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Sammanfattning 

 

Vi har i detta arbete undersökt hur föräldrar vill vara delaktiga i förskolans verksamhet. Enligt 

den reviderade läroplanen ska föräldrarna ges möjligheter och förutsättningar till att vara 

delaktiga i förskolans verksamhet och utvärdering. Vi har också frågat förskollärare vad de 

tycker är värdefullt med föräldradelaktighet. För att få svar på våra frågor har vi genomfört en 

kvalitativ undersökning. Undersökningen har genomförts med hjälp av en frågeenkät med 

öppna frågor. Resultatet av undersökningen visar att föräldrar anser att genom samtal och 

dialog med pedagogerna om verksamheten och deras barn skapas delaktighet, på detta sätt får 

de inblick och kunskap i barnens vardag. De menar att det är betydelsefullt att samtalen 

bygger på öppenhet och en vilja att förstå varandra. Vidare anser föräldrarna att fysiska möten 

med pedagogerna och andra föräldrar, såsom föräldramöten, utvecklingssamtal, drop-in-kaffe, 

fixarkvällar och möten vid lämning och hämtning är viktiga för att de ska känna delaktighet. 

Enligt enkätsvaren anser förskollärarna i vår studie att får föräldrarna insyn i verksamheten 

när de är delaktiga och förstår varför förskollärarna gör som de gör i olika situationer. 

Förskollärarna upplever också att delaktigheten gagnar barnet då ”vi blir mer kända för 

varandra”.  
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1.Inledning 

 

1.1 Vad och varför? 

 

Reviderade Lpfö 98 (2010) lägger stor vikt vid att föräldrarna ska ha möjlighet att påverka 

verksamheten i förskolan, att man ska kunna ge synpunkter när det gäller planering och 

genomförande liksom att vara delaktiga i utvärdering. För att föräldrarna ska kunna ge 

synpunkter måste verksamheten vara tydlig för dem. 

Enligt den reviderade Lpfö 98 (2010) ska förskolan vara ett stöd för familjerna i deras ansvar 

för barnens fostran, utveckling och växande. I samarbete med föräldrarna ska förskolan verka 

för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolan är en 

medelpunkt för pedagoger, barn och föräldrar. Pedagogerna ska beakta föräldrarnas 

synpunkter och önskemål om innehållet i den dagliga verksamheten. Det är pedagogernas 

uppgift att möta föräldrarna och öppna upp för en fungerande föräldradelaktighet och 

samverkan. 

1.2 Vad är det som ska studeras?  

Enligt den reviderade läroplanen ska föräldrarna ges möjligheter och förutsättningar till att 

vara delaktiga i förskolans utvärdering och de ska även kunna ha möjligheter att påverka 

verksamheten. Deras åsikter och perspektiv ska tas till vara. Detta till skillnader från den 

tidigare läroplanen där arbetslaget skulle se till att föräldrarna blev delaktiga i utvärderingen 

av verksamheten. 

 

2. Syfte  

Vårt syfte med examensarbetet är att undersöka vilken syn föräldrarna har på delaktighet och 

på vilket sätt de vill vara delaktiga i förskolan. Vi vill även ta reda på vilken inställning 

pedagoger har till föräldrars delaktighet i verksamheten och vad pedagogerna anser är 

betydelsefullt med föräldradelaktighet och föräldrasamverkan. 

 

3. Begreppsanvändning 

Vi vill tydliggöra vissa begrepp som används i vårt examensarbete. Vi har använt oss av 

Nationalencyklopedins ordbok från år 1996 men även författares definitioner. 

Samarbete och samverkan betyder att arbeta tillsammans för ett gemensamt mål 

(Nationalencyklopedins ordbok 1995-1996). I Lpfö 98 används begreppen synonymt, vilket 

även vi gör i vårt arbete. Med föräldrasamverkan och föräldrasamarbete menas alla former av 

kontakt med föräldrarna. Begreppet delaktighet beskrivs som aktiv medverkan, och möjlighet 

att påverka står för begreppet inflytande (Nationalencyklopedins ordbok 1995-1996). 

Samverkansform är olika former av samverkan i förskola som föräldramöte, 

utvecklingssamtal, tamburkontakt eller informationsträffar (Sandberg & Vuorinen 2007). 
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När vi använder ordet förälder räknas också andra vårdnadshavare in då det finns barn som 

inte lever ihop med sina biologiska föräldrar.  När det gäller begreppet familj menar vi 

familjer där man, kvinna och barn lever tillsammans eller där barn lever tillsammans med en 

vuxen, man eller kvinna.  

Med begreppet pedagoger avser vi den personal som arbetar med barnen i förskolan 

oberoende av vilken utbildning de har. 

 

4. Förskolans läroplan och Allmänna råd för förskolan 

I denna del av vårt arbete ta vi upp det som står i förskolans styrdokument om 

föräldradelaktighet. 

4.1 Lpfö 98 reviderad 2010 

I Lpfö 98 reviderad 2010 betonas vikten av föräldrasamverkan, föräldrars delaktighet och den 

personliga kontakten mellan hem och förskola:  

Riktlinjer 

Förskollärare ska ansvara för 

 att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan, 

 att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och utöva inflytande över 

hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen, 

 utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande, och 

 att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.  

Arbetslaget ska 

 visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation 

mellan förskolans personal och barnens familjer, 

 föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling 

och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal, och 

 beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av 

verksamheten. (Lpfö 98 reviderad 2010:13). 

1998 fick förskolan sin första läroplan. Läroplanen styr alla förskolor i landet och är en 

bindande förordning. Föräldrarna har rätt att förvänta sig att deras barn får god omsorg och att 

de får möjligheter att tillägna sig kunskaper och färdigheter som de behöver. Pedagogerna har 

ansvar att upprätta goda relationer med föräldrarna och de ska även kunna förmedla och ta 

emot viktig information som rör barnet och dess familj. Pedagogerna har ansvar att det blir ett 

så bra samarbete som möjligt. Föräldrarna har rätt att få ständig information om verksamheten 

och sitt barn, men det är också viktigt att pedagogerna får veta så mycket som möjligt om 

barnets vardagssituation. Barnen ses som nyfikna och kompetenta och man har nu mot 

tidigare styrdokument en större medvetenhet om vad barn vill lära sig och hur de lär. Det 
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visas också mer respekt och lyhördhet för barns egna initiativ. Enligt den reviderade Lpfö 98 

(2010) har även barns och föräldrars inflytande och delaktighet fått en ökad betoning. 

4.2 Allmänna råd för förskolan 

Allmänna råd för förskolan gavs ut 2005 och har skrivits utifrån aktuell forskning och 

beprövad kunskap. Det är en proposition och den riktar sig främst till kommunerna som 

ansvariga för kvaliteten och till personalen som arbetar i förskolan. Där står skrivet att det vid 

hämtning och lämning av barnen erbjuds det många naturliga tillfällen till samarbete mellan 

pedagoger och föräldrar. Då är det oftast utbyte av information mellan föräldrar och 

pedagoger. I propositionen står vidare att samarbetet ska bygga på öppenhet, ömsesidighet 

och respekt. Det krävs ett medvetet förhållningssätt från pedagogernas sida att bemöta olika 

barn, olika föräldrar och olika situationer. Pedagogernas kompetens innebär att kunna 

samspela, kommunicera och ha ett engagemang för arbetet med barnen och deras föräldrar. 

Föräldrainflytande och föräldrasamverkan definieras bland annat som diskussioner mellan 

föräldrar och förskola, om planering och genomförande av förskolans verksamhet. Det ska 

finnas en öppen och levande dialog med alla föräldrar om innehållet i förskolans verksamhet. 

Föräldrarna ska kunna vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten, men det måste 

självfallet ske inom ramen för verksamhetens mål. (Kvalitet i förskolan 2005). 

 

5. Historik 

Vi kommer i detta avsnitt redogöra för historiken kring föräldrasamverkan och hur det tagit 

sig uttryck. 

5.1 Hur samhällssynen påverkat föräldrasamverkan 

På 1960-talet kämpade kvinnorna för ökad politisk och social jämställdhet. Kvinnorna stred 

för likavärde, makt och att bli tagna på allvar. Kampen var betydelsefull eftersom de så 

kallade ”mjuka” värdena blev viktiga både inom familjen, på institutionerna och i samhället.  

För männen innebar förändringen att deras jag och identitet inte längre och lika självklart bara 

kunde relateras till arbete och karriär i yrkeslivet (Bäck- Wiklund & Bergsten 1997). De 

”mjuka” värdena anses omfatta saker som närvaro, kontakt, omsorg och empati. Värden som 

generellt inte har dominerat den maskulina verkligheten. Det är inga särskilt kvinnliga värden 

heller utan snarare allmänmänskliga som kommer till nytta i relationer i allmänhet och viktiga 

värden när det gäller samarbete och delaktighet.  (Juul & Jensen 2009). 

Eftersom förskolorna är mycket mindre än skolorna och därmed mer lättöverskådligare för 

alla parter är möjligheterna att etablera mer personliga kontakter mellan pedagoger och 

föräldrar större där. Det finns ofta en redan skapad fungerande kontakt när det uppstår behov 

av ett tätare samarbete mellan pedagoger-föräldrar. Flera föräldrar har positiva minnen från 

sin egen tid i förskolan och möter därför pedagogerna med större öppenhet (Juul & Jensen 

2009). 

Det har skett en utveckling i synen på relationen mellan pedagoger och familjen, allt sedan 

familjens betydelse för sina medlemmar accepterades och drog in i det sociala och 

pedagogiska arbetet för knappt en generation sedan. Man såg vikten av att när man ska hjälpa 

barn måste man få hjälp av de övriga familjemedlemmarnas tankar, erfarenheter och 

reflektioner. (Juul & Jensen 2009).  
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Det senaste århundradet har det skett en omfördelning av ansvaret för barnen. Man kan ställa 

sig frågan: Vilken är föräldrarnas uppgift och vilket är samhällets?  Allmänt kan sägas att det 

samhälleliga ansvaret för barnen har ökat under det senaste århundradet. Gradvis har 

övertagandet av uppfostran och undervisning av barnen föreskrivits samhället. När det 

samhälleliga skyldigheten för barnen ökade under 1970-talet så ökade också kontakten mellan 

familjen och pedagogerna på institutionerna. Inom forskningen började man fokusera på 

familjen och betydelsen av att se barnet i sitt sociala sammanhang. (Tallberg Broman 2009).  

Den främsta anledningen till att föräldrasamverkan ökade berodde på den stora utbyggnaden 

av barnomsorgen och att alltfler barn tog del av den. Man fick nya ideal, vilket ställde nya 

krav på samarbete mellan institutioner och familjen. Nu för tiden tillbringar de flesta barn en 

stor del av sin dag med personal som har en pedagogisk utbildning, vilket för med sig att 

ansvaret för barnets dagliga omsorg, fostran och undervisning ligger hos andra än föräldrarna 

och den närmsta familjen. Även det pedagogiska uppdraget har förändrats det senaste 

århundradet. Nu handlar det inte längre om att lära utan också om ett samarbete, samspel och 

kontakt i ett delat ansvar om barnet, vilket är en stor utmaning för pedagogerna. (Tallberg 

Broman 2009). 

Föräldrar vill känna sig delaktiga i förskolan (Flising m.fl. 1996). Verksamheten i förskolan 

bedrivs för barnets, föräldrarnas och samhällets skull. Barnen ska fostras till demokratiska 

samhällsmedborgare. Hur förskolan lyckas med att gör ett gott arbete beror därför på barnen 

och föräldrarna. En bra föräldrakontakt är därigenom grunden i förskolans arbete, utan den 

kan vi aldrig nå en gemensam helhetssyn på barnet. En gemensam syn som är avgörande för 

att pedagoger och föräldrar ska kunna samarbeta kring barnet och därmed stödja dess 

utveckling på allra bästa sätt. ( Nilsson Teveborg m.fl 1996). 

Vygotskij påpekar att barn lär sig meningsfullt beteende genom sociala processer som 

förmedlas via vuxna (Bråten 1998). De vuxna som finns runt barnet bör också erbjuda det 

stöd barnet behöver för att kunna komma vidare i sin utveckling. Barnets uppväxtvillkor har 

stor betydelse, både inom den egna familjen som inom den samhälleliga socialisationen som 

bedrivs inom ramen för förskola och skola. År 2007 utgav Sandberg och Vuorinen en rapport 

med ett övergripande syfte att klarlägga hur föräldrar och pedagoger ser på samverkan i 

förskolan. De påpekar att samverkan mellan hem och förskola är viktigt för att kunna få en 

helhetsbild av barnet och situationen barnet befinner sig i, men även för det fortsatta arbetet 

med barnets utveckling. Författarna tar också upp att ”det är […] viktigt att förskolan är tydlig 

när det gäller verksamhetens mål och innehåll så att föräldrarna får möjlighet att utöva 

inflytande över denna”. ( Sandberg & Vuorinen 2007:12). Sandberg och Vuorinen skriver 

vidare att föräldrarnas betydelse i verksamheten och menar att föräldrarna ska få möjlighet att 

vara med vid genomförandet av verksamheten för att få en så bra inblick som möjligt i syfte 

att påverka innehåll och utformning. För att detta ska komma till stånd måste pedagogerna få 

stöd och kompetensutveckling av sin förskolechef i frågor som rör samverkan och för att 

kunna göra förskolan beredd att ta emot föräldrarna. 

 

6. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

som behandlar föräldrasamverkan. 
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6.1 Relation pedagog-förälder 

Som pedagog i förskola och skola ska man kunna samarbeta med alla föräldrar (Jensen & 

Jensen 2008). Bland föräldrar finns många olikheter som fordrar stor öppenhet, fördomsfrihet 

och tolerans hos pedagogen. Dessa egenskaper bygger dels på självinsikt, dels på insikt om att 

det finns många möjliga variationer av livssituationer och olika sätt att tolka tillvaron. Både 

självinsikt och perspektiv ska göra det möjligt att se olikheter och därmed möta föräldrar och 

barn i så stor utsträckning som möjligt (a.a.). 

Delaktighet och samverkan har med möten att göra. Relationskompetens är ett lika viktigt 

redskap i mötet mellan professionella vuxna, föräldrar och barn som hammaren är för 

snickaren (Juul & Jensen 2009). Det dagliga samtalet handlar om att bygga upp meningsfulla 

relationer som gagnar alla parter. Det senaste årtiondet har föräldrar blivit samarbetsparters 

som pedagoger ständigt strävar efter att förhålla sig till. Vidare anser Juul och Jensen att de 

flesta av dagens föräldrar har två särdrag som spelar en viktig roll för samarbetet med de 

pedagogiska institutionerna. Å ena sidan har de bevarat alla föräldrars avsikt att ta sina barns 

försvar långt bortom all rimlighet, men är å andra sidan i allmänhet mer kompetent osäkra och 

sökande i sin föräldraroll och utgår från att pedagoger sitter inne med användbar kunskap de 

vill ha del av. (a.a).  

Det är viktigt att få en förståelse och inblick i vad pedagogrollen och föräldrarollen innebär 

(Rahm & Wall 1990). Relationen mellan föräldrar och pedagoger kan vara svår och kan 

påverka förhållningssättet till barnet och dess handlingar (a.a.).  

Det finns ständigt ett samarbetsbehov mellan pedagoger och föräldrar (Fredriksson 1991). En 

viktig del är hur motiverade pedagogerna är att lägga ner tid och engagemang. Vidare 

klarlägger Fredriksson att en grundförutsättning är att föräldrarna har ett intresse av barnets 

vardag på förskolan och att pedagogerna är villiga att samarbeta. Det är pedagogernas uppgift 

att välkomna föräldrarna att vara delaktiga i verksamheten. För att föräldrarna ska kunna få en 

insyn och åsikt om verksamheten måste de få kunskap och regelbunden information om vad 

som händer på förskolan. Pedagogerna måste samtidigt vara övertygade om att för att bedriva 

en verksamhet där man utgår från varje enskilt barn måste man få en helhetssyn av barnet. För 

att banden mellan förskolan och föräldrarna ska bli starka måste det finnas ömsesidigt 

förtroende, maktbalans och varma relationer mellan föräldrar och pedagoger. Om det finns 

respekt mellan föräldrar och pedagoger och de förstår varandra så finns det förutsättningar för 

att barnet ska ha det bra. (a.a). 

6.2 Pedagogerna 

Pedagogen ser till förskolans helhet och barnet som en del i denna. Barnen och pedagogerna  

kan komma från olika kulturer och subkulturer. För att ett gott samarbete ska uppstå krävs en 

hel del av pedagogerna (Folkman 1998).  Familjerna har egna värden och normer.  Förskolan 

kan ha andra gemensamma regler och fasta rutiner än vad familjen har. Pedagogernas ansvar 

är att alla barn i gruppen ska få god omvårdnad och en utmanande miljö i verksamheten. Det 

innebär att varje barns behov måste ta hänsyn till övriga barn i gruppen. På förskolan kan man 

inte ta samma enskilda hänsyn som man gör i familjen. Det pedagogerna ser av barnet 

tillsammans med föräldern är de känsliga situationerna när förälder och barn skiljs åt vid 

lämning och träffas igen vid hämtning på förskolan (a.a). Hur det fungerar vid andra tillfällen 

har man som pedagog inte så mycket inblick i. Pedagogerna ser barnet för det mesta bara i 

förskolans miljö, vilket påverkar hur barnets personlighet uppfattas, men det är viktigt att 

komma ihåg att barn beter sig på olika sätt i olika miljöer. Barn är formbara och formas lätt av 
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omgivningen. Pedagogernas åsikt om föräldrarna grundar sig ofta på situationer där 

föräldrarna beter sig annorlunda. Föräldrasamtalet är därför ett bra tillfälle att lära känna 

föräldern i en lugn miljö. (Rahm & Wall 1990). 

Sedan många år är det vanligt att barn tillbringar en stor del av sin uppväxt på pedagogiska 

institutioner.  I förskolan vill många föräldrar gärna ha de råd de kan få av pedagogerna. 

Eftersom föräldrar kommer varje dag till förskolan har pedagogerna möjlighet att ge de råd    

och den vägledning som de ser att föräldrarna behöver. (Juul & Jensen 2009).  

Om samarbetet ska fungera måste pedagogerna och föräldrarna vara intresserade av att 

samverka annars blir det inget samarbete (Fredriksson 1991). Pedagogerna måste också ha 

kunskap om samarbetets betydelse för barnets utveckling och vikten av att välkomna 

föräldrarna in att delta i barnets värld på förskolan (a.a). Det ”goda” kvalitetssamarbetet kan 

utgöras av att pedagogerna värderar samverkan mellan föräldrar och förskola högt och detta 

speglas även i deras ansträngningar att utveckla och använda olika samverkansformer. 

Föräldrarna känner att deras engagemang uppskattas och samverkar gärna med förskolan, 

vilket i sin tur leder till att pedagogerna anstränger sig ännu mer. Det är framförallt förskolor 

som präglas av kulturell mångfald som försöker skapa nya samverkansformer som kan hjälpa 

till att föräldrarna blir mer delaktiga i verksamheten. (Sandberg & Vuorinen 2007). 

Att pedagogerna har en klar uppfattning om sin yrkesroll är en förutsättning för ett aktivt och 

fungerande föräldrasamarbete (Fredriksson 1991). Som pedagog är det viktigt att fundera 

kring vad förskolan ska ge barnen och varför det är viktigt att föräldrar och pedagoger lär 

känna varandra. Det är pedagogerna som ska bjuda in föräldrarna och på så sätt ge dem en 

möjlighet att se vilken verksamhet barnen befinner sig i dagligen. Genom att respektera 

föräldrarnas unika kunskap om sitt barn och visa sin kompetens som pedagog, finns det 

förutsättningar för att skapa ett förtroendefullt möte (Rahm & Wall 1990). Det är viktigt att 

vilja lyssna på föräldrarna och […] ”att skapa en lyssnande relation” […] vilket öppnar upp 

föräldradelaktighet (Åberg & Lenz Taguchi 2005:135). Pedagogerna känner verksamheten 

och lever i den medan föräldrarna bara ser delar av den och då oftast vid lämning och 

hämtning. Pedagogerna har därför ansvar att ge föräldrarna förutsättningar till insyn och större 

helhetsintryck. Studier visar på att pedagogernas tillit till sig själva och det givna värdet av sin 

insats har stor inverkan på hur samarbetet mellan pedagoger och föräldrar blir. (Gars 2006). 

Pedagogernas uppfattningar om förskoleverksamhetens uppgift och värde visar sig vara 

avgörande i resultatet av hur samarbetet utvecklar sig med föräldrar (a.a.). Har pedagogerna 

en hög tillit till sig själva och verksamheten så har de även en hög tillit till föräldrarna, och 

tvärtom. Det är betydelsefullt att vi pedagoger diskuterar och reflekterar tillsammans om vår 

roll som lärare, vilket skapar trygghet som i sin tur leder till att vi blir ”tydligare i mötet med 

föräldrarna”. ( Åberg & Lenz Taguchi 2005:135). Genom vårt tydliga sätt att beskriva barnen 

och verksamheten skapas nyfikenhet och respekt (a.a). 

6.3 Familjen och förskolan 

De flesta föräldrar anser att det viktigaste är att veta om deras barn trivs och mår bra i 

förskolan (Fredriksson 1991). Andra saker som är viktiga för föräldrarna är barnets 

kompisrelationer och om hur barnet fungera i grupp. Föräldrar vill att deras barn ska få god 

omsorg i en stimulerande miljö och att barnet blir bemött på ett positivt sätt av pedagogerna 

(Rahm & Wall 1990). Att deras barn blir förstått, sett och respekterat utifrån den individ det 

är. Föräldrar är ofta av den åsikten att pedagogerna sköter allt så bra vilket gör att man som 

förälder känner trygghet när de lämnar sitt barn. Så länge barnet trivs och allt fungerar som 
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det ska, så är föräldrarna nöjda. Som förälder fokuserar man främst på sitt egna barn. Det 

händer lätt att många föräldrar känner sig i en underordnad ställning när de är i förskolan. Här 

råder vissa regler och oskrivna lagar som de inte alltid är förtrogna med. Föräldrarna befinner 

sig också i en beroendeställning då förskolan är en förutsättning för att föräldrarna ska kunna 

arbeta. Å andra sidan är dagens föräldrar är engagerande, krävande och utväljande och har 

inte samma respekt för förskolan och skolan som föräldrar tidigare har haft. (Juul & Jensen 

2003). Nutidens föräldrar är medvetna och förväntar sig en jämbördig dialog. Genom att 

föräldrarna vill ha en mer noggrann bild av sitt egna barn gör att föräldern känner sig med 

delaktig i verksamheten. Därför är föräldrasamtalen en bra och uppskattad samarbetsform 

mellan förskolan och hemmet (Rahm & Wall 1990). Om föräldrarna kan känna sig naturliga i 

mötet med pedagogerna infinner sig en känsla av trygghet hos föräldrarna vilket avspeglas 

även på barnet. Föräldrarna vill ta del av barnets vistelse på förskolan om de känner sig 

välkomna in i verksamheten (Fredriksson 1991). Föräldrars vilja att vara delaktiga i förskolan 

genom att visa engagemang och intresse, kan bara uppnås om de möts av respekt och att deras 

åsikter tas på allvar (Flising m.fl.1996). Om föräldrarna upplever att de är betydelsefulla för 

förskolan och att vi tar tillvara på deras kunskaper skapas goda förutsättningar för delaktighet 

(Åberg & Lenz Taguchi 2005). Föräldrarna blir resurser i verksamheten genom att få kunskap 

om vad som sker med deras barn i vardagen på förskolan. På detta sätt får föräldrarna en 

bredare bild av sitt barn. (a.a.). 

Kravet att engagera sig i förskolans verksamhet kan bli en stressfaktor för familjen. En 

förälder är inte den andre lik och har inte heller samma synsätt. Det kan vara olika synsätt av 

religiösa, politiska, sociala och ekonomiska slag. Även de som har samma kultur har skilda 

sätt att tänka och agera på. Många föräldrar idag känner stress över alla måsten i vardagen. 

(Bäck-Wiklund & Bergsten 1997). Samhället förändras snabbt och med det de krav som ställs 

på individen att fungera som en god samhällsmedborgare.  Samtidigt bär vi med oss egna 

erfarenheter och ideal från vår egen uppväxt genom traditioner och förväntningar (a.a.). Om 

allt fungerar bra och barnet mår bra på förskolan händer det att många föräldrar väljer bort att 

vara delaktiga i förskolan för att få tiden och orken att räcka till annat (Juul & Jensen 2009). 

Det är betydelsefullt att sätta värde på föräldrars olikheter (Pape 2001). I vår sociala 

kompetens som vuxna och pedagoger på förskolan måste ingå att acceptera att alla har rätt att 

vara förälder på sitt sätt. Naturligtvis får det inte finnas brister i föräldrarnas omsorg som 

skadar barnet. Föräldrar är olika, lika olika som barnen, därför är det viktigt att man blir 

bemött olika beroende på vilken förälder man är (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). 

Pedagogerna ska därför möta föräldrarna efter förälderns intressen, förväntningar och behov, 

precis som de gör med barnen. Det minst konstruktiva vi kan göra som pedagoger är att ge 

föräldrarna dåligt samvete (Pape 2001). Det vi bör göra istället är att vara ett stöd till hemmet, 

vilket står i den reviderade Lpfö 98 (2010). 

6.4 Dokumentation 

Genom att sätta upp dokumentationer på väggarna på vad barnen sagt och gjort ger vi 

föräldrarna möjlighet till delaktighet (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Dokumentationerna 

skapar nyfikenhet hos föräldrarna på vad som hänt i verksamheten med barnen och hur vi 

pedagoger har tänkt i olika sammanhang. Vidare menar Åberg Lenz Taguchi att med hjälp av 

veckobrev kan vi öppna upp för delaktighet.  
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6.5 Isärhållandets princip och partnerskapsprincipen 

Lars Erikson har tagit fram fyra principer för samverkan mellan förskolan och hemmet 

(Bouakaz 2009). Principerna är viktiga för vilka attityder man har till föräldrasamverkan. Det 

var för att förstå och får grepp om relationen mellan förskolan och hemmet som principerna 

utvecklade (a.a). Principerna benämns för isärhållandets princip, partnerskapsprincipen, 

brukarinflytandeprincipen och valfrihetsprincipen (Erikson (2008).  Vi tar bara upp 

isärhållandets princip och partnerskapsprincipen eftersom vi anser att de är mest relevanta i 

vårt arbete. 

Isärhållandets princip: Denna metod grundas på amerikansk sociologiforskning och här 

ifrågasätts fördelarna med en nära kontakt mellan förskola och hemmet (Bouakaz 2009). 

Pedagogerna anses vara specialister och sätter klara gränslinjer mot hemmet. Principen 

betonar att skillnader mellan förskolan och hemmet inte behöver vara problematiskt.  Hemmet 

och skolan har olika uppgifter. Framför allt klarlägger denna princip att både pedagoger och 

föräldrar vill barnets bästa men på olika sätt, vilket kan medföra vissa svårigheter. Denna 

svårighet kan beskrivas som att föräldrar och pedagoger är ”natural enemies” (Erikson 

2008:32). Pedagogerna ska stå för kunskapsutvecklingen och föräldrarna ska stå för barnets 

fostran. Det är något positivt och det fyller en uppgift att dela på förskolan och hemmet. 

Förskolan och hemmet är två olika områden och en samverkan mellan dessa områden blir 

bara intressant om det skapas en konflikt (a.a). 

Partnerskapsprincipen grundas på allas lika rättigheter och möjligheter till utbildning. 

Familjens bakgrund ska inte vara avgörande när man går i skolan (Bouakaz 2009). Det viktiga 

i partnerskapsprincipen är förskolans och hemmets gemensamma ansvar för individen.  

Föräldrar och pedagoger vill minska avståndet mellan förskola och hem. De ses som jämlika 

och skapar tillsammans ett bra samarbete för barnens skull. Om förskolan och hemmet 

samverkar gynnar det alla parter, barnet och samhället. I principen ingår också en eftersträvan 

av ökad effektivitet och ett ökat lärande hos barnen, genom ett ökat föräldradeltagande och 

därmed partnerskap. (Erikson 2008). Det är något självklart som stimulerar all utveckling. 

Pedagoger och föräldrar måste i allt högre grad diskutera barnets fostran och att barnets 

fostran och barnet påverkas mer i förskolans verksamhet än vad föräldrar trott. De positiva 

förutsättningarna för att förskolan ska var ett komplement till hemmet uppstår när pedagoger 

och föräldrar är överens om vad barnet har för behov. Detta ska ske genom ordnade 

mötestillfällen som inskolning, samtal samt i den dagliga kontakten mellan förskolan och 

hemmet. (Bouakaz 2009). 

Förskolan och skolan utmärks av isärhållandets princip (Tallberg Broman 2009). Föräldrars 

delaktighet och inflytande i förskolan har varit begränsad och det har funnits en tradition i att 

dela på förskola och hem. Det blev en förändring i slutet av 1980 - 90-talet då föräldrarnas 

delaktighet och inflytande ökade. Föräldrarna behövdes nu för att förskolorna skulle nå sina 

mål. Barnets utveckling påverkas i en positiv riktning om föräldrar och pedagoger har en 

varm relation (Fredriksson 1991). 

De barriärer som anses vara svårast att överbrygga i samverkan och föräldradelaktighet är 

språkliga och kulturella (Bouakaz 2009). Vidare påpekar Bouakaz att dessa barriärer kan 

finnas på flera plan då till exempel personer från andra länder dels kan ha svårt med språket 

och dels kan ha svårt att förstå det nya samhällssystem som de ska ta del av. För en del 

människor kan exempelvis det demokratiska styrelseskicket i Sverige vara något helt nytt. De 

saknar eventuellt både teoretiska och praktiska kunskaper om hur det är att leva i en 
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demokrati och vet inte vilka möjligheter som finns när det gäller att göra sin röst hörd. Det är 

viktigt att föräldrarna ges grundläggande information och kunskap om hur 

förskoleverksamheten är organiserad och vilken värdegrund den vilar på. Den fundamentala 

kunskapen ses som mycket viktigt för att föräldrarna ska kunna utöva inflytande över 

verksamheten. (Bouakaz 2009). 

 

7.Metod 

I denna del av arbetet kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga när vi har genomfört 

vår undersökning. Här beskrivs hur genomförandet av undersökningen har gått till och hur 

urvalet har gjorts. Detta kommer även redovisas för undersökningens reliabilitet och validitet 

samt de etiska aspekter vi har tagit hänsyn till i undersökningen. När vi analyserar och 

diskuterar vårt resultat kopplar vi detta till den teori vi redogör för i tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter. 

7.1 Metodval 

Vår undersökning är en kvalitativ studie med öppna frågor. Eftersom vi ville ha svar från 

många personer valde vi att formulera en enkät istället för att göra intervjuer. Resultatet 

redovisas i form av text. Det som undersöks gäller endast för just de föräldrar och 

förskollärare som deltar i undersökningen och kan inte generaliseras och gälla för andra 

föräldrar eller förskollärare (Björkdahl-Ordell 2007). Fördelen med en enkätundersökning är 

att respondenterna kan skriva sina texter i lugn och ro och fundera igenom sina svar. Däremot 

kan inga följdfrågor ställas när respondenterna lämnat in sin text och då kan undersökaren gå 

miste om viktiga reflektioner kring ämnet.  Det är mycket viktigt att formulera en tydlig fråga 

med starkt fokus som gör det lätt för respondenten att skriva om sina upplevelser, tankar och 

erfarenheter. (Davidsson 1999). 

Vi valde denna metod för att respondenterna ska få fundera och tänka fritt kring frågorna. Om 

man vill ”försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera,[…]” ska man använda sig 

av en kvalitativ metod (Trost 2007:23). Av denna anledning valde vi inte en kvantitativ 

metod. Trost menar vidare ”[…] att om man använder sig av siffror rör det sig om kvantitet. 

Det behöver inte bara vara siffror i begränsad mening utan också i överförd betydelse. Om jag 

sålunda använder ord som längre, fler eller mer är jag inne på ett tänkande. Kvalitativt blir 

mitt tänkande om jag helt lyckas undvika den sortens jämförelser”. ( Trost 2007:18). 

7.2 Urval och bortfall 

Vi valde att genomföra vår undersökning med hjälp av enkäten i två föräldragrupper på 

förskolor samt med tio förskollärare. Totalt delade vi ut trettioåtta enkäter till föräldrar. 

Endast tre av enkäterna fick vi inte tillbaka. Det innebär att vi fick svar från trettiofem 

föräldrar. Föräldrarna var vid undersökningstillfället mellan 25-45 år. En del av föräldrarna 

har haft flera barn i förskolan medan andra har sitt första barn i verksamheten. Fem av 

familjerna kommer från andra länder, men har alla bott i Sverige i minst fem år. I de allra 

flesta familjerna har båda föräldrarna arbete. Några är för tillfället föräldralediga från sina 

arbeten. Vissa studerar och ett fåtal är arbetslösa. Ungefär hälften av familjerna bor i villa 

eller i bostadsrätter, övriga i hyresrätter. Vi valde dessa föräldragrupper för att vi anser att vi 

har stor möjlighet att få tillbaka enkäterna eftersom vi redan har en relation till dem. 

Dessutom har de haft ett intresse för vår studiegång under dessa år vi har läst på 
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Linnéuniversitetet. Vi delade ut enkäterna till tio förskollärare, och vi fick tillbaka samtliga av 

dessa enkäter. Totalt sett är det tjugofem förskollärare som inte deltar i undersökningen. Vi 

valde att dela ut enkäterna till de första förskollärarna vi träffade på förskolorna den dagen vi 

hade bestämt att börja med undersökningen. Förskollärarna som deltar i undersökningen har 

var och en arbetat minst tio år som förskollärare i förskoleverksamhet. De var vid tillfället 

mellan 30-55 år. Eftersom vi fick in de flesta föräldraenkäterna utan att påminna om dem, 

valde vi att avstå från att påminna de övriga via mail. 

7.3 Genus 

När vi delade ut enkäterna och berättade om vår undersökning för föräldrarna blev det till den 

förälder som lämnade eller hämtade sitt barn på förskolan den valda dagen. Vi delade ut 

enkäten till tjugotre mammor och femton pappor. Vi var noga med att inte dela ut den till 

syskon eller andra bekanta. Förskollärarna som deltar är kvinnor. Detta beror på att det på 

våra förskolor endast arbetar kvinnliga förskollärare. Vi har svårt att se vilken betydelse könet 

har i denna undersökning. 

7.4 Reliabilitet och validitet 

För att klargöra och beskriva hur väl insamlingen av data har skett används begreppen 

reliabilitet och validitet. Reliabiliteten handlar om tillförlitligheten i en undersökning och om 

pålitligheten i respondenternas svar. (Trost 2007). Att svaren stämmer med hur de uppfattar 

verkligheten. Trost anser vidare att validitet handlar om insamling och bearbetning av data. 

Det insamlade materialet måste berätta något om det som ska mätas. Eftersom enkäterna 

besvarades anonymt har vi en förhoppning om att föräldrar och förskollärare har svarat 

sanningsenligt. Vidare menar vi att genom att frågorna är nerskrivna och att alla föräldrar och 

alla förskollärare får likadana enkäter minskar risken för påverkan från vår sida. 

7.5 Genomförande av undersökningen 

Vi väljer att personligen dela ut enkäterna till föräldrarna tillsammans med missivbrevet vi 

formulerat. Som vi såg det hade vi större möjlighet att få tillbaka enkäterna om vi inledde en 

dialog med respondenterna. Vidare menar vi att genom vår relation med respondenterna finns 

goda förutsättningar för ett litet bortfall. ”Deras relation till mig skall helst vara sådan att de 

litar på mig, att de anser mig göra ett bra jobb, att jag åtagit mig ett väsentligt uppdrag osv.” 

(Trost 2007:46). Enkäterna lämnas i en låda och vi ger föräldrar och förskollärare ungefär en 

veckas svarsutrymme. Om vi saknar många enkäter efter två veckor kommer vi att påminna 

föräldrar och förskollärare via mail vid ett tillfälle. 

7.6 Etiska aspekter 

Genom missivbrevet och genom samtal får deltagarna vetskap om att svaren är anonyma och 

var enkäten ska lämnas. Det är viktigt att förmedla att deltagandet är frivilligt (Trost 2007).  

För att ge undersökningen större betydelse valde vi att formulera ett missivbrev som framsida 

på enkäten. 
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8. Resultat av föräldraundersökningen 

8.1 Definition av delaktighet. 

Enkäten visar att tjugoåtta föräldrar relaterar begreppet delaktighet till möjligheten att 

påverka. Vidare anser tio att delaktighet handlar om att få tillgång till information. Andra 

begrepp som föräldrarna kopplar till delaktighet är engagemang och medbestämmande. En 

förälder skriver: ”Begreppet delaktighet är svårt, för det som gör att jag känner mej delaktig 

kanske inte gör att någon annan känner sig delaktig. Det finns möjlighet för föräldrar att vara 

delaktiga på många sätt allt ifrån föräldraråd till infobrev”. 

8.2 Hur vill föräldrarna vara delaktiga?  

Trettiotvå föräldrar nämner betydelsen av fysiska möten med pedagogerna och andra 

föräldrar, såsom föräldramöten, utvecklingssamtal, drop-in-kaffe, fixarkvällar och möten vid 

lämning och hämtning. En förälder skriver: ” Jag vill vara delaktig genom att få info, gå på 

föräldramöten. Dagligt prat med personalen. Hjälpa till med punktinsatser till exempel fixa 

fest, göra i ordning i inne-eller utemiljö, städa mm”. Information via mail och anslag är också 

viktiga för att de ska uppleva sig som delaktiga. Tjugofyra föräldrar ser veckobrev eller 

liknande som berättar om vad deras barn har varit med om under veckan som betydelsefulla. 

En förälder skriver: ”Jag vill få reda på vad som händer … men det får vi via samtal och 

veckomail”. Föräldrarna menar att dessa bildar underlag för samtal med barnen och på detta 

sätt skapas en helhet mellan hem och förskola. Vidare anser elva föräldrar att de blir delaktiga 

genom olika dokumentationer och bildspel som visas i förskolans miljö, vilket också leder till 

samtal. Fem föräldrar lyfter betydelsen av praktiska aktiviteter kring projektarbetet på 

förskolan och menar att på så sätt skapas intresse för verksamheten. De menar att detta är ett 

bra innehåll på föräldramöten. En förälder skriver: ” Detta möjliggör och uppmuntrar oss 

föräldrar att mötas och lära känna varandra och få känna gemenskap”. Fyra föräldrar menar 

att genom att vara med och ta emot studiebesök på förskolan blir de en viktig del i 

verksamheten där de har möjlighet att delge sina erfarenheter om förskolan.  

Trettio föräldrar menar att genom samtal och dialog med pedagogerna om verksamheten och 

deras barn skapas delaktighet, på detta sätt får de inblick och kunskap i barnens vardag. 

Tjugofyra föräldrar lyfter betydelsen av den dagliga kontakten vid lämning och hämtning för 

att de ska uppleva delaktighet. Tjugotre föräldrar anser att de framförallt vill veta hur deras 

eget barn är i olika sammanhang i förskolan och att de på det sättet är delaktiga. En förälder 

skriver: ”att hon/han vill vara delaktig i sina barns utveckling efter sina barns individuella 

behov”.  Vidare anser åtta föräldrar att det är betydelsefullt att samtalen bygger på öppenhet 

och en vilja att förstå varandra. Två föräldrar menar att på vilket sätt pedagogerna möter 

föräldrarna har betydelse för delaktigheten och engagemanget hos föräldrarna. En förälder 

skriver: ”Dom berättar och informerar. Dom har alltid ett väldigt bra bemötande och de gör 

också att man känner mer delaktighet”. För att få mer inblick, förståelse och kunskap om 

verksamheten nämner arton föräldrar att de vill vara med en dag på förskolan.  En förälder 

skriver: ” Visst skulle man vilja vara med mer, exempelvis vara med en heldag då och då för 

att se hur en dag verkligen ser ut men som vardagen ser ut så är det tyvärr inte alltid så lätt att 

genomföra. Därför tycker vi det är viktigt att man går på möten och samtal som har med 

barnet och verksamheten att göra”.  

Två föräldrar anser att om förskollärarna gör föräldrarna viktiga för barnets utveckling och 

lärande och förskolan blir ett komplement till hemmet kan mer engagemang och delaktighet 



15 

 

lockas fram från föräldrarnas sida. En förälder skriver: ” Jag tror att det är viktigt att lyfta 

föräldrarnas del i barnets utveckling och hur viktig den är. När föräldrarna kommer med 

synpunkter om verksamheten är det viktigt att pedagogerna tar emot och bemöter dem på ett 

bra sätt. Fyra föräldrar menar att det finns en strävan att göra det bästa utifrån situationen men 

att det inte alltid är möjligt att gå föräldern helt till mötes¸ detta beror bland annat på att 

pedagogerna måste hålla sig inom ramen för uppdraget och följa läroplanen. Tio föräldrar 

lyfter sitt eget intresse för verksamheten för att de ska uppleva delaktighet. En förälder 

skriver: ”Det är ett delat ansvar mellan pedagog och förälder”. En annan förälder skriver: ” 

Jag måste själv som förälder ha intresse för att vara delaktig”. Föräldern anser att genom att 

pedagogerna ber om material till verksamheten och genom föräldrarnas intresse att bidra med 

material erbjuds delaktighet. Fyra föräldrar menar att ge barnen små uppdrag till exempel 

kring projektet som involverar de själva kan intresse för verksamheten skapas, och på så sätt 

bildas en helhet där både pedagoger, barn och föräldrar är engagerade. 

8.3 Betydelsen av föräldradelaktighet 

Tjugosex föräldrar menar att det är bra med delaktighet på så sätt att de får en inblick i 

barnens vardag. En förälder skriver: ”Delaktighet är bra på så sätt att jag får veta vad mitt 

barn gör, hur han utvecklas”.  En annan förälder skriver: ”Jag tror att det gynnar mitt barns 

utveckling om föräldrar och förskola samarbetar och flätas ihop till en helhet eftersom det ju 

faktiskt utgör mitt barns vardag”. Vidare anser elva föräldrar att de ska ha möjlighet att 

påverka verksamheten till viss del, men att det är pedagogernas ansvar att bedriva 

verksamheten utifrån sitt uppdrag och gällande styrdokument. Fem föräldrar menar att genom 

delaktighet skapas förståelse för verksamheten men också kunskap om varför pedagogerna 

gör som de gör i olika situationer. 

8.4 Hinder med delaktighet 

En förälder skriver: ” Separerade föräldrar bör få dubbel information på grund av att det kan 

vara samarbetssvårigheter mellan de skilda föräldrarna. Då bör det läggas extra tankar på att 

informationen verkligen når fram till berörda parter”. 

 

9. Resultat av förskollärarundersökningen 

9.1 Definition av delaktighet 

Enkäten visar att förskollärarna relaterar begreppet delaktighet till att vara med att påverka 

och få inblick i verksamheten. Man vet vad som händer och vad som kommer att hända. 

Förskollärarna anser även att begreppet betyder att man respekteras och är medräknad i ett 

samspel. 

9.2 Hur görs föräldrarna delaktiga? 

Enigheten var stor bland förskollärarna att om föräldrarna ska vara delaktiga måste förskolan 

vara en delaktig förskola. Redan på första inskolningsmötet ska pedagogerna bjuda in till 

diskussion. Förskollärarna anser det är viktigt att man skapar en ömsesidig och öppen dialog 

där man visar intresse för föräldrarnas åsikter och tankar.  ”Kvalitet är att kunna ge både 

föräldrar och barn största möjliga trygghet och kunna utveckla dem och vara lyhörd och ge 

dem det de behöver och frågar efter” (Förskollärare). 
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Genom att pedagogerna känner sitt ansvar att ta initiativ och bjuder in föräldrarna att ta del i 

verksamheten görs föräldrarna delaktiga. Pedagogerna ska göra föräldrarna medvetna om att 

föräldrarna är och har en stor och viktig del i barnets liv och att pedagogerna ser dem som en 

viktig del i verksamheten.  Vidare anser förskollärarna att föräldrarna kan uppmuntras att vara 

med en dag på förskolan och få inblick i den dagliga verksamheten. Förskolan kan också 

bjuda in till olika forum både med och utan barn.  Det kan vara genom den dagliga kontakten, 

olika föräldramöten från inskolningsmöte till avslutsmöte, föräldraråd, familjefester, 

traditioner, föräldrahörnor, veckobrev, drop-in, vernissage med mera.   

Vid inskolning är föräldrarna med sina barn och därmed får de inblick i den dagliga 

verksamheten. Detta är viktigt för att kunna få en bättre insyn i barnens erfarenheter och även 

få en berikad kunskap om barnens vardag vilket leder till bättre samarbete och inspiration till 

att vara mer delaktig i verksamheten anser respondenterna. Förskollärarna i undersökningen 

menar att det är viktigt att behålla sin professionalitet och ha en klar strategi för 

verksamheten. När det gäller den pedagogiska verksamhetens utformning är det pedagogernas 

professionella yrkesutövning som är grunden, men givetvis tas föräldrarnas tankar om hand. 

9.3 Vad kan föräldrar vara delaktiga i? 

Föräldrarna kan vara delaktiga i allt som de vill vara delaktiga i anser förskollärarna, men det 

är ändå pedagogerna som sätter gränserna och har ansvar för det pedagogiska arbetet i 

verksamheten. ”Jag tycker det är bra om pedagogerna har ansvaret för den pedagogiska 

verksamheten. Jag tycker inte föräldrarna ska ha så stort inflytande över det. Det är väl viktigt 

att man på något vis kan tydligt förmedla vad vi gör och varför, så att de får förtroende för 

det”. (Förskollärare). 

I huvudsak anser förskollärarna tror att alla föräldrar vill vara delaktiga, men känner sig 

bekväma i olika sammanhang. Därför är det viktigt att det finns ett brett utbud av tillfällen till 

delaktighet.  I fostransbiten kan en dialog föras mellan föräldrar och pedagoger. Föräldrarna 

känner sitt barn bäst. Förskollärarna menar att vid exempelvis familjefester som sommarfest 

kan föräldrarna var med och anordna dessa. Inför starten av ett temaarbete eller under arbetets 

gång kan föräldrarna vara samtalspartner dels som inspirationskällor och även om hur man 

kan gå vidare inom temat. 

9.4 Hur vill föräldrarna vara delaktiga? 

Hur och vad föräldrarna vill vara delaktiga i ser olika ut anser förskollärarna. Det hela beror 

nog på hur familjesituationen är, kunskap, tid, språkförståelse och så vidare. Föräldrarna vill 

ha en delaktighet som passar in i just den enskilda familjens situation. De vill vara delaktiga i 

sitt barns utveckling och hur barnet har det på förskolan. Förskoletiden är en stor bit i barnens 

liv och präglar hela dagen men även hemma i olika diskussioner om vad som hänt. 

Förskollärarna tror att en del föräldrar vill vara delaktiga med att exempelvis ”fixa” utemiljön, 

trivselkvällar, bidra med material och dylikt. Det finns en och annan förskollärare som anser 

att man ska vara försiktig med att begära att föräldrar ska ställa upp med tid och material till 

förskolan. Det kan leda till oönskad konkurrens mellan föräldrar och även mellan barn. 

Förskollärarna menar att dagens generation av föräldrar är vana vid snabb och fortlöpande 

information. Förutom den dagliga kontakten uppskattar många föräldrar lättillgänglig 

information som man kan ta del av hemma i lugn och ro. Det kan vara någon form av socialt 

nätverk, blogg, facebook eller liknande som förskollärarna är ansvarig för. ”Vi informera våra 
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föräldrar på vår avdelning via mail om den pågående verksamheten. Här kommer info om vad 

vi gör, om pågående projekt och kommande aktiviteter” (Förskollärare). 

Detta anser även förskollärarna är kommande kommunikationsmedel och sociala medel 

utöver den dagliga kontakten med föräldrarna. 

9.5 Betydelsen av föräldradelaktighet 

Det som förskollärarna tycker är betydelsefullt med föräldradelaktighet är att föräldrarna 

deltar genom att visa intresse för vad som händer i förskolan och genom att delge sina 

erfarenheter och sitt barns tankar och behov. När föräldrarna är delaktiga får de insikt i 

verksamheten och förstår vad förskollärarna gör, hur och varför. Detta leder även till att 

föräldrarna får en positivare inställning till förskolan som ”smittar” av sig på barnet. Detta 

påverkar inte bara barnets trivsel utan även dess utveckling och lärande.  Förskollärarna har 

lagt märke till detta exempelvis när de arbetar med ett tema och synliggjort det genom 

dokumentation, då föräldrarna berättar hur samtalet kring temat fortsätter hemma. 

Förskollärarna upplever också att delaktigheten gagnar barnet då ”vi blir mer kända för 

varandra”. Föräldrar, barn och pedagoger bygger då tillsammans en kultur på förskolan. 

Föräldrarna känner då att det främjar familjens del i förskolan och de får syn på sitt barn i ett 

sammanhang. Det sker ett ömsesidigt engagemang kring barnen. ”Samverkan ska vara att 

barnet sätts i centrum. Det är ju vårt uppdrag också, att vi ska göra det bästa” (Förskollärare). 

Det är även viktigt att visa för barnen att det finns en god relation och att föräldrar och 

pedagoger samarbetar med varandra kring barnet. Bjuder pedagoger in till delaktighet får vi 

nyfikna, engagerade och kritiska föräldrar som ger oss möjlighet att utveckla verksamheten. 

9.6 Hinder med föräldradelaktighet 

Enstaka förskollärare kunde inte se några hinder för föräldradelaktighet, men anser att det är 

viktigt att ha en yrkesrelation till föräldrarna och inte en ”kompisrelation”. Pedagogerna måste 

vara välkomnande och positiva till föräldrarnas delaktighet. Detta kan vara svårt och kan bero 

på hur erfaren och säker pedagogen är i sin yrkesroll. I huvudsak anser förskollärarna att 

föräldrarna ofta bara ser det egna barnet och inte helheten i verksamheten. Visst har 

pedagogerna det största ansvaret att ”bjuda in” till samarbete men föräldrarna har också ett 

eget ansvar att fråga och visa intresse. 

En annan svårighet, anser förskollärarna, kan även vara pedagogernas syn på 

föräldradelaktighet. Man hittar inte rätt föräldradelaktighet för just de föräldrarna man har. En 

del föräldrar når man som pedagog inte ut till. De vill inte, kan eller har inte förmågan att vara 

delaktiga i sina barns vardag på förskolan. Språk- och kulturskillnader kan också vara hinder 

för delaktighet. Många föräldrar har inte tid eller vill inte engagera sig. ”Jag tror att man har 

så mycket hemma, att man har sitt, att man har jobbat hela dagen och då vill man bara hem. 

De orkar inte engagera sig. I dagens stressade samhälle orkar man inte så 

mycket”(Förskollärare). 

Tidsbrist och känsla av stress kan också vara hinder för delaktighet, både för pedagoger och 

föräldrar.  Några förskollärare ställde sig frågan om det kunde få konsekvenser för de barn 

vars föräldrar aldrig närvarade. Kan det leda till utanförskap?  
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10. Diskussion 

”Barn är experter på att vara barn. Lärare på att vara pedagoger och föräldrar är experter på 

sina barn”.(Andersson 1994:7). 

10.1 Definition av delaktighet  

Enkäten visar att föräldrarna definierar delaktighet med möjligheten att påverka. En förälder 

funderar på hur vi tänker kring begreppet delaktighet. Även förskollärarna anser att 

delaktighet har betydelsen att påverka. Föräldrarna vet vad som händer och vad som kommer 

att hända. Förskollärarna anser även att begreppet betyder att man respekteras och är 

medräknad i ett samspel. 

10.2 Hur vill föräldrarna vara delaktiga? 

Föräldrarna var överens om att de är delaktiga genom samtal med pedagogerna vid lämning 

och hämtning. Vid dessa tillfällen sker naturliga möten som lockar till samarbete mellan 

föräldrar och pedagoger (Kvalitet i förskolan 2005). Både genom svaren på enkäten men 

också genom våra erfarenheter upplever vi att föräldrarna är mest intresserade av vad just 

deras barn har upplevt. Vi tycker att detta är naturligt och självklart eftersom vi alla vill att 

våra barn ska utvecklas och må bra. Föräldrarna tydliggör att de vill få kunskap om vad deras 

barn har upplevt under dagen. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att genom att beskriva 

barnen i olika sammanhang skapas intresse och respekt både för oss pedagoger och för 

verksamheten. 

För att föräldradelaktighet ska komma till stånd måste pedagogerna berätta om och visa 

verksamheten för föräldrarna, och även hur den är organiserad. Pedagogerna ska bjuda in till 

öppna och jämbördiga samtal med föräldrarna. Det förväntar sig dagens föräldrar. (Juul & 

Jensen 2003).  Det är betydelsefullt att kunna lyssna och vara lyhörd (Åberg & Lenz Taguchi 

2005). Genom att ha olika innehåll på föräldramöten, där föräldrarna står för en viktig del 

menar vi att möjlighet för delaktighet skapas. Vi ska delegera ansvar till föräldrarna, vilket 

visar på dess betydelse. Åberg och Lenz Taguchi menar att upplever föräldrarna sig som 

viktiga för verksamheten i förskolan uppmuntrar vi dem till delaktighet. 

Förskollärarna ansåg att föräldrarna kan ses som resurser i verksamheten. Förut var det 

vanligt att föräldrarna betraktades som okunniga och att de ansågs blicka bakåt i tiden och då 

utgjorde ett hinder i verksamheten istället för en tillgång. Idag är det mer förekommande att 

föräldrarna ses som en resurs. (Flising 1996). 

På föräldramöten skulle pedagogerna kunna ge föräldrarna utmaningar kring projekt och på så 

sätt får de arbeta på liknande sätt som deras barn får göra under dagarna på förskolan.  

Föräldrar tyckte att detta är ett bra sätt att få kunskap om verksamheten. Andra kan uppleva 

praktiska övningar som obekväma, vilket vi måste vara lyhörda för. Det är betydelsefullt att få 

vetskap om vad ett möte ska innehålla i förväg vilket ger möjlighet till förberedelse. Det är 

viktigt att klargöra för föräldrarna att detta är något man själv väljer om man vill delta i. En 

förälder anser att genom att göra tillsammans skapas relationer, vilket vi vill möjliggöra för 

föräldrarna. Vi vill lägga grunden till detta genom att skapa olika forum där föräldrarna möts. 

Det finns ett samband mellan delaktighet och möten (Juul & Jensen 2009). Vår förhoppning 

och önskan är att föräldrarna ska se fram emot föräldramöten, samtal och andra aktiviteter 

som rör förskolan. Sker detta menar vi att vi till stor del har lyckats med att skapa delaktighet 

tillsammans med föräldrarna. Efter fem år på förskolan ska barnen vidare till förskoleklass 
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och skola, då lämnar vi pedagoger barnen och dess föräldrar. Föräldra- och barngrupp 

kommer till viss del att följas åt. Genom delaktighet i förskolan, där vi låtit föräldrarna mötas 

i olika forum, hoppas vi att de kan bygga vidare på sina relationer och kunskaper från 

förskolan. När barnen blir äldre och andra dilemman uppstår är det betydelsefullt för 

föräldrarna att ha skapat ett nätverk av föräldrar och relationer. Genom dessa nätverk finns 

möjlighet att stötta och uppmuntra varandra när problem uppstår. Barnen kan uppleva dessa 

relationer som en trygghet.  

Föräldrarna menar att veckobreven är viktiga för att få vetskap om verksamheten och om vad 

deras barn har varit med om. Med hjälp av veckobrev öppnar vi upp för delaktighet (Åberg & 

Lenz Taguchi 2005). Eftersom vi kopplar veckobrevens innehåll till läroplanen anser vi att vi 

ger vår verksamhet mer betydelse. På detta sätt synliggör vi också vårt uppdrag.  

Föräldrarna i undersökningen menar att genom olika typer av dokumentationer får de kunskap 

om förskolans verksamhet och om vad deras barn har varit med om. Detta är ett sätt att göra 

föräldrarna delaktiga i verksamheten (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Vi upplever att 

dokumentationer med bilder skapar nyfikenhet hos föräldrarna medan dokumentationer med 

mycket text inte lockar föräldrarna på samma sätt. Det är därför viktigt att vi funderar på hur 

vi iordningställer dokumentationerna så de blir intressanta för föräldrarna. Var i miljön vi 

sätter upp dokumentationerna har också betydelse. 

En förskollärare lyfter introduktionens betydelse för delaktigheten, vilket också går i linje 

med vårt styrdokument. ” […] att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god 

introduktion i förskolan” (Lpfö 98 rev.2010:13). Vi menar att det är viktigt att lägga ner 

mycket kraft och engagemang på att skapa goda relationer med föräldrarna när de kommer 

nya till förskolan. Om föräldrarna känner sig trygga och blir tagna på allvar finns det goda 

förutsättningar för ett gott samarbete. Genom att pedagogerna är väl förberedda, 

tillmötesgående och trygga i sin yrkesroll skapas förtroende. Respekterar pedagogerna och 

föräldrarna varandra ger vi barnet goda förutsättningar att utvecklas och må bra (Fredriksson 

1991). Pedagogerna ska ta tillvara på föräldrars olikheter. 

Det är viktigt att vara lyhörda för föräldrarnas olikheter, förutsättningar och de olika val 

föräldrarna gör (Pape 2001). Som förälder vill man att sitt barn ska umgås med respekt och 

därför är det viktigt att pedagoger och föräldrar också kan umgås på detta sätt och är goda 

förebilder. Respekt, tillit och en bra relation är a och o om föräldrarna vill och kan vara 

delaktiga i verksamheten. Föräldrarna ska känna en trygghet att lämna barnen på förskolan. 

Om pedagogerna är trygga i kontakten med föräldrarna desto bättre anser föräldrarna att 

samarbete och delaktighet fungerar 

I en genomgång av Eriksons (2008) isärhållandets princip och partnerskapsprincipen anser vi 

att det handlar om en och samma relation, nämligen relationen mellan föräldrar och 

pedagoger. Trots detta betraktas denna relation på olika sätt i de olika principerna. 

Exempelvis betyder begreppen föräldradelaktighet och föräldrasamverkan olika saker 

beroende på vilken princip man utgår ifrån. I isärhållandets princip kan vi tänka oss 

pedagogen som beskyddare av barns intresse och gränssättare gentemot föräldrarnas 

deltagande. Pedagogerna kan välkomna föräldrarna till att besöka sitt barn på förskolan som 

observatörer, men de vill inte att föräldrarna ska blanda sig i det pedagogiska arbetet i 

verksamheten. En sådan inställning är knappast förenlig med den grundläggande poängen 

inom partnerskapsprincipen, som går ut på att samarbete mellan föräldrar och pedagoger är en 
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viktig del i barns lärande. Eftersom Lpfö 98 reviderad 2010 betonar vikten av föräldrars 

inflytande och delaktighet anser vi att partnerskapsprincipen kommer att öka inom förskolan. 

10.3 Betydelsen av föräldradelaktighet. 

Det viktigaste argumentet med samverkan mellan föräldrar och pedagoger och föräldrars 

delaktighet är att det gynnar det enskilda barnets välbefinnande, utveckling och lärande 

(Jensen & Jensen 2008). Detta går helt i linje med Lpfö 98. Förskollärarna i vår studie menar 

att om föräldrarna har en positiv inställning till förskolan ”smittar” detta av sig på barnen. 

Samverkan och delaktighet sker då med barnets bästa för ögonen. Förskolans möjligheter att, 

på ett positivt sätt, bidra till barnets utveckling ökar när relationen mellan pedagoger och 

föräldrar utmärks av ömsesidighet, maktbalans och känslomässig värme (Fredriksson 1991). 

Om pedagogerna har tillit till sin egen yrkesroll och känner trygghet i sin profession skapas 

tillit även till föräldrarna (Gars 2006; Fredriksson 1991). Är vi som pedagoger tydliga i mötet 

med föräldrarna uppfattas vi förhoppningsvis som trovärdiga och kunniga. Reflektionen kring 

vår roll som pedagoger är viktig (Åberg & Lenz Taguchi 2005). 

Förskollärarna ansåg att hur väl förankrad pedagogerna är i sin yrkesroll har betydelse för hur 

samverkan mellan förskola och hem fungerar (Fredriksson 1991). Pedagoger som är vana att 

arbeta självständigt kan ha svårt att blanda in föräldrar i förskolan. Även pedagoger som 

känner sig osäkra i sin yrkesroll kan ha svårt att samverka och ge föräldrarna inblick i 

verksamheten. Pedagoger som istället är säkra och medvetna om sin yrkesskicklighet 

välkomnar däremot föräldrars insatser. Deras yrkesroll kan till och med stärkas när de får stöd 

och förståelse från föräldrarna. En pedagog ansåg att det är viktigt att klargöra sin yrkesroll 

till föräldrarna och inte ha en ”kompis” – relation. Pedagoger som är klara över sin yrkesroll 

strävar vidare efter att skapa en yrkesrelation till föräldrarna och inte en vänskapsrelation då 

det senare inte alltid underlättar samverkan utan istället komplicerar den. (Sandberg & 

Vuorinen 2007) 

För att samarbetet med föräldrarna ska bli givande är det betydelsefullt att pedagogerna möter 

alla föräldrar på ett respektfullt sätt oavsett kön, ålder, utbildning, etnicitet osv. Som pedagog 

i förskola och skola ska man kunna samarbeta med alla föräldrar (Jensen & Jensen 2008). Det 

är viktigt att vi diskuterar och reflekterar kontinuerligt kring detta så detta förhållningssätt 

hålls levande i vardagen. Vi har mött föräldrar som vi har svårare att möta och diskutera med. 

Genom dialog i arbetslaget kan vi stötta varandra för att samarbetet med föräldern ska bli 

positivt och givande trots allt (Andersson 1994). En annan pedagog i arbetslaget kanske har 

lättare att möta just den föräldern, här blir betydelsen av att jobba i arbetslag synlig. 

10.4 Hinder med delaktighet 

I undersökningen ansåg förskollärarna att tidsbrist och stress kunde vara ett hinder för 

delaktighet. Det är ofta vardagsstress som både pedagoger och föräldrar upplever som sätter 

käppar i samverkanshjulet. Många föräldrar idag känner stress över alla måsten i vardagen 

(Bäck-Wiklund & Bergsten 1997). 

Flera förskollärare anser att man ska vara försiktig med att begära att föräldrar ska ställa upp 

med tid och material till förskolan. Det kan leda till oönskad konkurrens mellan föräldrar och 

även barn. Detta är en stressfaktor för föräldrarna (Bäck- Wiklund & Bergsten 1997). Vi anser 

att detta är ett dilemma som vi aldrig har reflekterat kring. Vidare menar vi att detta måste 
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varje förälder själv kunna hantera, däremot måste vi pedagoger vara professionella när vi 

möter alla föräldrar oavsett på vilket sätt de bidrar.  

Pedagogerna ställs ofta inför ett dilemma då förskolans styrdokument å ena sidan betonar 

betydelsen av att förskolan samarbetar med föräldrarna men å andra sidan finns det, ofta 

otydliga, regler som begränsar i vilken omfattning samverkan få ske (Sandberg & Vuorinen 

2007). Sandberg och Vuorinen exemplifierar detta genom att i sin studie ha rådfrågat en 

kommunanställd jurist och dessutom skolinspektör som påminner om att förskolan trots allt 

inte är en ”allmän plats”. Detta får till följd att allmänheten, eller i det här fallet föräldrarna, 

inte kan kliva in i verksamheten hur som helst. Föräldrarna är välkomna i förskolan som 

föräldrar, inte som oavlönad personal. Föräldrarnas eventuella arbetsinsatser omfattar en rad 

krav, till exempel måste alla som arbetar i förskolan, med eller utan lön, lämna ett utdrag ur 

belastningsregistret till arbetsgivaren. När det handlar om praktiska sysslor av annat slag får 

man ta ställning till varje enskilt fall. Man bör ändå vara försiktig med att låta föräldrarna göra 

några större ingrepp i interiören då eventuella misstag kan leda till komplikationer i 

försäkringsfrågan. (Sandberg & Vuorinen 2007). 

Förskollärarna och föräldrarna är överens om att det är viktigt med föräldrainflytande, men de 

är lite osäkra på hur det ska gå till. Pedagogerna är de som måste ta initiativet för ett 

samarbete då det är de som är mest insatta i verksamheten (Fredriksson 1991). Detta anser 

även förskollärarna i vår undersökning är av betydelse. Enligt vårt styrdokument är det 

”förskolläraren som ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten 

[…]”(Lpfö 98rev.2010:13). Vi tror att föräldrarnas sätt att se på sitt eget ansvar till delaktighet 

har förändrats genom åren. Vi upplever en vilja och en kraft att ta mer ansvar finns i många av 

dagens föräldrar, vilket vi ser som positivt 

 

12. Metoddiskussion 

Vi valde att undersöka våra frågeställningar med hjälp av enkäter. För att kunna få svar ifrån 

fler respondenter valde vi enkäter istället för att göra intervjuer. Eftersom alla föräldrar fick 

likadana enkäter ges samma förutsättningar på grund av de nerskrivna frågorna. Detta gäller 

också de förskollärare som svarade på frågorna. Däremot är vi medvetna om att det är svårt att 

konstruera frågor som inte går att tolka på olika sätt. Vår förhoppning är att de har svarat så 

sanningsenligt som möjligt. Eftersom vi fick in de allra flesta föräldraenkäterna (trettiofem av 

trettioåtta) utan att påminna om dem, valde vi att avstå från att påminna de övriga via mail.  

Vi anser att vår relation till respondenterna har haft betydelse för det höga deltagandet i 

undersökningen. Missivbrevet tror vi har haft mindre betydelse, däremot menar vi att dialogen 

vi hade med varje förälder när vi delade ut enkäten är viktig. Genom att mötas i samtal stärks 

relationen. Då det gäller enkäterna till förskollärarna är vi tämligen säkra på att de svarade 

enskilt på frågorna, eftersom vi båda såg när flertalet av dem under sin egen reflektionstid 

besvarade enkäten. Från förskollärarna fick vi svar från alla tio som vi delade ut till. 

 

13.Fortsatt forskning 

Enligt den reviderade Lpfö 98 (2010) ska föräldrarna ges möjligheter och förutsättningar till 

att vara delaktiga i förskolans utvärdering och de ska även kunna ha möjligheter att påverka 

verksamheten. Deras åsikter och perspektiv ska tas till vara. Detta till skillnader från den 
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tidigare läroplanen, Lpfö 98, där arbetslaget skulle se till att föräldrarna blev delaktiga i 

utvärderingen av verksamheten. Med anledning av detta skulle det vara intressant och ta reda 

på om föräldrarna blir och görs mer delaktiga i förskolans verksamhet. Det skulle även vara 

intressant och gå ett steg längre och se hur föräldrapåverkan kan påverka barnen i 

förlängningen. Hur läroplanen implementeras i verksamheten beror på de personer som ska 

verkställa implementeringen och detta är pedagogerna. Det är också viktigt att 

föräldrasamarbetet inte blir ett samarbete där vuxenkontakten kommer i fokus. Det är ändå 

barnen som ska stå i fokus. 

Det är viktigt med mer kompetensutveckling som handlar om läraren som samarbets- och 

samtalspartner. Kompetensutvecklingen ska leda till ett arbete med egen insikt och eget 

kunnande i en kollegial gemenskap. Det är känsligt att vara samarbetspartner med föräldrarna 

eftersom man måste tydligt visa vem man är som människa. (Jensen & Jensen 2008:11). 

En aspekt som kan vara intressant att fördjupa sig inom är hur förskolans organisation 

påverkar föräldrasamverkan. Hur på verkar exempelvis förskolans tidsmässiga organisation 

med olika scheman, personalens möjligheter till att skapa relationer? 
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Bilaga 1 Missivbrev till föräldrar 

 

Hej! 

Vi heter Ewa Hedenkvist och Evy Lönnqvist 

och vi läser på lärarutbildningen vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vår inriktning är 

lärare mot förskola och förskoleklass. I utbildningen ingår ett 

avslutande examensarbete om 15 hp. Ämnet vi kommer att fördjupa 

oss i är föräldradelaktighet i förskolan. 

Vi anser att god kommunikation mellan hem och skola är positivt både 

för pedagoger, föräldrar och inte minst för barnen. Därför vill vi 

gärna veta hur vi på bästa sätt kan arbeta för en god 

föräldrasamverkan i förskolan. Vi är därför mycket tacksamma om ni 

föräldrar skulle vilja bidra mer era tankar och erfarenheter kring 

ämnet. 

Vår önskan är att ni svarar på det bifogade frågeformuläret. Det 

ifyllda frågeformuläret återlämnas i bifogat svarskuvert senast den 

…………………till……………………………………………………………………………………………………. 

Er anonymitet garanteras av oss.  

                                                     Tack på förhand för er medverkan 

                                                      Ewa Hedenkvist och Evy Lönnqvist 
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Bilaga 2 Missivbrev till förskollärare 

 

Hej! 

Vi heter Ewa Hedenkvist och Evy Lönnqvist 

och vi läser på lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vår 

inriktning är lärare mot förskola och förskoleklass. I utbildningen 

ingår ett avslutande examensarbete om 15 hp. Ämnet vi kommer att 

fördjupa oss i är föräldradelaktighet i förskolan. 

Vi anser att god kommunikation mellan hem och skola är positivt både 

för pedagoger, föräldrar och inte minst för barnen. Därför vill vi 

gärna veta hur vi på bästa sätt kan arbeta för en god 

föräldrasamverkan i förskolan. Vi är därför mycket tacksamma om ni 

förskollärare skulle vilja bidra mer era tankar och erfarenheter 

kring ämnet. 

Vår önskan är att ni svarar på det bifogade frågeformuläret. Det 

ifyllda frågeformuläret återlämnas i bifogat svarskuvert senast den 

………………………till……………………………………………………………………………………………….  

Er anonymitet garanteras av oss.  

                                                     Tack på förhand för er medverkan 

                                                      Ewa Hedenqvist och Evy Lönnqvist 
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Bilaga 3  

Föräldraenkät angående delaktighet i förskolan. 

 

1. Hur definierar du delaktighet? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Vet du att du har rätt till att vara delaktig i verksamheten? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Vet du vad som står i läroplanen om föräldradelaktighet? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4.  Behöver du mer kunskap om verksamheten för att kunna vara delaktig? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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5.  På vilket sätt vill du få mer kunskap? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

6. Är det bra med delaktighet? Varför? Varför inte? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7.  Ges du möjlighet från förskollärarnas sida att vara delaktig i verksamheten? 

       

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. Bjuder förskollärarna in till delaktighet? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

     Om du svarade ja på fråga 8.   

9. Hur bjuder de in till delaktighet? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



29 

 

10. Ta förskollärarna tillvara på dina synpunkter? Berätta! 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

11. Känner du dig delaktig? Varför? Varför inte? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

12. Hur vill du vara delaktig i förskolans verksamhet? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

13. Hur vill du att förskollärarna ska göra för att uppmuntra/stötta dig till delaktighet? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

14. Vad kan/vill du vara delaktig i i verksamheten? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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15. Hur ser du på sambandet mellan kommunikation/dialog och delaktighet? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

16. Övriga tankar om delaktighet i förskolan? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

     Tack för din medverkan 

             Ewa och Evy. 
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Bilaga 4 

 

Enkät till förskollärare angående föräldrarnas delaktighet i förskolan. 

1. Hur definierar du delaktighet? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Hur gör vi föräldrarna delaktiga? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Vad anser du att föräldrarna kan vara delaktiga i? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Vad och hur tror du att föräldrarna vill vara delaktiga? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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5. Vad är betydelsefullt med föräldradelaktighet? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. Vilka problem finns med föräldradelaktighet? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. Övriga tankar om föräldrars delaktighet i verksamheten. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

     Tack för din medverkan. 

            Ewa och Evy. 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


