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Sammanfattning  
 

Bakgrund 
Här presenteras först ett historiskt perspektiv gällande föräldrars inflytande över tid. Därefter 

följder ett avsnitt där vi tar upp vad tidigare och aktuell forskning inklusive vetenskapliga 

artiklar säger gällande ämnet. Avslutningsvis presenterar vi den utvecklingsekologiska teorin 

som vi valt för studien. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om och på vilket sätt föräldrar önskar att vara med och 

påverka verksamheten i förskolan samt hur deras samverkan kan främja barns utveckling och 

lärande. 

 

Metod 
Vi har gjort en kvalitativ studie med intervjuer av sex föräldrar i tre förskolor. Vi har sedan 

analyserat och bearbetat materialet och därigenom fått fram ett resultat.  
 

Resultat 
Vi kommer först ta upp föräldrarnas uppfattning om begreppen delaktighet och inflytande. 

Sedan tar vi upp vad föräldrarna anser är viktigast gällande en god samverkan mellan 

förskolan och hemmet. I nästa avsnitt beskrivs föräldrars åsikter och tanker kring vad det vill 

och vad de har möjlighet att påverka. Områden som nämns är barns vardag och stora 

barngrupper. Avslutningsvis besvaras resultatet gällande föräldramöte, om vad föräldrarna 

anser om upplägget och varför inte närvaron är hög på dagens föräldramöten. Vårt resultat 

visar att samtliga föräldrar vill ha inflytande och vill även vara delvis delaktiga i deras barns 

verksamhet. Merparten av föräldrarna känner att de faktiskt redan är det. Föräldrarna vill inte 

ha informationsmöten utan aktiva och informella möten.  
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1.1 Inledning 

 

Att ha en bra och fungerande samverkan mellan hem och förskola är viktigt för barnen, 

föräldrarna samt för förskolan. Samhället och familjerna förändras och det är viktigt att man i 

förskolan uppmärksammar detta och arbetar utefter att tillgodose hemmens behov och möta 

dem på bästa möjliga sätt när barnen befinner sig på förskolan. Det är 86 % av alla 1-5 åringar 

som är i någon form av förskoleverksamhet så det är många som berörs (Skolverket 2011).  
 

Föräldrarnas roll i förskoleverksamheten har alltid intresserat oss då vi anser att deras tankar 

är viktiga för att förskolan ska kunna bedriva en god verksamhet för barnen. 

I läroplanen för förskolan står det att föräldrar ska ha möjlighet att påverka förskolans 

verksamhet, därför är det viktigt att förskolan är tydlig vad gäller mål och innehåll så att 

föräldrarna kan erbjudas möjlighet till inflytande (Lpfö 98 rev 2010). 

 

Vad betyder egentligen ett formellt inflytande för föräldrarna i förskolan?  Det är frågan vi 

ställer oss och vill ha svar på i denna studie. Vi vill undersöka om föräldrar har någon 

möjlighet att påverka förskolan verksamhet. En annan intressant aspekt gällande inflytande 

och delaktighet är hur mycket föräldrarna vet om styrdokumenten i förskolan. 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om och på vilket sätt föräldrar önskar att vara med och 

påverka verksamheten i förskolan samt hur de sen ser på sina möjligheter att påverka den 

dagliga verksamheten i förskolan. 

1.3 Frågeställningar 
Vad anser föräldrarna vara en god samverkan?  

 

Hur ser föräldrarna på sina möjligheter att påverka verksamheten i förskolan? 

 

Hur ser föräldrarna på föräldramöte? 
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2 Bakgrund 
 

Här presenteras först ett historiskt perspektiv gällande föräldrars inflytande över tid. Därefter 

följer ett avsnitt där vi tar upp vad tidigare och aktuell forskning inklusive vetenskapliga 

artiklar säger gällande ämnet. Avslutningsvis presenterar vi den teori vi valt för studien.  

2.1 Föräldrainflytande ur ett historiskt perspektiv 
Under 1800-talet när allmän folkskola skulle införas i Sverige ställde sig föräldrarna emot därför 

att de ville ha hjälp av sina barn i hemmet. Med anledning av det infördes det enklare skolor som 

var mer liknande hemmet. Redan där skulle ansvaret delas mellan vårdnadshavare och skolan 

(Florin, 2011 se Harju och Tallberg Broman, 2013). Under 1960 och 70-talet började man prata 

om jämställdhetstraditioner (Englund & Quennerstedt, 2008 se Harju & Tallberg Boman, 2013). I 

barnstugeutredningen framkom att det skulle läggas mer fokus på föräldrasamverkan (SOU 

1972:26). Sannolikt skulle detta leda till att det skulle bli bättre förutsättningar både för föräldrar 

och för barn. Föräldrar skulle få en chans till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. 
 
Läroplanen som kom 1998 är ett styrdokument för förskolan. I den står det skrivet gällande 

föräldrainflytande att det är viktigt för att stärka demokratin och människors rättigheter. Vi har 

gått mot ett mer demokratiskt samhälle på 2000-talet och vårdnadshavarna har möjlighet att ha 

mer insyn och större inflytande gentemot förskolan Läroplanen förtydligar att föräldrar ska vara 
“delaktiga som stöd för barnens och elevernas utveckling och lärande” (Lpfö 98 rev.2010). I dag 

kan pedagoger och föräldrar ha ett gränsöverskridande samarbete genom media av olika slag. 

 
Även i vår nya skollag står det skrivet att föräldrar har ökat ansvar, mer rättigheter och större 

inflytande. Det har skett en förändring med samverkan mellan hemmet och förskolan. 

Vårdnadshavare har fått mer makt och Sverige har gått mot en demokratisering i skolreformerna. 

Detta kräver en hög grad kommunikation och en god samverkan mellan förskola och hem, (Harju 

& Tallberg Broman, 2013). 

2.2 Begreppen inflytande och delaktighet 
Det finns olika sätt att se på begreppen inflytande och delaktighet. Enligt Lpfö 98 (rev. 2010) 

ska föräldrarna ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen kunna vara med och 

påverka verksamheten i förskolan. De ska också ha möjlighet till delaktighet i verksamheten 

och kunna utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen. 

2.3 Forskning om föräldrainflytande   
Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) har forskat kring barns tidiga lärande. I studien är 

enkäter genomförda på just föräldrainflytande och forskningen visar att föräldrarna är nöjda 

när det gäller sin möjlighet och påverka verksamheten, få information och vara delaktiga. 

Föräldrarna anser “Vi skulle vilja påverka mer, men det finns för små resurser”. Vidare 

framkommer det i forskningen att de saker som föräldrarna gör med sina barn har betydelse 

för lärandet på förskolan. 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2011) belyser samarbetet mellan föräldrar och förskolan 

och de menar att samverkan anses främja barns utveckling, lärande och välbefinnande. De 

menar att föräldrarna är ointresserade men att det beror på att de har för få samverkansformer 

på vissa förskolor. Författaren menar att det är påtagligt att samarbetet mellan föräldrar och 

förskolan handlar om tillit och delad lärdom kring barns skilda världar. Inblicken och 

lärdomen ges då möjlighet att kunna påverka förskolans verksamhet ur ett föräldraperspektiv. 
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Vidare framkommer det att pedagoger och föräldrarna inte har särskilt stor inblick i varandras 

världar. Trots detta är föräldrarna i svenska förskolan tillfreds med att barnen trivs och 

utvecklas. 

   

Ladberg och Björling (1983) beskriver att alla föräldrar önskar att deras barn ska ha det bra på 

förskolan och att de lämnar de på morgonen med ett aktivt intresse. De menar också att alla 

föräldrar har olika åsikter om när barn har de bra på förskolan. Men att det viktigaste är att 

barnomsorgen fungerar. Vidare beskriver författarna hur viktigt samarbetet är mellan föräldrar 

och pedagoger. Utgångspunkten är att föräldrarna och pedagoger accepterar varandra för en 

fortsatt bra samverkan. Föräldrar vill veta vad barnen varit med om under dagen och de vill 

sätta sig in i verksamheten. De önskar få information om barnets sociala kontakter och vad de 

uppskattar att aktivera sig med på förskolan. De önskar att få berättat för sig någon händelse 

som barnet varit med om under dagen. Vidare nämner föräldrarna att de vill att pedagogerna 

tar upp om något negativt har hänt kring barnet och att pedagogerna tar upp detta direkt för att 

underlätta för föräldrarna. Problematiken ska komma upp till ytan omgående annars kan 

föräldrarna känna sig vilseleda. Ladberg och Björling betonar att den dagliga kontakten är det 

som föräldrarna pratar om när det gäller samverkan. Att vikten läggs på pålitlighet, 

klarsyntheten och den mänskliga kontakten. Det är i detta som förtroendet också skapas.  

 

Andersson (1994) belyser att föräldrar och pedagoger ska ha en bra kontakt med varandra och 

att det ska vara utifrån barns behov. Föräldrarna önskar att pedagogerna får information om 

familjens förhållningsregler för att underlätta samverkan. I relationen mellan förskolan och 

hemmet ska det finnas tillit och omtanke menar Andersson. Samspelet mellan de båda är 

viktigt för barnen, det ger dem en tilltro och även en känsla av en helhet. Vidare nämns det att 

föräldrar ibland kan känna att de är i en sämre position jämfört med pedagogerna eftersom de 

anser pedagogerna är kompetenta och i ett överläge. Föräldrar kan här känna sig instabila i sitt 

föräldraskap och uppleva att pedagogerna vet allt om familjen.  

2.4 Föräldrainflytande idag 
I en skrivelse från skolverket (2011) Barn och personal i förskolan hösten 2010, står det att idag 

går sammantaget 86 % av alla barn i ålder 1-5 år i någon form av förskoleverksamhet. Ser man 

tillbaka i tiden låg den andelen på 76 % år 2000. Detta har medfört att grupperna i förskolorna 

också har förändrats och blivit större. Även om barngrupperna växer förblir lärartätheten låg 

vilket kan göra det svårare för pedagogerna att fullfölja kraven från Lpfö 98 (rev. 2010). 
 
Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) tar upp i sin studie hur lärarens 

kompetens anses tillhöra de viktigaste kvalitetsaspekterna. Detta blir tillsammans med tydliga 

mål för verksamheten och ett nära samarbete mellan föräldrarna. Ett bra pedagogiskt 

förhållningssätt, pedagogiskt arbete och behörighet har en avgörande betydelse för att på bästa 

sätt stimulera barns utveckling såväl kognitivt som kommunikativt. De anser att barn lär sig 

bäst i mindre grupper tillsammans med erfarna vuxna. Anledningen är att små grupper ger fler 

tillfällen till ökad interaktion och kommunikation, barninitierat lärande, utforskande och 

problemlösning. 
 

Även Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson och Kärrby (2001) visade att i större 

barngrupper har barn mer kommunikation och dialoger sinsemellan. Barnen leker mer med 

varandra då det är mer fri lek och social samvaro i stora barngrupper. Detta kan även kopplas 

till Daniel Sterns teori om barns sociala utveckling, att barn härmar medvetet eller omedvetet 

för att lära sig samspela. ”Barn finner en sådan otrolig glädje i att göra likadant. Det är 

samspel på lika villkor” (Brodin & Hylander, 2011, s. 95). 
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Lenchler- Hübertz och Bjerring Bagger (2010) beskriver hur stressade de flesta 

småbarnsfamiljer är i dagens samhälle. Det ställs stora krav i familjelivet och även i 

arbetslivet. Det finns inga direkta gränser längre hur långt man kan gå i arbetslivet. Det är en 

balansgång att få ihop allt. Det kan gå ett tag men det håller inte i längden att leva ett stressigt 

familjeliv. När föräldrarna är stressade kan det leda till att även barnen blir stressade. Det är 

viktigt att pedagoger är uppmärksamma på barnen på förskolan visar några symtom på stress 

och att de har en öppen dialog med föräldrar kring problemet.  

 

Harju och Tallberg Broman (2013) framhåller att något som har ökat de senaste åren inom 

förskolan är IT och de sociala medierna. Den utvecklingen stödjer en ökad kommunikation 

mellan hem och förskolan. Föräldrakontakten via sociala medier ger ett nytt perspektiv på 

inflytande och delaktighet i verksamheten. Föräldrarna ges möjlighet att ta del av barnens 

vardag med hjälp kommunikativa medier så som exempelvis webbsidor och bloggar.  Denna 

nya sortens föräldrasamverkan kan både föräldrar och förskolan uppleva går över varandras 

gränser. Det ställer även mer krav och ansvar på båda parter vilket både kan vara positivt och 

negativt. Negativt ur föräldraperspektiv är att de har de svårt att få ihop allt när alla krav bara 

ökar och ökar i samhället. Positivt är att en god samverkan mellan förskolan och föräldrar 

anses främja barns utveckling och lärande.  

 
Harju och Tallberg Broman (2013) framhåller att de generella målen med föräldrasamverkan 

är att skapa trygghet för att främja barnen i deras utveckling och lärande. När det gäller 

tryggheten spelar föräldrarnas kroppsspråk och signaler stor roll. Barnen känner av 

atmosfären mer än vad vi tror. Föräldrar och förskolans fokus är att barn ska ha ett lustfyllt 

lärande och de själva ska ha möjlighet följa den processen. Angelägenheten ligger på att 

föräldrar ska veta hur pedagogerna tänker och vilken syn de har på barnen. Ur pedagogernas 

synvinkel är det viktigt och se föräldrarnas perspektiv och att man då samverkar med omtanke 

och förtroende. Poängen är kommunikation helt klart.    

 

Harju och Tallberg Broman (2013) lyfter betydelsen om hur ett socialt nätverk kan skapa 

goda relationer med förskola och hem. Författarna menar att även föräldrar som är åt det 

blygsamma hållet kan ha goda förutsättningar och skapa kontakt med hjälp av detta. Det 

skulle främja familjernas inflytande genom att bygga ett närverk och därigenom få stöttning 

vid hämtning och lämning. Vidare skulle detta även vara ett bra forum för att diskutera frågor 

som berör föräldrar. Författarna tar även upp andra samverkansformer som de anser gynna 

föräldrasamverkan. De menar även att fokus på att skapa goda relationer ligger i hur de olika 

formerna av samverkan ser ut.  

 

Här presenteras en form av föräldramöte. Där ges det information kring förskolans mål, 

pedagogisk information och praktiska saker som rör förskolans praktik. Från lärarna 

framkommer det att det är dålig närvaro på föräldramötena och de känner en besvikelse över 

det eftersom de menar att mötet är grundläggande och viktigt. Tillfällen såsom drop-in-kaffe, 

fixardagar och andra sammankomster är också en bra möjlighet för att samtal och det kan 

kännas mer avslappnat än föräldramöte (Harju och Tallberg Broman, 2013). 

 

En annan form av samverkan som Harju och Tallberg Broman (2013) framhåller är den 

dagliga kontakten och den anses vara den mest betydelsefulla för att skapa goda förbindelser 

mellan förskola och hem. Det är i den formen av samverkan som förtroendet och tryggheten 

skapas på ett grundläggande sätt. Även om det är den viktigast samverkan framkommer det att 

det oftast brister och endast blir ytliga samtal och påpekningar om kläder eller dyigt.  
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Avslutningsvis belyser Harju och Tallberg Broman (2013) hur viktigt utvecklingssamtalet är. 

Det centrala i sådana samtal ligger på barnets utveckling och lärande och på så sätt skiljer det 

sig från de andra samverksansformerna. Det som skiljer är också att utvecklingssamtal är ett 

uppföljande samtal som återkommer varje termin. Syftet är en fortsatt utvärdering och 

uppföljning som är individuell för barnet. Denna typ av samtal är uppskattat från föräldrars 

sida. Här kan det även tas upp problematik kring barnet om det är något som fungerar mindre 

bra. Föräldrarna kan här känna sig i underläge om inte pedagogerna lyckas nå fram men 

pedagogerna anser att det ligger i att föräldrar kan känns sig maktlösa i relationen barn och 

förälder.  

 

Fredriksson (1991) belyser att det inte är så hög närvaro på föräldramöten och att 

föräldramöten är överskattat. Föräldrarna anser att föräldramötena aldrig tar slut och ligger på 

kvällstid då de flesta föräldrar är trötta. Hon anser att vernissager, teater och andra 

sammankomster som anordnas av förskolan är mycket mer uppskattat och detta ligger på 

dagtid och majoriteten av föräldrarna vill och kan då delta. De vill ha inblick i vad barnen 

varit med om.  

 

Sandberg och Vuorinen (2008) får fram i sin studie att föräldrar anser att en av de främsta 

samarbetsformerna är den dagliga kontakten i hallen vid hämtning och lämning. Det 

framkommer även att det beror vid vilken tidpunkt föräldrarna hämtar hur kvaliteten på 

dialogen blir. En förälder känner sig besviken när hon hämtar senare på dagen för då får hon 

väldigt lite information om hur dagen har varit för barnet. Vidare framkommer det att 

föräldrar uppskattar utvecklingssamtal för att där är endast deras barn i fokus och det finns 

möjlighet att förbereda sig för sådana samtal.  

 

Sandberg och Vuorinen (2008) tar även upp hur resultatet kring föräldramöte ser ut. Flertalet 

föräldrar anser att föräldramötet ska ge samhörighet. De anser även att ett informationsmöte 

är lågt prioriterat och att den informationen kan ges i pappersform i stället. Vidare 

framkommer det att andra aktiviteter är mer uppskattat så som drop-in-kaffe för att kunna 

känna samhörighet med andra föräldrar. Sandberg och Vuorinen menar att nackdelen med det, 

enligt pedagogerna, är att det är en krävande arbetsform för dem och de anser att de krävs att 

pedagogerna ska ta ansvar för barnen innan deras föräldrar kommer och det brukar bli en lång 

väntan för vissa barn. Fortsättningsvis anser föräldrarna även att föräldraråd är en god 

samverkansform. Om föräldrarna inte har möjlighet att delta finns det möjlighet att lämna in 

önskemål och detta tas upp i föräldrarådet som en diskussion. Föräldrarna anser att de får ett 

ökat inflytande och även pedagogerna se detta som positivt.  

 

Flising, Fredriksson och Lund (1996) beskriver hur ett föräldramöte kan gå till och det 

framkommer att pedagogerna står och ger information och föräldrarna anser att det inte får en 

chans att ställa några frågor under föräldramötet. Författarna anser att  

en grupp på sex till sju föräldrar är lagom många för att sitta och diskutera och lära känna 

varandra. De ger förslag på ”lära känna varandra övningar” som exempel på något som är ett 

bra sätt för att föräldrarna ska komma närmare varandra. Om pedagogerna lyckas organisera 

en sådan form av föräldramöte blir detta givande för samtliga deltagande. Vidare 

framkommer att det ska vara få diskussionsfrågor och att föräldrarna har fått ut 

diskussionsunderlaget i god tid innan mötet för att kunna förberedda sig i skriftlig form. Detta 

upplägg gynnar de beslut som ska tas därför att samtliga föräldrar har tänkt igenom det som 

ska diskuteras. Om några föräldrar inte kan delta kan någon annan förälder medföra deras 

anteckningar för att då få med samtliga åsikter och tankar. Ett förslag till ökad närvaro på 
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föräldramötet är att pedagogerna kontaktar föräldrarna via telefon och de får förklara varför 

de inte har möjlighet och komma. Om det är tiden som inte passar eller om det bara var en 

tillfällighet att de inte kunde komma just detta möte. Författarna anser då att detta ökar 

chansen att föräldrarna kommer till nästa möte.    

 

2.5 Teoretisk bakgrund 

Vi har valt att använda oss utvecklingsekologiska teorin. Hwang och Nilsson (2011) beskriver 

att Bronfenbrenner (1979) har utvecklat en teori som förespråkar hur individen samspelar med 

miljön och även hur miljön kan påverkas runt individen. Denna teori kallas för 

utvecklingsekologiska teorin. Kopplingen mellan den teorin och vårt syfte är relevant för 

föräldrars delaktighet och inflytande har indirekt en klar påverkan på barns utveckling och 

lärande. Bronfenbrenner (1979) har delat upp sin teori i fyra nivåer. Första är mikronivå och 

det belyser barnets närmiljö. Det är relationer som sker mellan individ och individ exempelvis 

barn-förälder eller barn och pedagog. Andra nivån är mesonivån och det handlar om i stora 

drag de relationer som familjen har. Tredje nivån är exonivån och den belyser beslut som tas 

utanför familjen till exempel arbetslöshet eller nedskärningar i barnomsorgen. Den sista är 

makronivå som kan påverka barnet är lagar, ekonomiska och politiska beslut enligt 

utvecklingsekologiska teorin. Svensson (2009) menar att Vygotskijs (1896-1934) 

sociokulturella teori och Bronfenbrenners (1979) teori till stor del stämmer överens. En 

utgångspunkt för den här studien är att förstå hur viktigt det är att ha ett väl fungerande 

samarbete mellan förskolan och hem. Ett barn påverkas av alla de olika miljöer som de tar del 

av. Ett samarbete mellan förskola och hem gynnar barns utveckling på så sätt att ju mer 

föräldrar och pedagoger vet om varandras världar desto bättre. Därför är en öppen dialog 

gällande barnet något som bör ligga i pedagogers och föräldrars intresse. 
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3 Metod 
 
I metodkapitlet tar vi upp hur vi har gått tillväga med vår undersökning. Vi beskriver vårt val 

av metod och varför vi valt den. Sedan redogör vi för hur urvalet ser ut och därefter följer en 

beskrivning av genomförandet och hur vi bearbetat materialet för att nå fram till resultatet.  

 

3.1 Metodval 
Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Med detta menas att intervjun är mer som 

ett samtal med fokus på ett bestämt ämne. Lantz (2007) beskriver hur den tillfrågade på ett 

fritt sätt formulerar det han eller hon tycker är en beskrivning av olika fenomen. Genom att 

använda sig av den här sortens intervju kan man lättare fånga individens tolkning samt 

erfarenhet av dess betydelsefulla kvaliteter. När man gör den här sortens intervju handlar det 

om att intervjua en individ som har erfarenhet av det område eller ämne samtalet berör. 

Kihlström (2007) beskriver hur viktigt det är att inte styra intervjun, inte heller ställa ledande 

frågor, frågorna ska ha en lätt struktur. 

 

Enligt Thurén (2007) finns det två stycken vetenskapliga huvudinriktningar, positivismen och 

hermeneutik. I positivismen är absolut kunskap något man gärna vill tro på, inom den här 

teorin vill man ha så kallad säker kunskap. Detta innebär att det vi tror oss veta men 

egentligen inte vet ska rensas bort, kontentan av detta blir en kärna av säker kunskap. Två 

viktiga källor till kunskap inom positivismen är att iaktta med vårt sinne och vårt logiska 

tänkande. Teorin visar på hur viktigt det är att enbart stödja sig på fakta som är säkerställd 

inom rimlig sannolikhet. 

 

Thurén (2007) beskriver vidare hermeneutiken som humanistisk, att se till varje individs 

tankesätt. Två viktiga beståndsdelar inom hermeneutiken är inkännande och empati och att 

inte bara förstå och begripa intellektuellt. Genom egna livserfarenheter, händelser samt 

upplevelser kan människan känna empati och ha en förståelse för en annan individs tankar 

och känslor det vill säga empati. 

 

Vi intar det hermeneutiska synsättet då vi anser det lämpar sig bäst till vår studie. Vi vill med 

vår undersökning ta del av föräldrars tankar, känslor och upplevelser för att kunna skapa de 

viktiga band vi anser behövs för att känna trygghet. Vi kände att den hermeneutiska teorin 

passade in bra på vår studie då den här vänder sig mer till relativistiska tankegångar än 

positivismen som enbart ser till studier och fakta. 

3.2 Urval 
Vi valde att intervjua sex föräldrar på tre olika förskolor, två på vardera förskola. Två av 

dessa förskolor är vi själva verksamma på. Det var fem kvinnliga och en manlig respondent 

som deltog. Två föräldrar ingår i intressegruppen som är en storts föräldraråd där 

förskolechefen, två pedagoger och två föräldrar från varje förskola ingår. Sammanlagt har 

dessa föräldrar tio barn i förskolans verksamhet. För att värna om den enskilda individens 

integritet nämns här inga mer detaljerade beskrivningar av föräldrarna. Patel och Davidsson 

(2003) upplyser om att man i en studie inte ska kunna identifiera vilka individer som har 

medverkat utan all empiri ska behandlas i förtroende. Därför har vi valt att inte namnge 

respondenterna då detta inte påverkar resultatet.  



12 

 

3.3 Genomförande  
 En pilotstudie genomfördes för att kontrollera om intervjufrågorna inriktades på det syfte och 

de frågeställningar vi har i denna studie. Pilotstudien bestod av att vi genomförde varsin 

intervju. Vi analyserade pilotstudien och kom fram till att omarbeta några av intervjufrågorna. 

Ett missivbrev (se bilaga 1) utformades och mailades till de sex föräldrar som slumpmässigt 

vals ut. Vi fick bra respons då samtliga ville delta i studien. Missivbrevet innehöll information 

kring studiens syfte samt en förklaring av de etiska principerna. Vi informerade 

respondenterna om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avsluta 

intervjun, om de så önskade.  Vi informerade även om att intervjun skulle ta ungefär en halv 

timma och att vi önskade att spela in den. Brevet avslutades med kontaktuppgifter om de 

önskade att kontakta oss innan intervju för frågor eller några andra funderingar. Vi bestämde 

individuella tider med alla sex föräldrarna. Fyra av intervjuerna genomfördes i föräldrarnas 

hem, en intervju ägde rum på förskolan och den sista intervjun genomfördes på förälderns 

arbetsplats. Samtliga föräldrar var positivt inställda till att bli inspelade. Vi startade samtliga 

intervjuer med att ställa två huvudfrågor (bilaga 2).   

3.3.1 Tillförlitlighet och giltighet 

Kihlström (2007) beskriver tillförlitlighet och giltighet och det att handlar om forskningens 

trovärdighet. För att få en hög tillförlitlighet i en kvalitativ studie är det viktigt att man som 

forskare är väl förberedd på uppgiften och att man vid olika tillfällen fått pröva på de olika 

redskapen. Vi har spelat in intervjuerna och då kommer allt med som sägs vilket gör det 

lättare för oss att veta exakt vad som sagts och därefter göra analysen mer tillförlitlig. I 

intervjuerna har vi ställt frågorna med inriktning mot föräldrainflytande och hur samverkan 

främjar barns utveckling och det är vad vi avser att studera vilket ökar trovärdigheten. Patel 

och Davidsson (2003) upplyser om att i en kvalitativ studie ska trovärdigheten eftersträvas i 

varje del i undersökningen vilket vi anser oss har gjort. 

 

Giltighet handlar om att läsaren enkelt ska kunna förstå de resultaten som beskrivs i studien. 

Man kan även göra en provintervju på en eller flera respondenter för att undvika problem som 

skulle kunna uppstå i den huvudsakliga studien. Vi har därför genomfört varsin intervju som 

pilotstudie för att undvika problem i själva studien och på detta vis ökar alltså studiens 

giltighet (Kihlstöm 2007). 

 

3.4 Analys och bearbetning  

Inledningsvis transkriberade vi samtliga intervjuer och lyssnade sedan om och om igen på 

inspelningen för att bli upplysta om vilka svar vi fått. Vi påbörjade analysarbetet för att söka 

efter mönster, likheter, olikheter och olika teman i våra intervjusvar. Vi skrev ut samtliga 

intervjuer för att läsa dessa ett flertal gånger. Sedan sammanförde vi samtliga intervjuer på 

samma dokument och skrev ihop alla intervjusvaren under samma fråga för att underlätta 

analysarbetet och på så sätt nå vårt resultat. Lantz (2007) beskriver att analysen måste göras 

om och om igen innan forskaren är riktigt nöjd. Avslutningsvis stolpade vi upp rubriker med 

våra olika teman som framkommit av bearbetningen för att sedan börja utforma resultatet i 

denna studie. Första rubriken vi utformade var vad begreppen delaktighet och inflytande 

innebar för föräldrarna. Nästkommande rubrik var hur samverkan gynnar barns utveckling 

och sedan utformade vi en rubrik gällande föräldrarnas åsikter om deras 

påverkningsmöjligheter. Avslutningsvis presenterar vi föräldrarnas tankar kring 

föräldramöten.  
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3.5 Etik 
Det finns fyra huvudkrav i de forskningsetiska principerna inom den 

humanistiska/samhällsvetenskapliga forskningen (Vetenskapsrådet). Dessa har vi använt oss 

av i vår undersökning.  

 

Vi började med det första och det är så kallade informationskravet, här informerades 

föräldrarna om syftet med intervjun och att vi använda detta i vårt examensarbete. 

Det andra är samtyckeskravet och föräldrarna hade möjlighet att själva bestämma om de ville 

medverka i undersökningen och att de kunde avbryta intervjun när de själva ville. 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och här blir föräldrarna informerade om att när 

undersökningen och examensarbetet är klart ska allt material förstöras, för att obehöriga inte 

ska kunna ta del av uppgifterna som lämnats av personerna i undersökningen. 

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som innebär att alla insamlade uppgifter endast 

får användas för ändamålen i forskningen (Kihlström, 2007).   

Detta är alla samtliga krav som ska ställas för denna undersökning och de etiska kraven har 

uppfyllts.  
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4 Resultat  
 

I detta kapitel redovisas resultatet. Syftet med studien är att undersöka om och på vilket sätt 

föräldrar önskar att vara med och påverka verksamheten i förskolan samt hur deras samverkan 

kan främja barns utveckling och lärande. 

 

Inledningsvis tar vi upp föräldrarnas uppfattning om begreppen delaktighet och inflytande. 

Sedan tar vi upp vad föräldrarna anser är viktigast gällande en god samverkan mellan 

förskolan och hemmet. Därefter beskrivs föräldrars åsikter och tankar kring vad de vill och 

vad de har möjlighet att påverka. Områden som nämns är barns vardag och stora barngrupper. 

Avslutningsvis presenteras resultatet gällande föräldramöte, om vad föräldrarna anser om 

upplägget och varför inte närvaron är hög på dagens föräldramöten. I detta avsnitt redovisas 

resultaten av analysen och tolkningen av materialet från de intervjuerna som genomförts. 

 

4.1 Föräldrarnas uppfattning om begreppen delaktighet och 
inflytande 
 

Begreppen inflytande och delaktighet har i viss mån samma betydelse för samtliga föräldrar. 

Några av föräldrarna beskriver att delaktighet för dem är att få vara med och hjälpa till på 

något sätt i verksamheten, att de får information om vad som sker. En av föräldrarna menar att 

delaktighet är att sätta sig in i verksamheten och på så sätt se hur de arbetar.  

 
 

Eh, inflytande är hur man får vara med och påverka innehållet och deras vardag. Delaktighet är 

hur jag kan vara med och hjälpa till på något sätt.  

 

 

En annan förälder menar att hon känner sig delaktig genom dokumentationen där det visas 

bilder samt reflektioner kring barnets vardag. Generellt menar föräldrarna att delaktighet för 

dem är att kunna vara med och ge åsikter och idéer till förskolans verksamhet.  En förälder 

upplever att det kan vara svårt att ha en delaktighet i verksamheten eftersom det är 

pedagogerna som styr, frågan hon ställer är om det ens finns möjlighet till att kunna påverka 

utan att göra intrång.  Begreppet inflytande har som innebörd att kunna få vara med och 

påverka innehållet och barnets vardag.  

 
Ja nä jag får det inflytande jag vill via intressegruppen och där är man ju både 

med och påverkar personalens bästa och även för barnens bästa. 

 

En av föräldrarna beskriver att han ingår i en så kallad intressegrupp, därigenom känner han 

att han får inflytande då han i möten är med och diskuterar bland annat framtid och ekonomi, 

här ges också möjlighet till att komma med idéer och åsikter.  

 

4.2 Vad föräldrarna anser är viktigt gällande god samverkan  
I studien framkommer det att flertalet föräldrar tyckte att ett bra samarbete mellan föräldrar och 

pedagoger gynnar barns utveckling. Den dagliga kontakten är viktig anser föräldrarna. Genom 

att ha en fungerande kommunikation mellan föräldrar och pedagoger blir det lättare att 

samarbeta utifrån varje enskilt barns behov. 
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4.2.1 Samarbetet mellan föräldrar och personal 

De flesta föräldrarna anser att det är viktigt med den dagliga kommunikationen vid hämtning 

för att sedan kunna följa upp detta i hemmet. Om barnet har bråkat under dagen är det bra att 

pedagogerna samma dag berättar det för föräldrarna i stället för att dra ut på det. På det här 

sättet blir det lättare att samarbeta tillsammans med personalen i förskolan. Det är också 

viktigt att pedagogerna vågar ge indirekt kritik menar en förälder 

 
Vi önskar att om förskolan märker att barnen kanske behöver mer fast hand och 

lite mer rutiner och regler, att de faktiskt säger det, det är ju nu man börjar forma 

barnet för att passa in i grupp i skola, i fotbollslaget exempelvis, här är samarbetet 

viktigt. Alla som är med och uppfostrar barnet bär ett ansvar att hjälpa dom på rätt 

bana, det är i tidig ålder det börjar.  

Även en annan förälder styrker detta då hon också vill att personalen, om det behövs, har mer 

fasta regler och rutiner för barnen. Samarbetet kring normer och värden är en viktig del enligt 

föräldrarna, att barnen lär sig vad som är rätt och fel. Flertal föräldrar berättar att de pratar 

mycket med sina barn om att inte slåss, att man ska säga förlåt, man ska respektera varandra 

med mera. De menar att om pedagogerna också diskuterar detta med barnen på förskolan så 

lär sig barnen detta dubbelt så fort.  

Flera föräldrar beskriver också att det är bra att de påpekar till personalen om det är något 

speciellt de vill att de ska utmana barnen med och tvärtom.  

Ofta gör barnen saker på förskolan som man inte har en aning om att de kan, man 

fastnar ju ofta i samma mönster hemma, man hjälper till att klä på barnen, ger dem 

pipmugg, breder deras smörgåsar och mycket annat. Detta visar inte barnen för 

mig men på förskolan klarar dom det galant.  

Föräldern menar att det är viktigt med ett bra samarbete, och att den informationen kommer 

fram till dem. Vidare beskriver hon att om man inte vet vad barnen kan på förskolan är det 

svårt att veta hur mycket man ska hjälpa barnen med i hemmet.  

4.2.2 Trygghet 

Som vi har nämnt tidigare anser flera av föräldrarna att det är viktigt att ha en bra dialog med 

pedagogerna. De menar att det är viktigt att man som förälder talar om för personalen om det 

har inträffat något med barnet, det blir då lättare för pedagogerna att förstå varför barnet beter 

sig på ett visst sätt. En annan förälder beskriver att kärleken är det viktigaste av allt, hon 

beskriver att det faktiskt är personalen på förskolan som ger barnen kärlek under timmarna då 

de inte kan. 

 

Det är viktigt att dom känner kärlek och trygghet, det betyder så mycket för oss att 

barnen känner att dom alltid har någon att gå till om det känns jobbigt eller om de 

är ledsna. 
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4.3 Föräldrarnas åsikter och tankar kring vad de vill och vad 
de har möjlighet och påverka 

4.3.1 Stora barngrupper 

I vår studie uppkom det kritik om för stora barngrupper. Flera föräldrar anser att det är svårt 

för pedagogerna att kunna se varje enskilt barn och att barngruppen ofta blir röriga när alla 

barnen är på avdelningen.  

            
När alla barn är på förskolan är det i bland som att komma in i ett kaos.  

 

Föräldern som uttalar sig om detta menar att det går att underlätta detta genom att inte ha alla 

barn på förskolan samtidigt. Han beskriver vidare att de barn som går på 15 timmars i veckan 

inte behöver ha samma tider utan att det går att dela upp på hela veckan. I dag är tiderna 

tisdag till torsdag mellan klockan 8.30–13.30. Föräldern anser att barn som går på 15 timmars 

skulle ha individuella scheman. Han anser att de tider som är utsatta för dessa barn går ut på 

att äta och sova, han vill att verksamheten ska utgå ifrån barnens behov men i detta fall är 

hans känsla att det är förskolechefen som ska tjäna pengar på detta. Förälderns avsikt med 

tiderna är att han vill att hans barn ska få känna på en gruppkänsla och få komma i väg och 

leka på förskolan. Detta är något han skulle vilja kunna vara med och påverka för barnens 

bästa.  

 
Jag har försökt att vara med och påverka de stora barngrupperna. Jag har tagit upp 

detta på varje utvecklingssamtal men det händer ingenting.  

 

Föräldern beskriver vidare att hon känner att det inte är någon ide att ta upp detta med 

pedagogerna, hon menar att hon har gjort vad hon har kunnat. En annan förälder berättar att 

hon har tänkt ringa till rektorn ett antal gånger, men hon känner inte att det är någon idé då det 

ändå inte kommer hända något bara för att hon ringer. 

4.3.2 Barnens vardag 

Fyra av sex föräldrar i vår studie beskriver att de är nöjda med delaktigheten i barnens vardag 

på förskolan. De känner att de får bra information om hur deras barn har haft det under dagen.  

 
Det är så bra information med veckobrev, bilddokumentation och bildvisning. På 

det sättet känner jag mig delaktig, även på utvecklingssamtal och den pedagogiska 

dokumentationen. 

 

De föräldrar som inte var nöjda med delaktigheten av barnens vardag menar att det är mycket 

olika personal då avdelningarna öppnar och stänger ihop. Oftast har den personalen inte en 

aning om vad deras barn har gjort under dagen.  

 
Ibland lämnar man barnen, ibland går det bra, ibland går det dåligt. Vi har oftast 

ingen aning om vad barnen har gjort under dagen, vad har de upplevt? Vilken 

information har de tagit emot?  

 

Vidare beskriver föräldern att när de är med sina barn kan de se hur de reagerar i vissa 

tillfällen, allt detta missar dom när barnen är på förskolan. Föräldern skulle vilja veta i förväg 

vad som ska ske under dagen för att sedan kunna diskutera och reflektera med sitt barn om 

dagens händelser. Han skulle vilja att den här informationen stod med i veckobrevet, detta är 

också ett sätt att lära sig att kommunicera. 
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På så vis hade jag som förälder känt mig mer delaktig och framförallt kunna vara 

delaktig i vad mitt barn har gjort på förskolan. 

 

En annan förälder berättar att hon också skulle vilja ha mer information om hur hennes barns 

vardag har varit. Hon anser att kommunikationen kan vara lite dålig bland personalen, då det 

inte alltid framkommer om det har inträffat något. Det borde vara mer koll och lite mer 

information den är så kort, oftast om de har ätit eller sovit.  

 
Jag tycker att det är viktigt att få information om varje individ och inte om alla, 

jag bryr mig bara om mina barn och inte om vad andra gör. 

 

En annan viktig del som uppkom i studien berörde maten, detta var något flera skulle vilja 

förändra. En av föräldrarna berättar att de är noga med maten hemma, de lagar allt från 

grunden, de bakar sitt bröd, de ger inte sina barn mat som innehåller socker. Detta är helt 

tvärtemot förskolans mat. Det pratas mycket om ekologi och en hållbar utveckling men det 

går inte hand i hand med maten. Det mesta som serveras är halvfabrikat, det är alltid samma 

frukost och mellanmål. Det ifrågasätts vad det är för näring barnen får när de äter smörgåsar 

till mellanmål varje dag. 

 
Maten ska vara väl tillagad, den ska vara näringsrik, detta är så grundläggande i 

hälsan, humöret och tålamodet, allt påverkas av vad man äter.  

  

Föräldern beskriver vidare att han inte tror att många föräldrar vet vad det är för mat som 

serveras, han skulle önska att detta kom fram så de tillsammans kunde göra något åt det. Det 

krävs inte bara en familj för att genomföra en förändring, man måste kämpa tillsammans för 

att det ska hända något.  

 

4.3.3 Den pedagogiska verksamheten 

Majoriteten av föräldrarna anser sig vara nöjda med den pedagogiska verksamheten i sig. Tre 

av föräldrarna beskriver att de förlitar sig på pedagogerna och att de inte vill vara med och 

påverka verksamheten.  

 
Jag känner ett otroligt förtroende för pedagogerna att de lägger upp verksamheten 

på bästa sätt utifrån styrdokumenten. 

 

Föräldern beskriver att det finns en bra dialog, hon känner också att hon kan fråga 

pedagogerna om det är några oklarheter. Hon skulle som flera andra föräldrar inte vilja lägga 

sig i, inte heller vara med och påverka verksamheten men när det finns något hon undrar över 

får hon bra svar på sina frågor.   

 

En annan förälder beskriver att hon inte har kunskap till att kunna vara med och påverka den 

pedagogiska verksamheten då hon inte vet vad det innebär.  

 
Jag kan tycka att pedagogiken tar över lite väl mycket ibland. Det enda jag bryr 

mig om är att mina barn får omtanke och glädje, det är för mig barnpedagogik. 

Det är inte så viktigt för mig om barnen har lärt sig siffror, färger eller bokstäver, 

det lär de sig i skolan. Jag anser att det är för mycket planering, att dokumentera, 

till vilken anledning måste man dokumentera allt som görs? 

 

Hon beskriver vidare att hon inte vet så mycket om vad de gör i verksamheten, inte heller 

vilket syfte de har med det som görs. Hon beskriver hur hon skulle känna en delaktighet om 



18 

 

pedagogerna på ett föräldramöte berättade om vilket tema de hade tänkt och därmed låta 

föräldrarna vara med och ge idéer och åsikter. Hon ger som tips att pedagogerna skulle kunna 

göra föräldrarna mer delaktiga genom att låta dem vara med på ett föräldramöte och 

tillsammans planera upp exempelvis ett tema. 

 

Två av föräldrarna ingår i en intressegrupp och därigenom känner de sig delaktiga. De menar 

att där kan de vara med och påverka barnens vardag. De menar också att de kan påverka 

personalens och barnens bästa genom att ha inflytande och delaktighet i intressegruppen. De 

får chansen att sätta sig in i verksamheten på ett annat sätt och de menar att det är delaktighet 

och inflytande.  

 
Inflytande är i den här intressegruppen. Då får man inflytande. Det är väl inte alla 

föräldrar som får möjlighet till det. 

 

När det gäller delaktighet anser en av föräldrarna att det är svårt att ha delaktighet när det är 

så många andra som också vill vara delaktiga. Föräldrarna ger ett förslag på att personalen 

kan sammanställa fyra diskussionsfrågor. Det skulle vara en lösning på att alla föräldrar skulle 

kunna känna sig delaktiga och fick vara med och säga sitt.  

 

En viktig del enligt flera föräldrar var maten. Detta var något de verkligen skulle önska att få 

vara delaktiga i. En av föräldrarna berättar att de bara äter ekologiskt hemma, de bakar sitt 

egna bröd, de köper inget halvfabrikat till sin familj, de menar på hur farligt det är att äta 

sådan “skräpmat”.  

4.4 Föräldrarnas tankar kring föräldramöte 
När vi tolkar de svar vi fått in från våra intervjuer nämns först och främst att de upplever 

föräldramöten som något positivt. Det var uppskattat av flertal föräldrar att ta in någon som 

håller föredrag på föräldramötet.  

 
Jag var där i höstas och det upplevde jag väldigt bra och det var väldigt intressant 

att man hade lyft in en föredragshållare som hade varit och gjort? Vad hette 

hon? Anna. Hon var ju där och höll föredrag och det var väldigt intressant.  

 

 

De beskriver att den informationen som gavs ut av föreläsaren var väldigt intressant och att 

den informationen inte kan fås digitalt. Medans några föräldrar anser att upplägget är 

upprepande information. De anser att det som sägs är den information som även ges ut via 

veckobrev, utvecklingssamtal och den dagliga kontakten. En förälder menar att föräldramöte 

inte behövs.  

 

4.4.1 En social mötesplats 

En förälder framhåller att mötet föräldrar emellan var en trevlig upplevelse medan en förälder 

tycker att man bara ska ha föräldramöte på sin avdelning och inte med alla föräldrar på 

samma gång. Det upplevs opersonligt att inte lokalerna inte är gjorda för så mycket 

människor.  

 
Hur upplevde jag det? Det känns ju så här att dom kör ju däruppe med alla. Det 

kan jag tycka är lite rörigt och oanonymt. Eller anonymt kanske jag menar att det 

är. Man känner ju inte folket på det viset. 
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Det övervägande antalet av föräldrar anser att föräldramöte ett bra forum för diskussioner. De 

önskar att diskussionsunderlaget skulle komma ut innan föräldramötet ägde rum så de hade 

kunnat förberedda sig för att öka deltagandet.  

 
Det är bra framför allt med den gemensamma informationen, sen var det också bra 

att man fick gå till sina avdelningar då det är bra att få träffa alla föräldrar, blir 

inte så ofta man får träffa dem. Det har också funnits tid till lite mingelsnack 

vilket är mycket trevligt. 

 

Citatet är ett exempel av flera där en förälder uttrycker sin uppfattning över att få träffa andra 

föräldrar. De upplever att de inte träffas så ofta och att de sällan har tid att växla några ord 

med varandra.  

4.4.2 Upplägget av föräldramötet  

Det som sagts om upplägget om föräldramötet var att flera föräldrar fick ta del av barnens 

vardag i form av stationer på föräldramötet och det ses som väldigt positivt. Föräldrarna fick 

själva testa på de olika momenten exempelvis bygga någonting. Här fick föräldrarna vara 

delaktiga i barnens vardag. Det var även uppskattat av barnen då de tyckte det var roligt att 

mammorna och papporna fick göra samma saker som de gör. Det visar sig genom att barnet 

har pratat om detta mycket hemma.  
 

Vi var i höstas och det var jätte bra för att då fick vi se. Dom hade plockat fram 

lite olika stationer som dom höll på med så vi fick en lite inblick i vad dom gjorde 

i den vardagliga situationen. Det tycker jag var bra. 

 

Föräldrarna säger också att de önskar ett aktivt föräldramöte.  

 
Aktivt, inte informativt, det tycker jag att dom har lyckats med på sista i alla fall 

och det har vi tagit upp i intressegruppen att man kanske ska ha ett aktivt 

föräldramöte och inget informativt. Det kan man skicka ut på email. 

 

4.4.3 Närvaron på föräldramöten 

Fortsättningsvis anser majoriteten av föräldrarna att närvaron på föräldramötena inte är hög 

beror på att familjelivet är för stressigt. De får uppfattningen att föräldramöten inte prioriteras. 

Det är ett pussel att få ihop allt på vardagar och en förälder anser att det beror på vilken dag 

och vilken tid förskolan lägger mötet. Det skulle vara lättare att ha det senare på kvällen då 

alla vardagliga sysslor är gjorda anser han 

  
Jag tror att det är att kombination av att folk inte har tid och det har lite och göra 

med när man lägger ett föräldramöte. Många gånger är det så att man inte har 

barnvakt och många kanske inte tycker det är prioriterat och många kanske tycker 

att om dom har varit på ett föräldramöte så har dom varit på alla föräldramöten. 

 

 

Några föräldrar anser att det är samma information vid varje möte och att det är därför som 

närvaron är låg.  
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Sammanfattning av resultatet  
 

Avslutningsvis vill vi summera vårt resultat genom att presentera en kort sammanfattning av 

det som framkommit i vår undersökning.  

 

Föräldrars tankar kring delaktighet och inflytande innebär att de på något sätt vill på något sätt 

vill vara med och påverka barnens tid på förskolan. Flera föräldrar anser att de redan gör det 

och några önskar att de fick vara med och påverka mer.  

 

Samtliga föräldrar är överens om att en god samverkan mellan förskola och hem skapar 

trygghet och att det gynnar barns utveckling. Den dagliga kontakten anser majoriteten av 

föräldrarna är en viktig samverkansform och de önskar få berättat för sig hur dagen har sett ut. 

Vidare anser föräldrarna att om något problem uppstått under dagen ska detta tas upp också i 

den dagliga kontakten för att de sedan ska kunna reflektera med barnet i hemmet.  

 

Stora barngrupper är något som föräldrarna önskar att de kunde vara med och påverka. Det 

uppkommer kritik men föräldrarna känner sig här maktlösa och anser att det inte är någon idé 

att strida för det, för det händer ingenting ändå.  

 

Informationen kring barnens vardag är en viktig del för flertal föräldrar. Majoriteten av 

föräldrarna känner sig redan delaktiga genom veckobrev och bildvisning men någon önskar få 

berättat för sig någon händelse som barnet varit med om under dagen.  

 

Avslutningsvis framkommer det en del synpunkter gällande föräldramöten. Några föräldrar 

ser mötet som en social mötesplats och att diskutera olika frågor är någon som de anser är bra,  

Flera föräldrar påpekar att de önskar att ha ett aktivt föräldramöte och att stationer där det 

visas vad barnen gör är att föredra framför ett informationsmöte. Vidare upplyser flera 

föräldrar att en föredragshållare som kommer och pratar är uppskattat bland föräldrarna. 

Slutligen framkommer föräldrarnas uppfattning om varför närvaron inte är hög på 

föräldramötet och deras tankar kring det är att småbarnslivet är stressig och att föräldramöte 

inte är högt prioriterat. Flera upplever att det är samma information på varje föräldramöte och 

att det då inte känns viktigt och delta.    
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5 Diskussion  
 

Detta kapitel är uppdelat i två avsnitt, i det första avsnittet diskuterar vi resultatet, det kopplas 

ihop med litteratur, forskning, Bronfenbrenners teori och även våra egna tankar och åsikter. I 

det andra avsnittet diskuterar vi metoden och även litteraturen som är kopplad dit.  

Avslutningsvis avrundar vi med några tankar om framtida forskning, som har dykt upp under 

studiens framväxt.  

 

5.1 Resultatdiskussion 
Vi kommer här att diskutera vårt resultat i tre olika avsnitt. I första avsnittet diskuterar vi vad 

som framkommit av analysen om föräldrars syn gällande delaktigheten och inflytandet i 

verksamheten. I det andra avsnittet diskuterar vi hur samarbetet främjar barns utveckling och 

avslutningsvis för vi ett resonemang kring föräldramöte.  

 

5.1.1 Föräldrarnas syn på delaktighet och inflytande i verksamheten 

5.1.1.1 Barngruppens storlek  

Det som uppkom i vårt resultat var kritik mot för stora barngrupper. Föräldrarna anser att de 

kan mötas av ett kaos när de hämtar sina barn på eftermiddagen. De hade önskat att de barns 

som går på allmän förskola hade gått på schema och det skulle leda till att alla barn inte skulle 

vara på förskolan samtidigt. Om vi tittar på statistiken som uppkom i skolverket (2011) Barn 

och personal i förskolan hösten 2010 gjordes, så är det 86 % som går i förskola idag. Det har 

blivit en ökning med 10 % de senaste tio åren, så upplevelsen som föräldrarna har stämmer 

med verkligheten. Enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori påverkas barnet i linje 

med olika beslut som tas i högre instanser exempelvis nedskärningar i barnomsorgen (Hwang 

och Nilsson 2011). Här är ett typiskt beslut som ligger på politikernivå och som påverkar 

barnens miljö på förskolan.  

 

Våra egna erfarenheter och synpunkter gällande stora barngrupper är att det har skett en 

ökning i barngrupperna de senaste åren. Det gäller för pedagoger att göra det bästa av 

situationen. På vår förskola arbetar vi i smågrupper för att barnen ska få en lugn och 

harmonisk miljö. Detta gynnar också barnens utveckling och lärande anser vi. Stora 

barngrupper är inget vi pedagoger kan påverka utan vår professionalitet är att strukturera och 

planera för att ha en så innehållsrik, lärorik och trygg miljö för barnen som vi kan.   

5.1.1.2 Barnens vardag 

I resultatavsnittet presenteras delade meningar om hur föräldrar ser på informationen gällande 

hur deras barns dag på förskolan har varit. Majoriteten är nöja med den informationen som 

ges genom den dagliga kontakten, bildspel och veckobrev. De föräldrar som inte var nöja med 

informationen nämner att det är olika personal vid stängning och att de då inte har möjlighet 

att känna sig delaktiga i vad barnen har varit med om på förskolan.  

En förälder anser även att hon vill förstärka samverkan mellan förskolan och föräldrarna 

genom att ha en ökad kommunikation kring barnets vardag på förskolan. I nuläget påpekar 

hon att informationen är kort och inte tillräcklig. Ladberg (1990) visar på att föräldrar önskar 
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att få exempelvis en liten händelse berättad för sig när de hämtar sitt barn på eftermiddagen. 

Författaren menar att föräldrarna uttrycker att de vill ha upplysning om vilka sociala kontakter 

barnet haft under dagen. Det ska även framkomma information som kan vara någon storts 

problematik gällande barnet. Det visar sig även i vårt resultat att föräldrarna anser att detta är 

viktigt. Vi upplever också detta som problematiskt för vi anser att det är svårt att kunna ge 

över någon liten händelse för varje barn varje dag med en barngrupp på 25 barn. Men tittar vi 

från föräldraperspektivet har vi en förståelse över att de önskar få en innehållsrik information 

om deras barns dag på förskolan. Vi förespråkar att den dagliga kontakten om barns vardag är 

väldigt viktig både för deras utveckling och för föräldrasamverkan. Vårt resultat visar att fyra 

av sex föräldrar anser sig vara nöjda med informationen som ges i nuläget. Det ser vi som ett 

positivt resultat. Det ligger i linje med vad Andersson (1994) belyser om hur viktigt det är 

med föräldrasamverkan och att det ska vara utifrån barnens behov. Det är i det här mötet som 

tillit skapas mellan föräldrar och personal och det ger en känsla av helhet.  

5.1.1.3 Pedagogiska verksamheten  

I resultatavsnittet som berör den pedagogiska verksamheten framkommer att majoritet av 

föräldrarna är tillfredsställda. De förlitar sig fullt ut på pedagogerna och de önskar inte heller 

att de vill vara med och påverka detta arbete. Förskolans grund vilar sig på läroplan och 

skollag. Föräldrarna i denna undersökning menar att är om barnen är trygga så har de själva 

inget behov av att läsa läroplanen för förskolan. Men skulle det uppkomma någon 

problematik har de läroplanen att luta sig emot. Föräldrarna upplever också att det inte ha 

kompetensen till att kunna påverka den pedagogiska verksamheten. Våra tankar kring detta 

resultat är både positivt och negativt. Det är ett bra betyg för förskolorna att föräldrar känner 

en stor tillit till verksamheten som bedrivs men också lite skrämmande att föräldrar inte vet 

vad som står skrivet i läroplanen. Kritiska frågor som vi ställer oss till detta resultat är hur 

föräldrarna kan se sig själva som delaktiga i verksamheten om de inte vet vad vi arbetar 

utifrån. Det är frågor vi inte kommer få svar på i denna undersökning men vi anser att det är 

en fråga som kan undersökas i fortsatt forskning.  

5.1.2  Ett gott samarbete skapar trygghet och gynnar barns utveckling 

Resultatet visar att samtliga föräldrar anser att en bra samverkan gynnar barns utveckling. Det 

framkommer även av de flesta föräldrarna att en av de viktigaste samverkansformerna är den 

dagliga kontakten vilket redan har nämnts i föregående avsnitt. En förälder framför ett 

önskemål kring att hon skulle vilja samarbeta mer kring normer och värden. Att förskolan lär 

barnen vad som är rätt och fel. Föräldern menar att det är i tidig ålder barn lär sig och att alla 

som kretsar kring barnen har ansvar att uppfostra barnet på rätt bana. Vi anser att det är det vi 

pedagoger arbetar med varje dag i vardagliga situationer. Vi är där för att handleda barnen för 

att bli individer som kan klara sig i samhället. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 

(2009) tar upp hur ett bra pedagogiskt förhållningsätt, lärostil och kompetens  har en 

avgörande betydelse för att på bästa sätt stimulera barns utveckling såväl kognitivt som 

kommunikativt. Det går i linje med vårt resultat och vi anser att samverkan är en av det 

absolut viktigaste faktorerna när det gäller både att skapa trygghet och att det främjar barnens 

utveckling. Lenchler- Hübertz och Bjerring Bagger (2010) pratar om hur stressigt det är i det 

dagliga småbarnsfamiljelivet. Detta anser vi hämmar både barns trygghet och barns 

utveckling. Vi anser att föräldrar med stressrelaterade symtom även överför detta på sina barn. 

Därför är det viktigt med en tät föräldrasamverkan, att föräldrar öppnar sig för pedagogerna 

eller att pedagogerna uppmärksammar om barnet har stressrelaterade symtom. I rapporten 

Chans för balans (Nylin, 2008) framkommer det att 50 % av föräldrar i barnfamiljer som 

arbetar heltid känner sig stressade och har svårt att få ihop det vardagliga livet. Vi har en 

uppfattning om att det blir allt vanligare och vanligare i dagens samhälle. Vi anser att det är 
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en ganska hög risk för stress. Vi pedagoger måste vara uppmärksamma på detta problem för 

att vi ska kunna skapa trygghet för alla barn på förskolan.  

 

En förälder anser att kärlek och trygghet är det viktigaste och vi anser att de faktorerna går 

hand i hand i förskolan. Omsorg är en är övergripande faktor för alla barn. Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori belyser barnets absoluta närmiljö och det som sker individ till 

individ (Hwang & Nilsson 2011). 

5.1.3 Föräldrars tankar kring föräldramöte  

Resultatet som framkommer gällande föräldramöte är både positivt och negativt ur flera 

perspektiv. Det har även framkommit synpunkter och önskemål hur upplägget och innehållet 

har sett ut. Analysen säger att föräldrarna upplever själva föräldramötet som något positivt 

men en förälder menar att föräldramötet är överskattat. Hon menar att all information som ges 

på föräldramötet kan lika väl tilldelas via email eller den dagliga kontakten. Det går i linje 

med vad Harju och Tallberg Broman (2013) framhåller. Den digitala kontakten har ökat de 

senaste åren inom förskolan. Den utvecklingen stödjer en ökad kommunikation mellan hem 

och förskolan.   

 

Det framkom också att upplägget med stationer där föräldrarna fick se vad barnen gör i 

verksamheten var något som upplevdes vara gynnsamt. Delaktigheten i verksamheten ökade 

och de fick se vad barnen gör i sin vardag på förskolan. Detta ledde även till en positiv 

reaktion hos barnen då de har pratat om detta i hemmet. Barnen uppskattade att föräldrarna 

fick utöva samma saker som de har gjort i verksamheten. Våra egna tankar kring detta är att 

barn ofta uppskattar denna typ av upplägg då vi själva medverkat i föräldramöten ur både 

föräldra- och förskoleperspektiv. Vi hävdar att reflektionerna kring förskolans verksamhet och 

innehåll främjar både barn och föräldrar ur utvecklingssynpunkt och ökar även delaktigheten 

åt båda håll. Flising, Fredriksson och Lund (1996) menar att ett informationsmöte inte är att 

föredra. Föräldrar vill vara delaktiga och vill ha möjlighet och ställa frågor.  

 

Föräldrarna upplever föräldramötena som en social mötesplats, vilket är en positiv upplevelse.   

Det framkommer också i resultatet att flera föräldrar anser att föräldramötet är ett bra forum 

för diskussioner. Ett önskemål är att diskussionsunderlaget kommer ut innan så föräldrarna 

har haft lite tid att tänka igenom frågorna. Sandberg och Vuorinen (2008) menar att många 

föräldrar anser att föräldramötet är en sammankomst som ska präglas av samhörighet.  Vi som 

pedagoger upplever detta ur två olika perspektiv, det ena perspektivet är att föräldrar kan 

tycka att det är påfrestande att stå för sina åsikter. Föräldrarna är rädda att någon förälder inte 

har samma åsikter och vågar då inte framföra sitt tyckande. Detta leder då till att många 

föräldrar kanske inte vågar stå upp för sitt barn och sina synpunkter. Ur det andra perspektivet 

framhåller vi att det är viktigt med att få höra föräldrarnas tankar och åsikter för att kunna 

sedan tillgodose dessa.  

 

Fortsättningsvis framhåller många föräldrar att närvaron inte är hög på föräldramöten. De 

anser att det är inte är högt prioriterat. Det ligger i linje med vad Sandberg och Vuorinen 

(2008) fann. Det framkommer att föräldrarna inte vill ha ett informationsmöte utan den 

informationen kan ges på ett annat sätt. Lenchler- Hübertz och Bjerring Bagger (2010) 

beskriver hur stressade barnfamiljer är och det stämmer in i vårt resultat. Det är ett pussel att 

få ihop vardagslivet och då prioriterar inte föräldrarna föräldramöte. Många föräldrar anser att 

föräldrar inte har tid och gå på föräldramöte. Flising, Fredriksson och Lund (1996) har ett 

förslag att pedagogerna tar en telefonkontakt med de föräldrar som inte anmält sig till 

föräldramötet och frågar om inte tiden passar eller om det är en tillfällighet att inte de har 
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möjlighet att närvara på föräldramötet. Detta menar författarna ökar chansen att föräldrarna 

kommer till nästa möte.  

5.2 Metoddiskussion  
En kvalitativ studie var en förutsättning för att undersöka föräldrarnas åsikter och tankar om 

föräldrars delaktighet. Pilotstudien var ett nödvändigt redskap för att se om intervjufrågorna 

var lämpliga till vårt syfte. Vi justerade frågorna inför huvudintervjuerna och ansåg i 

efterhand att det var en god förbättring och att det gynnade vårt resultat. Val av plats är något 

som påverkar intervjuresultatet och vid tre av dessa intervjuer har barn funnits i närheten och 

vi upplever att detta har stört föräldrarna. Dessa föräldrars svar är lite korta och vi har en 

tanke om att föräldrarna har känt sig stressade och inte svarat fullt ut på våra frågor. Detta är 

till studiens nackdel.   

 

Ett annat problem som vi stötte på i en intervju var att det flöt ut och fokus hamnade på något 

som inte tillhörde vår undersökning. Vi anser att vi kunde varit mer strukturerade och då styrt 

upp den här intervjun.  

Det vi upplever som positivt var att vi var väl förberedda med följdfrågor och det gjorde att vi 

fick ett djup i svaren vilket främjar vår undersökning. 

 

Vi har även reflekterat över valet att spela in intervjuerna och det anser vi är ett bra verktyg 

för att öka chansen till att få med allt som sägs. Fördelar med det är att vi har kunnat lyssna 

många gånger och på så sätt kunnat genomföra analysen av vad som sagts på ett lättare sätt. 

Vi valde även att transkribera intervjuerna för att kunna analysera och bearbeta på djupet och 

på så sätt lättare hitta mönster och teman. Det var till en mycket stor hjälp för att nå resultatet.  

   

Sammanfattningsvis anser vi att den valda metoden har nått sitt syfte och att vi har fått svar på 

studiens frågeställningar.  

5.3 Didaktiska konsekvenser 
Vi anser först och främst att mycket av resultatet i studien åskådliggör vikten av pedagogernas 

viktiga arbete och roll.  Det framkommer att den dagliga kontakten är det som är bland det 

viktigaste för föräldrarna, både för ökat inflytande och för ökad delaktighet. Här anser vi att 

det viktigaste i första skedet är att pedagogerna blir medvetna om hur viktigt detta är för 

samverkan och för barnets utveckling och lärande. Det finns flera åtgärder kan man vidta för 

att förbättra den dagliga kontakten. För att pedagogerna ska bli medvetna om detta kan de 

utföra ett utvecklingsarbete med syfte på föräldrasamverkan. Först kan pedagogerna 

videofilma flertal tambursituationer vid hämtning och lämning för att själva få syn på hur det 

ser ut i nuläget. Analysera detta och diskutera i arbetslaget kring nuläget och hur man kan 

utveckla. Det vi anser är viktigt är att pedagogerna inte får uppvisa någon form av stress eller 

brist engagemang i hallsituationen. Det finns med all säkerhet kompetensutveckling kring 

föräldrakontakt och tambursituationer som ligger i linje med aktuell forskning. Ansvaret här 

ligger på förskolechefen och pedagogernas vilja att möta föräldrarnas önskemål.  

 

Vi kan vidare framhäva i utvecklingssyfte att olika samverkansformer är uppskattade såsom 

fixardagar och hur även dessa främjar inflytandet enligt föräldrarna.  

När det gäller föräldramöte finns det en del i denna studie som kan komma till användning i 

den pedagogiska praktiken. Vi kan lyfta önskemålen gällande föräldramötes upplägg för att 

utforma ett så bra möte som möjligt. Föräldrarna vill ha ett aktivt föräldramöte och med 

utrymme för diskussioner. Vidare framkom det att en föreläsare upplevdes som något positivt.  
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Sociala medier är något som vi kan lyfta fram som en kanal för en god föräldrasamverkan. Att 

utveckla användningen av digitala verktyg för att kommunicera ligger i tiden enligt aktuell 

litteratur och är föräldrarnas önskemål. Här finns det stora möjligheter för utveckling anser vi. 

Vidare anser vi att ansvaret ligger hos förskolechefen och hos pedagogerna för att först se 

vilka möjligheter som finns.  

 

 

 

 

 

 

TACK  
Vi vill börja med att tacka föräldrarna som ställt upp på intervjuer.  

Utan er medverkan hade vårt arbete inte blivit något examensarbete. 

Ett stort tack till vår handledare Richard Baldwin som stöttat och hjälpt oss under 

våren. Vi vill även rikta ett tack till våra studiekamrater som gett oss motivation att slutföra 

detta arbete. 

Slutligen vill vi tacka våra familjer och vänner som har stöttat oss i perioder när det har känts 

tungt.  
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Bilaga 1                                            

 

Missivbrev 
 

Hej!  

 

Vi är två studenter som läser till förskollärare på Högskolan i Borås på halvfart 

och är verksamma i förskolan 75 % respektive 60 %. Vi går nu sista terminen 

och är i fullgång med att skriva vårt examensarbete som handlar om föräldrars 

delaktighet och inflytande.  

 

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt föräldrar önskar att vara med 

och påverka verksamheten i förskolan och hur samverkan främjar barns 

utveckling och lärande.  

 

Vi skulle uppskatta om du/ni vill vara med i vår undersökning och därmed 

medverka i en intervju.  

 

Intervjun består av 11 frågor och vi beräknar att det tar ca 30-45 min. Vi 

kommer spela in intervjun för att inte gå mista om väsentlig information.  

 

Vi följer vetenskapsrådets etiska principer vilket innebär att allt material 

kommer att behandlas anonymt, namnen kommer figureras och inget kommer 

publiceras på förskolan. Du kan när som helst avbryta och det är frivilligt och 

medverka i intervjun. 

 

Om ni har några frågor el funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller våran 

handledareför mer information.  

 

Carolina.laakso@gmail.com Mobilnr xxxxxxxxxx 

 

V_broberg@hotmail.com Mobilnr xxxxxxxxxxxx 

 

Handledare Rickard.Baldwin@hb.se 

 

Hoppas vi ses!  

 
 

 

 

 

 

mailto:Carolina.laakso@gmail.com
mailto:V_broberg@hotmail.com
mailto:Rickard.Baldwin@hb.se
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Bilaga 2  

Föräldrainflytande och delaktighet i förskolan 

 

Huvudfrågor: 

 

Hur många barn har du på förskolan och hur gammalt är ditt/dina barn? 

 

Hur länge har ditt barn gått på förskolan?  

 

1 Vad innebär begreppen inflytande och delaktighet för dig i förskolans värld?  

 

2 Känner du dig delaktig i verksamheten? På vilket sätt i så fall?  

 

3 På vilket sätt skulle du vilja ha inflytande i verksamheten?  

 

4 Hur önskar du att samarbetet ser ut mellan förskolan och hemmet?  

 

5 Har du/ni kunnat vara med och påverka hur det pedagogiska arbetet ska se ut? 

På vilket sätt?  

 

6 Hur tror du att samarbetet mellan barn och förskola gynnar barnets lärande och 

utveckling?  

 

7 I förskolans styrdokument står det skrivet om föräldrasamverkan, är det något 

du känner till och i så fall på vilket sätt?  

 

8 När var du på föräldramöte senast och hur upplevde du detta?  

 

9 Vad togs upp på möte? Hur skulle du vilja att ett föräldramöte såg ut?  

 

10 Varför tror du att inte närvaron är hög på föräldramöten?  

 

11 Vad är allra viktigast för dig gällande ditt barn att samarbeta med pedagoger 

på förskolan?  
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