterligare i huruvida vårdnadshavare är 

insatta i förskolans verksamhet, hur deras inflytande i förskolan är samt hur förskollärare i 

verksamheten möjliggör delaktighet för vårdnadshavare. Ger förskolor ut den information till 

vårdnadshavare som de behöver för att veta vad föräldrasamverkan innebär samt kan ha för 

mening. Vi hoppas kunna belysa tankar och frågor som de olika parter har men som inte alltid 

kommer fram eller synliggörs. Exempelvis om vårdnadshavare vill/kan vara delaktiga samt 

ifall förskollärarna vill ha vårdnadshavarnas delaktighet och i vilka områden. Detta kan 

möjligen förtydliga hur samverkan ute i verksamheten kan förändras eller förbättras. Vi anser 

att undersökningen är relevant då förskolan beskrivs som barnets första möte med demokratin 

i vårt samhälle där goda sociala relationer mellan de vuxna i institutionen blir till förebilder 

för barnet (Skolverket, 2010). Ett gott samarbete med goda relationer kan bidra till en positiv 

utveckling för barnet samt verksamheten i sig vilket kommer presenteras mer under 

bakgrunden.
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2. Bakgrund 
Tallberg Broman (2013) betonar hur förskolans verksamhet under åren har förändrats och 

blivit en “arbetsmarknad” där konsumenterna är vårdnadshavarna och producenten i samhället 

är förskolan. Denna förändring har inneburit att vårdnadshavare fått mer makt och inflytande 

än innan. Läroplanen för förskolan förtydligar att vårdnadshavare och förskola ska samarbeta 

dagligen för barnens utveckling (Skolverket, 2010). Erikson (2004) beskriver hur det 

rapporteras om skolsystemets behov av stöttning från vårdnadshavarna för att utöka kvaliteten 

i institutionerna. Författaren informerar samtidigt att det finns en stor osäkerhet om vad 

vårdnadshavare ska ha möjlighet att påverka. Markström (2005) påvisar hur förskolors 

kvalitet påverkas av alla parters deltagande. Det sociala samspelet mellan de olika aktörerna 

skapar möjligheter till utveckling i den pedagogiska verksamheten. Genom allas deltagande 

framkommer både positiv och negativ kritik vilket i sin tur kan synliggöra hur verksamheten 

kan förändras eller förbättras. Att kunna se eventuella svar på vad som kan underlätta 

samverkan mellan vårdnadshavare och förskolan skulle kunna göra förskolan till en 

verksamhet under utveckling, en kvalitetssäkring som Tallberg Broman och Holmberg (2007) 

skriver vilket nämns i inledningen.  

 

 Styrdokumenten för förskolan. 2.1
I läroplanen för förskolan står det att förskolan på ett brett sätt ska se till att varje enskilt barn 

får en god utveckling i verksamheten (Skolverket, 2010). Vårdnadshavare ska inom ramarna 

för förskolans verksamhet vara med och ha inflytande samt påverka de olika delarna en 

verksamhet består av, det vill säga planering av de mål förskolan ska sträva efter, 

genomförande samt utvärderingen. Det är förskolan och personalens ansvar att se till att detta 

är en möjlighet för alla vårdnadshavare. Läroplanen poängterar att tydlighet är avgörande för 

hur vårdnadshavare har möjlighet till inflytande och delaktighet. Nilsson red. (2008) 

förtydligar hur information bör planeras samt ges ut i tid till vårdnadshavare för att de ska ha 

en reell möjlighet att vara med och påverka. I läroplanen står det att förskolechefen har som 

ansvar gentemot sin personal att kontinuerligt se till att fortbildning utförs för att kunna utföra 

arbetet i verksamheten på ett professionellt sätt (Skolverket, 2010). 

 Centrala begrepp. 2.2
Ett begrepp som är centralt i vårt arbete är relation vilket även stämmer in på det teoretiska 

perspektiv vi valt att basera vår undersökning på. Markström (2005) tar upp hur mötet mellan 

människor påverkar varandra och kan bidra till förändring för verksamheten. Relationen 

mellan de olika parterna men även relationen mellan samhälle, hem och förskola kan komma 

att påverka förskolans verksamhet. Förskolan har en central roll i samhället, då majoriteten av 

Sveriges barn faktiskt är inskrivna i verksamheten, vilket innebär att förskolan påverkas av 

samhället och tvärt om. 

I styrdokumentet för förskolan, Skolverket (2010), beskrivs det hur förskola och hem ska 

komplettera varandra i en form av samverkan. Vi har därför valt att använda begreppet 

samverkan i detta arbete för att skapa en enlighet med de strävande mål som blivande 

förskollärare ska jobba utefter. Även begreppen inflytande och delaktighet, som vi beskriver 

ovan, kommer att inkluderas då vi anser att dessa begrepp förklarar vår syn på vad samverkan 

verkligen står för. Dessa begrepp används även i läroplanens riktlinjer för föräldrasamverkan i 

förskolan (Skolverket, 2010). Delaktighet beskrivs ofta som ett svårdefinierat begrepp. 
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Enligt Thomas (2007) kan begreppet användas och förstås på två olika sätt. Dels kan 

begreppet antyda på en form av deltagande inom något eller som en aktiv del i beslutstagande. 

Arnér (2006) definierar däremot delaktighet som ett deltagande utan möjlighet till 

bestämmande. Trots författarnas inriktning mot barns delaktighet kan även dessa definitioner 

av delaktighet diskuteras gällande föräldrasamverkan. Den definition av delaktighet som 

Thomas (2007) beskriver som ett deltagande med möjligheter till påverkan och beslutstagande 

är den som används i denna studie. 

Inflytande enligt Arnér (2009) är när ett barn i förskolan på ett märkbart sätt kan påverka sin 

tid i verksamheten. Detta relaterar vi till vårdnadshavare som också har rätt att ha inflytande 

och påverka sitt barns tid i förskolan vilket läroplanen för förskolan skriver (Skolverket, 

2010). Arnér (2009) tar vidare upp att det är förskollärares uppgift att se till att fånga upp 

intressen och åsikter hos vårdnadshavare för att tillsammans skapa en bra tillvaro där alla 

parter är respekterade. 

Vi har även diskuterat ifall vi ska använda oss av det alltmer vanliga begreppet “föräldrar” så 

som tidigare forskning oftast använder sig utav eller “vårdnadshavare” som är ett mer 

inkluderande begrepp. Vi har valt att använda begreppet “vårdnadshavare” då det i dagens 

samhälle är mer aktuellt och inkluderar alla. 

 

 Tidigare forskning  2.3
Under denna rubrik har vi valt att dela in texten i tre huvudämnen för att på ett enkelt sätt 

kunna redovisa den tidigare forskning vi funnit. De tre huvudämnena är uppdelade på 

samhälle, vårdnadshavare samt förskollärare.    

 2.3.1 Samha llet och den fo ra ndrade rollen 

2.3.1.1 Förändrad syn på föräldraskapet. 
Samhället står ständigt under förändring vilket också har påverkat och format förskolan till 

hur den är idag. Markström (2005) beskriver i sin avhandling hur Alva Myrdal var en stor 

förespråkare för att skapa en institution som komplement till hemmet och hur en institution 

borde kunnat ge barnen en mer vetenskapligt baserad barnuppfostran. Barnen skulle komma 

att bli bättre samhällsmedborgare i institutionen då vårdnadshavare inte ansågs tillräckliga i 

sina barns fostran. Författaren menar att förskolan skulle fostra både vårdnadshavare och barn 

enligt samhällets behov. Samtidigt skulle förskolan användas som ett verktyg för att stödja 

familjer samt ordna olika samhälleliga problem, vilket även Tallberg Broman (2009) 

understryker i sin studie.  

Ivarsson Jansson (2001) nämner hur samarbetet på 1900- talet har inneburit att delge varandra 

kring barnets behov. Karlsson (2006) använder sig av begreppet “delad vårdnad” vid 

förklaringen av dagens relation mellan vårdnadshavare och förskola. Familjerna står 

fortfarande som ansvariga för barnens omsorg och välmående men förskolan delar det 

ansvaret den tid barnen tillbringar i verksamheten. Tallberg Broman (2009) beskriver i sin 

studie situationen mer ur ett demokratiskt perspektiv och använder då begreppet 

”partnerskap”. Wissö (2012) skriver hur diskussioner kring föräldraskapet länge varit i fokus 

och beskrivs ha stor koppling till hur samhällets normer förändras. Författaren skriver vidare 

hur samhällets offentliga institutioner samt dess personal, som i detta fall är utbildade 

människor med stor kunskap, spelar stor roll i familjelivet. Vårdnadshavare har olika 

möjligheter att uppnå olika normer vilket Markström (2005) ifrågasätter huruvida dessa 
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riktlinjer hjälper familjer eller försvårar vardagen. Författaren nämner vidare att normer lätt 

kan bidra till omedvetna maktpositioner.  

 

2.3.1.2 Förändrad syn på förskolan. 
Bouakaz (2007) påvisar en annan stor förändring i hur staten och samhället betraktar 

samverkan då den tidigare synen på vårdnadshavares delaktighet var mer centrerad till det 

enskilda barnet medan den i dagens läge är mer inriktad på institutionen som helhet. Erikson 

(2004) beskriver också detta och förklarar synen på vårdnadshavare som en mer kollektiv 

resurs. Författaren beskriver även en nyare förändring i samhället som skett på grund av de 

politiska skiftningarna bara de senaste åren. Bestämmanderätten över utbildningen har skiftat 

från enbart stat till stat och vårdnadshavare då vårdnadshavare idag kan ses som konsumenter 

(Erikson, 2004). Erikson ställer sig frågan vad denna förändring verkligen innebär för 

förskolan och dess utveckling. Markström (2005) beskriver liksom Erikson (2004) förskolan 

som en arbetsmarknad, med indirekt styrning av staten. Markström (2005) poängterar vilken 

oumbärlig del förskolan är i en människas liv och att den därför bör ha med alla inblandade 

aktörers engagemang. Med dessa nya marknadskrafter ställs även nya krav på institutionerna 

då vårdnadshavare, trots styrdokument och andra riktlinjer formade av stat och kommun, har 

ökade rättigheter till att ställa krav och framföra synpunkter på förskolans verksamhet. 

Vårdnadshavare var under 1900-talet inte medverkande i själva institutionerna medan de idag 

förväntas engagera sig samt vilja vara med och påverka enligt Erikson (2004). 

 

 2.3.2 Va rdnadshavare och den fo ra ndrade rollen. 

  2.3.2.1 Normer och förväntningar. 
Markström (2005) beskriver att när det svenska samhället industrialiserades behövde även 

mödrar ge sig ut i arbetslivet vilket skapade ett nytt behov av barnpassning. Förr ansågs 

vårdnadshavare inte räcka till för en god fostran. Alva Myrdal såg ett behov av och 

förespråkade en mer vetenskaplig fostran än det som kunde erbjudas i hemmet. Fostrandet 

gällde däremot inte endast barnen, som Markström (2005) och Tallberg Broman (2009) 

beskriver, utan även vårdnadshavarna som genom dessa institutioner skulle få ta del av ny 

kunskap och lära sig en mer vetenskaplig barnuppfostran. Forsberg (2009) beskriver sin syn 

på hur barnens uppfostran idag är allmänhetens angelägenhet vilket skapar en hög insyn i hur 

vårdnadshavare sköter sin roll som fostrare. Något Wissö (2012) förtydligar genom 

vårdnadshavares tankar om att förskolan inte bara är en institution för barn utan även en plats 

där det skapas moral och normer för vårdnadshavare kring föräldraskap. 

Forsberg (2009) skriver i sin avhandling om föräldraskapet och hur normen i dagens samhälle 

har förändrat vår syn på hur involverade vårdnadshavare bör vara i barns liv. Höga 

förväntningar ligger på dagens vårdnadshavare och samhället, samtidigt idealiserar media de 

vårdnadshavare som strävar efter att skapa en god ekonomi och är involverande i 

skolsystemet. Forsbergs avhandling visar att vårdnadshavare från medelklassen är mer 

delaktiga än de vårdnadshavare som tillhör arbetarklassen. Medelklassens vårdnadshavare 

försöker till större del nå upp till de förväntningar som samhället har och nå upp till dagens 

norm för hur en god vårdnadshavare betraktas. Även Tallberg Broman (2009) problematiserar 

detta dilemma då dagens förväntningar på vårdnadshavare förutsätter att alla familjer har en 

stabil resursgrund att stå på. Författaren beskriver i sin forskning att dilemmat som precis 

problematiserats ovan även påverkar rättviseaspekten och skapar ojämlikhet i 

vårdnadshavares påverkan. Forskningen pekar också mot att den enskilda familjens resurser 
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spelar roll i vilken utsträckning de har chans att vara med och påverka i förskolans 

verksamhet.  

 

2.3.2.2 Möjligheten till engagemang och delaktighet. 
Karlsson (2006) skriver att förskolans verksamhet är ny för alla vårdnadshavare någon gång 

och att detta kan vara en anledning till ett bristande engagemang från hemmets sida. Karlsson 

(2006) samt Wissö (2012) skriver att familjer med goda resurser, till exempel sociala och 

ekonomiska, har enklare att kunna engagera sig samt vara delaktiga i sitt barns tid på 

förskolan. Markström (2005) utvecklar Wissös (2012) resonemang med ekonomiska resurser, 

att vårdnadshavare måste lägga större delen av dagen på ett arbete. Tid som vårdnadshavare 

hellre hade velat spendera med barnet men ekonomiskt sett måste de arbeta för att ha råd att 

leva. Detta kan vara ännu en faktor som kan spela roll för att engagemang och delaktighet i 

förskolan minskas från hemmets sida.  

Vårdnadshavare beskrivs, av Karlsson (2006), som experter på sitt eget barn men inte lika 

kapabla till att se till barngruppens bästa, vilket förskollärare kan. Markström (2005) visar på 

att större delen av Sveriges barn är inskrivna i förskolan och under större delen av 

förskoleåren spenderar majoriteten av sin tid i verksamheten. Johansson och Wahlberg Orving 

(1993) talar om hur vårdnadshavare i skolan vill intressera sig för sina barns skolgång men på 

sina egna villkor. Information i vad engagemanget kan bidra till för deras barns skolgång 

visade en ökning i vårdnadshavares delaktighet. Det skapade större intresse och vilja hos 

vårdnadshavare att vara med och påverka. Informerande i ämnet samverkan kan möjligen vara 

till hjälp i att sänka de höga förväntningar som Forsberg (2009) beskriver ligger på dagens 

vårdnadshavare. Att som vårdnadshavare få insyn och förståelse för respektive läroplan kan 

öka deras delaktighet och engagemang i sitt barns verksamhet.  

 

 2.3.3 Fo rskolla rare och den fo ra ndrade rollen. 
Erikson (2004) talar om hur förskollärares roll i verksamheten har förändrats under åren. Förr 

var inte deras roll att engagera och inkludera vårdnadshavare vilket det nu är. Markström 

(2005) diskuterar förskolans pedagogiska arbete och vilka parter som utgör detta, såväl barn 

och personal men även vårdnadshavare. Alla tillsammans skapar verksamhetens ramar och 

villkor samt utvecklar dessa genom att förskolan visar en lyhörd sida utåt. Detta välkomnar 

alla parter i institutionen att vara med vilket främjar arbetet med att skapa en bra vardag för 

barnen på förskolan. 

Markström (2005) beskriver att en förskollärares professionella roll har stor betydelse i hur 

vårdnadshavare känner inför delaktighet i förskolan. Blir mötet för privat eller styrande kan 

detta få vårdnadshavare att backa i delaktigheten. Blir styrandet från vårdnadshavares sida för 

starkt kan också detta få förskollärare att backa (Tallberg Broman, 2009). Tallberg Broman tar 

även upp att vårdnadshavare ibland kan ta för mycket inflytande vilket i sin tur kan trycka 

undan förskollärarens profession i verksamheten. Andersson (2003) skriver att 

vårdnadshavare uppskattar ärlighet och uppriktighet i den dagliga kontakten på förskolan. 

Information och lyhördhet är viktiga punkter som författaren beskriver hos förskollärare. 

Andersson nämner att tydliga gränser mellan vårdnadshavare och förskollärare förenklar 

mötet för vårdnadshavare. Tallberg Broman (2009) påpekar även att förskollärare vill ha 

tydliga gränser i mötet för att underlätta deras arbete på förskolan. Markström (2005) 

beskriver att balansen i möte med vårdnadshavare är skör då förskollärare lätt kan trycka på 

ömma punkter i föräldraskapet genom att framför allt inte vara tillräckligt lyhörd eller bara 

råka använda fel ord. Denna situation kan, enligt Tallberg Broman (2009), även vändas åt 
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förskollärares perspektiv då vårdnadshavare omedvetet kan sänka en förskollärare i sin roll 

och profession.  

Markström (2005) talar även om hur en förskola ständigt är under förändring, detta i och med 

att verksamheten oftast får nya barn nästan varje år.  En förskollärares profession påverkar hur 

verksamheten fungerar då förskollärare är de som ska ta första steget i att skapa en fungerande 

relation. Eftersom förskolan ska ha en social samverkan, mellan vårdnadshavare och 

förskolans personal, får verksamheten via den kommunikationen automatiskt både positiv och 

negativ kritik vilket kan hjälpa till en förbättrande utveckling för verksamheten. Samtidigt tar 

Karlsson (2006) upp svårigheten i hur förskollärare ska stärka sin roll och profession men på 

samma gång öppna en dörr för vårdnadshavares chans till engagemang och delaktighet. 

Forskningen synliggör att det alltid är förskolans ansvar att bredda en väg för vårdnadshavares 

samspel med verksamheten. En intressant utgångspunkt som ifrågasätter om förskollärare 

verkligen skapar reella möjligheter för vårdnadshavare att påverka. 

 

 Socialkonstruktivistiskt perspektiv. 2.4
Det socialkonstruktivistiska perspektivet fokuserar enligt Burr (2003) på de sociala 

processerna och samspelet mellan människor. Sociala processer förändrar hur vi upplever vår 

omgivning enligt Wenneberg (2001) och författaren beskriver vidare att vår uppfattning av 

verkligheten är socialt konstruerad enligt en social konstruktivist. Wenneberg (2001) förklarar 

hur en socialkonstruktivist upplever allt i samhället som socialt konstruerat och därmed inte 

tror på naturliga handlingar. Ett exempel som kan hjälpa att förklara synsättet närmare kan 

exempelvis vara att nicka då vi säger ja vilket i våra ögon är en naturlig handling. Detta 

påstående stämmer däremot inte i många länder och kulturer där ett ja kan följas med en 

annan huvudrörelse.  

 

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv beskrivs det som en social handling, påverkad av 

sociala bakgrunder och kultur. En socialkonstruktivistiskt kan ses, enligt Wenneberg (2001), 

som en undersökare av sociala konstruktioner i samhället. De söker svar på hur och varför 

sociala konstruktioner och handlingar upplevs som de gör. Enligt Burr (2003) ingår olika 

maktstrukturer i vår konstruktion av omvärlden och påverkar individers förfaranden. Tallberg 

Broman (2009) skriver om förskollärares profession och hur denna ofta kopplas till makt i 

möten med vårdnadshavare. Samtidigt nämner författaren att en vårdnadshavare med för 

starkt inflytande kan sänka förskolläraren i sin profession och maktförhållandena ändras. 

Detta synliggör utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv hur stor påverkan möten och 

relationer har inom verksamheten och samhället. Sociala processer och relationer påverkar 

ständigt varandra och de i sin tur påverkar verksamheten.  

 

Markström (2005) beskriver i sin avhandling hur sociala processer leder till förändring i 

förskolan samt hur olika relationer eller sociala positioner både kan begränsa eller ge 

möjligheter till utveckling. Sociala handlingarna som sker i möten samt relationerna påverkar 

institutionerna samtidigt som institutionerna påverkar relationerna och de sociala 

handlingarna. Det socialkonstruktivistiska perspektivet hänger samman med vårt fokus i detta 

arbete då det vi vill undersöka i studien centrerar sig kring de sociala handlingarna och 

relationerna mellan vårdnadshavare och förskollärare.  

 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet förklaras som ett väldigt spritt perspektiv med 

många olika åsikter (Burr 2003). Det är däremot det centrala fokus inom perspektivet som vi 

inspireras av och kommer att nyttja som ett analysverktyg i analysen av resultatet. Vi kommer 
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att använda oss av begreppet möte där det kan ske eller sker en social process. Andra begrepp 

som kommer att användas är relation och makt. 
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3. Syfte och fra gesta llningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur samverkan ser ut i förskolans verksamhet men 

också vilka föreställningar förskollärare och vårdnadshavare har på vad delaktighet och 

inflytande är i förskolan. Genom undersökningen vill vi också synliggöra vad förskollärare 

har för tankar kring vad de vill att vårdnadshavare ska vara delaktiga i. Samma fråga ställs till 

vårdnadshavarna, hur mycket vill de vara delaktiga och i vad. Våra forskningsfrågor i detta 

arbete är följande: 

 

 Hur ser samverkan ut i förskolan idag? 

 Vilka föreställningar har förskollärare och vårdnadshavare på föräldrasamverkan 

 Vad vill förskollärare att vårdnadshavare ska vara delaktiga i? 

 Vad vill vårdnadshavare vara delaktiga i samt hur mycket? 
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4. Metod   

 Val av metod. 4.1
I denna studie använde vi oss utav frågeformulär i enkätform då vi samlade in data för att 

kunna analysera fram ett resultat. Denscombe (2009) och Dimenäs (2007) beskriver att 

enkäter är bra lämpade när en författare vill nå ut till en bredare svarszon, i detta fall tre 

förskoleverksamheter i en kommun. Genom att låta respondenterna vara anonyma i sina 

enkätsvar hoppades vi få större uppriktighet i svaren, vilket författarna belyser i sina böcker. 

Vi använde oss även utav Denscombe’s (2009) riktlinjer när vi utformade våra frågeformulär 

för att skapa ett så vetenskapligt korrekt och givande verktyg som möjligt. Författaren nämner 

också svagheter med att använda sig utav enkäter vilket vi har reflekterat över. Slutligen kom 

vi fram till att inkludera tre förskolor och med det få en bredare uppsamlingszon vilket 

möjligen kunde skapa större chanser att få tillbaka fler enkäter och få fler perspektiv på 

frågornas svar. Vi valde också ut en till två förskolor som reserv ifall vi fått lågt svarsantal. I 

enkäten valde vi att ha en enkel utformning med rimligt många frågor för att få så många 

respondenter intresserade av att stödja vår studie som möjligt.  

 

Vår roll i denna undersökning kan komma att påverka analysen då vi ute i verksamheterna 

uppfattat vårt valda ämne som ett “problem” eller en “svårighet”. Detta är något vi får vara 

försiktiga med och hela tiden ha som tanke för att vårt synsätt inte ska påverka analysen. Tack 

vare enkätens utformning hoppas vi att svaren inte ska komma att påverkas för mycket av vår 

syn på ämnet. Vi har valt att ställa väldigt konkreta frågor med raka svar vilket gör att vi 

känner att detta kan öka studiens trovärdighet.  

 

 Urval. 4.2
Som vi tidigare beskrivit valde vi ut tre förskolor till vår undersökning. Tanken var att vi 

skulle blanda kommunala och privata förskolor i vår studie för att se om även där fanns en 

olik syn kring föräldrasamverkan. Den privata förskolan drog sig tyvärr ur. Vi hade även 

funderingar kring att lämna ut enkäten på en mångkulturell förskola för att bredda ytterligare 

syn på ämnet. Tiden begränsade möjligheten att hinna översätta enkäten till olika språk därför 

valde vi att välja bort detta perspektiv. När vi rådfrågade en förskolechef om enkätens 

utformning samt innehåll fick vi tipset att blanda förskolor med olika många avdelningar och 

med olika geografiska placeringar. Alla tre förskolor i urvalet ligger i samma kommun, dock 

valde vi olika rektorsområden. Vi märkte redan när vi lämnade ut enkäterna att 

förskolecheferna hade olika syn på ämnet vilket kunde leda till skilda svar från 

respondenterna.  

Förskola A ligger mitt i staden, i ett mestadels villaområde med lite lägenheter, med fem 

avdelningar. Förskolan är kommunal. På vår utvalda avdelning arbetar tre förskollärare och 

har ca 20 barn i åldrar ett till fem år. Vårdnadshavarna på denna avdelning har olika lång 

erfarenhet av förskolans verksamhet då barnens åldrar är blandade.  

 

Förskola B ligger på landsbygden utanför en stad. Förskolan är kommunal. Förskolan har en 

avdelning med två förskollärare samt en barnskötare med ca 20 barn i åldrarna ett till fem år. 

Vårdnadshavarna på denna avdelning har även här olika lång erfarenhet av förskolans 

verksamhet då barnens åldrar varierar.  

 

Förskola C ligger mitt i staden, i ett mestadels villaområde med lite lägenheter, med fyra 
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avdelningar. Förskolan är kommunal. På vår utvalda avdelning arbetar fyra förskollärare och 

har ca 20 barn i åldrarna ett till tre år. Vårdnadshavarna på denna avdelning har även här olika 

lång erfarenhet av förskolans verksamhet då barnens åldrar varierar. 

 

Tabell 1. Svarsantal från respektive förskola (N=28) 
 

 Förskola A Förskola B Förskola C 

 

Förskollärare 

 

3 

 

3 

 

2 

Vårdnadshavare 4+1 blank 6+1 blank 8  

 

 Genomförande. 4.3
Genom att alla svarspersoner fick likadana frågeformulär med samma innehåll i frågorna, 

dock med anpassade formuleringar till mottagaren, förenklade detta analysen i studien. Vi 

valde också att ge ut frågeformulär i denna form då vi ville se skillnader samt likheter från 

förskolepersonal och vårdnadshavare. Vi lät testa de två enkäterna på flera olika förskollärare 

samt vårdnadshavare för att få tips och råd. Vi har även diskuterat den med vår handledare för 

att komma fram till en god och tydlig layout samt innehåll. Efter detta kändes det som att 

enkäten hade en god kvalitet så vi kontaktade förskolecheferna. Även dessa hade idéer, tankar 

och tidigare erfarenheter kring hur innehållet kunde förenklas inför vår undersökning samt 

analys.  

 

Innan utlämning av enkäter besökte vi de valda förskolorna för att presentera oss samt vårt 

arbete och dess syfte. Vi valde även att visa enkäterna för personalen som visade stort intresse 

för innehållet och ansåg att detta arbete hade möjlighet att utveckla förskolans verksamhet och 

ville gärna kunna ta del av det slutliga resultat arbetet gav. Ute i verksamheterna fanns det en 

uppsamlingslåda för att respektera varje respondents anonymitet i svaren. 

 

När vi sammanfattade resultatet av enkäterna ställde vi de olika förskolorna dels emot 

varandra men även tillsammans som en enhet. Då synliggjordes det hur de olika 

verksamheterna arbetade för att främja goda relationer samt en bra föräldrasamverkan. 

Genom samanställningen fick vi även fram likheter och olikheter, exempelvis möjligheten till 

påverkan, information kring ämnet samt vilken betydelse föräldrasamverkan hade för 

verksamheterna.  

 

  4.3.1 Forskningsetiska principer. 
Vi informerade de utvalda förskolorna och dess personal samt informerade på varje enkät om 

ämnet av undersökningen och vad den skulle användas till. I detta fall ett examensarbete med 

ett specifikt ämne. Alla respondenter som ingick i urvalet hade antingen, genom sina svar i 

enkäten godkänt sin medverkan eller avböjt genom att lämna in blank enkät. Informationen på 

varje enkäts framsida klargjorde att alla svar var och skulle förbli anonyma, det skulle inte i 

någon form komma att framgå vilka de var, vilket de hade rätt till. Slutligen skulle materialet 

enbart komma att användas till detta examensarbete för att sedan förstöras när arbetet blivit 

godkänt (Hermerén, 2011). 
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 Metoddiskussion och kritik. 4.4
Vi stötte på en kritisk punkt när vi lämnade ut enkäterna till de olika förskolecheferna hos de 

valda förskolorna. Förskolecheferna hade olika synpunkter samt åsikter då förskolorna 

arbetade på skilda sätt med vissa punkter som vi belyser i vår enkät. Eftersom vi tidigare i 

utbildningen inte använt oss utav enkäter var det ovant hur vi skulle formulera frågorna samt 

layouten för att få en enkel men samtidigt tydlig struktur. Att låta oberoende förskollärare och 

vårdnadshavare samt vår handledare läsa igenom enkäterna och ge synpunkter stärkte oss och 

enkätens kvalitet innan vi väl gav ut dessa till förskolorna.  

 

Andelen svar på enkäterna blev som vi befarat väldigt låg med endast ca 33 procent svarande 

vårdnadshavare. Av förskollärarna var det 80 procent som svarade. Vi anser oss dock kunna 

använda oss av resultatet och föra en statistik av de enkätsvar vi fått in då flerparterna av 

respondenterna har gett många olika svar där vi kunnat urskilja tydliga mönster. Med 

utvecklande kommentarer och åsikter har vi även kunnat stödja studien med kvalitativ data.  

Frågan som återstår är däremot vilka åsikter de vårdnadshavare och förskollärare har som inte 

svarat på enkäten och hur resultatet skulle komma att påverkas av deras svar. Förskolechefen 

på förskola C hade en åsikt om att plocka bort en kategori i vårdnadshavares enkät, ”ditt barns 

utvecklingsplan”. I resultatet synliggörs detta då enkätsvaren har ett lägre antal svar under 

kategorin ”ditt barns utvecklingsplan”.  

 

Den förskola vi fick flest svar av var förskola C med åtta svarande vårdnadshavare. Därefter 

kommer förskola B med sex svarande vårdnadshavare och förskola A med fyra svarande 

vårdnadshavare. Bland förskollärarna svarade alla utom två på förskola C, vad detta beror på 

har vi ingen kännedom om. Alla tre förskolorna var väldigt måna om att påminna alla 

vårdnadshavare att svara på enkäten då förskollärarna själva tyckte ämnet var intressant och 

givande. Förskola C erbjöd även vårdnadshavarna att svara på enkäterna under ett 

föräldramöte samt stanna längre under lämning eller hämtning och svara då förskolan ändå 

hade barnen. Detta kan vara en anledning till att denna förskola hade flest enkätsvar. En 

fundering är också om svarsantalet ökat ifall vi själva varit närvarande på exempel 

föräldramötet och presenterat oss samt vår studie.  

 

Då vi fick lågt svarsantal i enkäterna hade vi behövt använda oss utav ännu fler förskolor 

vilket hade krävt mer tid än vad som fanns till förfogande. Detta får oss att reflektera om inte 

vårt tillvägagångssätt hade behövts kompletteras med exempelvis intervjuer eller mer tid. De 

förskolor vi valt att använda oss utav har under året haft och kommer att ha många enkäter, 

ifrån kommunen, som förskollärare gärna ser att vårdnadshavare fyller i. En positiv kritik på 

valet av enkät som tillvägagångssätt är däremot att svaren är lätta att bearbeta och föra 

statistik på då varje respondent svarat på en egen enkät. Vi kunde även urskilja skillnader 

samt likheter från de olika förskolorna då svaren var uppdelade i olika lådor. 

Sammanställningen av svaren gick snabbt och mer tid kunde läggas på att analysera och 

diskutera resultatet. Som vi tidigare beskrivit testades denna enkät innan utlämning och då på 

flertalet chefer, personal samt vårdnadshavare. Genom detta förarbete tror vi att enkätens 

budskap var tydligt och förståeligt för de olika respondenterna.  

I efterhand har vi funderat på om intervjuer hade kunnat bredda denna studie ytterligare samt 

komplettera och stödja de dåliga svarsantalen från enkäten.  
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5. Resultat 
I detta kapitel redovisas de svar vi fått in genom enkäten om föräldrasamverkan. Genom att 

arbeta med en flödande text kan detta göra det lättare för läsaren att förstå. För att vara extra 

tydliga har vi valt att lägga in tabeller som redovisar svarsresultaten. Att blanda 

förskollärarnas och vårdnadshavarnas enkätsvar kan möjligen förenkla att se likheter och 

skillnader som framkommit. För att öka tydligheten ytterligare inkluderas respondenters citat 

för att förtydliga vissa resonemang kring svaren på frågorna.  

 

 Arbetsledningens stöd i verksamheten. 5.1
I enkäten för förskollärare svarar samtliga att de känner ett bra stöd från förskolechefen i sitt 

arbete med föräldrasamverkan. Alla respondenter anser också att de får lagom med verktyg 

och kunskap kring ämnet föräldrasamverkan. Några av kommentarerna från förskollärarna 

lyder: ”Vi får väldigt bra stöd från vår chef. Hon gör ofta arbetsplatsbesök, då vi kan ta upp 

frågor och idéer.” samt ”Absolut. Har kontinuerligt samtal om förhållningssätt i bemötandet. 

Hur och vilken info man bör ge. Stöd för att utvecklingssamtal och föräldramöte ska bli bra.” 

I undersökningen synliggörs det att de flesta vårdnadshavare generellt är mycket nöjda med 

kontakten till förskolepersonalen. Däremot kontakten med förskolechefen ger ett blandat 

resultat. Majoriteten tycker att kontakten är bra, dock visar enkäterna att det finns de som 

önskar bättre kontakt med chefen. En av de missnöjda respondenterna påpekar i övrig 

kommentar att hen endast sett chefen på ett föräldramöte.  

 

 Information och förskolans styrdokument. 5.2
 

  

Samtliga förskollärare anser sig ha informerat vårdnadshavare tillräckligt angående 

styrdokumenten och deras möjlighet att påverka. Förskollärarna förtydligar i sina 

kommentarer att de använder föräldramöte till att informera kring styrdokumenten. Vissa 

arbetslag använder även utvecklingssamtal för att upplysa eller diskutera mer om exempelvis 

läroplanen för förskolan. I kommentarer från personalen synliggörs deras tankar kring 

vårdnadshavares intresse av läroplanen: ”Det är nog olika från förälder till förälder hur 

mycket de har tagit del av.” samt ”En del visar stort intresse och sammankopplar den med 

barnets utveckling. En del säger, vi vet att ni arbetar efter den, men visar inget större intresse 

om vad den innebär.” Vid förfrågan kring huruvida vårdnadshavare har blivit erbjudna 

information om läroplanen för förskolan svarar majoriteten ja. Däremot visar resultatet att 

vårdnadshavare inte helt känner att de fått den information de behöver kring 

föräldrasamverkan då det i tabell 2 synliggörs att det är många vårdnadshavare som inte vet 

vad det förväntas av dem.  

Ja

Nej

Vet ej

Ja

Nej

Vet ej

Diagram 1. Förskollärares svar på om de informerat 

vårdnadshavare om styrdokumenten. (N=8) 
Diagram 2. Vårdnadshavares svar på om de blivit 

erbjudna att ta del av styrdokumenten. (N=18) 
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Tabell 2. Vårdnadshavares vetskap om vad som förväntas av dem när det 

gäller föräldrasamverkan på förskolan utifrån Läroplanen. (N=18) 
 

Inte alls Lite Lagom Mycket Vet ej 

2 6 4 3 3 

 

I frågan om vårdnadshavare vet vad som förväntas av dem utifrån läroplanen svarar flertalet 

att de har bristande kunskap eller att de inte vet alls. En vårdnadshavare uttrycker sin tanke 

om att det är vårdnadshavares eget ansvar att ta del av innehållet i läroplanen. Vårdnadshavare 

uttrycker i sina enkätsvar att de förväntar sig att förskollärarna tillsammans i möten med 

vårdnadshavare lyssnar, diskuterar, kommunicerar och planerar samverkan. En 

vårdnadshavare vill även ha information om vad samverkan är. De efterfrågar också ett 

verksamhetsråd som funnits tidigare i området men som i nuläget är borttaget. En annan 

vårdnadshavare vill gärna att det ska finnas möjligheter till diskussion och reflektion kring 

föräldrasamverkan på föräldramöten och att detta utvärderas och följs upp. På frågan huruvida 

förskollärare förväntar sig att vårdnadshavare ska delta i föräldrasamverkan svarar 75 procent 

av respondenterna ”ganska mycket” medan resterande 25 procent påstår sig vilja ha ännu mer 

samarbete då de svarat ”mycket” på frågan.  

 

Tabell 3. Förskollärarnas åsikter kring hur mycket 

förskolan informerat föräldrarna. (N=8) 
 

Tabell 4. Vårdnadshavares åsikter kring hur mycket 

information de fått ta del av på sitt barns förskola. 

(N=18) 

 Lite Lagom Mycket Vet ej   Lite Lagom Mycket Vet ej 

Dagliga rutiner 0 0 8 0  Dagliga rutiner 0 5 13 0 

Pedagogiska 

verksamheten 
0 0 8 0  

Pedagogiska 

verksamheten 
1 6 11 0 

Barnets 

utvecklingsplan 
0 3 5 0  

Barnets 

utvecklingsplan 
1 3 4 2 

Personalgruppens 

storlek 
0 4 4 0  

Personalgruppens 

storlek 
1 10 7 0 

Barngruppens 

storlek 
0 4 4 0  

Barngruppens 

storlek 
2 6 10 0 

Organisering 5 2 1 0  Organisering 3 7 8 0 

 

I tabell 11 och 12 kan vi tyda att det informeras väldigt lite kring förskolan som organisation 

enligt förskollärarnas tycke medan vårdnadshavarna anser att informationen om organisation 

är tillräcklig. Samtliga förskollärare svarar att de informerar mycket kring dagliga rutiner samt 

den pedagogiska verksamheten. Däremot skiljer sig svaren lite angående hur mycket 

förskollärarna informerar kring barnens utvecklingsplan samt personal- och barngruppens 

storlek. Majoriteten av vårdnadshavarna anser i enkätsvaren att de över lag är nöjda med den 

information förskolan delger dem. Det finns ingen kategori som skiljer sig markant från 

någon annan.   
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Tabell 5. Hur tydlig information vårdnadshavare tycker att förskolan gett 

dem. (N=18) 

 Tillräckligt Inte tillräckligt Vet ej 

Inskolning 17 0 1 

Utvecklingssamtal 17 0 1 

Pedagogiska 

planeringen 
15 3 0 

Utvärdering av 

verksamheten 
15 1 2 

Barnets dagliga vistelse 16 2 0 

 

I tabell 5 redovisas det hur tydlig information vårdnadshavare tycker att förskolan ger dem. 

En stor majoritet anser att informationen är tillräckligt tydlig. Dock finns det de 

vårdnadshavare som önskar tydligare information kring den pedagogiska planeringen, 

utvärdering av verksamheten samt barnet dagliga vistelser.  

I frågan kring vilka situationer som förskollärare använder för att upprätthålla en god 

samverkan med vårdnadshavare svarar samtliga den dagliga kontakten i exempelvis 

hallen/tamburen som anses mest betydande. Ur kommentarerna i enkäten uttrycks det att ett 

positivt bemötande, ta sig tid att lyssna samt informerande är av stor vikt för att upprätthålla 

den dagliga kontakten till vårdnadshavarna, enligt förskollärarna. Dessa åsikter delar 

förskollärarna med vårdnadshavarna då även vårdnadshavarna uttrycker att den dagliga 

kontakten som sker vid hämtning samt lämning är av störst vikt. En vårdnadshavare uttrycker 

önskan till mer tid för denna typ av kontakt. Vårdnadshavarna lägger även vikt vid att barnens 

vistelse samt händelser under dagen tas upp dagligen i kontakten vid hämtning.  Annan 

kontakt som föräldramöte samt utvecklingssamtal uppger vårdnadshavare vara nöjda med. 

Dessa tillvägagångssätt till att upprätthålla en god kontakt anses inte vara av lika stor vikt som 

den dagliga vid lämning/hämtning, enligt enkätsvaren. 

 

  Föräldrasamverkan och dess betydelse. 5.3
 

Tabell 6. I vilken utsträckning förskollärare anser 

att föräldrasamverkan påverkar förskolan.  (N=8) 

 

Tabell 7. I vilken utsträckning vårdnadshavare 

tror att föräldrasamverkan påverkar förskolan. 

(N=18) 

 

 

Förskola 

A 

Förskola 

B 

Förskola 

C 
 

Förskola 

A 

Förskola 

B 

Förskola 

C 

Inte alls 0 0 0 Inte alls 0 0 0 

Ganska lite 3 0 0 Ganska lite 0 0 0 

Ganska 

mycket 
0 1 1 

Ganska 

mycket 
0 3 1 

Mycket 0 2 1 Mycket 4 3 7 

Vet ej 0 0 0 Vet ej 0 0 0 
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I enkäten ställs frågan hur betydelsefull förskollärarna tycker att föräldrasamverkan är för 

förskolan och hur mycket den påverkar verksamheten samt barnens utveckling. I tabell 6 

tydliggörs en uppdelning där förskolorna ser olika på betydelsen av samverkan, men också 

olika inom arbetslag. Enligt enkätsvaren anser de flesta vårdnadshavare i tabell 7 att 

samverkan mellan hem och förskola påverkar barnet i väldigt stor utsträckning. En extrem 

skillnad synliggörs på förskola A. Där uttrycker förskollärarna att det är av ”ganska liten” 

betydelse medan vårdnadshavarna anser att det är av ”mycket” stor betydelse att det finns en 

fungerande föräldrasamverkan för barnens utveckling och lärande.  

 

Trots att resultatet från vårdnadshavarna påvisar vikten med föräldrasamverkan synliggörs det 

i diagram 3 att tiden majoriteten är villiga att lägga inte är särskilt stor. Ca 30 procent är 

däremot villiga att lägga ner mer tid på sitt barns förskola. 

 

Möjligheten för vårdnadshavare att påverka i förskolan ger väldigt skilda svar. I tabell 8 syns 

det att majoriteten oftast inte vet om de har möjlighet att påverka eller inte. Områdena där 

vårdnadshavare anser sig ha störst chans att påverka är de kring sitt barns utveckling samt den 

pedagogiska verksamheten. Samtidigt synliggörs det i tabell 9 att tre utav åtta förskollärare 

inte låter vårdnadshavare ha något inflytande alls i de dagliga rutinerna. Vi kan också påvisa 

att en stor del av vårdnadshavarna inte får någon möjlighet att påverka i organiseringen på 

förskolan då 75 procent av personalen svarar ”inte alls” på frågan ovan.  

 

Diagram 3. Timmar vårdnadshavare är villiga att 

lägga i förskolan. (N=16) 

inget

1-2 h per vecka

3-5 h per vecka

1-2 h per månad

3-5 h per månad

Eget förslag

Tabell 8. Möjligheten vårdnadshavare har att påverka 

verksamheten i förskolan. (N=18) 
 

Tabell 9. Möjligheten arbetslaget ger vårdnadshavare 

att påverka verksamheten i förskolan. (N=8) 

 
Inte 

alls 
Lite Tillräcklig Mycket 

Vet 

ej 
  

Inte 

alls 
Lite Tillräcklig Mycket 

Vet 

ej 

Dagliga rutiner 2 2 5 0 9  Dagliga rutiner 3 0 5 0 0 

Pedagogiska 
verksamheten 

1 2 7 1 7  
Pedagogiska 
verksamheten 

0 3 5 0 0 

Barnets 
utvecklingsplan 

1 1 2 4 2  
Barnets 
utvecklingsplan 

0 0 5 3 0 

Personalgruppens 

storlek 
6 3 1 0 7  

Personalgruppens 

storlek 
3 0 5 0 0 

Barngruppens 

storlek 
6 3 2 0 7  

Barngruppens 

storlek 
3 0 5 0 0 

Organisering 6 1 1 0 9  Organisering 6 0 2 0 0 
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Tabell 10. Vårdnadshavares möjligheter till att 

påverka i sitt barns förskola. (N=18) 
 

Tabell 11. Förskollärarnas åsikter kring 

vårdnadshavares möjligheter till påverka i förskolan. 

(N=8) 

 Nöjd 
Påverka 

mer 

Påverka 

mindre 
Vet ej   Nöjd 

Påverka 

mer 

Påverka 

mindre 
Vet ej 

Dagliga rutiner 12 4 0 2  Dagliga rutiner 8 0 0 0 

Pedagogiska 

verksamheten 
12 3 0 3  

Pedagogiska 

verksamheten 
5 3 0 0 

Barnets 

utvecklingsplan 
6 3 0 1  

Barnets 

utvecklingsplan 
7 1 0 0 

Personalgruppens 

storlek 
9 7 0 2  

Personalgruppens 

storlek 
0 8 0 0 

Barngruppens 

storlek 
6 10 0 2  

Barngruppens 

storlek 
0 8 0 0 

Organisering 10 2 0 6  Organisering 8 0 0 0 

 

Vi kan i tabell 11 se att förskollärare önskar att vårdnadshavare kan ha mer påverkan inom de 

områden som i verksamheten är näst intill omöjligt att förändra. Personalgruppens- och 

barngruppens storlek är områden där kommunen är beslutstagare och påverkan är minimal. 

Samtidigt synliggörs det att förskollärarna är nöjda över lag med vårdnadshavares chans till 

påverkan i resterande områden. En förskollärare kommenterade: ”Är alltid intressant och 

utvecklande om en dialog finns mellan föräldrar och personal.” I tabell 10 tydliggörs det att 

vårdnadshavarna är väldigt nöjda med sina möjligheter till påverkan i dagsläget. Däremot vill 

vårdnadshavarna påverka mer när det gäller barngruppens storlek samt personalstorleken 

vilket stämmer överens med förskollärarnas svar. I tabell 11 kan det tydas att personalen är 

nöjda med vårdnadshavares påverkan över de dagliga rutinerna vilket även gäller majoriteten 

bland vårdnadshavare.  

 

 Sammanfattning. 5.4
Samtliga förskollärare som svarat på enkäten tycker sig ha ett bra stöd från sin förskolechef i 

ämnet föräldrasamverkan. Förskollärarna tycker liksom vårdnadshavarna att den dagliga 

kontakten är av största vikt för en god samverkan och relation. Dock finns det en liten del 

vårdnadshavare som vill ha ytterligare information kring sitt barns vistelse på förskolan samt 

mer tid till den dagliga kontakten på förskolan. I resultatet kan vi se att vårdnadshavare enligt 

förskollärares enkäter inte har möjlighet till att påverka förskolans verksamhet som helhet. 

Enligt förskollärares svar ges inte möjligheten till inflytande vid alla områden. 

Vårdnadshavare anser, precis som förskollärarna i enkäten, att möjligheten till påverkan i 

förskolan som helhet är begränsad. Vårdnadshavare ser större möjlighet till påverkan inom 

barnets utveckling och lärande. Dock mindre möjlighet till inflytande i verksamhetens 

organisering kring grupper, rutiner samt personal. Vi kan också i resultatet se att det finns en 

hög förväntan från förskolans sida att vårdnadshavare ska vara delaktiga. Däremot ger 

förskollärarna blandade svar huruvida vårdnadshavares engagemang i föräldrasamverkan är 

betydelsefullt eller inte. I resultatet synliggörs det dock att vårdnadshavare tror på sin 

medverkan i sina barns vistelse och utveckling av förskolan. De anser att föräldrasamverkan 

är mycket betydelsefullt. 
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6. Analys och diskussion 

 Hur ser föräldrasamverkan ut i förskolan och 6.1
vilka föreställningar har förskollärare samt 
vårdnadshavare? 

Som vi beskriver i resultatsammanfattningen är vårdnadshavare generellt nöjda med den 

kontakten som finns mellan hem och förskola idag. Det som kan ses extra intressant är att det 

finns blandade åsikter från vårdnadshavarna, inom de olika förskolorna, om hur bra kontakten 

är till förskolechefen. En av vårdnadshavarna poängterar att förskolechefen endast visat sig en 

gång på ett föräldramöte. Förskollärarna uttrycker i enkäterna att de har ett bra stöd ifrån 

förskolechefen med råd, idéer samt verktyg. Detta till att skapa en bra samverkan med 

vårdnadshavare i bemötandet, föräldramöten samt utvecklingssamtal. Ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv kan vi se att denna sociala relation kan påverka förskolans 

verksamhet (Wenneberg, 2001). Med andra ord kan det tolkas att förskolechefen bör ha en 

mer nära relation till respektive förskola och dess vårdnadshavare eftersom det är hen som har 

det yttersta ansvaret till att samverkan fungerar på förskolorna (Skolverket, 2010).  Om 

informationen blir tydligare och kommunikationen ökar, kan detta möjligen göra situationen 

tydligare för vårdnadshavarna att känna en bättre relation till förskolechefen och därmed 

verksamheten. Markström (2005) poängterar att alla inblandade aktörer har en betydelse för 

förskolans utveckling. Alla sociala relationer påverkar verksamheten och tvärtom vilket kan 

tolkas ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv (Wenneberg, 2001). 

 6.1.1 Den dagliga kontakten  
I resultatet kan vi se att relationerna mellan förskollärare och vårdnadshavare byggs upp 

främst i den dagliga kontakten, som exempelvis vid hämtning och lämning. Denna åsikt delar 

samtliga respondenter kring vilka möten de värdesätter mest i verksamheten. För att skapa bra 

möten poängterar Markström (2005) betydelsen av allas deltagande i en verksamhet för att 

utveckla bra relationer. Förskollärarna beskriver i enkätsvaren vikten av ett gott bemötande 

och av att vara lyhörda samt uppriktiga för att skapa en tillit och trygghet vilket även 

Andersson (2003) beskriver som grundläggande kunskaper i en förskollärares profession. 

Skolverket (2010) markerar hur betydande den dagliga kontakten med vårdnadshavare är för 

barnens och förskolans utveckling. En vårdnadshavare uttrycker i enkätsvaren en önskan till 

mer tid för den dagliga kontakten. Den typ av information som delges vid dessa möten är det 

som vårdnadshavare anser är av störst vikt för deras barns välmående. En av förskollärarna 

skriver: ”Ett positivt bemötande är viktigt. Att ta sig tid till att lyssna, ge föräldrarna 

trygghet.” I resultatet kan vi tyda att både förskollärare och vårdnadshavare bygger den 

sociala relationen i dessa möten. Detta ligger, enligt Tallberg Broman (2009) och Markström 

(2005), till grund för vårdnadshavares chans att påverka en verksamhet under utveckling. 

 6.1.2 Information och fo rskolans styrdokument. 
För att en föräldrasamverkan ska kunna ske bör alla parter vara insatta i styrdokumenten för 

förskolan för att veta vilka mål förskolan ska sträva efter. Enligt Skolverket (2010) ska 

vårdnadshavare ha möjlighet att påverka hur målen möjliggörs i verksamheten men detta 

kräver förkunskaper. Forsberg (2009) tillägger att insyn och förståelse i ämnet kan bidra till 

högre delaktighet från vårdnadshavare. Förskollärarna uppger i resultatet att de genom 

föräldramöten samt utvecklingssamtal delger vårdnadshavarna information kring 

styrdokumenten kopplade till verksamheten. Innehåller den information som ges ut på 

förskolan alla områden för att vårdnadshavare ska kunna vara delaktiga och påverka 
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verksamheten. Resultatet påvisar att trots information från förskolan anser sig vårdnadshavare 

inte veta vad som förväntas av dem utifrån läroplanen och flertalet svarar att de har bristande 

kunskap eller inte alls vet vad föräldrasamverkan är. Även förskollärarna svarar i enkäterna 

att kunskaperna kring styrdokumenten tros vara låga hos vårdnadshavarna. 

En vårdnadshavare skriver däremot att det är vårdnadshavares eget ansvar att ta del av 

innehållet i läroplanen. Detta talar Karlsson (2006) emot då författaren beskriver att 

förskollärare i sin profession har ansvaret att bredda en väg för föräldrasamverkan i förskolan. 

För vårdnadshavares delaktighet så krävs det ett tydligt informerande från förskolans sida. Är 

det som Tallberg Broman (2009) beskriver att förskollärarna med begränsad information till 

vårdnadshavarna omedvetet skyddar sin profession genom att stänga ute dem, samt deras 

möjligheter att vara med och påverka i alla områden. I resultatet fick vi fram att 

vårdnadshavare önskar en tydligare kommunikation kring föräldrasamverkan för att de ska få 

mer inblick. Detta möte är, som Markström (2005) beskriver det, en balansgång där de sociala 

relationerna påverkas av olika maktpositioner i förskolan som i sin tur påverkar institutionen. 

Skolverket (2010) bestyrker här förskollärarens ansvar till att ge möjligheter till påverkan och 

beakta vårdnadshavares åsikter. 

I frågan som ställs om vårdnadshavare har några förväntningar på personalen angående 

samverkan på förskolan svarar en vårdnadshavare att denne vill att förskolan tillsammans med 

vårdnadshavare har en tydlig kommunikation. Men även att förskollärare diskuterar samt 

planerar med vårdnadshavare för hur samverkan ska fungera och vad det kan ge för 

möjligheter. Karlsson (2006) beskriver dagens relation mellan hem och förskola som en 

”delad vårdnad” om barnet. En uppfattning som uppmärksammas i resultatet är att en del 

vårdnadshavare tycker att det räcker med vetskapen att förskolans verksamhet utgår från 

styrdokumenten för förskolan samt att de får ta del av informationen kring barnets trivsel på 

förskolan. Här synliggörs brister eftersom all litteratur samt rapporter, som vi tagit del av, 

påvisar betydelsen av föräldrasamverkan för en verksamhetsutveckling. Begreppet ”delad 

vårdnad” som Karlsson skriver om kan tolkas, ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, som 

att maktförhållandena mellan förskollärare och vårdnadshavare är på en jämn nivå. Trots detta 

väljer många vårdnadshavare att backa i sin sociala roll och ge förskolläraren större makt. 

Anledningen till varför vårdnadshavare väljer att backa påvisas dock inte med tillräcklig 

information i resultatet för att kunna dra en tydlig slutsats. Vidare tar Andersson (2003) upp 

att vårdnadshavare anser information och lyhördhet som en stor punkt i mötet med förskolan 

vilket Markström (2005) belyser då förskollärarens roll har stor betydelse för att 

vårdnadshavarna ska känna sig trygga i samverkan med förskolan. En respondent skriver: ”Vi 

har inte gått så länge på förskolan så har inte fått någon bra uppfattning än.” Alla 

vårdnadshavare är någon gång nya i förskolans värld och då är det förskolans ansvar att se till 

att de känner sig trygga och får en förståelse för verksamhetens innehåll (Skolverket, 2010). 

 6.1.3 Mo jligheter till pa verkan 
Resultatet visar att det finns en blandad åsikt hos förskollärare kring huruvida 

vårdnadshavares delaktighet och inflytande är betydelsefull eller inte. Även inom ett arbetslag 

synliggörs olika åsikter kring ämnet. Tallberg Broman och Holmberg (2007) beskriver i sin 

rapport hur förskolan bör se föräldrasamverkan som en kvalitetssäkring för verksamheten. En 

del vårdnadshavare skulle gärna se mer information, diskussion och planering kring hur 

föräldrasamverkan kan utvecklas till det bättre. Vårdnadshavares åsikter kring delaktighet i 

föräldrasamverkan visar på att det är betydelsefullt, vilket även majoriteten av förskollärarna 

uttrycker. De förskollärare från förskola A som svarar på enkäten ser endast en liten nytta av 

föräldrasamverkan vilket är intressant då vårdnadshavarna på samma förskola anser att den är 

av stor vikt. Ett samband synliggörs i detta då förskollärarna på denna förskola svarar att de 



 22 

inte bjuder in vårdnadshavarna för möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten. 

Resterande förskollärare svarar att de anser sig bjuda in vårdnadshavarna tillräckligt mycket 

till delaktighet. 

 Vad vill vårdnadshavare vara delaktiga i samt vad 6.2
vill förskollärare att de ska vara delaktiga i? 

I resultatet uttryckter vissa vårdnadshavare att deras barns trivsel och välmående räcker för att 

de som vårdnadshavare ska vara nöjda. Detta trots att samtliga vårdnadshavare uttrycker att 

föräldrasamverkan är av stor betydelse. I resultatet synliggörs likheter med Markströms 

(2005) material då en vårdnadshavare kommenterar att: ” Vi vet ej hur mycket vi som 

föräldrar kan påverka men så länge som vårt barn är nöjd och utvecklas så är vi som föräldrar 

nöjda.” Markström beskriver i sin avhandling att vårdnadshavare till barn i förskolan ofta är 

nöjda om deras barn trivs. En påverkan från vårdnadshavares sida känns då inte nödvändig 

och de väljer att backa. Denna tolkning kan vara en anledning till att många vårdnadshavare 

idag inte är villiga att lägga flera timmar i månaden på samverkan i förskolan, vilket vårt 

resultat visar. Det blandade resultatet kring tid för engagemang visar däremot också att vissa 

vårdnadshavare är villiga att lägga mer tid och engagemang än andra. Wissö (2012) och 

Markström (2005) beskriver att familjer idag har olika sociala och ekonomiska resurser. Detta 

kan vara en anledning till blandat resultat angående hur mycket tid vårdnadshavare är villiga 

att lägga på samverkan i förskolan.  

Läroplanen för förskolan markerar att det är förskolepersonalens ansvar att bjuda in 

vårdnadshavarna till samverkan (Skolverket, 2010). Trots vårdnadshavares positiva syn på 

betydelsen av samverkan känner vårdnadshavarna att de inte har någon talan i verksamhetens 

struktur och organisation som helhet. Forsberg (2009) beskriver hur en tydlighet och 

förståelse om innebörden med föräldrasamverkan kan hjälpa vårdnadshavare att vara med och 

påverka i verksamheten som helhet. Något som vårdnadshavare i enkäten vill påverka mer är 

barngruppens- samt personalgruppens storlek. Förskollärarna anser också att 

vårdnadshavarnas delaktighet behövs i dessa områden. Resultatet synliggör alltså en 

missnöjdhet hos både förskollärare och vårdnadshavare där båda parter önskar förändringar i 

områden som är styrda av kommunen exempelvis personal- och barngruppens storlek. 

Styrdokumenten tar upp att vårdnadshavarna ska ha inflytande samt att förskolans verksamhet 

ska tillgodose varje barns behov (Skolverket, 2010). Däremot synliggörs en kommentar i 

resultatet att en vårdnadshavare vänt sig till kommunen för förändring utan gensvar. Även 

förskollärare påvisar i resultatet att påverkan inte är möjlig. Detta blir en ond cirkel i 

verksamheten som hämmar barns möjligheter till att få sina behov tillgodosedda. Här sker en 

krock mellan statliga bestämmelser och vårdnadshavares möjligheter till påverkan. Erikson 

(2004) och Markström (2005) beskriver vårdnadshavares ökade rättighet till att få ställa krav 

och ha synpunkter på verksamheten. Erikson (2004) beskriver även att bestämmanderätten 

skiftat från enbart stat till stat och vårdnadshavare. Resultatet motbevisar dessvärre detta då 

frågan om möjlighet till påverkan för vårdnadshavare kvarstår i dessa områden.  

En annan intressant faktor som synliggörs i resultatet är att förskollärarna antyder att de inte 

vill ha lika mycket deltagande från vårdnadshavarna i förskollärarnas egna ansvarsområden 

som exempelvis dagliga rutiner samt den pedagogiska verksamheten. Detta trots att 75 

procent förväntar sig ”ganska mycket” samverkan med vårdnadshavare, kan det bero på att 

förskollärarna vill skydda sin profession vilket Tallberg Broman (2009) och Markström 

(2005) skriver om. Författarna beskriver att förskollärare lätt kan backa om vårdnadshavare 

blir alltför involverade eller ställer för höga krav. Andersson (2003) tillägger att balansen i 

föräldrasamverkan kan underlättas om det finns tydliga gränser samt god kommunikation.  
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 Avslutande kommentarer 6.3
Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur förskollärare och vårdnadshavare 

idag ser på föräldrasamverkan. Under arbetets gång har det synliggjorts olika föreställningar 

av vad föräldrasamverkan är och har för syfte. De stora begrepp som under studiens gång har 

återkommit är information, relation, maktpositioner, inflytande och delaktighet.  

Information har vi uppmärksammat som en stor beståndsdel i föräldrasamverkan i vårt 

resultat. Förskollärare uppger att de informerat kring styrdokumenten men inkluderar detta de 

punkter som handlar om föräldrasamverkan då vissa vårdnadshavare uttrycker i enkäten att de 

inte har en aning om vad föräldrasamverkan är. Genom att komplettera med intervju hade vi 

möjligen fått en djupare förståelse av vad som informerats om föräldrasamverkan. Det hade 

också kunnat synliggöra förskollärarnas bild av vad de anser är till stor vikt för 

vårdnadshavarna att veta kring föräldrasamverkan.  

En annan intressant faktor är huruvida vårdnadshavare är nöjda, vilket majoriteten i resultatet 

uttryckter, utifrån de kunskaper de har eller om ytterligare kunskaper om deras möjligheter 

kan påverka resultatet. I syftet ställer vi frågor om hur vårdnadshavare upplever förskolans 

verksamhet och dess innehåll gällande föräldrasamverkan. Resultatet visar många nöjda 

vårdnadshavare men även de som vill få ut mer och som känner att de har begränsad kunskap 

om vad föräldrasamverkan är och vad det har för möjligheter i verksamheten. Detta dilemma 

är något vi tycker borde lyftas i verksamheterna. Vårt resultat påvisar att vårdnadshavare vill 

ha mer samverkan i förskolan, en tydligare kommunikation samt planering för hur 

föräldrasamverkan kan utvecklas. Det är förskolans ansvar att informera och bjuda in 

vårdnadshavarna till samverkan.  

Ytterligare en faktor som synliggörs är, trots ansvaret att bjuda in vårdnadshavarna för 

delaktighet och inflytande, att förskollärarna inte anser sig behöva vårdnadshavarnas 

delaktighet och påverkan i alla områden i verksamheten. Områdena som förskollärarna själva 

har störst inflytande i anses enligt dem själva vara av mindre vikt att vårdnadshavarna är med 

och påverkar. Är det på grund av att åsikter blir för starka från vårdnadshavare och att då 

förskollärarna i sin profession får backa? Vårt resultat ger oss inte tillräckligt med material för 

att dra slutsatser kring detta utan ett fortsatt arbete med intervjuer.  

Som tidigare nämnts finns det en önskan och vilja hos både förskollärare samt vårdnadshavare 

om en större delaktighet i områden som är mer eller mindre styrda av kommunen. Det skapas 

ett dilemma och en uppgivenhet då de parter som vill vara med och påverka inte kan, varken i 

kommunstyrda områden eller i verksamhetens egna områden där förskollärarna själva väljer 

att styra. Var finns då möjligheterna för vårdnadshavare att påverka? Resultatet påvisar en 

vilja hos många vårdnadshavare att vara med och påverka men inte med ökad tid utan helst i 

de möten som redan finns idag, den dagliga kontakten. Detta kan vara en konkret punkt som 

förskolor kan arbeta vidare på utifrån detta arbete, då vårdnadshavare vill utveckla den 

dagliga kontakten ytterligare för information och föräldrasamverkan.
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8. Bilagor 

 Enkät för förskollärare 8.1
 

  

 LÄRARPROGRAMMET 

 
  

 

Tack så mycket för att ni överväger att svara på vår enkät. 

 
Vi är två studenter som går sista året på förskollärarlinjen på 
Linneuniversitetet. Denna enkät är utformad för att samla 
information till vårt examensarbete. Vi vill genom vårt arbete 
synliggöra hur samverkan mellan vårdnadshavare och förskola ser 
ut och behöver er hjälp och era åsikter. 

Denna enkät är helt anonym och genom att lämna in denna enkät 
godkänner ni endast att den kan användas i vårt examensarbete för 
att sedan raderas. Om ni inte vill medverka med era svar lämna 
gärna den tomma enkäten i den märkta lådan på förskolan. 

 

Cecilia S. Lindahl & Ulrika Bogren 
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Föräldrasamverkan 

Förskollärares enkät 

1. Känner du att arbetslaget får tillräckligt med stöd från förskolechefen gällande 

föräldrasamverkan? 

 

 ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2. I vilken utsträckning har arbetslaget fått verktyg och kunskap om hur ni på bästa sätt kan 

arbeta för en god föräldrasamverkan? 

Ingen alls Lite Lagom Mycket Vet ej 

     

Övrig kommentar:  

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. I vilken utsträckning tror du att föräldrarna har tagit del av läroplanen för förskolan? 

Ingen alls Lite Lagom Mycket Vet ej 

     

 

Övrig kommentar:  

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Har ni som arbetslag informerat vårdnadshavare kring styrdokumenten samt deras 

möjlighet till påverkan i detta ämne? 

Ja Nej Vet ej 

   

5. Om ja på föregående fråga. Hur har ni gått tillväga? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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6. I vilken utsträckning anser du att föräldrasamverkan påverkar förskolan? 

Inte alls Ganska lite 
Ganska 
mycket 

Mycket Vet ej 

     

  Övrig kommentar:  

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

7. Är ni som arbetslag nöjda med vårdnadshavares möjligheter till påverkan eller skulle ni 

vilja ha det annorlunda? 

 Nöjd Påverka mer Påverka mindre Vet ej 

Dagliga rutiner     

Pedagogiska 

verksamheten 
    

Ditt barns 

utvecklingsplan 
    

Personalgruppens 

storlek 
    

Barngruppens 

storlek 
    

Organisering     

 

Övrig kommentar:  

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

8. I vilken utsträckning har arbetslaget informerat föräldrarna om följande? 

 
Liten 

utsträckning 

Lagom 

utsträckning 
Stor utsträckning Vet ej 

Dagliga rutiner t.ex. 

tider för måltider 

eller utevistelse 

    

Pedagogisk 

verksamhet 
    

Ditt barns 

utvecklingsplan 
    

Personal     

Barngruppens 

storlek 
    

Organisation     
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Övrig kommentar:  

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

9. Hur mycket förväntar sig arbetslaget att vårdnadshavare ska delta när det gäller 

föräldrasamverkan på förskolan? 

Inget alls Ganska lite Ganska mycket Mycket Vet ej 

     
 

Övrig kommentar:  

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

10. I hur stor utsträckning ger arbetslaget vårdnadshavare möjlighet att ha inflytande i 

förskolan när det gäller följande? 

 Inte alls Lite Tillräckligt Mycket Vet ej 

Dagliga rutiner      
Pedagogiska 

verksamheten 
     

Ditt barns 

utvecklingsplan 
     

Personalgruppens 

storlek 
     

Barngruppens 

storlek 
     

Organisering      
 

Övrig kommentar:  

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

11. I vilken utsträckning använder ni er av följande situationer för att upprätthålla en god 

samverkan mellan vårdnadshavare och förskolan? 

 Inte alls Lite Lagom Mycket Vet ej 

Dagliga kontakten 

t.ex. i hallen 
     

Utvecklingssamtal      
Föräldramöte      
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Övrig kommentar:  

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

12. Har du några ytterligare tankar kring hur samverkan, delaktighet och inflytande med 

vårdnadshavare fungerar på din avdelning? 

 

Övrig kommentar:  

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Tack för din medverkan! 
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 Enkät för vårdnadshavare 8.2
 

  

 LÄRARPROGRAMMET 

  

 

Tack så mycket för att ni överväger att svara på vår enkät. 

 
Vi är två studenter som går sista året på förskollärarlinjen på 
Linneuniversitetet. Denna enkät är utformad för att samla 
information till vårt examensarbete. Vi vill genom vårt arbete 
synliggöra hur samverkan mellan vårdnadshavare och förskola ser 
ut och behöver er hjälp och era åsikter. 

Denna enkät är helt anonym och genom att lämna in denna enkät 
godkänner ni endast att den kan användas i vårt examensarbete för 
att sedan raderas. Om ni inte vill medverka med era svar lämna 
gärna den tomma enkäten i den märkta lådan på förskolan. 

 

Cecilia S. Lindahl & Ulrika Bogren 
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Vårdnadshavares enkät 

 

 1. Hur tydlig information tycker du att förskolan ger dig i följande? 

 Tillräckligt Inte tillräckligt Vet ej 

Inskolning    

Utvecklingssamtal    

Pedagogiska planeringen    

Utvärdering av 

verksamheten    

Ditt barns dagliga vistelse    

 

Övrig kommentar:  

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2.Har du fått möjlighet att ta del av information om följande på ditt barns förskola?  

 

 
Liten 

utsträckning 

Lagom 

utsträckning 

Stor  

utsträckning 
Vet ej 

Dagliga rutiner t.ex. 

tider för måltider eller 

utevistelse 

    

Pedagogisk 

verksamhet 
    

Ditt barns 

utvecklingsplan 
    

Personal/vikarier     
Barngruppens storlek     
Organisation     

 

Övrig kommentar:  

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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3. hur stor utsträckning finns det möjlighet för dig idag att påverka verksamheten på förskolan 

när det gäller följande? 

 Inte alls  Lite Tillräckligt Mycket Vet ej 

Dagliga rutiner      

Pedagogiska 

verksamheten 
     

Ditt barns 

utvecklingsplan 
     

Personalgruppens 

storlek/vikarier 
     

Barngruppens 

storlek 
     

Organisering      

 

Övrig kommentar:  

…………………………………………………………………………………… 

 

4.Är du nöjd med dina möjligheter till att påverka i ditt barns förskola eller skulle du vilja ha 

det annorlunda? 

 Nöjd Påverka mer Påverka mindre Vet ej 

Dagliga rutiner     
Pedagogiska 

verksamheten 
    

Ditt barns 

utvecklingsplan 
    

Personalgruppens 

storlek/vikarier 
    

Barngruppens 

storlek 
    

Organisering     
 

Övrig kommentar:  

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  



 34 

5. I vilken utsträckning tror du att samspelet mellan dig som vårdnadshavare och förskolan 

påverkar ditt barns vardag? 

Inte alls Ganska lite Ganska mycket Mycket Vet ej 

     

 

Övrig kommentar:  

………………………………………………………………………………… 

 

6. I vilken utsträckning använder ni er av följande situationer för att upprätthålla en bra 

kontakt med personalen? 

 

 Inte alls Lite Lagom Mycket Vet ej 

Dagliga kontakten 

t.ex. i hallen 
     

Utvecklingssamtal      

Föräldramöte      

 

Kommentar:  

…………………………………………………………………………………………. 

 

7. Har du blivit erbjuden att ta del av Läroplanen för förskolan?  

Ja Nej Vet ej 

   

 

Kommentar:  

…………………………………………………………………………………………… 

 

8.Vet du som vårdnadshavare vad som förväntas av dig när det gäller föräldrasamverkan på 

förskolan utifrån Läroplanen? 

 

Inte alls Lite Lagom Mycket Vet ej 

     

 

Kommentar:  

…………………………………………………………………………………………… 
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9.Har du några förväntningar på personalen angående föräldrasamverkan på ditt barns 

förskola?  

 

Kommentar:  

…………………………………………………………………………………………… 

 

10.Hur mycket tid är du villig att lägga på ditt barns förskola för att få mer inflytande i 

verksamheten? 

 

Inget 
1-2 timmar 
per vecka 

3-5 timmar 
per vecka  

1-2 timmar 
per månad 

3-5 timmar 
per månad 

Eget  
förslag 

      

 

Övrig kommentar:  

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

11.Hur känns kontakten till följande? 

 

 Dålig Mindre bra Bra Mycket bra Vet ej 

Pedagoger      

Verksamheten      

Förskolechefen      

 

Övrig kommentar:  

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

12.Har du några ytterligare funderingar kring din samverkan, delaktighet och inflytande på 

ditt barns förskola? 

 

Kommentar:  

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Tack för din medverkan! 


