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Föräldrar har rättigheter i förskolan, men hur ser det egentligen ut i praktiken? 
En studie om hur föräldrar ges möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolans 
verksamhet. 

Parents have rights in the preschool, but what does it really look like in 
practice? 
A study on how parents are given the opportunity to participate and influence in the 
preschool's activities. 

2019 Antal sidor: 36 

_______________________________________________________ 

Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar ges möjlighet till delaktighet och inflytande 
i förskolans verksamhet. Metoden är kvalitativ och vi har använt oss av semistrukturerade 
intervjuer. Respondenterna består av sju förskollärare, två barnskötare samt sju föräldrar. 
Studien utgår från det sociokulturella perspektivet. Resultatet visade på att förskolepersonalen 
använde sig av liknande metoder för föräldrars delaktighet och inflytande, samt att föräldrarna 
upplevde att de gavs möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet på 
liknande sätt som personalen beskrev, med visst undantag.  

Undersökningen har visat att föräldrasamverkan upplevs som en viktig del i förskolans 
verksamhet av både personal och föräldrar. Metoderna för delaktighet och inflytande ser 
liknande ut i de berörda förskolorna. Ett problem kan dock vara att hitta metoder för att nå ut 
till alla föräldrar. 
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1 Inledning  

Demokratisering utgör en viktig del av dagens samhälle och den präglas bland annat 
av delaktighet och inflytande. Barnen är vår framtid och de ska socialiseras in i vårt 
demokratiska samhälle, och där kommer förskolans roll in. I läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2016) finns demokratiseringen förankrad och förskolepersonalen 
ansvarar för att fostra demokratiska medborgare. För att detta ska gå att fullfölja måste 
förskolan ges förutsättningar och möjlighet för detta. Det är lätt att ta Sveriges 
demokrati för given, men många i skolans värld kämpar hårt för att förmedla våra 
demokratiska värderingar till barnen (Södergren, 2019).  

Även föräldrarna är en del i arbetet och de måste också ges möjlighet till delaktighet 
och inflytande i verksamheten. Vi är intresserade av att ta reda på hur detta praktiseras 
i förskolan. Läroplanens ambitioner kring demokratin är tydlig, men det kanske är 
lättare sagt än gjort att fullfölja målen. Det finns ramfaktorer som påverkar och kanske 
till och med förhindrar dessa ambitioner. Det kan handla om ekonomiska problem, 
föräldrars tidspress, språkproblem med mera. Vi vill undersöka hur den sammansatta 
verkligheten påverkar personalens arbete med att ge föräldrarna möjlighet till 
delaktighet och inflytande.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att ta reda på hur personalen arbetar med föräldrasamverkan, 
inriktat på föräldrars delaktighet och inflytande samt hur föräldrarna upplever sin 
möjlighet till delaktighet och inflytande.  

Frågeställningar: 

1. Hur gör förskollärare och barnskötare för att ge föräldrar möjlighet delaktighet i 
förskolans verksamhet?  

2. Hur ger förskollärare och barnskötare föräldrar möjlighet till inflytande i 
förskolans verksamhet?  

3. Hur anser föräldrarna att de ges möjlighet till delaktighet i verksamheten?  

4. Hur anser föräldrarna att de ges möjlighet till inflytande i verksamheten? 

1.2 Studiens disposition 

Arbetet har strukturerats enligt följande. Det inleds med ett metodavsnitt där vi 
presenterar urval, forskningsetiska överväganden, datainsamling och bearbetning. 
Därefter följer bakgrunden där vi lyfter styrdokument, tidigare forskning och teori. 
Sedan följer resultatet. Avsnittet är uppdelat i två delar där första delen presenterar 
metoder för att ge föräldrarna möjlighet till delaktighet i verksamheten där 
förskollärarnas, barnskötarnas och föräldrarnas svar redovisas. I andra delen 
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presenterar metoder för att ge föräldrarna möjlighet till inflytande och där redogörs 
för förskollärarnas, barnskötarnas och föräldrarnas svar. Därefter följer 
resultatdiskussion- och analysavsnittet. Slutligen följer avsnitten: Metoddiskussion, 
Sammanfattning, Relevans för förskolläraryrket och Förslag på vidare forskning.  

2 Bakgrund 

2.1 Styrdokument  

I förskolans läroplan står det att förskolans arbete ska ske i samarbete med hemmen 
där föräldrarna ska göras delaktiga och ges möjlighet till inflytande i verksamheten. 
Föräldrarna ska få en god introduktion till förskolan där det i verksamhetens mål och 
innehåll är tydligt för att föräldrarna ska få möjlighet till delaktighet och inflytande. 
Deras synpunkter ska tas hänsyn till när verksamheten planeras och utförs 
(Skolverket, 2016).  

I förskolans läroplan (2016) beskrivs hur arbetet med föräldrasamverkan ska fördelas 
utifrån personalens utbildning, samt hur arbetet ska ske i praktiken. I följande citat 
kan vi läsa om riktlinjerna för föräldrasamverkan:  

 
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 att 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 minst en gång varje 
år, och 

- beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av 
verksamheten. (Skolverket, 2016, s. 13).  
 

Även i skollagen (2010:800, SkolL, 4 kap. 4 §) står det att förskolans kvalitetsarbete 
ska genomföras av förskolepersonal och att barn samt föräldrar ska ges möjlighet till 
delaktighet i arbetet. Vidare står det att förskolan ska erbjuda föräldrar delaktighet 
för att de ska kunna utöva inflytande i sina barns utbildning i verksamheten 
(2010:800, SkolL, 4 kap. 12 §).  
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Genom en daglig kommunikation med föräldrarna samt under utvecklingssamtal ska 
personal och föräldrar samtala om barnets utveckling och lärande (Skollagen, 
2010:800, SkolL 8 kap. 11 §). Utvecklingssamtalet är ett av de forum för 
kommunikation, delaktighet och inflytande som föräldrar ska ges möjlighet till 
(Skollagen, 2010:800, SkolL, 8 kap. 13 §). Förskolan ansvarar för att fler forum för 
kommunikation, delaktighet och inflytande ska ges. Föräldrar ska informeras om 
verksamhetens planering samt ges möjlighet att påverka denna (Skollagen, 
2010:800, SkolL, 8 kap. 14 §).  

2.2 Tidigare forskning  

Vi har sett att det är många olika delområden som berörs i föräldrasamverkan och 
därför har vi valt att dela upp kapitlet tematiskt på följande sätt: 
Föräldrasamverkan, Delaktighet, Metod för delaktighet; Vardagliga samtal, 
Inskolningssamtal, Utvecklingssamtal, Föräldramöte och Dokumentation. 
Inflytande, Metod för inflytande samt Föräldrar om delaktighet och inflytande. 
Därefter följer ett avsnitt med studiens teoretiska utgångspunkt. 

2.2.1 Föräldrasamverkan 

Föräldrasamverkan bygger på relationen mellan förskolepersonal och föräldrar 
(Vuorinen & Sandberg, 2008). Ett villkor för att föräldrarna ska ha möjlighet att vara 
delaktiga samt ha inflytande i förskolans verksamhet är att de har grundläggande 
kunskap och förståelse för förskolans uppdrag (Niss & Söderström, 2015). Syftet med 
föräldrasamverkan är att föräldrar i samspel med förskolan ska dela med sig av 
bekymmer, glädje och en vilja av att stödja barnen (Vuorinen, 2018). Harju & 
Tallberg Broman (2013) beskriver att en del föräldrar i dagens samhälle kan känna 
sig maktlösa och ha en känsla av utanförskap. Dessa känslor kan bero på att man har 
svårigheter att förstå språket, är arbetslös eller har brist på viss kunskap.  
 
För att samarbetet ska kännas meningsfullt och förståeligt för föräldrarna är det 
viktigt att de vet syftet med det önskade intresset och engagemanget för 
verksamheten (Niss & Söderström, 2015). Föräldrar har krav på sig från flera olika 
håll. De förväntas ha en förståelse för sina barns behov samtidigt som de ska möta 
samhällets krav och i sin tur ställa krav på samhället (Vuorinen, 2010). Detta kan 
leda till en osäkerhet hos föräldrarna och då kan förskolan underlätta med att ge 
föräldrarna kunskap (a.a., 2010). Det finns en risk att föräldrar blir passiva och inte 
använder sitt inflytande, om samarbetet mellan förskola och hem blir ensidigt 
(Bouakaz, 2007). Författaren (a.a., 2007) menar att det är avgörande för samarbetets 
utveckling hur personalen behandlar föräldrarna. Samarbetet misslyckas om 
föräldrar och personal har olika mål och syfte med samverkan. Därför är det viktigt 
personalen agerar professionellt och respekterar föräldrarna så att föräldrarna 
känner att de är viktiga och behövs i verksamheten. 
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Föräldrarna ska göras delaktiga i verksamheten och få information om vad som sker 
och varför, samt ges möjlighet till inflytande genom att få förändra och bidra till sina 
barns utbildning i förskolan (Jensen & Jensen, 2008). Forum för delaktighet och 
inflytande är många i förskolan, men det är viktigt att syftet med forumen alltid syftar 
till att föräldrarnas synpunkter och förslag tas tillvara på och används i 
verksamhetsplaneringen (Niss & Söderström, 2015). Lewin & Luckin (2010) menar 
att personalen bör ta hänsyn till föräldrarnas situation. Personalen måste se till varje 
enskild individ och utgå från dennes behov i arbetet med föräldrasamverkan. Det ska 
finnas rutiner för hur klagomål från föräldrar tas hand om så att även dessa åsikter 
bidrar till möjlig förändring. Detta visar på att personalen har ett engagemang och 
intresse för föräldrarnas åsikter, vilket bidrar till den goda relationen som har en 
grundläggande roll i föräldrasamverkan (a.a., 2015).  

2.2.2 Delaktighet  

Föräldrar kan dagligen göras delaktiga i förskolans arbete genom den dagliga 
kontakten i hallen där relevant information utbyts, både muntligt och i skrift. Den 
dagliga kontakten mellan föräldrar och personal är en stor del av föräldrasamverkan. 
Genom dessa korta möten kan samverkan både utvecklas och fördjupas. När 
personalen delger sig med positiva stunder de haft under verksamhetens tid med 
barnen stärks samarbetet. Den dagliga kontakten möjliggör för föräldrarna att vara 
delaktiga i barnets vardag. Dessa situationer ger föräldern chans att glädjas över att 
deras barn blir sett och utvecklas (Niss & Söderström, 2015). 

Genom tekniken kan föräldrar bli involverade i verksamheten. När föräldrarna ges 
den insynen i förskolan kan de lättare förstå innebörden av verksamheten och 
därifrån bidra med utveckling (Lewin & Luckin, 2010). Många förskolor använder sig 
av digitala plattformar där föräldrarna kan ta del av bilder från verksamheten och få 
läsa om hur läroplansmålen uppnås genom de olika aktiviteterna (Jensen & Jensen, 
2008). Även Lewin & Luckin (2010) betonar vikten av att tydliggöra syftet med de 
digitala plattformarna så föräldrarna är medvetna om dess betydelse. Vuorinen 
(2018) stärker detta genom att beskriva att förskolan bör informera föräldrar om 
aktiviteterna, men även vad som är syftet bakom verksamheten. 

Metod för delaktighet 

Det finns olika metoder förskolan kan använda sig av för att göra föräldrarna 
delaktiga i verksamheten. I dagens moderna samhälle har vi tillgång till flera 
samverkansformer via teknik och sociala nätverk som går att använda i 
föräldrasamverkan (Harju & Tallberg Broman, 2013). 

Inom förskolan är möten med föräldrarna en metod för att sprida information om 
förskolans innehåll och hur verksamheten arbetar för att skapa utvecklande 
lärmiljöer (Niss & Söderström, 2015). Genom att göra föräldrarna delaktiga i deras 
barns utveckling och lärande samt att personalen uppmuntrar till detta, bidrar det till 
det gemensamma intresset med utgångspunkt för barnets bästa (a.a., 2015).  



 8 

Vardagliga samtal  

Dagligen uppkommer det samtal mellan personal och föräldrar när de lämnar och 
hämtar sina barn. Ofta utbyts information om barnets mående. Det kan handla om 
hur barnet sovit under natten, vilka kläder som behövs, schemaändringar med 
mera.  De dagliga samtalen är i hög grad viktiga för hur personalen ska kunna bemöta 
barnet samma dag för att tiden i verksamheten ska bli så bra som möjligt (Sandberg 
& Vuorinen, 2007). 

Inskolningssamtal 

Alla föräldrar tycker och känner olika inför att lämna sitt barn i förskolan. En del 
föräldrar upplever känslomässigt svårt medans andra inte känner något problem alls. 
Personalen i förskolan har därför ett ansvar för att samspela kring hur barnet ska 
lämnas och bemötas inför avskedet så varje förälder känner trygghet i situationen 
(Niss & Söderström, 2015).  

Enligt förskolans styrdokument ska varje förälder få en god introduktion i förskolan 
där verksamheten presenteras (Skolverket, 2016). Ett inskolningssamtal kan variera 
från förskola till förskola, men det de har gemensamt är att samtalet syftar till att 
skapa en grund för relationen mellan föräldrar och personal. Engdahl (2012) 
beskriver metoder för inskolning där inskolningen kan vara kort, föräldraaktiv eller 
ske under heldagar. Föräldrarnas trygghet är en central del i introduktionen i 
verksamheten. Även Ljunggren (2018) betonar vikten av att föräldrarna i förskolan 
kan ta del av varandras erfarenheter samt anskaffa nya gemensamma erfarenheter. 
Detta i sin tur leder till en trygghet hos föräldrarna (Harju & Tallberg Broman, 2013).  
Under inskolningen ställer personalen frågor om barnet och deras familj. Hur ser 
barnets ät- och sovvanor ut, familjesituation, intressen, allergier med mera, allt för 
att få kunskap om barnet vilket syftar till barnets trivsel i förskolan (Niss & 
Söderström, 2015). Engdahl (2012) skriver att det är betydelsefullt att utvärdera 
inskolningen; Hur har det gått och vad tyckte föräldrarna? Detta bidrar till utveckling 
av den fortsatta föräldrasamverkan.  

Utvecklingssamtal  

Utvecklingssamtalen är något som alla förskolor ska erbjuda, vilket står i förskolans 
styrdokument (Skolverket, 2016 & Skollagen, 2010:800, SkolL, 8 kap. 13 §). Ett 
utvecklingssamtal är ett strukturerat samtal där personalen är ledare och har 
förberett en tidsram, avsikt och struktur. I utvecklingssamtalet lyfts värdegrund och 
verksamhetsplan fram, utmaningar och intressen som rör det enskilda barn. Här ges 
föräldrarna möjlighet att påverka sitt barns utbildning (Markström & Simonsson, 
2013).  

Föräldramöte   

Syftet med föräldramötet är att föräldrarna ska informeras om verksamheten och 
göras delaktiga i förskolans arbetssätt. Som vi tidigare nämnt så sker de olika 
samtalen och mötena med föräldrar på olika sätt i olika förskolor, men syftet är 
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detsamma och det är att informera föräldrar utifrån verksamheten (Markström & 
Simonsson, 2013). Under föräldramötet kan föräldrar ta del av varandras tankar och 
erfarenheter, vilket i sin tur leder till en trygghet för dem (Harju & Tallberg Broman, 
2013). 

Dokumentation  

I samarbetet mellan förskola och hem förekommer dokumentation vilket kan vara 
bilder, text, film eller ljud. Genom dokumentationen bli föräldrar delaktiga i 
verksamheten och det skapar underlag för diskussioner om verksamhetsutveckling. 
Desto tydligare personalen är desto större blir föräldrarnas möjlighet att påverka 
(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015).  

2.2.3 Inflytande 

Inflytande skapas i relationen mellan föräldrar och personal, menar Sandberg & 
Vuorinen (2007). De beskriver inflytande som en informell makt. Alla föräldrar har 
olika förutsättningar som påverkar relationen till personalen i förskolan. Det kan vara 
arbetslivet, intresse eller erfarenhet för förskolan. Dessa erfarenheter och kunskaper 
kan bidra till verksamheten, om de ges möjlighet till det (a.a., 2007). 

Det är via delaktigheten och inflytandet från föräldrar som personalen får större 
förståelse för föräldrarnas erfarenheter och synpunkter, påstår Harju & Tallberg 
Broman (2013). Om personalen brister i sin inbjudan till föräldrarna kan det bidra 
till att föräldrarna tappar sitt inflytande. Förskolan har idag en bredare arena för 
inflytande då föräldrar ofta vill och förväntas utöva inflytande i verksamheten och 
dessa metoder för inflytande är många (Sandberg & Vuorinen, 2007). Föräldrar ska 
erbjudas möjligheter till samråd och inflytande under utbildningen samt deltagande i 
kvalitetsutvärderingen (Pihlgren, 2017).  

Metod för inflytande 

Ett vanligt sätt att ge föräldrar inflytande i verksamheten är via enkäter som 
personalen skickar ut till hemmen. Enkäterna kan handla om en mängd olika ämnen, 
men som alla syftar till att höra föräldrarnas åsikter om ämnet. Det som avgör ifall 
enkätsvaren leder till inflytande eller inte är hur personalen sedan använder 
resultatet. Om resultatet läses och uppmärksammas i planeringen bidrar det till att 
föräldrarnas åsikter tas tillvara på, men om föräldrarnas svar inte leder till något är 
inte heller enkäterna en metod för inflytande (Sandberg & Vuorinen, 2007).  

Andra metoder för inflytande kan vara dialogen, antingen i hallen eller på ett 
planerat möte, där föräldrarnas åsikter leder till förändring. Det förekommer 
postfack på förskolor där föräldrarna anonymt kan skriva ner sina åsikter och 
funderingar, som även där kan leda till förändring. Möjligheterna för olika metoder 
för inflytande är många, men det är viktigt att syftet med metoderna inte försvinner 
så inflytandet upphör (Sandberg & Vuorinen, 2007).  
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2.2.4 Föräldrar om delaktighet och inflytande  

Forskning har visat att föräldrar är intresserade av sina barns förskoletid och ofta vill 
föräldrarna engagera sig i verksamheten, men på sina villkor (Flising, Fredriksson & 
Lund, 1996). Det är viktigt att föräldrarna blir behandlade på ett seriöst och 
respektfullt sätt, då de vill ses som kompetenta. För att föräldrarna ska känna sig 
trygga i att kunna ställa frågor och ifrågasätta, är det viktigt att de möts av 
genomtänkta svar och professionell personal. En personal som kan argumentera för 
sina åsikter och handlingar samt ta tillvara på föräldrarnas. Många föräldrar känner 
en önskan att samtala om verksamheten, men känner sig osäkra på grund av 
bristande kunskap om förskolan, menar författarna (a.a., 1996), och återigen är det 
personalen som ansvarar för att skapa förutsättningar för att föräldrarna ska ha 
kunskap om förskolans verksamhet.  

Föräldrasamverkan är betydelsefullt för verksamheten (Sandberg & Vuorinen, 2007). 
Föräldrarnas deltagande och påverkan i verksamheten bidrar till en bättre miljö för 
barnen, vilket alla i förskolan arbetar mot. Genom att personalen gör föräldrarna 
delaktiga och möjliggör för inflytande, kan föräldrarna vara med och påverka utifrån 
sitt intresse och de förutsättningar som finns (a.a., 2007).  

2.3 Teori 

Det sociokulturella perspektivet utgår ifrån samspelet med andra och 
kommunikation. En central del i samspelet är delaktigheten och inflytandet. Det är av 
stor vikt att utgå från varje individs erfarenhet i samspelet då det bidrar till en 
förståelse för individernas perspektiv (Strandberg, 2017). I arbetet med 
föräldrasamverkan måste personalen i förskolan utgå från varje enskild förälder för 
att skapa bra förutsättningar för ett gott samarbete (a.a., 2017). Därför har vi valt att 
utgå från det sociokulturella perspektivet i denna studie.   

2.3.1 Samspel och kommunikation  

Enligt Vygotskij sker utveckling och lärande i samspel med andra människor. Genom 
att kommunicera med andra människor får man ta del av varandras kunskap. 
Människans språk är ett funktionssätt som vi kan uttrycka oss genom och ta till oss 
nya kunskaper med. Det är även ett sätt för att kunna visa förståelse för andra 
människor. Med hjälp av språket utbyter vi ständigt information och färdigheter i 
samspel med andra människor. Genom dagliga samtal och interaktioner uppfattar vi 
människor budskap och bidrar (Säljö, 2000).  
 
En primär attityd för lärande och utveckling bygger på att man behöver dela med sig 
(Strandberg, 2017). En social kompetens är en grund för utvecklingen. Samspel är 
inte enbart ett stöd för lärande och utveckling. Samspel är lärande och utveckling. Att 
föra en dialog är ett sätt att utföra kommunikation på. En dialog bygger på en 
ömsesidig och jämlik relation där båda parter ofta tycker olika men båda har en 
chans till att påverka och bestämma hur det ska läggas upp. Ett grundläggande 
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förhållningssätt är att man behöver dela med sig. Man delar med sig av det man kan 
och det man inte kan frågar man om. Utan interaktion stannar utvecklingen (a.a., 
2017).  

En annan del av det sociokulturella perspektivet är kreativiteten. Det kreativa är en 
förmåga som människan bär med sig och kan applicera på vardagliga element. Det 
kan vara att hitta nya sätt, att särskilja, omgruppera med mera. Vår kreativa förmåga 
utvecklas hela tiden i takt med nya erfarenheter (Strandberg, 2017).  

3 Metod 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer i studien. En fördel med den 
semistrukturerade intervjun är att det blir en dialog där både intervjuaren och 
respondenten medverkar. Missförstånd minskar jämfört med den strukturerade 
intervjun där respondenten inte kan ställa frågor. Vi hade färdiga intervjufrågor, men 
under intervjuerna kunde vi och respondenterna ställa uppföljningsfrågor och vi 
hade möjlighet att förtydliga våra funderingar (Bryman, 2018).  

Vi valde att inte använda oss av enkäter på grund av det bortfall som kan bli när 
respondenter själva avgör om eller när de ska svara. Det är något vi inte kan påverka 
eftersom vi inte har en dialog med varandra. I brist på dialogen har vi inte heller 
möjlighet att ställa följdfrågor i enkäten, vilket vi ville ha möjlighet till för att få ut 
mest möjlig information (Bryman, 2018).  

3.1 Urval 

Studien har ett målinriktat urval där respondenterna har valts ut på grund av sin 
utbildning och erfarenhet. Respondenterna bor i tre olika städer och i olika 
stadsdelar. Vi ville få en bred bild av hur olika förskolor arbetar med 
föräldrasamverkan och därför valde vi att inte välja personal och föräldrar från 
samma förskola eller stad.  

Vi har valt att intervjua förskollärare och barnskötare på grund av deras olika 
utbildningar. I förskolans läroplan är ansvaret för föräldrasamverkan olika för de 
olika yrkesgrupperna och därför har vi delat upp personalen i två kategorier 
(Skolverket, 2016). Arbetslagen i förskolan består ofta av personal med olika 
utbildningar. Därför anser vi att studien ger en mer rättvis uppfattning om vi väljer 
att intervjua både förskollärare och barnskötare.  

Föräldrarna vi intervjuade har alla barn i förskolan och därav erfarenhet av dagens 
arbete med föräldrasamverkan. Föräldrarna är i olika åldersspann och har mellan ett 
och fyra barn, vilket genererar en stor variation av erfarenhet. Alla föräldrar i studien 
arbetar eller studerar och alla behärskar det svenska språket.  
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3.2 Forskningsetiska övervägande 

Inom forskning finns fyra etiska regler att stå i förhållande till. Dessa är 
informationspliktsregeln, samtyckesregeln, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Innan vi utförde intervjuerna skickade vi ut en förfrågan om 
medverkan i studien samt missivbrevet (Se bilaga 1) där vi förklarar syftet med 
studien samt informerar respondenterna om deras eventuella roll i arbetet. Därmed 
har vi följt informationspliktsregeln. Respondenter som medverkar i studien har 
informerats om deras frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet 
(Bryman, 2018) samt godkänt detta i och med deras medverkan, vilket gör att vi även 
fått med samtyckesregeln.   

Respondenterna fick som sagt innan intervjuerna veta syftet med studien i samband 
med missivbrevet samt vad deras eventuella medverkan innebar. Alla upplystes om 
att de när som helst hade rätt att tacka nej till sitt deltagande och att deras intervjuer 
då togs bort från studien. Allt material som samlats in och analyseras är behandlat så 
det inte går att koppla svaren till en enskild individ, och intervjuerna har raderats 
direkt efter att analysen gjorts (Vetenskapsrådet, 2017) vilket även uppfyller 
konfidentialitets- och nyttjandekravet. Detta då enbart vi som författat detta arbete 
har tagit del av de fullständiga intervjusvaren och det resultat intervjuerna gett har 
och kommer bara användas för denna studie, vilket vi informerat respondenterna 
om. Under arbetets gång har vi funnits tillgängliga via mail och telefon där vi 
besvarat eventuella funderingar från respondenterna (Bryman, 2018). 

3.3 Datainsamling 

All teori och tidigare forskning har vi hittat från tidigare kurser om samverkan från 
förskollärarutbildningen, samt Mälardalens Högskolas databas. Nyckelorden vi 
använt när vi sökt litteratur i databasen är: förskola, föräldrasamverkan, samverkan, 
inflytande, delaktighet, föräldrar i förskolan och samspel.  
 
Vi har som sagt även samlat in data genom semistrukturerade intervjuer. På 
önskemål från några av de medverkade skickade vi ut vårt frågeformulär till alla 
innan intervjutillfällena. Detta för att de skulle ha möjlighet att tänka igenom svaren 
innan samtalet med oss om de ville. Intervjuerna med personalen hölls på respektive 
respondents förskola i avskilt rum. Föräldrarna intervjuades alla i sina hem enligt 
överenskommelse.  

Några samtal spelade vi in för att underlätta för transkriberingen, men vi valde att 
inte spela in ett par intervjuer på grund av önskemål från respondenterna. Från 
början fick vi godkännande att intervjua 8 förskollärare, 4 barnskötare samt 7 
föräldrar, men på grund av avhopp har vi med 7 intervjuer från förskollärare, 2 från 
barnskötare och 7 från föräldrar i studien. Ambitionen var att ha med lika många 
förskollärare som barnskötare, men det var svårt att få tag på barnskötare som ville 
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medverka. På grund av tidsbrist hade vi inte möjlighet att ordna nya intervjuer med 
andra barnskötare, och därför har vi intervjuat fler förskollärare än barnskötare.  

3.4 Bearbetning  

När alla intervjuer var klara transkriberade vi det inspelade materialet och renskrev 
anteckningarna från varje intervju. De samtal som inte spelades in förde vi enbart 
anteckningar på under intervjun. Det inspelade och antecknade materialet 
transkriberades samma dag för att vi ville komma ihåg varje intervjusvar så tydligt 
som möjligt. Vi fick sammanlagt ihop cirka 7 timmar inspelat material.  

4 Resultat  

I resultatet presenterar vi vad förskollärarna, barnskötarna och föräldrarna sagt 
under intervjuerna om hur föräldrarna ges möjlighet till delaktighet och inflytande i 
förskolans verksamhet. 

Vi har delat upp vårt resultat i två delar: 

- Metoder för att ge föräldrarna möjlighet till delaktighet i verksamheten  

Här besvaras frågeställning ett; Hur gör förskollärare och barnskötare föräldrar 
delaktiga i förskolans verksamhet? och tre; Hur anser föräldrarna att de ges 
möjlighet till delaktighet i verksamheten? 

- Metoder för att ge föräldrarna möjlighet till inflytande 

Här besvaras frågeställning två; Hur ger förskollärare och barnskötare föräldrar 
möjlighet till inflytande i förskolans verksamhet? och fyra; Hur anser föräldrarna 
att de ges möjlighet till inflytande i verksamheten? 

För att tydliggöra för läsaren vilket resultat som svarar på vilken frågeställning har vi 
valt att dela upp resultatet ytterligare utifrån förskollärares, barnskötares och 
föräldrarnas svar i de två delarna.  

Som vi tidigare nämnt är ansvaret för föräldrasamverkan olika fördelat på 
förskollärare och barnskötare i förskolans styrdokument. Därför har vi valt att dela 
upp resultatet på det här sättet för att beakta skillnader mellan förskollärarnas och 
barnskötarnas svar. På grund av att respondenterna svarat med liknande metoder 
har vi valt att dela upp resultatet utifrån dessa för att tydliggöra vilka metoder 
respektive professioner använder sig av. 

4.1 Metoder för att ge föräldrarna möjlighet till delaktighet i 
verksamheten  

Här besvaras frågeställning ett och tre.  
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4.1.1 Förskollärarna svarar  

Här följer förskollärarnas svar från intervjuerna angående metoder för föräldrars 
delaktighet.  

Digitala plattformar  

Majoriteten av förskollärarna nämner digitala plattformar som en metod för att göra 
föräldrarna delaktiga i verksamheten. De digitala plattformarna används för att 
föräldrarna ska hålla sig uppdaterade om vad som sker i verksamheten. De använder 
sig av de digitala plattformarna Ping Pong och It’s learning. Deras digitala plattformar 
innehåller dokumentation från barnens vardag och deras utveckling och lärande. 
Dokumentationen består av text och bilder på barnen. Varje barns dokumentation 
uppdateras kontinuerligt. Förskollärarnas syfte med de digitala plattformarna är att de 
ska vara enkla och lättillgängliga samt skapa ett intresse hos föräldrarna som bidrar 
till att de håller sig uppdaterade. 

Vi lägger ut på Lärknuten vad vi ska göra och vad vi har gjort. Där kan de också vara delaktiga i 
sitt barns dokumentationsloggbok (Förskollärare 1) 

Ett problem som flertal av respondenterna hävdar är att alla föräldrar inte engagerar 
sig i de digitala plattformarna. En respondent berättar att plattformarna visar om en 
förälder har läst sitt barns dokumentation eller inte, och hos vissa barn är 
dokumentationen oftast oläst. Alla förskollärare bekräftar att responsen från 
föräldrarna är blandad.  

Det är svårt att nå ut till en del föräldrar genom de digitala plattformarna, det blir ofta oläst och 
många föräldrar har svårt med det svenska språket (Förskollärare 4). 

Vi märker att det är få föräldrar som regelbundet går in på It’s learning. Det är en ständigt 
återkommande fråga hur vi ska kunna nå dem där och det är en lång process. Det ska kunna 
vara enkelt och lättillgängligt, men det är också en fråga om hur intresserade föräldrar är 
(Förskollärare 2) 

En del föräldrar visar i hög grad ett intresse och vill vara engagerade i verksamheten 
på ett djupare plan, medan andra föräldrar är nöjda med att deras barn är trygga och 
äter bra, redogör flertal respondenter för. En förskollärare framhäver att hen tror att 
det handlar om tydlighet. Pedagogerna måste berätta om vad som sker i verksamheten 
och vad barnen lär sig under dagarna.  

Daglig kontakt  

Flera av förskollärarna nämner den dagliga kontakten, som sker vid lämning och 
hämtning, som en metod för delaktighet. I hallen har flera av förskollärarna en 
informationstavla där de skriver vilka som arbetar under dagen och information kring 
en kommande händelse. Där sätts även bilder upp som visar vad som skett i 
verksamheten under veckan. Syftet med informationstavlorna är att göra föräldrarna 
delaktiga i verksamheten. Informationen bekräftas även muntligt av personalen vid 
lämning och hämtning, berättar några av förskollärarna. Alla respondenterna sätter 
även upp information på barnens egna hyllor. Den informationen läses dock inte av 
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alla, framhäver flertal av respondenterna, och det anser många av dem vara ett 
problem då informationen kan ”gå förlorad”. Alla förskollärare hävdar att de tar 
informationen muntligt med föräldrarna för att försäkra sig om att all information når 
alla föräldrar ändå, även om informationsbreven inte tas med hem.  

 
Vi sätter upp information på våra väggar och ytterdörren, men märker även där att flera 
föräldrar inte läser. Även den information som vi sätter upp på barnens egna hyllor lämnas 
olästa. Det kan hänga kvar lappar flera veckor (Förskollärare 5). 

En respondent beskriver kontakten i hallen så här:  

I tamburen och i dialogen med föräldrarna vill jag först och främst berätta om vad som hänt 
under dagen. Jag upplever dock att föräldrarna inte frågar vad som hänt utan är mer 
intresserade av om barnet ätit eller sovit. Där är det mitt och mitt arbetslags uppgift att bli 
tydligare med att berätta vad vi gör i förskolan och varför, kanske bjuda in föräldrarna lite oftare 
i verksamheten så de ser vad vi gör där inne och inte bara hallen. Det är svårt att nå föräldrar 
med annat modersmål än svenska. Där är det inte lika lätt att veta hur mycket de förstår och tar 
till sig. Dock har vi personal i huset som pratar fler språk än svenska så vid behov och när det 
finns möjlighet till det tar vi hjälp av de pedagogerna så att vi i den dagliga kontakten kan förstå 
varandra bättre (Förskollärare 3). 
 

Möten 

Förskollärarna redogör för olika typer av mötesformer för delaktighet och därför har 
vi delat upp resultatet i de olika mötesformerna för att det ska bli tydligare vilka 
metoder de använder sig av i verksamheten.  

Inskolning 

Majoriteten beskriver inskolningen som en avgörande roll för relationsskapande. 
Under inskolningen skapas ett förtroende och föräldrarna får ta del av verksamheten. 
När respondenterna beskriver begreppet verksamheten menar de att föräldrarna ska 
få en förståelse för förskolans läroplan och hur personalen arbetar med den.  

Att vi som pedagoger redan från början under inskolningen är tydliga med att de ska känna en 
trygghet och ett förtroende för oss och för verksamheten där de får vara med och påverka och 
säga hur de vill ha det. Det är viktigt! (Förskollärare 6).  
 

En av respondenterna redovisar att de erbjuder föräldrar och nya barn att besöka 
verksamheten under stängningsdagar.  

Ibland bjuder vi in föräldrar som ska skola in sina barn på planeringsdagarna, när det 
inte är några barn här. Vi tycker att det är lättare att ge en god start då när vi enbart kan 
fokusera på det nya barnet och inte behöver ta hänsyn till övrig verksamhet. Vid ‘’vanliga‘’ 
inskolningar är det vanligtvis en pedagog som ansvarar för inskolningen och inte behöver tänka 
på de andra barnen, men som vi alla vet är det svårt att ignorera en konflikt som sker precis 
bredvid fast man är uppe i inskolning (Förskollärare 7). 
 



 16 

Föräldramöte 

Alla förskollärare använder föräldramöten som en metod för att göra föräldrar 
delaktiga i verksamheten. Arbetslaget lyssnar då på föräldrarnas önskningar och 
funderingar. Om möjligt används föräldrarnas önskemål i verksamhetsplaneringen. 
Några av förskollärarna beskriver att alla föräldrar ska ha möjlighet att bli delaktiga 
under de olika träffarna, och använder sig därför av en tolk. Detta för att det finns 
föräldrar som inte kan det svenska språket, men med hjälp av tolken görs de delaktiga 
i samtalet. 

Vi har återkommande föräldramöten på höstterminen. Det vi kan se är att bara ett fåtal 
föräldrar närvarar vilket gör att vi kanske måste tänka om och förändra detta forum. Det är vad 
jag funderar på själv, inte något vi har diskuterat i huset (Förskollärare 6). 
 

Områdesråd 

De flesta av respondenterna använder sig av områdesråd. På områdesråden möts 
föräldrar, personal, förskolechefen och politiker där de tillsammans diskuterar 
verksamheten och eventuella utvecklingsområden.  

Områdesråd är ett exempel på hur föräldrar kan vara med och göras delaktiga i verksamheten, 
samt påverka förskolans innehåll (Förskollärare 3). 

Enkät 

Varje år går även en enkät ut till varje vårdnadshavare där de får tycka till om verksamhetens 
utformning. Resultatet från denna enkät arbetar vi sedan med i arbetslaget för att se över om 
det är något i verksamhetens utformning vi behöver förändra (Förskollärare 4).  

Enkäter är en annan metod för delaktighet, hävdar en förskollärare. Hen påpekar att 
de ibland skickar ut enkäter där de frågar föräldrarna om hur de upplever förskolan. 
Vad är de nöjda eller mindre nöjda med samt har eventuella förslag på förändring? Det 
gör föräldrarna delaktiga i verksamhetens utveckling, menar förskolläraren. Dock är 
responsen inte lika stor överallt.  

Föräldrarna får enkäter varje år där de får svara på frågor om förskolan. Responsen på 
enkäterna och på att vara med och påverka är tyvärr inte så stor (Förskollärare 1). 

4.1.2 Barnskötarna svarar 

Här följer barnskötarnas svar från intervjuerna angående metoder för föräldrars 
delaktighet.  

Digitala plattformar 

Barnskötarna beskriver att de gör föräldrarna delaktiga genom digitala plattformar. 
Responsen från föräldrarna är god och de uppskattar att få läsa om vad deras barn 
gjort under deras tid i verksamheten samt att ta del av bilder, hävdar respondenterna. 
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Vi har också en Instagram där vi lägger upp bilder på verksamheten, samt en blogg på 
Lärknuten där föräldrarna kan se vad just deras barn har gjort. Sen är vi ganska bra på att 
skicka bilder till föräldrarna via telefonen, det har uppskattats! (Barnskötare 1).  

Daglig kontakt 

Föräldrarna görs verbalt delaktiga vid lämning och hämtning och det finns även 
informationstavlor i hallen där föräldrarna görs delaktiga i dagsplaneringen. Där får 
de information om vilka som arbetar under dagen.  

Delaktiga… Ja men dels i hallen. Vid hämtning får de höra och läsa om dagens planer. Vi har en 
whiteboardtavla i hallen där vi skriver vilka som jobbar och vad vi ska göra idag. Sen vid 
lämning får de höra vad vi har gjort under dagen (Barnskötare 2). 

Ibland är föräldrar stressade vid hämtning eller lämning och då uppskattas inte alltid 
en återberättelse av dagen. Det kompenseras upp med bilder på lärplattformen eller 
skickade bilder via sms, redogör en av barnskötarna för. 

4.1.3 Föräldrarna svarar  

Här följer föräldrarnas svar från intervjuerna angående vilka metoder för 
delaktighet de ges av personalen.  

Digitala plattformar 

De digitala plattformarna föräldrarna har erfarenhet av är Ping Pong och It’s 
learning. Föräldrarna beskriver att de görs delaktighet i barnens vardag med hjälp av 
bilder som pedagogerna delar med sig av. Till bilderna tillkommer ofta en kort 
beskrivning. Flera av föräldrarna uppskattar att de får bilder på sina barn. En 
förälder berättar att hen brukar titta på bilderna tillsammans med barnet hemma och 
samtala om vad som hänt på förskolan.  

Där kan jag tycka till om aktiviteterna som förskolan har, samt föra samtal med alla pedagoger 
på en avdelning eller enskilda samtal med en pedagog. Detta uppskattar jag då det, på ett enkelt 
sätt, gör mig delaktig i verksamheten (Förälder 5).  
 

Daglig kontakt 

Alla föräldrar beskriver den dagliga kontakten som ett tillfälle där de görs delaktiga. 
Vid hämtning berättar personalen hur dagen varit och informerar om eventuella 
händelser. En förälders förskola använde sig av loggböcker som de skickar med 
föräldrarna hem.  

Ett exempel är att de skickar med en bild när mitt barn sitter med pinnar i skogen. Det är olika 
storlekar på pinnarna och de skriver då med att det är för att utveckla den matematiska 
förmågan. Stor/liten, lång/längre och så vidare (Förälder 1). 
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Möten 

Föräldrarna beskriver att de görs delaktiga i verksamheten genom utvecklingssamtal 
och föräldramöten. Där erbjuds de att komma med åsikter eller andra förslag till 
verksamheten. En förälder tycker annorlunda: 

Föräldramöten tycker jag inte ger mig så väldigt mycket, det blir mest information som lätt hade 
kunnat delges digitalt (Förälder 6) 

En annan respondent erbjuds gruppsamtal varje termin på förskolan. På dessa 
gruppsamtal delas föräldrarna in i olika grupper där de får diskutera valda ämnen 
som rör verksamheten.  

Tillställningar 

Alla respondenter har luciafirande på tillhörande förskola där alla föräldrar 
tillsammans med barnen fikar och samtalar med pedagogerna och andra föräldrar. 
En respondent beskriver att förskolan, under våren och sommaren, har aktiviteter 
där föräldrar är inbjudna. Föräldern önskar dock att förskolan erbjuder fler träffar 
tillsammans med barnen under hela läsåret även på hösten och vintern. En annan 
förälder berättar om knytkalas de har på hens barns förskola.  

Varje år har vi en vårfest. Då bakar eller köper varje familj något gott att ta med och det blir en 
stor kak- och tårtbuffé. Det är jättetrevligt när pedagogerna bjuder in till dessa tillfällen och vi 
föräldrar blir delaktiga i verksamheten då, för de berättar och visar ofta om projekt som de haft 
under året (Förälder 4). 

4.2 Metoder för att ge föräldrarna möjlighet till inflytande i 
verksamheten  

Här besvaras frågeställning två och fyra.  

4.2.1 Förskollärarna svarar  

Här följer förskollärarnas svar från intervjuerna angående metoder för föräldrars 
inflytande.  

Daglig kontakt 

Flertalet menar att föräldrarna behöver få inflytande och med sina tankar och åsikter 
få ta plats i verksamheten, för att det ska bli en samverkan. Respondenterna 
beskriver inflytande på så sätt att det underlättar för både barn, föräldrar samt 
personal, och bidrar till ett trygghetsskapande. En del föräldrar använder sitt 
inflytande genom att uttrycka sina åsikter, men inte alla. Den största delen av 
inflytande som föräldrar använder sig av är i den dagliga kontakten i samband med 
lämning och hämtning. Där får förskollärarna motta åsikter om verksamheten, 
beskriver respondenterna. I den dagliga kontakten kan föräldrarna också ta upp 
synpunkter som inte alltid är positiva. Den dagliga kontakten handlar också om att 
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man ska kunna våga ta upp frågor med personalen som berör verksamheten eller 
barnet.  

Inflytande för mig är kommunikation, tamburkontakten, respekt och förtroende. Ett förtroende 
skapar man vid inskolningen. Man kan välja att se föräldrarna som en resurs eller ett problem. 
En viktig del i föräldrasamverkan är att man vågar ta upp negativa som positiva saker med oss. 
Men även att bemöta utmanande föräldrar med ett positivt bemötande, att bemöta med 
ögonkontakt. En del föräldrar vill prata privat, då är det svårt att veta vart man ska lägga fokus. 
Man vill vara professionell men samtidigt finnas där för föräldrarna. Förr när det gäller 
samverkan skulle föräldrarna vara här så lite som möjligt, men idag har det ett annat syfte och 
föräldrarna ska försöka vara här så mycket som möjligt (Förskollärare 5). 
 

En nackdel med föräldrasamverkan kan till exempel vara de inte förstår vår arbetssituation utan 
ställer krav som vi inte kan göra. Det som är bra är ju om de i så fall går högre upp till chefer och 
politiker så att vi tillsammans kan gör förskolan bättre (Förskollärare 2).  

Möten 

Förskollärarna redogör för olika typer av möten för inflytande och därför har vi delat 
upp resultatet i de olika mötesformerna. 
 
Inskolning 

Vi försöker prata med alla och bygga upp ett förtroende under inskolningen. Bjuda in till att 
vara med i verksamheten. På föräldramöten vill vi höra vad de tycker om och vill med 
verksamheten (Förskollärare 6). 

Förskollärarna redogör för att alla familjer har olika erfarenheter av förskolan, men 
också olika intresse för hur mycket engagemang de vill lägga ner i verksamheten. 
Därför är det viktigt att lyssna på föräldrarna och ofta påtala att man vill att de ska 
komma med synpunkter och idéer, menar respondenter. Genom att ofta påtala har 
man ändå kommit en bit på vägen, anser en förskollärare.  

Gruppinskolning är bra för då får föräldrarna prata med varandra ifall de är nervösa inför 
förskolan, särskilt om det är första barnet (Förskollärare 4). 

Under gruppinskolningen samlas fler föräldrar och barn tillsammans med 
förskolepersonalen. Personalen underrättar föräldrarna om förskolans övergripande 
information samt om förskolans verksamhet och visar sen runt alla på förskolan. 
Barn och föräldrar skolas in samtidigt istället för att det sker individuellt. Detta för 
att skapa en trygghet i gruppen, menar förskolläraren som redogör för detta.  

Utvecklingssamtal 

Det är viktigt att man tydligt ställer frågan om vilket inflytande föräldrarna vill ha, exempelvis 
under utvecklingssamtalet (Förskollärare 7).  
 

Detta redogör en respondent för och menar på att det skapar förutsättningar för ett 
gott samarbete med möjlighet för inflytande för föräldrarna. Innan 
utvecklingssamtalen skickar personalen ut frågeformulär där föräldrarna ska besvara 
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frågor som handlar om barnets styrkor, deras trivsel i förskolan, intresse, utveckling 
med mera. Detta gör de på alla förskolorna där förskollärarna i studien arbetar. Dock 
upplever några av förskollärarna att få föräldrar besvarar frågorna och vad det beror 
på, tror en förskollärare, är språksvårigheter.  

Vi skickar ut frågeformulär till föräldrarna innan utvecklingssamtalen där föräldrarna ska 
besvara frågor om barnets och barnets trivsel i förskolan bland annat. Tyvärr upplever vi att få 
föräldrar besvarar dessa, vissa har inte ens läst frågeformulären innan utvecklingssamtalet. Det 
är synd för jag tycker att en stor del av samtalet går till att föräldrarna funderar över frågorna 
istället för att vi snabbt kan gå igenom svaren och istället lägga tid på att utveckla dessa 
(Förskollärare 1). 
 
 

Föräldramöten 

Flertal hävdar att en problematik med föräldramötena och det är att fåtal föräldrar 
dyker upp. En respondent menar på att man då behöver tänka om och förändra det 
forumet för inflytande. Andra respondenter berättar att föräldrakvällar gav bättre 
effekt där föräldrarna bjöd på mat det vill säga traditionella måltider och paradrätter.  

I ett område med föräldrar från olika kulturer och samhällsklasser behöver 
arbetslaget på förskolan diskutera hur man kan få ett bättre föräldrainflytande och 
prata med föräldrar vad de vill ha inflytande över, menar en respondent. Man 
behöver ständigt prata om detta i arbetslaget, redogör förskolläraren för.  
 

Förskolan jag arbetar på nu är mångkulturell och jag tycker det är skillnad på arbetet med 
föräldrasamverkan jämfört med min tidigare arbetsplats. Nu tycker jag att det är svårare att få 
med sig föräldrarna. Alla föräldrar har inte språket, vilket gör att vi inte kan förmedla oss på 
samma sätt och nå dem. Den sociala strukturen är mer belastad i området vilket kan påverka 
synen på förskolans verksamhet. Flera föräldrar tror jag ser förskolan som en förvaring och inte 
som en pedagogisk verksamhet för barnen. Där måste vi vara tydliga i föräldrasamtal och 
berätta om förskolan utifrån vår läroplan och de mål vi har att följa (Förskollärare 2). 

Områdesråd 

Varje avdelning har två representanter till områdesråd som träffas fyra gånger per år. Där är 
även politiker med. Vi bjuder också in föräldrar att vara med i verksamheten men det är inte 
ofta det sker att de kommer (Förskollärare 3). 

Några av respondenterna beskriver att alla föräldrars önskemål inte går att uppfylla 
då det finns en läroplan att följa och en del önskemål uppfyller inte styrdokumentens 
krav. Det är ändå viktigt att lyssna på allas åsikter och sedan förklara sig för 
föräldrarna så att de känner sig både sedda och hörda, menar respondenterna. Ett 
exempel, som en av respondenterna tar upp, är hur föräldrar kan använda sitt 
inflytande under områdesrådsträffarna.  

 
De kan ta upp frågor som förskolan inte kan göra något åt, som verksamhetens ramar 



 21 

(Förskollärare 4).  
 

Förskolläraren menar då styrdokument och politiska beslut angående 
barngruppernas storlek, personaltäthet och liknande. På områdesråden kan 
föräldrarna samtala med politiker och få svar på sina frågor på plats.  

Enkät 

En respondent beskriver enkäter som en metod för inflytande. Med hjälp av 
enkäterna kan förskolan sedan använda föräldrarnas åsikter i 
verksamhetsutvecklingen. Detta görs under personalmöten där man går igenom 
enkäterna och ser över vad föräldrarna har svarat samt önskat för förändring. 
Föräldrarna ges varje år möjlighet att svara på en enkät om förskolan, redogör alla 
förskollärare för, men responsen på enkäterna och på att vara med och påverka är 
inte så stor. 

Under våren skickar vi ut enkäter till föräldrarna för att vi vill se hur de ser på verksamheten 
och hur vi eventuellt bör ändra om och utveckla förskolan vidare. Enkäten är ett bra sätt för 
föräldrarna att få inflytande i förskolan, om de väljer att svara på enkäten. Dock har vi i mitt 
arbetslag stött på ett problem med enkäterna. Det är när föräldrar kommit med förslag och 
önskemål som vi inte riktigt förstår och då kan vi inte återkoppla till föräldern som skrivit detta 
då enkäterna är anonyma. Det är lite synd, för vissa frågor har sållats bort på grund av detta och 
då tar vi ju faktiskt ifrån föräldrarna sin möjlighet till inflytande (Förskollärare 4). 

4.2.2 Barnskötarna svarar  

Här följer barnskötarnas svar från intervjuerna angående metoder för föräldrars 
inflytande.  

Daglig kontakt 

Vid den dagliga kontakten, under lämning och hämtning, ges ibland muntliga förslag 
från föräldrar som tas tillvara på beroende på vad det är, svarar respondenterna.  

Personligen så har jag utvecklats på så sätt att jag lärt mig. När jag började hade jag ingen 
erfarenhet alls av föräldrasamverkan och förstod kanske inte riktigt vad det innebar. “Hej och 
hejdå, det har varit en bra dag” tänkte jag skulle räcka vid hämtningarna, men har idag en 
annan förståelse för att det inte täcker upp allt som faktiskt har hänt under dagen. Föräldrarna 
vill veta mer om verksamheten och har ofta egna idéer som vi i personalen kan ta med till 
verksamheten. Föräldrarna ser på förskolan på ett annat sätt än vad jag gör. De kanske tror att 
vi kan göra allt de önskar, när vi inte alltid kan det (Barnskötare 1). 

Möten 

Även barnskötarna nämnde olika typer av mötesformer för inflytande och därför har 
vi delat upp resultatet i de olika mötesformerna. 

Inskolning 

Vi skapar kontakt med alla föräldrar redan från start. Vi är tydliga med vilka vi är och vad vi 
arbetar mot i förskolan, försöker informera föräldrarna mycket och vara öppna för frågor från 
dem (Barnskötare 2). 
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Utvecklingssamtal 

Barnskötarna beskriver att utvecklingssamtalen används till en metod för inflytande.  

Ibland kommer föräldrar med idéer och förslag under utvecklingssamtalen och om det är 
möjligt används det i verksamheten (Barnskötare 2).  
 

Föräldramöten 

Under föräldramötena är det vissa föräldrar som ofta är med och vill påverka verksamheten, 
medan andra är mindre engagerade (Barnskötare 1). 

En av barnskötarna hävdar att hen märkt att samtalen mellan föräldrarna har 
påverkat föräldrar som tidigare varit mindre engagerade till att komma med mer 
förslag på förändring. 

Jag tror att det beror på att föräldrarna tillsammans känner sig trygga i att inte ha så mycket 
kunskap samt att de delar samma modersmål, som inte är svenska. När de då sitter tillsammans 
och har en dialog med oss personal, blir kunskapsskillnaderna inte så tydliga vilket kanske 
underlättar för dem som inte känner sig så säkra i att våga ”säga ifrån” (Barnskötare 1). 

Områdesråd 

Områdesrådet är en metod för att ge föräldrarna inflytande i verksamheten, beskriver 
barnskötarna. Dock beroende på hur föräldrarna väljer att agera, menar en 
banskötare. 

 
Möjlighet till inflytande beror på om föräldern visar intresse eller ej och vill förändra 
(Barnskötare 2). 
 

Enkät 

Andra forum för inflytande, som barnskötarna redogör för, är enkäter. De skickar ut 
enkäter till föräldrarna där de får svara på frågor om verksamheten. Om det är något 
de är mindre nöjda med och vill lämna förslag på ändring finns den möjligheten.  

Responsen från föräldrarna är blandad. Vissa vill inte påverka verksamheten, medan andra är 
väldigt engagerade (Barnskötare 1). 

4.2.3 Föräldrarna svarar  

Här följer föräldrarnas svar från intervjuerna angående vilka metoder för 
inflytande de ges.  

Daglig kontakt 

En förälder beskriver sitt inflytande i den ständiga dialogen med förskolan, där 
önskemål kan tas tillvara på och användas i praktiken.  

De erfarenheter jag har av samverkan är föräldramöten, enskilda utvecklingssamtal och inte att 
glömma den samverkan som sker dagligen vid hämtning och lämning. Jag har också möjlighet 
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till samverkan med pedagogerna på förskolan via den app som de använder. Där kan jag tycka 
till om aktiviteterna som förskolan har samt föra samtal med alla pedagoger på en avdelning 
eller enskilda samtal med en pedagog (Förälder 7). 

Hittills har jag upplevt att verksamheten är villig att samarbeta med mig vad det gäller till 
exempel planering av aktiviteter. Pedagogerna bruka fråga oss (mig och pappan) vad vår dotter 
gillar att göra hemma för att sedan kunna planera aktiviteter utifrån hennes intressen (Förälder 
3). 

Möten 

Föräldrarna ansåg att de gavs möjlighet till inflytande genom utvecklingssamtal, 
föräldraråd, föräldramöten, enkäter, öppet hus samt genom den såkallade 
”trygghetsvandringen”. Vid föräldramötena ges föräldrarna rum för diskussion och 
personalen lyssnar in och försöker bemöta de önskemål som kommer fram i 
diskussionen. 

Jag tror att många föräldrar inte är så bra informerade eller medvetna om att de har mycket 
inflytande i förskolan. Kanske borde personalen ge bättre information samt planera in mer 
samtal där pedagoger och föräldrar har möjlighet att diskutera saker tillsammans (Förälder 2).  

Under ”trygghetsvandringarna” får föräldrarna titta på inomhus- och 
utomhusmiljöerna och de ges utrymme att uttrycka sina åsikter om dessa. Är det 
något som flera föräldrar känner sig tveksamma eller frågande inför brukar det leda 
till förändring, beskriver en förälder. En annan förälder hävdar att det är ett bra sätt 
att påverka sitt barns tillvaro på.  

När förskolan bjuder in till öppet hus eller grupputvecklingssamtal har de möjlighet 
att påverka, nämner majoriteten av respondenterna. Ofta är förskolechefen med 
under sådana kvällar, och det tycker en förälder är viktigt. Är det fler föräldrar som är 
engagerade kan de tillsammans starta en föräldragrupp där de håller i gruppsamtal 
med de andra föräldrarna, menar hen. En förälder anser att hen kan vara med och 
påverka barnets miljö mer än den pedagogiska verksamheten.  

Fördelarna med att vara delaktig och på så sätt ha inflytande i sitt barns förskola är att man kan 
påverka utformningen av aktiviteterna eller pedagogiken som hålls. Exempelvis kan jag då 
påverka om jag vill att mitt barn skall få mer matematik eller svenska i förskolan för att redan då 
kunna utveckla områden där jag ser att mitt barn behöver lite extra stöd. Jag som förälder 
känner mig nöjd med det inflytandet då jag blir mer delaktig i mitt barns vardag på detta sätt 
(Förälder 7). 

Enkäter  

En förälder beskriver att hen ges möjlighet till via den anonyma enkät som besvaras 
varje år. 

Jag ges möjlighet till inflytande på förskolan. Dels genom att de frågar efter min åsikt direkt via 
föräldramöten samt utvecklingssamtal. Jag ges även möjlighet till detta via den anonyma enkät 
som vi fyller i varje år (Förälder 2).  

Möjligheterna till inflytande skulle kunna bli större genom att vi föräldrar får hem enkäter 
oftare där vi ges möjlighet till inflytande och där skulle man kunna välja på att vara anonym 



 24 

eller inte. Det tror jag skulle vara ett bra sätt för pedagogerna att få fler idéer och synvinklar från 
oss föräldrar (Förälder 6). 

5 Diskussion och analys  

Nedanför presenteras en resultatdiskussion och analys. Därefter följer 
metoddiskussion, sammanfattning, relevans för förskolläraryrket samt vidare 
forskning.  

5.1 Resultatdiskussion och analys  

Resultatet visar att förskollärarna och barnskötarna arbetar med liknande metoder 
för delaktighet och inflytande. Vissa av förskollärarna och barnskötarna använder sig 
av utökade metoder, men alla grundar sig i samma metoder vilket är de digitala 
plattformarna, den dagliga kontakten, möten och enkäter. Vi tolkar det som att det 
beror på att de olika professionerna arbetar utifrån samma styrdokument då det i 
dessa står att förskolan ska erbjuda föräldrarna möjlighet till delaktighet och 
inflytande genom bland annat de olika mötesformerna som personalen berättar om. 
Förskollärarna i studien kunde ge mer information om metoderna för delaktighet och 
inflytande jämfört med barnskötarna, vilket kan kopplas till läroplanens 
ansvarsområden. Det sociokulturella perspektivet genomsyrar vårt resultat då 
respondenterna hela tiden återkopplar till samspel, kommunikation och kreativitet 
genom att beskriva de olika metoderna för samverkan och hur dessa måste anpassas 
utefter de enskilda individerna (Säljö, 2000 & Strandberg, 2017).  

I förskolan arbetar man i arbetslag där olikheter och erfarenheter blandas och 
tillsammans samarbetar för att bilda ett arbetssätt (Säljö, 2000). Inskolning, 
utvecklingssamtal och föräldramöten är ”standardmöten” i förskolan som alla arbetar 
med (Skolverket, 2016 och Skollagen, 2018), vilket som sagt visar sig i vårt resultat då 
alla nämner dessa mötesformer som metoder för delaktighet och inflytande. 
Förskollärarna har det övergripande ansvaret för att föräldrarna ska få en god 
introduktion (inskolning), de ansvarar för utvecklingssamtalets innehåll, utformning 
och genomförande samt ansvarar för att föräldrarna ska göras delaktiga i 
verksamheten (föräldramötet och områdesrådet). Detta kunde vi som sagt se då 
förskollärarna beskrev dessa metoder mer än barnskötarna. Vi tolkar det som att 
förskollärarna har ett annat perspektiv på de olika metoderna, hur dessa kan 
utvecklas och anpassas (Strandberg, 2017), och därför kan analysera dem mer än 
barnskötarna. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står det att arbetslaget, 
där vi räknar in barnskötarna, ska känna ansvar för att utveckla en tillitsfull relation 
med föräldrarna vilket de gör genom de digitala plattformarna och den dagliga 
kontakten som barnskötarna la störst vikt vid i resultatet, vilket vi kopplar tillbaks till 
vikten av samspel och kommunikation (Säljö, 2000).  

Flertal av våra förskollärare som arbetar i ett socioekonomiskt “svagt” område 
benämner att föräldrar inte dyker upp på föräldramöten, men att de kommer på 
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andra tillställningar som föräldrakvällar. Förskollärarna benämner språksvårighet 
som å andra sidan kan vara lätt löst med en tolk, vilket vi kommer in på senare i 
diskussionen, men de visar på en förståelse för språkets betydelse (Säljö, 2000). Kan 
det bero på, som Niss & Söderström (2015) beskriver, att föräldrar behöver få en 
grundläggande kunskap för förskolans uppdrag och att dessa föräldrar inte har fått 
det från start? Eller beror problematiken på att personalen behöver utgå mer från 
föräldrarnas perspektiv? Även här framkommer kreativitetens betydelse då ett sätt 
inte fungerar för alla (Strandberg, 2017). Personalen har kunskap och erfarenhet 
kring verksamheten vilket föräldrarna kanske inte har. Därför blir det viktigt att 
personalen utgår ifrån varje förälder när metoder för delaktighet och inflytande 
skapas. Detta för att varje enskild individ ska ges metoder som passar dem, då syftet 
med föräldrasamverkan bör vara att förskola och hem tillsammans arbetar för 
barnets bästa (Vuorinen, 2018).  

Harju & Tallberg Broman (2013) beskriver att en del föräldrar känner sig maktlösa på 
grund av klasskillnader. De kan känna sig utanför i samhället i och med detta, 
språkbrist eller brist på kunskap om, i det här fallet, förskolans verksamhet. Om 
förskolepersonalen agerar på ett sätt som stärker dessa föreställningar genom att 
prata med föräldrarna på ett förminskande sätt med ord som föräldrarna inte förstår, 
hjälper inte det föräldrarna att komma in i delaktigheten. Konsekvensen av detta 
bidrar till att möjligheten för att utöva inflytande minskar, vilket är något som 
personalen i verksamheten ska arbeta mot (a.a., 2013).  I det sociokulturella 
perspektivet strävar man efter samspelet där kommunikationen är en central del 
(Strandberg, 2017). Enligt resultatet från föräldrarna tolkar vi det som att personalen 
lyckas med detta, men det resultat vi fått från förskollärarna och barnskötarna tyder 
på att arbetet går att utveckla vidare. Föräldrarna i verksamheten förväntas ha 
förståelse för sina barn, verksamheten och samhället i stort, samtidigt som de 
förväntas kunna ställa krav tillbaks (Vuorinen, 2010). Detta innebär att föräldrarna 
bär på höga förväntningar som, enligt vår tolkning, kan vara svåra att axla själv. På 
grund av dessa höga krav kan föräldrarna bli osäkra i sin roll i verksamheten (a.a., 
2010) och då bör personalen stötta föräldrarna och visa på att de gör detta 
tillsammans (Strandberg, 2017). Detta menar även Lewin & Luckin (2010) då de 
anser att personalen ska ta hänsyn till föräldrarnas situation.  

Användandet av digitala plattformar är positivt laddat från föräldrarnas håll i vår 
studie. De upplever det som ett bra komplement i föräldrasamverkan. Ifall våra 
föräldrars positiva syn på digitala plattformar beror på att de arbetar och studerar 
eller att de kan svenska, vet vi inte. Det kan bero på att de uppskattar att få 
information i mobilen som de kan välja att läsa hemma istället för att få det muntligt i 
hallen, vilket vi kan koppla till det sociokulturella perspektivet och kreativiteten 
(Strandberg, 2017). Eller så kan det bero på att förskolorna anpassat de digitala 
plattformarna utefter ett generellt antagande att alla kan svenska, vilket passar våra 
intervjuföräldrar bra.  Syftet med de digitala plattformarna bör tydliggöras för 
föräldrarna vilket underlättar för deras förståelse för plattformens betydelse (Lewin & 
Luckin, 2010). Vi antar att föräldrarnas ökade förståelse för de digitala plattformarna 
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kan bidra till att de blir mer engagerade i verksamheten och deras barns utveckling 
och lärande. Vi kan konstatera att de digitala plattformarna är bra metoder för att 
göra föräldrarna delaktiga, samt att de kan ges möjlighet till inflytande via dessa, 
men det beror på hur förskolorna använder sina plattformar. Tekniken kan involvera 
föräldrarna i verksamheten och ge dem insyn i förskolan vilket bidrar till en 
förståelse av verksamheten (Lewin & Luckin, 2010). Å andra sidan tolkar vi att de 
digitala plattformarna kan innebära en risk för att personalen glömmer bort vikten av 
de fysiska metoderna för delaktighet och inflytande, så som den dagliga kontakten 
eller föräldramöten. En annan risk med digitaliseringen av föräldrasamverkan är att 
alla föräldrar inte engagerar sig i de digitala plattformarna och inläggen står olästa. 
Detta har våra förskollärare och barnskötare berättat om vid intervjuerna, att de 
upplever en problematik i att alla föräldrar inte läser det som läggs upp.  

 
En annan fråga är om personalen tar hänsyn till den enskilda föräldern eller tänker 
de generellt? Om personalen utgår från sitt perspektiv kanske de tänker att “ja, vi har 
skickat ut veckobrev till alla så alla föräldrar görs delaktiga”, medan en förälder ser på 
det annorlunda. Vi tolkar det som att om föräldern som inte kan svenska, men enbart 
får veckobrev på svenska, gör att föräldern inte blir delaktig utifrån sina 
förutsättningar. Personalen kan välja att vara kreativ (Strandberg, 2017), och ändra 
om så att veckobrevet skickas ut och kan läsas av alla föräldrar genom att skriva det 
på olika språk. Vi tror att detta kan vara ett ekonomiskt problem då tolk kanske inte 
är aktuellt för varje veckobrev, men om en översättning i Google Translate blir läsligt, 
om än inte korrekt, så är det bättre än ingenting, anser vi. Den dagliga kontakten 
nämns flera gånger under intervjuerna som metod för både delaktighet och 
inflytande, vilket vi har med i vår resultatdel. Information om barnet byts, både från 
föräldrars och personals håll. Den typ av information är viktig att båda parter delar 
med sig av för att det ska bli bra för barnen och för att föräldrarna ska bli delaktiga i 
verksamheten (Sandberg & Vuorinen, 2007). Under den dagliga kontakten utbyts 
information där personal och föräldrar samspelar med varandra, vilket Säljö (2000) 
också skriver om som en viktig del i samspelet. 
 
En av barnskötarna i studien lyfter sin professionsutveckling och beskriver hur hens 
tankegång kring den dagliga kontakten med föräldrarna har förändrats. Från att 
tidigare ha trott att det “räcker” med att säga “[...] Hej och hejdå, det har varit en bra 
dag [...]” till att barnskötaren säger “[...] idag en annan förståelse för att det inte 
täcker upp allt som faktiskt har hänt under dagen. Vi tolkar det som att barnskötaren 
fördjupad förståelse för den kommunikativa betydelsen och vikten av att samspela 
med föräldrarna (Säljö, 2000). Föräldrarna vill veta mer om verksamheten och har 
ofta egna idéer som vi i personalen kan ta med till verksamheten. Föräldrarna ser på 
förskolan på ett annat sätt än vad jag gör. De kanske tror att vi kan göra allt de 
önskar, när vi inte alltid kan det. [...]”. Enligt vår tolkning har barnskötarens 
förståelse för samspelet och relationen ökat (Strandberg, 2017). Niss & Söderström 
(2015) beskriver att den dagliga kontakten är den viktigaste delen i samverkan mellan 
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hem och förskola. Vi tyder att barnskötaren genom detta visar en fördjupad förståelse 
för det.  

Barnskötarna återger att föräldrar kan vara stressade vid lämning och hämtning. 
Personalen kan då återkoppla via de digitala plattformarna, vilket vi beskrivit 
tidigare. Det tolkar vi som att barnskötarna agerar på ett kreativt sätt i och med att de 
är flexibla i sitt arbetssätt, vilket är en del i det sociokulturella perspektivet 
(Strandberg, 2017). Personalen omgrupperar sitt informationsgivande och hittar nya 
sätt för informationen att nå föräldrarna (a.a., 2017). Trots att samtalen ibland blir 
korta i hallen leder de till en fördjupad relation och att bandet stärks mellan personal 
och föräldrar (Niss & Söderström, 2015). Genom kommunikation byter människor 
kunskap med varandra (Säljö, 2000), vilket båda barnskötarna i studien beskriver vid 
den dagliga kontakten.  

Som vi beskriver i resultatet har majoriteten av alla respondenter nämnt inskolning, 
utvecklingssamtal, föräldramöten och enkäter. Föräldrarna berättade även om olika 
tillställningar som metod för delaktighet och inflytande. Utvecklingssamtalen och 
föräldramöten är sätt för att få inflytande, menar respondenterna, vilket även 
Markström & Simonsson (2013) belyser. Under dessa möten ges föräldrarna möjlighet 
till att påverka sitt barns utveckling. 

Under inskolningen påbörjas relationen mellan förskola och hem. Enligt 
styrdokumenten ska varje förälder få en god start i verksamheten (Skolverket, 2016), 
vilket förskollärarna själva beskriver som en viktig del för den framtida relationen 
mellan föräldrar och personal. Samspelet och kommunikationen är grundpelare i det 
sociokulturella perspektivet (Strandberg, 2017) och respondenterna visar en 
medvetenhet om detta då de beskriver sina metoder för delaktighet och vikten av att 
samspela med föräldrarna. Deras svar överensstämmer med styrdokumenten och den 
tidigare forskning vi använt oss av i studien. Engdahl (2012) lyfter olika metoder för 
inskolning, där den centrala delen är att göra föräldrarna trygga. Föräldrarnas 
trygghet och vikten av att de får ta del av andra föräldrars erfarenheter, lyfter 
Ljunggren (2018) som en viktig del i föräldrasamverkan. Engdahl (2012) belyser även 
utvärderingen av inskolningen som en viktig del då det bidrar till den fortsatta 
utvecklingen av inskolningen och föräldrasamverkan. En av förskollärarna i studien 
berättar om gruppinskolning där flera föräldrar och barn skolas in samtidigt.  
 

Gruppinskolning är bra för då får föräldrarna prata med varandra ifall de är nervösa inför 
förskolan, särskilt om det är första barnet (Förskollärare 4).  
 

Detta motiverar förskolläraren med att de i arbetslaget vill skapa en trygghet i den nya 
gruppen, vilket även Harju & Tallberg Broman (2013) skriver om. De menar att 
föräldrar kan ta del av varandras tankar och erfarenheter, vilket i sin tur leder till en 
trygghet för dem (a.a., 2013) vilket vi instämmer i. Samspelet är, som Strandberg 
(2017) beskriver, ett sätt för lärande och utveckling, vilket vi tolkar det som att 
föräldrarna får genom detta arbetssätt. Detta kunde vi se i ett annat resultat och vi 
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tolkar det som att detta går att implementera även i denna situation. Detta då 
föräldrarna känner trygghet i varandra och sin kunskap, utan känna att deras kunskap 
inte matchar förskolepersonalens. Vi tycker oss kunna utläsa att det inte handlar om 
att jämföra kunskap utan att dela med sig av den, så att både föräldrar och 
förskolepersonalen utvecklas och lär tillsammans.  

Sandberg & Vuorinen (2007) beskriver enkäter som en vanlig metod för att ge 
föräldrar inflytande i verksamheten, vilket kommer in på den sista metoden för 
delaktighet och inflytande som alla tre respondentgrupper benämnt. Ifall svaren 
sedan leder till inflytande beror på vad personalen gör med resultatet (Säljö, 2000). 
Förskollärarna lyfter att det går att använda enkäterna som en 
verksamhetsutveckling. Föräldrarnas enkätsvar diskuteras i arbetslaget, berättar en 
av förskollärarna i vår studie. Diskussionerna syftar till att föräldrarnas svar leder till 
förändring.  

Möjligheterna till inflytande skulle kunna bli större genom att vi föräldrar får hem enkäter 
oftare där vi ges möjlighet till inflytande och där skulle man kunna välja på att vara anonym 
eller inte. Det tror jag skulle vara ett bra sätt för pedagogerna att få fler idéer och synvinklar från 
oss föräldrar (Förälder 6).  

Vi kunde se att några mötesformer stack ut i resultaten och hade anpassats efter 
behov (Säljö, 2000). Respondenter från en av städerna berättade, som tidigare 
nämnts, om områdesråd. Med hjälp av områdesråd kan föräldrarnas synpunkter tas 
upp med politiker, betonar respondenterna. Pihlgren (2017) lyfter samråd och att 
föräldrarna ska erbjudas ett deltagande vilket vi tolkar det som att föräldrarna ges 
möjlighet till under dessa möten. Om personalen istället brister i att erbjuda 
föräldrarna möjlighet för inflytande kan det bidra till att föräldrarna tappar intresset, 
men de har rätt till att erbjudas möjlighet till inflytande under sina barns utbildning 
och därmed ska personalen möjliggöra för inflytande på flera sätt (Pihlgren, 2017). 
Detta kan vi uttyda att personalen gör när de bjuder in föräldrarna till områdesråden. 
Om föräldrarnas önskemål leder till förändring vet vi inte, men områdesråden kan 
förstås vara ytterligare en metod för inflytande (Sandberg & Vuorinen, 2007). 

En annan metod som stack ut och bara användes på en förälders förskola var 
gruppsamtal. Det gruppsamtalet som beskrivs är en metod där förskolan erbjuder 
föräldrarna delaktighet på ett fördjupat plan. De får tillsammans med de andra 
föräldrarna inblick i förskolans verksamhetstänkande när de får diskutera kring olika 
ämnen som rör verksamheten. Här ges föräldrarna möjlighet att, med sina olika 
erfarenheter och åsikter, tillsammans bidra till utveckling (Strandberg, 2017). 
Personalen ansvarar för att göra föräldrarna delaktiga i verksamheten som sedan 
bidrar till att föräldrarna kan vara med och påverka utifrån deras intresse och 
förutsättningar (Sandberg & Vuorinen, 2007), vilket vi anser att personalen “lyckas” 
med genom dessa gruppsamtal då varje individs erfarenheter är olikt den andres och 
det är viktigt att ha en förståelse för det i samspelet (Strandberg, 2017). Genom allas 
olika erfarenheter kommer kunskap. Den kunskapen får alla ta del och dela med sig 
av under gruppsamtalen i verksamheten (Säljö, 2000).  
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Dessa utstickande metoder tycker vi är tydliga komplement i arbetet med att 
möjliggöra delaktighet och inflytande för föräldrar, men man kan fundera på om det 
blir problematiskt då detta inte sker i alla förskolor i vår studie. Enligt förskolans 
styrdokument ska alla förskolor vara likvärdiga (Skolverket, 2016 och Skollagen, 
2018). Man kan fråga sig om så är fallet då förskolorna i vår studie inte erbjuder 
samma likvärdiga metoder för delaktighet och inflytande, vilket motsäger 
styrdokumenten. Dock erbjuds som sagt alla föräldrar metoder för delaktighet och 
inflytande, men det skiljer sig åt från förskola till förskola. Värt att fundera på är om 
det finns en lösning på problemet då alla förskolor har olika förutsättningar. Vi 
menar att dessa förutsättningar dels kan bero på personalens olika erfarenheter och 
kunskaper samt förskolans ekonomiska förutsättningar.  

Dock kan två olika förskolor, med olika metoder och förutsättningar, vara likvärdiga 
ändå, då det inte går att mäta likvärdigheten enbart utifrån metoderna. På grund av 
att vår studie inte har undersökt denna problematik kan vi inte ge ett svar på detta, 
men vi tycker att det är viktigt att ha med sig den tankegången i framtida arbete. En 
önskan vore att alla förskolor runt om i landet kunde mötas, exempelvis genom 
digitala plattformar, och tillsammans samverka och byta kunskap (Strandberg, 2017). 
Detta tror vi kan bidra till en mer likvärdig förskola då idéerna sprids över hela landet 
istället för att kanske enbart en kommun utbyter idéer förskolor emellan.  

5.2 Metoddiskussion 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer i studien, vilket till en början 
fungerade. Alla intervjutillfällen gick som planerat och transkriberingen av materialet 
gick som förväntat. Det var sen när vi skulle påbörja resultatet och såg till studiens 
syfte och frågeställningar, som vi insåg att vi fått svar på mer än vi från början 
planerat. Där ställdes vi för ett problem och fick tänka om. Ville vi ändra vårt 
grundsyfte eller behålla det och avstå från intressant information som intervjuerna 
gav? Vi valde att utgå från det syfte vi hade från början för att vi redan skrivit klart 
bakgrunden och tidigare forskning, där vi utgått från föräldrars delaktighet och 
inflytande. Om vi hade haft mer tid hade vi kunnat utöka arbetet och fått med mer av 
intervjusvaren, men vi valde att fokusera på det som vi ansåg relevant för vår studie. 
Hade vi gjort om arbetet idag hade vi ändrat om intervjufrågorna och varit noga med 
att anpassa frågorna efter syftet.  

Trovärdighet är en viktig del i studier (Allwood & Erikson, 2010) och vi anser att vår 
studie är trovärdig då vårt resultat utgår från vår frågeställning och intervjusvaren, 
trots att vi som tidigare nämnt inte använt allt resultat från intervjuerna. Vi har även 
använt oss av citat i studien som kommer direkt från respondenterna. Detta för att 
tydliggöra respondenternas svar, vilket vi anser bidrar till studiens trovärdighet. All 
forskning vi använt oss av är kopplat till syftet för att det ska vara relevant för 
studien.  
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Tyvärr har vi bara med två barnskötare i resultatet och på grund av avhopp sent in i 
arbetet hann vi inte ordna nya barnskötare till intervjuerna då tiden inte räckte till. 
Föräldrarna i studien är har alla en ”högre” socioekonomisk status och är 
svensktalande. Detta har möjligtvis påverkat vårt resultat jämfört med om vi hade 
haft respondenter med ‘’lägre’’ socioekonomisk status samt om de inte varit 
svensktalande. Det var svårt att nå dessa föräldrar då vi inte har kontakt med någon 
med dessa förutsättningar, men vi är medvetna om att resultatet kunde blivit 
annorlunda under andra förutsättningar. Vårt resultat hade eventuellt sett 
annorlunda ut ifall vi inte hade haft avhopp från barnskötare samt om variationen av 
respondenterna varit större. Det vill säga fler barnskötare, förskollärare samt 
föräldrar med annan erfarenhet, ålder, kön och om föräldrarna är nyanlända eller ej. 
Anledningen till att vi inte fokuserade på kön i denna studie var för att vi ville se hur 
arbetet ser ut utifrån personalens utbildning och inte kön, detsamma gäller 
föräldrarna där vi fokuserade på hur deras erfarenhet av barn i förskolan såg ut och 
inte vilket kön de hade.  

Vi är förstås medvetna om svårigheterna att generalisera resultaten då antalet 
respondenter är begränsat.  

5.3 Sammanfattning  

Genom vår studie har vi kommit fram till att föräldrasamverkan upplevs som en 
viktig del i förskolan, av alla respondenter. Detta då föräldrarna kan bidra till 
verksamheten. De slutsatser vi kan dra är att metoderna för delaktighet och 
inflytande är bland annat digitala plattformar, daglig kontakt, inskolning, 
utvecklingssamtal, föräldramöten, enkäter och tillställningar. Dessa finns i de flesta 
förskolorna och de bidrar till att föräldrarna ges möjlighet till delaktighet och 
inflytande. Under studiens gång har vi sett att förskolorna kan erbjuda föräldrarna 
många olika metoder för delaktighet och inflytande, men det är föräldern som har 
makten att avgöra om hen vill bli delaktig och utöva inflytande i förskolans 
verksamhet. Dock är det avgörande på vilket sätt personalen i förskolan arbetar för 
att engagera föräldrarna i verksamheten då en förståelse för förskolans verksamhet 
och syfte bidrar till intresset för verksamheten hos föräldrarna. Vi upplevde 
föräldrarna i vår studie som engagerade i förskolans verksamhet. De ansåg att 
samverkan är i hög grad viktig i förskolan. De verkade, enligt vår uttolkning, ha en 
god insyn i verksamhetens syfte vilket underlättade för dem att bli delaktiga i och ha 
inflytande i förskolans verksamhet.  

5.4 Relevans för förskolläraryrket 

Föräldrasamverkan är en del av förskolläraryrket och det finns med som mål i 
förskolans styrdokument. Förskolepersonalen ska ge föräldrarna möjlighet till 
delaktighet och inflytande i verksamheten. Därför anser vi att studien varit relevant 
för vår kommande yrkesroll, då vi utvecklat vår kunskap om ämnet. Dagligen möter 
man föräldrar som ‘’kräver’’ olika och det är viktigt att bemöta varje enskild individ 
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utifrån dess förutsättningar. Det finns ett flertal olika metoder för föräldrars 
delaktighet och inflytande, men för att metoderna ska leda till deras syfte måste vi 
som förskollärare arbeta för det. Föräldrarna kan ges förutsättningar för delaktighet 
och inflytande, men det räcker inte alltid med att förse dem med metoderna och 
sedan förvänta sig att man som personal gjort sitt. Föräldrasamverkan kräver att man 
är kreativ och flexibel i arbetet så att alla får en rättvis delaktighet och möjlighet till 
inflytande. Arbetet får aldrig stanna av och syftet med föräldrasamverkan måste 
hållas central.  

5.5 Vidare forskning  

Under arbetet med studien har intresset för föräldrasamverkan blivit större, trots att 
vi redan innan hade ett stort intresse för det. Föräldrasamverkan är relevant för 
förskolläraryrket då man dagligen möter olika föräldrar med olika erfarenheter och 
förutsättningar. Det är viktigt att personalen har kompetens i hur arbetet med 
föräldrarna utövas på ett sätt som gynnar och utvecklar verksamheten samt 
relationen mellan förskola och hem.  

Något vi upptäckt under arbetets gång är problematiken kring styrdokumentens 
ambition jämfört med samhällets förutsättningar. Förskolepersonalen ska utöka 
föräldrarnas insyn och möjlighet för påverkan i verksamheten, men samhället ser 
annorlunda ut idag och många familjer har kanske inte tid eller intresse att sätta sig 
in i verksamheten så som styrdokumenten kanske önskar. 

En annan styrning som vi önskat upptäckt tidigare i arbetet är skillnaden på 
socioekonomiskt “svaga” och “starka” områden. Detta har kommit fram i intervjuerna 
med förskolepersonalen, men på grund av att detta inte var vad vi från början ville 
undersöka hade vi inte möjlighet att utveckla arbetet vidare utifrån dessa nya spår. 
Men om vi gjort ett nytt arbete idag hade vi fokuserat på detta ämne för vi är 
intresserade av vad dessa åsikter grundar sig i.  
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Bilaga 1: Missivbrev 

Hej! 

Vi studerar till förskollärare på Mälardalens Högskola i Västerås, och ska nu skriva 
vårt examensarbete. Vi har valt att rikta in oss på föräldrasamverkan med inriktning 
på föräldrars möjlighet till delaktighet och inflytande. 

Syftet med studien är att ta reda på hur föräldrar ges möjlighet till delaktighet och 
inflytande i förskolans verksamhet.  

Under detta arbete kommer vi att använda oss av litteratur, forskning, personals och 
föräldrars kunskap. Det är ni med inblick i förskolans verksamhet som har kunskap 
om hur verkligheten ser ut hos er och därför ser vi er som värdefulla för denna studie 
och för oss i vår framtida yrkesroll då vi anser att föräldrasamverkan är en viktig del i 
vårt yrke. I förskolans läroplan står det att föräldrar ska ges möjlighet till delaktighet 
och inflytande, och därför vill vi studera hur detta ser ut i praktiken.  

Om ni vill delta kommer vi att ha ett intervjutillfälle på cirka 30 minuter. Ni kommer 
att vara anonyma, er medverkan är frivillig och ni får när som helst avbryta utan 
motivering. Resultatet kommer enbart att användas till detta arbete och hanteras 
enbart av oss. Intervjuerna raderas efter färdig transkribering.  

Alla medverkande får ta del av arbetet när det är klart. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs 
ut på databasen Diva.  
 

Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss!  
 

Med vänliga hälsningar, 

Daniela Petrovic, dpc16001@student.mdh.se 

Linda Andersson, lan16006@student.mdh.se 

Handledare: Bengt Nilsson, bengt.nilsson@hig.se 
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Bilaga 2: Intervju med förskolepersonal  

- Vad tycker du är föräldrasamverkan? Ge gärna konkreta exempel.  

- Vilka erfarenheter har du av föräldrasamverkan? Ge gärna konkreta exempel. 

- Hur arbetar ni för att nå varje förälder? 

• Hur gjorde ni innan? Både personlig- och verksamhetsutveckling.  
 

- Hur arbetar du/ditt arbetslag med att göra föräldrarna delaktiga i förskolans 
verksamhet? 

• Vilka metoder använder ni? 
• Vilken respons har ni fått från föräldrarna?  
• Hur arbetar ni regelbundet med att göra föräldrarna delaktiga i 

verksamheten?  
 
- Hur ger du/ditt arbetslag föräldrarna möjlighet till inflytande i verksamheten?  

• Vilka olika metoder för inflytande arbetar ni med? 
• Hur använder föräldrarna sitt inflytande? 

 

- Vad är fördelarna med föräldrars delaktighet och inflytande i förskolans 
verksamhet? 

- Finns det nackdelar med föräldrars delaktighet och inflytande i förskolans 
verksamhet?  

- Är det faktorer som påverkar ert arbete med att möjliggöra delaktighet och 
inflytande för föräldrarna?  

- Har du något annat du vill tillägga?  
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Bilaga 3: Intervju med föräldrar 

- Vad betyder föräldrasamverkan för dig? 

- Vilka erfarenheter har du av föräldrasamverkan i förskolan? Ge gärna konkreta 
exempel. 

- Hur görs du delaktig i verksamheten på ditt barns förskola? 

• Hur kan din delaktighet i verksamheten utvecklas?  
 

- Hur ges du möjlighet till inflytande i verksamheten på ditt barns förskola? Ge gärna 
konkreta exempel. 

• Hur kan möjligheterna till inflytande utvecklas?  
 

- Vad är fördelarna med föräldrars delaktighet och inflytande i förskolans 
verksamhet? 

- Finns det nackdelar med föräldrars delaktighet och inflytande i förskolans 
verksamhet?  

- Har du något annat du vill tillägga? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


