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Denna studie syftar till att synliggöra föräldrars syn på olika samverkansformer 

inom förskolan med fokus på föräldrainflytande. Ett kvalitativt angreppssätt har 

använts för att genomföra studien. Resultatet visar att föräldrar med annat 

modersmål än svenska upplever utmaningar med att ha inflytande om regler 

och rutiner på grund av språkliga och kulturella skillnader. Mammor känner sig 

mer inkluderade i barnens utbildning och känner fler möjligheter till att ha 

inflytande än pappor. Föräldrarna vill ha inflytande i barnens utbildning till viss 

del men genom olika samverkansformer. Vilka samverkansformer de föredrar 

kan relateras till personlighet. En viss maktstruktur finns och strukturen har 

betydelse för föräldrarnas inflytande. Studien är tolkad utifrån Foucaults 

maktperspektiv. Enligt Foucault är det utformandet av rutiner, förutbestämda 

regler och normer som skapar maktrelationer. Slutsatsen är att föräldrars 

personlighet, kön och modersmål samt styrkan i relationer är betydande för 

deras möjlighet till inflytande.  

__________________________________________________ 

Nyckelord: Föräldrar, samverkansformer, förskola, föräldrainflytande. 
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1 Inledning      

Läroplanen för förskolan uttrycker att “Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en 

tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen” (Skolverket, 2018, s.17). Vidare 

lyfter läroplanen för förskolan att “Arbetslaget ska vara tydliga i fråga om mål och 

innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavarnas 

möjligheter till inflytande” (Skolverket, 2018, s.17). En utbildning med god kvalitet 

för de yngsta barnen består av en samverkan mellan föräldrar och professionella, i 

detta sammanhang en samverkan mellan föräldrar och förskollärare (Beneke & 

Cheatham, 2016). I studien av Hornby och Lafaele (2011) framkommer det att det 

finns forskning om hur föräldrasamverkan kan stärkas utifrån ett förskoledidaktiskt 

perspektiv och hur möjligheter till inflytande kan få utrymme. Det finns dock inte 

forskning i samma utsträckning som innefattar föräldrarnas perspektiv om hur de 

upplever föräldrainflytande genom olika samverkansformer. De belyser nämligen i 

sin studie att föräldrars möjligheter till samverkan med förskolan är begränsad på 

grund av olikheter mellan föräldrar och lärare, sociala faktorer och egenskaper hos 

barnet. Vi har därför valt att studera föräldrars beskrivningar och upplevelser kring 

vilka möjligheter de får till inflytande samt genom vilka samverkansformer detta 

inflytande ges och vilka de önskar. 

 

 

1.1 Syfte      

Syftet med studien är att synliggöra föräldrars syn på samverkansformer i förskolan 

med fokus på föräldrainflytande.   

  

Forskningsfrågor:   

• Hur beskriver föräldrar sina möjligheter till inflytande genom olika 

samverkansformer?  

  

• På vilket sätt beskriver föräldrarna att de vill ha inflytande och genom vilka 

samverkansformer?  
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1.2 Begreppsdefinitioner   

I det här avsnittet kommer vi att definiera begreppen föräldrar, inflytande och 

samverkan då de är återkommande i vår studie. 

Föräldrar - Vårdnadshavare och föräldrar är två begrepp som kan tyckas vara 

likvärdiga men skiljer sig juridiskt. Olsson (2017) beskriver att en förälder till ett barn 

inte behöver vara den som är vårdnadshavare till barnet. Vårdnadshavare är den 

person som har laglig vårdnad om barnet. En förälder kan ha olika rätt till umgänge 

med sitt barn, till exempel kan en förälder ha bedömts vara olämplig enligt dom 

(Olsson, 2017). Enligt 6 kap. 2 § i föräldrabalken (1949:381) har vårdnadshavare 

ansvaret gällande att barnets behov blir tillgodosedda. Enligt 6 kap. 1 § i 

föräldrabalken (1949:381) innefattar behoven barnets personliga förhållanden såsom 

trygghet, omvårdnad och god fostran. Läroplanen för förskolan belyser att det är 

vårdnadshavarna som bland annat har rätt till inflytande och insyn i förskolan 

(Skolverket, 2018). Vårdnadshavares insyn och inflytande bör ses som en självklar 

del i förskolan med tanke på vårdnadshavarens ansvar gällande barnets fostran 

(Skolverket, 2017).  I studien kommer begreppet föräldrar användas eftersom vi 

endast intervjuat biologiska föräldrar som också är vårdnadshavare. 

 

Inflytande - Inflytande beskrivs vara ett sätt för vårdnadshavare att kunna påverka 

barnets utbildning genom att de får möjlighet att uttrycka sina åsikter och idéer 

(Johannesen och Sandvik, 2009; Skolverket, 2017).  

Samverkan - Samverkan definieras som tillfällen som är konstruerade för att kunna 

utbyta kunskaper kring något. Dessa tillfällen ska öka möjligheten för att bygga en 

god relation mellan individer och öppna upp för att kunna samarbeta mellan hemmet 

och förskolan som i sin tur bidrar till att barnens möjligheter till utveckling och 

lärande främjas (Jonsdottir & Nyberg, 2013).   

1.3 Studiens disposition 

Studien är uppdelad i åtta olika avsnitt. I avsnittet bakgrund presenteras tidigare 

forskning, litteratur och styrdokument som handlar om studiens problemområde. I 

det avsnittet presenteras även Foucaults maktperspektiv som studien utgår ifrån. 

Vidare följer avsnittet metod som innefattar en beskrivning av studiens metod och 

argumentation för valet. Avgränsningar i litteratursökning presenteras också i detta 

avsnitt. Vidare innefattas valet av forskningsansats, datainsamlingsmetod, urval, 

dataanalys, studiens kvalitet och etiska aspekter i detta avsnitt. En beskrivning av 

hur genomförandet med studien har fortlöpt presenteras under samma avsnitt. I 

avsnittet resultat redovisas studiens resultat inom tre områden; 1) föräldrars 

möjligheter till inflytande, 2) inflytande genom olika samverkansformer, 3) 

inflytandet påverkas av relationer. I avsnittet analys framförs sedan en analys av 

resultatet. I avsnittet diskussion framförs en diskussion kring resultatet och analysen. 
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Metoddiskussion följer i nästkommande avsnitt. I det avsnittet diskuteras studiens 

olika val samt hur de kan ha påverkat studiens resultat och genomförande. Därefter 

presenteras studiens slutsatser i sista avsnittet. Avslutningsvis presenteras förslag på 

framtida studier som kan vara av relevans för förskolan. 

1.4   Avgränsningar i litteratursökning 

I sökprocessen har databaserna ERIC (ProQuest), ERIC (EBSCOhost) och SwePub 

använts. Vid sökningen av tidigare forskning har en diskussion förts tillsammans 

med en bibliotekarie från Mälardalens högskolas bibliotek i syfte om att hitta 

relevanta sökord för studiens område. För att begränsa antalet träffar under 

sökningarna efter tidigare forskningar har vi endast sökt på artiklar och 

doktorsavhandlingar som är “refereegranskade” eller ”peer reviewed”.  

Vid sökningen i databasen Eric (ProQuest) har vi också begränsat sökningen genom 

att välja artiklar som ligger under “early childhood education”, “kindergarten” och 

“preschool education” under rubriken “education level”. Söksträngar som användes 

var “preschool AND parental involvement”, "inclusive"AND "parent teacher 

cooperation" samt “preschool” AND “home cooperation”. När sökning gjordes i 

databasen ERIC (EBSCOhost) avgränsade vi sökningen genom att söka med en 

avgränsning gällande årtal. Sökningen avgränsades till artiklar som publicerats 

mellan åren 2010 och 2019. Sökorden skrevs i fältet för fri sökning. Följande sökord 

användes i samband med artikelsökningen; "parent*”, "preschool", "partnership", 

“barriers", "parental” samt “involvement”. I databasen SwePub har vi i vår sökning 

avgränsat oss genom att vid ett tillfälle välja endast doktorsavhandlingar som de 

publikationer som ska visas. Sökorden som användes var “föräldrar”, “förskola”, 

“utvecklingssamtal”. 

2 Bakgrund  

I nedanstående avsnitt presenteras förskolans styrdokument om samverkan och 

föräldrarinflytande, tidigare forskning och en litteraturgenomgång. Foucaults 

maktperspektiv som studien utgår ifrån presenteras även i detta avsnitt.  

2.1 Samverkan i förskolans styrdokument 

Skolverket (2018) belyser i förskolans läroplan att vårdnadshavarnas röster ska lyftas 

fram i förskolan. Läroplanen lyfter vidare att det är förskolläraren som ansvarar för 

till exempel utformningen och innehållet i utvecklingssamtalen och undervisningen. 

Hela arbetslaget på förskolan ska ansvara för att utveckla en tillitsfull relation mellan 

vårdnadshavarna och personalen. Förskolans personal ska även se till att 

vårdnadshavarna förstår mål och innehåll som berör deras barns utbildning eftersom 

insyn betraktas som en förutsättning för inflytande. Läroplanen för förskolan 
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beskriver också att det svenska samhället blir allt mer mångkulturellt och att 

förskolan som institution ska vara en kulturell mötesplats där mångfald välkomnas 

(Skolverket, 2018). 

Skolverket (2017) belyser att det är av vikt att vårdnadshavarna får möjlighet till att 

bli inbjudna till och få insyn i förskolans verksamhet för att på så sätt få inflytande 

genom olika former. Det dagliga mötet är viktigt då en insyn i barnens vistelse på 

förskolan och utbildningen kan diskuteras och information kan föras över mellan 

hemmet och förskolan. Förskollärarna ska dock erbjuda flera olika tillfällen där 

föräldrar kan få möjlighet till inflytande.  

2.2 Inflytande 

Eriksson (2004) belyser i sin doktorsavhandling att intresset för relationen mellan 

utbildningen och föräldrar har ökat. Möjligen beroende på att föräldrarna har fått 

mer att säga till om vad gäller barnens utbildning genom till exempel läroplanerna. 

Han belyser att rent generellt vill föräldrarna även ta sig mer plats i barnens 

utbildning. I och med att fokus inom utbildningen har riktats mot det individuella 

barnet, och som ett kollegialt samarbete mellan lärare och föräldrar, har det skapats 

större utrymme för föräldrar att vara med och ha inflytande över barnens utbildning. 

Han nämner dock att det till största del är lärarna som har fått större utrymme att 

styra hur relationen och samverkan ska byggas upp och att det är de som har makten 

över hur samverkansformerna ska utformas.   

Hornby och Lafaele (2011) belyser i sin studie att föräldrars möjligheter till 

samverkan och inflytande i utbildningen är begränsad beroende på flera olika 

faktorer. De faktorer som de nämner som begränsningar är till exempel olikheter 

mellan föräldrar och lärare, sociala faktorer samt barns egenskaper och uttryckssätt. 

Föräldrar som har barn som anses ha ett utmanande beteende kan ha betydelse för 

föräldrarnas vilja att samverka eftersom de vill undvika att få ta del av negativ 

information. Föräldrar som inte behärskar det dominerande språket kan känna 

utmaningar gällande inflytande på grund av kommunikationssvårigheter. De menar 

att det är av vikt att förstå vilka begränsningar som kan finnas mellan föräldrar och 

förskollärare för att kunna utveckla en samverkans praktik som fungerar för enskilda 

föräldrar. Föräldrarnas tro på sig själva och att de är betydelsefulla i barnens 

utbildning brister ibland eftersom förskolan inte förmedlar deras betydelse för 

barnens utbildning. Föräldrarnas vilja att ha inflytande kan dock öka i barnens 

utbildning om förskollärarna skapar utrymme och tillfällen där föräldrarna får känna 

sig viktiga (Hornby och Lafaele, 2011). I Sandberg och Vuorinens (2008) studie 

framkommer det att föräldrar kan känna sig osäkra på om förskolan vill bjuda in 

föräldrar till att delta i förskolan. Förskolan ansågs till viss del vara en arbetsplats för 

förskollärarna och föräldrarna fick inte uttryckligen höra att de var välkomna. De 

skriver vidare att en vilja att samarbeta från både förskollärare och föräldrar bidrar 

till att gynna samarbetet.  
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I en studie utförd på Island av Einardottir och Jónsdóttir (2019) framkom det att 

föräldrar främst var intresserade av sitt eget barn i förskolan. En del av de 

förskollärare som medverkade i studien menade att föräldrarna ibland kritiserade 

förskolan om de var missnöjda med något gällande förskolans tillvägagångsätt och 

regler. Det blev dock en utmaning för föräldrarna att påverka förskolans arbetssätt 

eftersom förskollärarna ansåg att de vid kritik var tvungna att förklara för föräldrarna 

hur förskolan fungerar istället för att göra en förändring. De grundläggande 

värderingar och regler som förskolans institution vilar på var därför inget som 

föräldrar uppfattade att de kunde påverka.   

Markström och Simonsson (2017) lyfter att förskollärarna introducerar föräldrarna 

till att bli önskvärda förskoleföräldrar redan när de kommer till förskolan vid 

inskolningen. Förskollärarna visar dels att föräldrarna är viktiga för barnets 

utbildning och dels hur de kan bli "goda” samarbetspartners genom att vara aktiva, 

flexibla och följa förskolans, ofta outtalade, regler och normer. Markström och 

Simonsson menar att det kan göra att föräldrarna blir styrda till att vara på ett visst 

sätt. Det kan skapa en norm för hur en förskoleförälder ska agera i barnens 

utbildning och också normer kring när föräldern ska vilja ha inflytande och över vad 

föräldern ska vilja ha inflytande över. 

2.3 Samverkan 

Professionell samverkan beskrivs av Beneke och Cheatham (2016) som relationer, 

som är genomsyrade av tillit, ett gemensamt ansvar och uppriktighet gentemot 

varandra. En stabil samverkan kan byggas upp genom att både föräldrar och 

förskollärare tar del av den andres kompetenser, lyfter fram varandra som experter 

inom olika områden och genom att båda parter får fatta beslut. Barns utveckling kan 

vidare gynnas av att föräldrar och förskollärare har denna samverkan mellan sig, som 

bygger deras relation gentemot varandra. Den ömsesidiga relationen kan medföra att 

barnen kan få stöd i att både lära sig i ung ålder samtidig som det kan gynna barnets 

framtida studier (Beneke & Cheatham, 2016).  

Lau, Li och Rao (2012) beskriver i sin studie hur föräldrasamverkan ser ut i kinesisk 

förskola. De beskriver föräldrarna som en resurs i förskolan. De menar att föräldrar 

som är involverade i sitt barns utbildning kan bidra till barns lärande men även till 

att barnet blir en mer välmående samhällsmedborgare med goda värderingar. 

Förskollärare och föräldrar i studien förde samstämmigt fram att föräldrar som var 

involverade, fanns som stöd och erbjöd sin hjälp samt hade inflytande i förskolan 

kunde påverka förskolans verksamhet. Föräldrarna beskrevs påverka förskolans 

verksamhet i positiv bemärkelse då de sågs förbättra utbildningen. Föräldrars 

bakgrund och deras syn på att vara involverade i barnens utbildning är dock något 

som kan uppfattats som ett hinder gällande föräldrarinflytande i barns utbildning. 

Föräldrarna i studien uttrycker att det även fanns en osäkerhet kring om deras egen 

kompetens skulle vara tillräcklig för att samverka med förskolan. Några av 
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föräldrarna i studien beskrev att deras brist på kompetens gjorde att det fanns en 

rädsla för att inte bli lyssnad till (Lau et al., 2012).  

I Eckeskogs (2019) studie framkommer det att personalen interagerar bättre med 

föräldrar som visar uppskattning och har förståelse för förskolans uppdrag än med 

föräldrar som ser förskolan som ett ställe där några tillfredsställer deras barns 

omsorgsbehov medan de är på arbetet. Studien visar att förskollärare formulerar sitt 

ansvar om att informera och samverka med föräldrar samtidigt som de flertal gånger 

säger att föräldrar också behöver ta sitt ansvar för att bli informerade och integrera 

med förskolan. Vidare visar Simonsson och Markström (2013) att förskollärare i 

deras studie uttrycker att interaktionen mellan föräldrar och förskollärare är 

beroende av vilken relation förskolläraren har till föräldern. Sandberg och Vuorinen 

(2008) visar i sin studie att tidpunkten då barnet lämnas eller hämtas också kan ha 

betydelse för kvaliteten på det dagliga mötet mellan föräldrar och personal. 

Sandberg och Vuorinen (2008) lyfter vidare fram utvecklingssamtal som den 

samverkansform som förskollärare uppfattar att föräldrar föredrar. Markström 

(2008) beskriver i sin studie att ett utvecklingssamtal för barn i förskoleåldern ska 

vara ett forum där hemmet och förskolan byter information. Förskolepersonalen 

delger föräldrarna hur barnet har det på förskolan och föräldrarna delger 

förskolepersonalen information hur det är hemma i syfte om att ge barnet goda 

förutsättningar till utveckling och lärande. Sandberg och Vuorinen (2008) beskriver 

att några föräldrar i deras studie såg utvecklingssamtalet en samverkansform där 

föräldrarna kunde fokusera på det egna barnets utveckling. Utvecklingssamtalet 

lyftes även som en samverkansform där både förskollärare och föräldrar får möjlighet 

att planera och förbereda sig inför utvecklingssamtalet. Föräldrar kan dock föredra 

olika former av samverkan. Samverkan ges vidare olika betydelser då det kan både 

gynna det enskilda barnets utveckling och lärande samtidigt som samverkan kan 

bidra till att främja förskolans arbete kring olika samhällsmål, till exempel 

jämställdhetsarbetet i förskolan.   

Alfakir (2010) menar att trots att utvecklingssamtal lyfts som en samverkansform 

som föräldrar tenderar att föredra och är en form som kan gynna samarbetet kring 

det enskilda barnet så är det är av vikt att erbjuda en variation av olika 

samverkansformer. En anledning till att förskolan bör erbjuda olika former av 

samverkan är att föräldrar har olika känslor gällande samverkan. Sandberg och 

Vuorinen (2008) lyfter också behovet av fler samverkansformer då det kan bidra till 

att samverkan sker med samtliga föräldrar. Alfakir (2010) menar vidare att en del 

föräldrar känner sig mer bekväma med att ha inflytande och delta i informella 

samverkansformer eftersom det känns mer avslappnat utan direkt fokus på 

undervisning. När föräldrar under de informella samverkansformerna får skapa 

något tillsammans, till exempel under en gårdsfixardag, får de möjlighet att hitta ett 

område att gemensamt tala om som de båda har lika mycket kunskaper kring eller 

som föräldern är mer kunnig inom. 
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2.4 Maktrelationer mellan hem och förskola 

Markström (2011) belyser att makt i relationer är något som finns vid alla tillfällen 

när hemmet och förskolan samverkar. I förskolan finns det olika strategier för att 

skapa utrymme för inflytande eller hindra möjligheterna till inflytande. Strategierna 

handlar ofta om att styra den andre vänligt och inbjudande genom de traditioner och 

normer som är dominerande på förskolan. Ett exempel på en vänlig styrning är när 

de individuella utvecklingsplanerna infördes i syftet att öka föräldrarnas inflytande 

över barnens utbildning. Det visade sig att det istället var lärarna som fick mest 

möjlighet till inflytande över hur utvecklingssamtalet skulle utformas och på så sätt 

fick de tolkningsföreträde över vad som betraktades som normalt eller avvikande hos 

barnen. I utvecklingssamtal är det oftast förskollärare som har mest utrymme till att 

styra samtalen, inte sällan använder de ett frågeformulär eller liknande som kan styra 

samtalet åt det håll de önskar. En annan strategi är att använda sig av nedskrivna 

anteckningar för att få en auktoritet i det som ska framföras. Förskolan styr alltså 

föräldrar genom en kommunikativ strategi för att fokus ska riktas åt ett önskvärt håll 

och föräldrarna får på det viset egentligen ha inflytande på det sättet förskolan 

önskar. Markström nämner dock att de strategier som förekommer sällan är 

medvetna utan något som tar sin grund i redan uppbyggda normer om hur förskolan 

ska fungera. 

Vladavic, Simonsson och Markström (2017) lyfter föräldrars syn på utvecklingssamtal 

i deras studie. De belyser att föräldrars inflytande är reglerat och utifrån villkor som 

förskolan har bestämt. Studien visar att föräldrar tycker att samtalen är givande 

eftersom de känner sig trygga med att få tala med förskollärarna som de betraktar 

som experter på barns utveckling. Föräldrar har inför mötet en förväntning om att 

förskolläraren ska styra samtalet och tar sällan initiativ till att själva påbörja ett 

samtal om något som inte förskolläraren har planerat. Föräldrar är trygga och litar på 

att personalen gör rätt. Föräldrars tillit bidrar till att det konstruerade mötet kan 

fortsätta. 

Simonsson och Markström (2013) synliggör vidare att de normer och regler som 

gäller i förskolan är något som föräldrar blir informerade om redan i början av 

förskolans och hemmets relationsskapande, till exempel under inskolningen. Redan 

från början får föräldrar veta av förskolepersonalen vad som förväntas av dem och 

hur förskolan och samverkansformerna fungerar. Föräldrar blir alltså redan från 

början styrda att agera på ett speciellt sätt eftersom reglerna och normerna redan 

praktiseras i förskolan. De menar vidare att föräldrar kan bli tilldelade två olika 

positioner. En position där föräldrar anses vara ett stöd för förskolan och en position 

där de själva är i behov av stöd. Positioneringen bidrar till att föräldrar indirekt blir 

styrda till att samarbeta med förskolan. Föräldrar kan vidare tilldelas en roll som 

professionella samarbetspartners då de får höra från förskolan att det finns önskemål 

om att de samverkar med personalen. I en tidigare studie gjord av Markström (2005) 

lyfter hon hur förskolan som arena är uppbyggd och vilka outtalade regler och 
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förväntningar som skapas bland inblandade aktörer genom förskolans struktur, 

normer och traditioner. Föräldrar har till exempel sällan någon plats att hänga av sig 

sina kläder vilket kan bidra till föräldrar styrs till att endast vistas i lokalerna en kort 

stund för att sedan gå där ifrån. Medan de som arbetar på förskolan har egna hyllor, 

krokar och troligtvis sina personliga tillhörigheter på plats. Förskolans personal 

bestämmer dessutom när föräldrar får vara med. Förskolans miljö bidrar på så sätt 

till outtalade förväntningar och krav på de båda parterna kring vad som förväntas av 

dem i förskolan.  

Beneke och Cheatham (2016) menar att föräldrar kan bli passiva i mötet med 

förskollärare om de är osäkra i sin föräldraroll och om de samtidigt känner att de 

saknar kunskap om hur barn utvecklas. En annan faktor som kan bidra till att 

föräldrar blir passiva i mötet med förskollärare är förskollärarens vilja att behålla 

kontrollen och styra bort den från föräldrarna. Den institutionella makten kan också 

vara ojämnt fördelad bland familjerna. Familjer har nämligen i olika grader tillgång 

till den institutionella makten genom att de till exempel har olika kunskaper om 

läroplaner, sätt att förhålla sig och värderingar. De olika kunskapsnivåerna kan bidra 

till att interaktionen mellan föräldrar och förskollärare upplevs utmanande. Hur ett 

samtal bör ske enligt normen och vilka förväntningar en människa har inför ett 

samtal kan i ett samtal mellan människor skapa utmaningar i den mellanmänskliga 

kommunikationen. Skillnader i kunskap och makt hos föräldrar kan vara faktorer 

som påverkar förskollärare i den grad att de tillägnar sig en viss syn om en familj 

(Beneke & Cheatham, 2016). 

Rådande normer i samhället, vilka har stor inverkan på individers handlingar, 

beteenden och ageranden, kan relateras till både fysiska och symboliska 

maktförhållanden mellan kvinnor och män. Svaleryd och Hjertson (2018) belyser att 

det finns mönster i samhället som formar vad som blir normen för män och vad som 

är normen för kvinnor. Mönstren som finns kan vara allt från vem som sköter 

hemmet och barnen till utbildningsval. Det finns förväntningar i samhället att män 

och kvinnor ska vara och agera på olika sätt i olika situationer. De belyser att vi 

behöver förstå hur vi själva bidrar till de här könsmönstren för att kunna bryta dem. 

Det finns indikationer till att diskriminering, trakasserier och kränkningar uppstår i 

verksamheter där normer är starkt förankrade. När det gäller kön eller etnisk 

tillhörighet kan det uppstå maktförhållande mellan det som anses vara normalt och 

det som anses vara avvikande. Jensen och Jensen (2008) påvisar till exempel att när 

olika kulturer finns närvarande och möts är det den mindre dominerande kulturen 

som får rätta sig efter den dominerande kulturen.  

Simonsson (2018) belyser att föräldrar blir formade så som förskolan önskar att de 

ska vara. Om föräldrarna inte är tillräckligt aktiva blir de styrda till att vara mer 

aktiva eftersom förskolan önskar aktiva föräldrar. Förskolepersonalens förväntningar 

om hur en förälder ska förhålla sig och agera formar en norm kring hur en “bra” 

förskoleförälder bör vara. Förskolepersonalen förutsätter att föräldrarna är trygga i 

sin roll som förälder och vill vara aktiva i barnens utbildning. Hofvendahl (2006) 
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belyser i sin doktorsavhandling att det kan finnas risker kring samverkansformer där 

maktrelationer uppstår i rummet mellan de inblandade, till exempel när den ena 

parten förväntas vara mer kunnig inom ett område än den andra under ett 

utvecklingssamtal. Enö (2013) lyfter att makt och hierarkier även kan uppstå mellan 

hem och förskola på grund av språket. Förskolepersonalen använder ibland för svåra 

ord för de som inte arbetar inom förskolan och har det ordförrådet som tillhör yrket. 

Begreppsanvändningen kan bidra till att det uppstår en känsla av att det finns makt 

och hierarkier mellan de två parterna. 

2.5 Foucaults maktperspektiv 

Resultatet kommer att tolkas genom Foucaults maktperspektiv eftersom Foucault 

(2002a) menade att vardagens rutiner bidrar till att maktrelationer upprätthålls och 

förändras genom de normer som redan upprätthålls. Foucault beskrev mikromakt 

som en kamp mellan människor när de använder sig av olika strategier för att behålla 

sin makt. Han beskrev att människor formas, regleras och kan kontrolleras av de 

normaliseringar som finns i vardagen. Maktrelationer påverkas och bestäms av flera 

olika mekanismer som bestäms genom de rutiner och normer som finns i samhället. 

Regler om vad som är rätt och fel växer fram genom att människor till exempel 

anpassar sig till vad en person säger, när en person får tala och om vad en person får 

tala om. Reglerna bestäms med andra ord inte av någon speciell person utan 

sammanhanget har betydelse för hur reglerna uppkommer och tillämpas (Foucault, 

2002a).  

Foucault (2010) menade att hans perspektiv beskriver och förklarar var makten 

passerar och hur den fungerar. Makt är en samling av olika mekanismer och 

procedurer som sker år efter år för att just säkerställa makten. Makt beskrivs inte 

som något som uppstår av sig själv. Makt beskrivs inte vara delad ifrån till exempel 

relationer. Det betyder att relationer inte är något som först existerar och sedan dessa 

maktmekanismer. Makt bör istället ses som en del som innefattas i alla relationer 

genom tidigare normer och förväntningar i olika situationer och relationer. Foucault 

(2003) beskriver att makt inte ägs av någon och därför kan inte den heller inte ges till 

en individ. Makt är inte något som en person besitter utan istället beskrivs makt som 

något som utövas. Det är systemet, inom samhället eller inom en institution, som är 

uppbyggd som en form av pyramid där till exempel den högst uppsatta blir synlig. 

Makten kommer dock inte från denna person utan från systemet som helhet som 

bygger upp makten samt skapar en maktfördelning mellan individerna. Makt 

genomsyrar hela samhället och finns därmed i alla samhällslager. Makt kan påverkas 

av faktorer som relationer, kroppsspråk och hur människor förhåller sig gentemot 

varandra. Handlingarna skapar en norm där människor innefattas eller exkluderas. 

Foucault (2003) beskriver disciplin som en makt. Disciplin kan enligt Foucault 

möjliggöra ett styre över människors och att få människor att agera med 

eftergivenhet. Normens makt blir synlig i olika former av disciplinering. Normens 
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makt är något som framträder i samhället och struktureras genom ord, lagar och 

traditioner som redan finns eller som skapas. Makten påverkar alla. Det som anses 

vara normalt framtvingar nya avgränsningar och normer för människor. Normer 

skapar även grupperingar eftersom individer då delas in efter normaliteter (Foucault, 

2003). Foucault (2002b) menade att de värden, normer och grupperingar som blivit 

accepterade behöver ifrågasättas istället för att acceptera att det förutbestämda är 

som det är. 

3 Metod       

I nedanstående avsnitt presenteras den metod som använts under studien samt de 

faser som genomförandet innefattat. Avsnittet innefattar också en beskrivning av hur 

materialet har analyserats. De överväganden som gjorts under studiens 

genomförande kommer att presenteras liksom motiven till valen.  

3.1 Forskningsansats       

Under genomförande av studien har vi använt oss av ett kvalitativt angreppssätt då vi 

har haft fokus på att skapa en förståelse för hur individer i den sociala verkligheten 

tolkar eller upplever ett fenomen. Det är också en fördel att använda sig av ett 

kvalitativt angreppssätt när det är någon persons ord eller upplevelser som ska 

studeras (Bryman, 2018). Vi valde att genomföra studien utifrån ett kvalitativt 

angreppssätt eftersom syftet med studien var att synliggöra föräldrars syn på olika 

samverkansformer inom förskolan med fokus på föräldrainflytande. 

3.2 Datainsamlingsmetod        

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att kunna synliggöra och 

följa det som intervjupersonerna berättade. En fördel med att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer är att genom den intervjumetoden kan en tolkning 

göras över vad som intervjupersonen anser är av vikt inom området som studeras 

eftersom fokus läggs på det som känns viktigt för intervjupersonen (Bryman, 2018). 

Under intervjuerna ställdes förtydligande frågor i syfte att konfirmera 

intervjupersonernas svar och skapa ett tillförlitligt resultat som utgår från 

intervjupersonernas egna beskrivningar och upplevelser. Följdfrågor ställdes i syfte 

att fördjupa svaren från intervjupersonerna. Det gav oss också möjlighet till att få 

ytterligare information kring det som intervjupersonerna visade intresse för under 

intervjuerna eftersom innehållet i intervjuerna kunde ta olika inriktningar.  

Bryman (2018) beskriver att en kvalitativ intervju kan möjliggöra svar som är 

innehållsrika, tydliga och detaljerade. Bryman belyser också vikten av att inte ha för 

snäva frågor utan mer öppna frågor för att kunna fånga fylliga och innehållsrika svar 

vilket ledde oss till att använda oss av en kvalitativ forskningsstrategi. Under 
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intervjuerna ställdes öppna frågor där vi som intervjuade anpassade frågorna till viss 

del till den som intervjuades genom att förklara begrepp och välja begrepp som var 

bekanta och lättbegripliga för intervjupersonen.  

3.3 Urval     

Vi valde att utföra åtta kvalitativa intervjuer. Anledningen till att vi genomförde åtta 

intervjuer i studien var för få flera olika synsätt. Vi började med att använda oss av ett 

målstyrt bekvämlighetsurval. Bryman (2018) belyser att ett målstyrt 

bekvämlighetsurval innebär att det i valet av intervjupersoner finns en strävan efter 

att välja ut personer som kan besitta relevant information i relation till studiens 

frågeställningar. Vi valde att intervjua föräldrar som vi visste hade kunskaper och 

erfarenheter av att vara förälder till ett eller flera barn som går i förskolan och kan 

relatera till frågor som rör föräldrainflytande och samverkansformer.   

För att få kontakt med fler föräldrar valde vi senare att använda oss av ett 

snöbollsurval där en del av våra intervjupersoner tipsade oss om ytterligare föräldrar 

som hade erfarenheter av föräldrainflytande. Snöbollsurval kan beskrivas som ett 

urval där vi som utför studien först väljer ut en grupp intervjupersoner som anses 

vara relevanta att delta i studien. Deltagarna som ingår i det första urvalet ger sedan 

förslag på andra personer som besitter information som skulle kunna vara av 

relevans för studien (Bryman 2018). Valet av urvalspersoner grundade sig även i att 

vi ville studera hur föräldrar med olika erfarenheter upplever möjligheten till 

inflytande i förskolan samt vilka samverkansformer de föredrar. Vi strävade därför 

efter att intervjupersonerna som deltog i studien skulle ha olika sociala bakgrunder, 

ålder, kön, etniciteter, modersmål och relationsstatus. Vi valde även några föräldrar 

med erfarenheter av kommunala förskolor och några föräldrar med erfarenhet av 

privata förskolor för att skapa bredd. Anledningen till att vi i studien valde att övergå 

till målstyrt urval som grund för att sedan använda ett snöbollsurval var att vi ansåg 

att båda urvalsmetoderna kunde ge oss möjlighet att intervjua personer som är 

relevanta för studien. Vi använde oss av ett snöbollsurval eftersom vi inte nådde den 

bredd som vi önskade med enbart ett målstyrt urval. Ett målstyrt urval som 

utgångspunkt underlättade datainsamlingen då vi direkt kunde komma i kontakt med 

personer som hade barn på förskola att intervjua.  

Urvalet består av åtta föräldrarna med barn på förskolor. Föräldrarna var vid 

intervjutillfället mellan 27 och 46 år och hade minst ett barn i förskolan. De flesta var 

gifta eller sammanboende med en partner. Både män och kvinnor deltog. De flesta 

som deltog hade svenska som modersmål (se tabell 1).  
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Deltagare Kön Ålder Antal barn 

(ålder) 
Modersmål Relationsstat

us 

1 Kvinna 46 år 2 (6 och 8 år) Turkiska Gift 

2 Kvinna 27 år 2 (3 mån. och 

1 år 9 mån.) 
Svenska Gift  

3 Man 37 år 2 (5 och 8 år) Svenska Ensamstående 

4 Kvinna 31 år 2 (2 och 4 år) Svenska Sammanboende 

5 Man  39 år 4 (2, 4, 11 och 

15 år) 
Svenska Ensamstående 

och 

sammanboende  

6 Kvinna 33 år 2 (2,5 och 6,5 

år) 
Svenska Sammanboende 

7 Man 36 år 2 (2 och 5 år) Svenska Sammanboende 

8 Kvinna 37 år 3 (5 mån, 5 

och 7 år) 
Spanska Gift 

  

Tabell 1: Tabell över intervjupersoners kön, ålder, civil status och modersmål samt barn. 

 

3.4 Genomförande     

Studien påbörjades genom att vi bestämde ett område, formulerade ett syfte, 

frågeställningar, valde metod och formulerade intervjufrågor. Vidare tog vi kontakt 

med några av de föräldrar som vi kände och som vi visste hade barn i förskolan. 

Några av föräldrarna tog vi kontakt med genom ett telefonsamtal och några genom 

ett textmeddelande. När de personer som blev tillfrågade visat sitt intresse för att 

delta överlämnade vi ett missivbrev. När de hade läst missivbrevet ringde några av 

intervjupersonerna och tackade ja till att delta och resterande intervjupersoner 

svarade på varsitt textmeddelande att de ville delta. Samtliga intervjupersoner fick 

välja var de ville bli intervjuade, alla utom en valde i sitt hem. Den intervjupersonen 

valde stadsbiblioteket där hen uttryckte att hen kände sig hemma. 

Vi valde att båda närvara vid intervjuerna och lyssna in intervjupersonernas svar. 

Innan intervjuerna genomfördes bestämde vi även att en av oss skulle vara den som 

var mest aktiv och som också ställde frågorna som vi hade nedskrivna och utgick från. 

Den andre av oss var istället en aktiv lyssnare under intervjuerna och hade mer fokus 

på att ställa följdfrågor utefter vad intervjupersonen svarade. Genom att en av oss var 

en aktiv lyssnare kunde vi följa svarens inriktningar och utifrån dessa inriktningar 

anpassade vi våra följdfrågor. 
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Varje intervju genomfördes inom en tidsram på cirka 20 till 30 minuter. Under 

intervjuerna låg åtta frågor till grund (se bilaga) men följdfrågor ställdes vid behov. 

Bryman (2018) belyser att det är av fördel att transkribera intervjuerna. Det var något 

vi gjorde tillsammans direkt efter varje intervju och läste noggrant igenom de för att 

skapa en förståelse för vad varje enskild intervjuperson hade sagt. Det gjorde vi även i 

syfte att kunna se våra egna utvecklingsmöjligheter i rollen som intervjuare inför 

mötet med nästa intervjuperson.  

3.5 Dataanalys        

Vi har använt oss av en tematisk analysmetod som Bryman (2018) beskriver är av 

fördel när man vill identifiera likheter och skillnader i intervjupersonernas svar. När 

all datainsamling var färdig hade vi en transkriberad textmassa på 28 sidor. Den 

textmassan diskuterade och analyserade vi tillsammans för att hitta teman som 

upprepar sig i textmassan. I analysen fann vi tre teman 1) föräldrars möjligheter till 

inflytande, 2) inflytande genom olika samverkansformer, 3) relationens betydelse för 

inflytande. Vi skrev ner de teman som återupprepades för att inte missa de områden 

som flera av föräldrarna belyste i sina svar. Efter att vi hade skrivit ner det som 

intervjupersonerna la vikt vid sammanställde vi det vi skrivit ner för att se om det 

fanns upprepade mönster i svaren mellan föräldrarna. Det gjorde vi i syfte att få en 

djup förståelse för föräldrarnas beskrivningar. När sammanställningen var klar 

började vi att analysera resultatet utifrån tidigare forskning, litteratur och Foucaults 

maktperspektiv. 

3.6 Studiens kvalitet        

Bryman (2018) belyser att trovärdigheten i en studie innebär att regler i relation till 

studien följs samt att medverkande intervjupersoner får möjligheten att ta del av 

resultatet så att det överensstämmer med deras uppfattning av den sociala kontexten 

som har undersökts. För att stärka studiens trovärdighet gjorde vi en 

respondentvalidering innan vi analyserade resultaten. Det innebär att vi gjorde en 

sammanställning av varje intervjupersons resultat vid slutet av varje intervju för att 

noggrant se till att vi har uppfattat deras upplevelser och beskrivningar rätt. Bryman 

belyser att en respondentvalidering innebär att varje intervjuperson får en 

återkoppling och en redogörelse för vad hen berättat under intervjun. Återkoppling 

och redogörelse utförs i syfte att säkerställa att intervjuaren förstått det 

intervjupersonernas beskrivit och att beskrivningar som framkommer i en studie är 

korrekta. 

Enligt Bryman (2018) är det av vikt att få innehållsrika svar för att kunna göra en 

tolkning av en social miljö. Vi gav alla intervjupersoner liknande förutsättningar 

under intervjun då vi förhöll oss neutrala under intervjuerna. Vi gav även 

intervjupersonerna möjlighet att välja plats för intervjun för att de skulle få möjlighet 

att känna sig bekväma. Studien har, i enlighet med det som Vetenskapsrådet (2017) 
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skriver, utförts sanningsenligt och genom tydlighet i studien kan vårt resultat och de 

metoder vi använt utläsas. Denna tydlighet har vi gett i syftet att skapa en 

genomskinlighet i vår studie där inget av studiens resultat, metoder eller övrig 

information undanhålls.  

Vi har strävat efter möjlighet till överförbarhet genom att ge en tydlig beskrivning av 

vårt urval. Vi har även fått täta och fylliga svar av deltagarna, vilket kan bidra till att 

andra kan bedöma om det går att föra över resultatet i denna studie till en annan 

kontext (Bryman, 2018). Svaren som framkommer i studien innefattar beskrivningar 

av samverkan och föräldrainflytande av föräldrar med barn i svensk förskola. För att 

stärka studiens pålitlighet har vi tydligt skrivit fram alla moment i vår process och 

också motiverat våra val. För att säkerställa att vi har uppfattat resultatet korrekt har 

vi använt oss av respondentvalidering. 

3.7 Etiska aspekter 

Under studiens genomförande har vi beaktat Vetenskapsrådets (2017) 

forskningsetiska principer: informations-, samtycke-, konfidentialitets- och 

nyttjande kravet. Informationskravet har beaktats genom att intervjupersonerna fick 

information om studien i form av ett missivbrev. I missivbrevet blev de informerade 

om studiens syfte. En beskrivning av hur intervjuerna skulle gå till och hur långa 

intervjuerna beräknades bli var också information som framkom. Vi informerade 

även om hur vi följer Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer. Samtyckeskravet 

beaktades genom att vi informerade samtliga intervjupersoner om att deras 

deltagande var frivilligt och att det var deras val om de vill delta i studien. 

Intervjupersonerna informerades också om att de kunde välja att avbryta sin 

medverkan under intervjun om så önskades. Bryman (2018) menar att 

intervjupersoner ska bli informerade om sin möjlighet till att kunna avbryta sin 

medverkan under en intervju. Innan intervjuerna påbörjades fick varje 

intervjuperson godkänna att intervjun spelades in. De deltagande fick vidare 

information om att ljudupptagningen skulle komma att transkriberas. Även 

information om att studien vid godkänt arbete kommer att publiceras på DiVA 

delgavs till de intervjupersoner som deltog i studien. Konfidentialitetskravet har vi 

beaktat genom att det inte kommer att framgå i resultatet vilka som har medverkat i 

studien. Nyttjandekravet har vi också tagit hänsyn till under studiens gång 

(Vetenskapsrådet, 2017; Bryman, 2018). Nyttjandekravet innebär att den information 

som intervjupersoner delgett under studiens gång endast kommer att användas till 

denna studie och inte användas i andra syften (Bryman, 2018). 
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4 Resultat 

Under detta avsnitt kommer studiens resultat att framföras.  

4.1 Föräldrars möjligheter till inflytande        

Resultatet visar att föräldrar vill kunna påverka barnets utbildning till en viss del. De 

uttrycker att utbildningen bör utformas av förskollärarna för att de besitter mest 

kunskaper och därför borde inte föräldrar få allt för stort utrymme till inflytande. Det 

uppfattades som viktigt att få ha inflytande till en del men det som beslutades skulle 

ändå komma ifrån förskollärare eftersom det var de som är professionella. En annan 

åsikt var att om alla föräldrar skulle få vara med och bestämma och ha inflytande 

över verksamheten skulle det inte gynna hela barngruppen. Föräldrarna ansåg att de 

inte hade tillräckliga kunskaper för att främja utbildningen. Resultatet visade dock att 

något de gärna ville ha inflytande över var hur förskolans fysiska miljö var utformad 

så att den var säker och trygg för barnen samt inflytande över deras egna barns 

utveckling. Två föräldrar synliggör sina ståndpunkter i frågan: 

Ja, att få ha inflytande kanske är bra till viss del men ja, jag vet inte, det kan spåra ur 

någonstans också. Det måste kanske vara inom vissa ramar. Till viss del kanske det är bra. Sen 

kan de som arbetar med det här bättre än vad vi föräldrar kan troligtvis, ja med själva 

verksamheten. 

Fast det är klart det är bra att man har inflytande, det är ju sina egna barn. Jag litar på 

förskoleverksamheten och även i skolan att de gör sitt jobb. Att de vet bättre än vad jag vet om 

hur barn lär. Så jag tycker kanske att man ska ha lite inflytande samtidigt som jag inte tycker 

att vi föräldrar ska vara med och bestämma för mycket i lärandet. 

Föräldrarna upplever inte att de får vara med och bestämma över vilka 

samverkansformer som ska finnas på förskolan utan att det är förskollärarna som 

bestämmer när, hur och vilka möjligheter föräldrarna ska ges när det gäller att lyfta 

sina åsikter eller utöva inflytande.  

Det framkommer att en pappa, som inte bor tillsammans med barnens mamma, 

upplever att han blir bemött annorlunda jämfört med hur han blir bemött av 

personalen som ansvarar för de barn han har gemensamt med sin sambo. Han 

beskriver att han får större möjlighet att samverka med personalen som arbetar med 

hans barn han har gemensamt med sin nuvarande sambo. När det gäller de andra 

barnen ser han att personalen riktar sig mer till mamman i frågor som rör barnens 

utbildning. Detta fann pappan anmärkningsvärt eftersom de trots allt har delad 

vårdnad. Det framkom även i resultatet att flera av mammorna upplever att 

personalen ofta lyfter saker som rör barnens utbildning med dem istället för med 

pappan oavsett om de bor tillsammans med pappan eller inte. Det framkom även av 

mammorna som bor med barnens pappa att det är skillnad på vad förskollärarna 

berättar eller vad de bjuds in till att få ha inflytande över vid hämtningarna och 

lämningarna. De beskrev att förskollärarna väntade med att tala om saker som 
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handlade om barnens utbildning när papporna hämtade och berättade det någon dag 

efter när mamman hämtade igen. När papporna hämtade lyfte de mest om dagen 

varit bra för barnet eller om de skadat sig. Följande dialog innefattar en av 

mammornas beskrivning av hennes respektive hennes sambos relation till förskolan: 

Tror du att det har att göra med att han är pappa och de bjuder in mammor mer? Eller har det att 
göra med att han är tillbakadragen eller framåt? 

Jag tror att det är en kombination. Jag tror, nu generaliserar jag, men det kanske är lättare. De är 
kanske mer vana vid att mammor tar plats och att papporna inte vågar, vill eller kan. Gör de 
[pappor] inte det lika mycket så det kanske blir att de [förskolepersonalen] är så vana vid det att 
de tar det mesta med mig även om vi hämtar och lämnar lika mycket. 

Du har alltså upplevt att de tar mest med dig? 

Ja men det skulle jag säga att de gör. 

Nu verkar ni hämta och lämna lika mycket men då tar de mest med dig? 

Ja det skulle jag nog säga att det är men sen är det klart att har det hänt något under dagen så tar 
dem det med den föräldern. Men det är lite som att jag är huvudförälder. Men sen är det kanske 
så att pappan inte vågar, törs, vill eller jag vet inte, inte vill ta tag i saker. 

Resultatet visar vidare att föräldrar med annat modersmål upplever att det kan vara 

utmanande när det kommer till att vara med och ha inflytande eftersom de upplever 

skillnader i föräldrarnas egna och förskolans regler och rutiner. En del av föräldrarna 

trodde att det kunde ha att göra med deras olika kulturer. Språkliga hinder var även 

en aspekt som kunde försvåra samverkan och förståelsen för varandras tankar om 

verksamheten eller undervisningen. Föräldrarna med annat modersmål upplevde att 

det var svårt att ha inflytande kring något eftersom de har en känsla av att förskolan 

redan har sina förutbestämda regler, rutiner och traditioner på förskolan. Att 

föräldrarna stod tillbaka när det gäller att lämna sina åsikter kring sina barns 

utbildning på grund av att det redan fanns förutbestämda regler och rutiner var även 

något som framkom i intervjuerna med föräldrar med svenska som modersmål.   

Ibland krockar min kultur och förskolans. Förskolan har många regler som jag förstår varför 

de har för att hålla ordning och reda har många regler men jag känner att det har varit svårt 

att nå dem med min syn på det hela. 

De sa att de hade regler, jag kunde inte säga min syn utan de är bestämda med sina åsikter. 

I intervjuerna beskrev föräldrar att vilka som närvarade vid ett möte kunde ha 

betydelse för vad och hur mycket om blev sagt. I samverkansformer så som 

föräldramöte beskrev föräldrar att de kom till tals i mindre utsträckning än i 

samverkansformer som till exempel föräldraråd där läraren inte närvarade. Lärarnas 

frånvaro i samverkansformer som denna beskrevs kunna ha betydelse i den mån att 

föräldrarna då berättade mer och vågade uttrycka fler åsikter som sedan en av de 

framförde till förskollärarna efter mötet. Under intervju framkom det bland annat 

att: 
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Att de [föräldrar] talar lite mer då under föräldraråd? Ja det skulle jag säga. Det är ungefär 

som att man kanske inte samtalar om allt när chefen sitter bredvid. Nu är dem inte chefer över 

oss föräldrar men det blir ändå lite den grejen. 

 

4.2 Inflytandet genom olika samverkansformer   

Resultatet visar att föräldrar föredrar olika samverkansformer men det finns ingen 

dominerande preferens. Det är istället föräldrars upplevelse av att tala i större eller 

mindre grupper som får betydelse. Det framkom bland annat under intervjuerna att: 

Det borde vara under föräldramöten som jag har störst möjlighet till inflytande tycker jag. 

Eftersom föräldramötet är till för att ge möjlighet att yttra sina åsikter. Men jag, och säkert 

många andra, har svårt att prata inför stora samlingar med folk. Jag skulle nog inte ha nå 

inflytande då. Jag skulle nog hellre ta det i den dagliga träffen eller utvecklingssamtal. Där tror 

jag att jag får mer inflytande. 

Något som även framkom i resultatet var vilket slags inflytande föräldrar upplevde att 

de fick i olika samverkansformer. Några föräldrar beskrev till exempel att i 

samverkansformer så som föräldramöten eller tillfällen där en större grupp föräldrar 

närvarade var deras upplevelse att de fick möjlighet till inflytande över sådant som 

gällde alla barnen på förskolan och inte föräldrarnas enskilda barn. Föräldrar med 

annat modersmål föredrog dock de samverkansformerna som var mer informella där 

de fick göra något tillsammans med förskollärarna som barnen vanligtvis gör på 

dagarna. De uttryckte att de kände att de vågade mer när det inte var så formellt. 

Samtliga föräldrar upplevde vidare att det under föräldramötena förekom mycket 

information om regler och information om hur det går till på förskolan. Det gav inte i 

någon större utsträckning möjlighet till inflytande för föräldrar om hur förskolan till 

exempel organiserar den dagliga verksamheten. 

Gällande inflytande knutet till det egna barnet upplever föräldrar att 

samverkansformer som den dagliga kontakten och utvecklingssamtalet främjar deras 

möjligheter till inflytande. Föräldrarna beskriver nämligen att vid dessa tillfällen får 

de möjlighet att tala enskilt och ha inflytande över det som endast rör det egna 

barnet. Det är något som föräldrarna generellt uttrycker att de vill kunna få möjlighet 

till. Utvecklingssamtal är en samverkansform där föräldrar upplever att de kan få ha 

inflytande då det är en avsatt tid där föräldrar, barnet/barnen och förskolläraren får 

möjlighet att samtala. Följande uttrycktes under en intervju:  

Det är väl utvecklingssamtalet då. Då har man väl bäst förutsättningar att lyfta sådant när man 

sätter sig ner och pratar med varandra. Men som sagt inflytande, jag har väl aldrig ens 

funderat över att lägga mig i hur dagliga varsamheten är upplagd. 

Det framkommer dock att möjligheten till inflytande i den dagliga kontakten kan 

påverkas av föräldrarnas personlighet. Föräldrar som själva beskrev sig som mer 

blyga, och upplevde att det var en utmaning att göra sin röst hörd i ett större 

sammanhang, föredrog samverkansformer som den dagliga kontakten och 
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utvecklingssamtal. Föräldrarna uppfattade dock att det är till största delen deras eget 

ansvar att ta kontakt med förskollärare i den dagliga verksamheten. 

4.3 Relationens betydelse för inflytande 

Resultatet visar att relationen är av vikt i samverkan mellan hemmet och förskolan 

för att föräldrar ska känna att de har möjlighet till inflytande. Föräldrar beskriver att 

de upplever att det ofta ligger på deras ansvar att ta kontakt med förskolans personal 

för att få ha inflytande även om de egentligen önskade att förskolan tog mer kontakt 

med dem. Följande framkom av en förälder under intervju:  

Ja, är en förälder inte den som initierar ett samtal i hallen eller går in och säger “hej” så då får 

denne förälder inte veta någonting. 

Föräldrarna upplevde dock större möjligheter till att få inflytande i mötet med de 

förskollärare som de hade en god och tillitsfull relation till. De förskollärarna visade 

även mer intresse för att föräldrarna skulle ha inflytande genom att bjuda in dem. 

Föräldrarna beskrev upprepade gånger att de blev bemötta olika beroende på vilken 

relation de har med förskolläraren.   

Några få föräldrar upplevde att de nästan inte fick någon möjlighet alls till inflytande 

över barnets utbildning eller vardag på förskolan på grund av att relationen till 

samtliga förskollärare var svag. De föräldrarna upplevde att de mest kunde få 

möjlighet till insyn i barnens dagar genom bilder på V-klass1. Föräldrar gavs därför 

inte möjligheter till inflytande och vågade inte ta upp åsikter de hade i samma 

utsträckning som de föräldrar som både hade insyn genom bilder, tillgång till daglig 

kommunikation och erbjöds inflytande. Föräldrar uttryckte att ökad insyn kan 

resultera i inflytande kring vad barnen gör på förskolan eftersom de då kan få en 

förståelse för förskolans utbildning. För få tillfällen för föräldrar att möta ordinarie 

personal var en faktor som föräldrarna menade försvårade deras möjlighet till insyn 

och inflytande. Föräldrar gav uttryck för att det vid hämtning och lämning oftast var 

personal från andra avdelningar eller vikarier de fick möta. En bristande relation till 

annan personal än den ordinarie ansåg föräldrarna vara en begränsning till 

inflytande. Samtal och insyn kring vad deras barn gör på förskolan menade 

föräldrarna stärker relationen. Föräldrarna ansåg att en god relation bidrog till att de 

fick mer insyn och på grund av det vågade ha mer inflytande. De visar det i uttryck 

som: 

Nej vi [föräldrar] får inte så mycket utrymme eller någon information om dagen heller av 

vikarier. Efter klockan 16.00 är alla barn samlade på en avdelning och då får vi [föräldrar] inte 

heller så mycket information om vad mitt barn gör på förskolan. 

 

1 V-klass är en V-klass är en lärplattform där förskolan och hemmet kan samverka på olika sätt. 
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När man inte har en relation till någon får man inte någon insyn eller veta något de gör. Då 

förstår jag inte vad de gör på förskolan och känner inte att jag kan komma med något 

inflytande heller. 

Föräldrar beskrev även att relationen kunde påverkas av både deras egna samt 

förskollärarnas personligheter. Föräldrar som känner sig framåt i sociala 

sammanhang upplevde att de hade lättare att skapa en relation och samverka med 

förskollärare oberoende av förskollärarens personligheter. Medan föräldrar som 

kände sig mer blyga vid sociala sammanhang upplevde att de behövde förskollärare 

som var mer framåt för att lyckas skapa en relation och kunna samverka med dem. 

Det synliggjordes genom bland annat detta uttryck under en intervju: 

Ja, personlighet påverkar nog samverkan med förskolan. Det gör det väl till viss del för alla 

egentligen. Det är väl dumt att tro att det inte gör det, men det är klart att det gör det. Det är 

bara att tänka sig själv i vanliga livet. Jag känner nog att de försöker nog att inte göra så. Men 

det blir nog naturligt. Eftersom min sambo är så pratglad av sig så tror jag att förskollärare 

pratar mer med henne än med mig. 

Resultatet visade vidare på att i en del fall upplevde föräldrar att samverkan även 

påverkades av vilken relation förskollärare hade till barnet. Föräldrarna beskrev att 

deras upplevelse var att om barnet och förskolläraren hade en nära relation 

underlättade detta till samtal, till exempel om vad som hänt under dagen. Föräldrar 

uppfattade att förskollärarens relations till barnet kan ha betydelse för deras 

möjligheter till samtal och inflytande. En stark relation bidrog till att förskolläraren 

blev mer engagerad i barnet än vad som fallet vid en svag relation. När frågan om 

vilka föräldrars upplevelser av samverkan mellan förskolan och hemmet ställdes 

uttryckte föräldrarna exempelvis att:  

Det är beroende på vilken förskollärare som är där när man hämtar och lämnar. Men oftast är 

den väldigt bra. Samverkan och kontakten med förskollärarna är nog bättre beroende på vem 

mitt barn trivs med. Det spelar nog väldigt stor roll. 

Ja det känns så. Till exempel har vi en lärare. Mitt barn har gått där i tre månader och hon 

blandar fortfarande ihop honom med ett annat barn. Så ibland berättar hon utifrån det andra 

barnets namn om vad barnet gjort på förskolan. Och det känns kanske inte jättebra. Men 

andra som mitt barn har närmare kontakt med får man ett bra bemötande av och jag känner 

mer att man kan säga sitt vad man tycker. 

5           Analys    

Föräldrar med annat modersmål upplever att det ibland blir svårt att ha inflytande på 

grund av språkliga eller kulturella skillnader mellan hem och förskola och avstår 

därför från att försöka utöva inflytande. Jensen och Jensen (2008) menar att de som 

hör till en minoritetskultur ofta är de som anpassar sig efter den dominerande 

kulturen. Resultatet visar att föräldrarna i vår studie ges olika förutsättningar till vad 

Foucault (2002b, 2010) kallar maktinnehav. Foucault beskriver att normer i 

samhället ofta är det som styr vilka förutsättningar som ges till maktinnehav. 

Foucault menade även att det kan vara särskilt svårt för minoritetsföräldrar att 



 

   

 

20 

utmana normen kring den maktordning som kan bli märkbar i till exempel relationer 

som finns förskolan. Utmaningarna till att bryta normen uppkommer genom de 

strukturer samhället och intuitioner, så som förskolan, upprätthåller.  

Resultatet visar vidare att föräldrar upplever att det finns en ojämn maktfördelning 

mellan förskollärarna och föräldrarna när de samverkar beroende av kön eller kultur. 

Enö (2013) belyser att det ofta uppstår en känsla av makt och hierarkier mellan hem 

och förskola. Det kan till exempel handla om personalens användning av maktspråk 

då ord och uttryck som är relaterade till yrket blir svåra att förstå och använda för de 

som inte arbetar i förskolan. Begreppsanvändningen kan då ha betydelse för hur 

upplevelsen i samverkan upplevs av båda parterna. Foucault (2003) pekar på 

språkets betydelse för maktutövningen då makten inte ligger hos en specifik individ. 

Han menade istället att mekanismer påverkar hur makten mellan två individer 

uppstår, till exempel genom olika språk. Han kunde också se att det finns ett 

förväntat språkbruk beroende på vilken plats som människor möts på (Foucault, 

2003). Det skulle kunna vara en av anledningarna till att föräldrar också anser att de 

inte har tillräckliga kunskaper för att ha inflytande eftersom det kan bli svårt att 

förstå förskolans begrepp och uttryck i samma utsträckning som förskollärare. För 

föräldrar som inte behärskar det svenska språket kan förskolans begrepp och uttryck 

begränsa möjligheter till inflytande ytterligare.  

Inom intuitioner, såsom förskolan, ser Markström (2005) att det finns djupliggande 

normer och förväntningar på dem som befinner sig där. Förskolans miljö är 

uppbyggd på ett sätt som skapar intrycket att förskollärare äger utrymmet och 

föräldrar får komma dit och hälsa på. Intrycket av att förskollärare är ägare av 

förskolans miljö skulle kunna skapa en maktspänning mellan förskollärare och 

föräldrar. Hofvendahl (2006) belyser att vissa samverkansformer skapar mer risk för 

en maktspänning mellan människor än andra. Det skulle kunna förklara varför 

föräldrar uttrycker i resultatet att det känns som om en chef är närvarande på 

föräldramöten till skillnad från mötena där föräldrarna håller i mötet själva utan en 

förskollärare. 

Lau et al. (2012) beskriver vidare att föräldrars bakgrund såsom utbildning, ålder, 

arbete och relation status kan ha betydelse för i vilken utsträckning de tar plats. 

Svaleryd och Hjertson (2018) belyser att män och kvinnor ofta förväntas agera på 

olika sätt i olika situationer. Det är kvinnor som förväntas ta hand om barnen och 

hemmet medan pappor förväntas att till exempel arbeta. Det skulle kunna förklara 

varför det framkommer i resultatet att mammor bjuds in till att ha inflytande i större 

utsträckning än pappor. Pappors uttryck om att de inte känner att de är lika 

värdefulla för barnens utbildning som mammors kan förklaras utifrån att de inte blir 

inbjudna i samma utsträckning som mammorna eftersom de inte betraktas som en 

självklar samarbetspartner på grund av rådande könsmönster. Foucault (2002a) 

beskriver att det under en lång tid har varit strukturer som har betydelse för 

maktförhållandet mellan människor och att normaliteten påverkar vilka 

maktrelationer som upprätthålls. Det kan förklara varför papporna i den här studien 
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känner att kvinnorna är de som är viktiga på förskolan eftersom förskolan 

fortfarande, relaterat till könsnormer, är en kvinnodominerande institution. 

Eriksson (2004) belyser att föräldrar generellt har fått ett ökat intresse för att vara 

med och påverka sina barns utbildning. Skolverket (2018) lyfter i läroplanen för 

förskolan att vårdnadshavare har rätt till insyn och inflytande samt att ett samarbete 

mellan vårdnadshavarna och förskolan kan stärka barnens utveckling och lärande. 

Resultatet visar att föräldrar föredrar olika samverkansformer då de uppfattar att de 

ger olika möjligheter till inflytande. Att föräldrar förespråkar olika samverkansformer 

skulle kunna förklaras utifrån att det under olika former av samverkan närvarar makt 

i olika grad. Foucault (2003) beskriver att makten är något som, precis som under 

olika samverkansformer, förekommer i hela samhället. Makten anses inte tillhöra en 

specifik person men beskrivs vara något som utövas av människor. Makten uppstår 

beroende på hur strukturen på samverkansformen är uppbyggd. Resultatet visade 

vidare att föräldrar som inte var vana att tala inför en stor grupp människor föredrog 

de enskilda samtalen såsom utvecklingssamtalen där det endast var de och 

förskolläraren i samma rum. Föräldrar med annat modersmål kände också mer mod 

att vara med och ha inflytande under samverkansformer som är informella. Alfakir 

(2010) belyser att föräldrar ibland kan uppskatta samverkansformer som är mindre 

formella, där samtliga föräldrar förväntas bidra med det som de är kunniga inom och 

områden de känner sig trygga i, till exempel en dag när förskollärare och föräldrar 

tillsammans gör iordning gården. Genom mindre formella samverkansformer kan 

föräldrar bidra med det som de känner sig bekväma med samt hitta samtalsämnen 

som är på en nivå som känns naturligt för alla inblandade. Föräldrar indikerar att 

samverkansformer som föräldramöten kan försvåra deras möjlighet till inflytande 

eftersom deras personlighet gör att de inte känner sig trygga med att till exempel tala 

inför en större grupp med andra människor. Föräldrar skulle därför kunna uppskatta 

och vara i behov av olika samverkansformer beroende av sin personlighet för att 

kunna ha inflytande. Vikten av att erbjuda flera olika samverkansformer lyfts av 

Sandberg och Vuorinen (2008) då det bidrar till att förskolan kan samverka med 

föräldrarna på olika sätt utifrån vilka de är och vad de önskar. 

Beneke och Cheatham (2016) beskriver att en god samverkan består av tillitsfulla och 

respektfulla relationer som utgår ifrån varje individs behov. Samverkan och 

relationen mellan hem och förskola gynnas av att parterna får ta del av varandras 

kompetenser och genom att ta beslut tillsammans. Det bygger en trygg och öppen 

relation mellan föräldrar och förskollärare. Det kan förklara varför föräldrar känner 

att de får möjlighet att bidra och ha inflytande utifrån sina förutsättningar i 

samverkansformer där det inte finns lika starka förväntningar om att agera eller tala 

på ett bestämt sätt. Utifrån resultatet kan det vidare ses som att i samverkansformer 

såsom föräldramöten är makten närvarande och att maktrelationer byggs upp under 

dessa tillfällen. Foucault (2002a) uttryckte att förutbestämda strukturer i ett 

sammanhang stödjer en hierarkisk maktfördelning. En ojämn maktfördelning vid 

föräldramöten, där ordet fördelas och innehållet är förutbestämt, kan förklara varför 
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en del föräldrar inte vågar ta plats och tala inför den större gruppen av människor. 

Maktrelationer kan ha betydelse för vad en förälder uttrycker under ett samtal och 

när hen får tala. Maktrelationer kan också innebära att en förälder i en del 

sammanhang inte anser sig ha rätt att tala. Den förälder som i resultatet själv 

beskriver att hen helst inte vill tala inför större grupper, och därför inte har möjlighet 

till inflytande, kan känna av en form av makt. Den makt personen utsätts för kan i sin 

tur förklara personens känslor kring att inte få inflytande under samverkansformer 

som innehåller en större grupp människor då hen anpassat sig till maktordningen 

och inte anser sig kunna få tala i ett sådant sammanhang (Foucault, 2002a). 

Sandberg och Vuorinen (2008) menar att utvecklingssamtalen kan ge både 

föräldrarna och förskolan möjlighet att planera samtalet innan det startar genom 

olika sorters formulär. Föräldrarnas delaktighet och möjlighet att förbereda sig inför 

mötet skulle kunna förklara varför föräldrar upplever att deras önskan till inflytande 

över sitt barns utbildning uppfylls till störst del genom utvecklingssamtal. Beneke och 

Cheatham (2016) beskriver att föräldrar kan bli passiva i mötet med förskollärare om 

de känner sig osäkra kring hur ett barn utvecklas eller lär. Föräldrars osäkerhet skulle 

kunna vara en anledning till att utvecklingssamtal främjar möjligheten att våga ha 

inflytande eftersom Markström (2011) belyser att utvecklingssamtalet är styrt och 

kontrollerat av förskolläraren. Styrningen kan skapa en trygghet för föräldrarna där 

de inte behöver ta egna initiativ och riskera göra något som anses vara fel i 

situationen. Under utvecklingssamtalet menar Markström att det också är ett stort 

fokus på det enskilda barnet. Hon anser dock att det kan ske en styrning under 

samtalen så att det är de områden som förskollärarna öppnar upp för som är det som 

föräldrarna får ha inflytande över.  

Resultatet visar att föräldrar kan uppleva att de inte har någon möjlighet till 

inflytande över regler och traditioner som redan finns på förskolan. Förskolan 

synliggörs då som en normerande praktik där normer skapats genom traditioner. 

Föräldrar som möter förskolan möter också de traditioner och lagar som förskolan 

arbetar utifrån genom att förskolans personal synliggör dem i samtal. När något delas 

in i något som anses vara normalt och något annat som avvikande skulle det utifrån 

Foucault (2003) kunna beskrivas som att uppdelningen skapar en viss norm inom 

förskolan. En norm som påverkar föräldrarna och som i sin tur kan styra vad 

föräldrar får ha inflytande över. Foucault belyser vidare att disciplinering är en form 

av maktutövning där normer finns inkluderade. Normer uppstår utifrån ord, lagar 

och traditioner som struktureras i samhället. Det som sedan anses utgöra normen 

skapar avgränsningar samt skapar en syn om vad som tillhör det normala inom 

institutioner såsom förskolan. Normen skapar i sin tur sedan förväntningar på att 

individer följer normen. Disciplinering till normer anses vara något som bidrar till 

makt inom förskolan som institution (Foucault, 2003).  

Relationen mellan föräldrar och personalen på förskolan var enligt resultatet en 

faktor som kan ha betydelse för föräldrars möjlighet till inflytande. Relationens 

betydelse för möjligheten till inflytande kan betraktas utifrån en maktdimension. 
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Foucault (2010) menade att makt i relationer innefattas av de normer och 

förväntningar som finns i samhället. Foucault (2003) visade att det skapas en 

maktfördelning i olika relationer genom det system som relationerna existerar i. 

Daglig kommunikation är något föräldrarna önskar eftersom det enligt dem främjar 

relationen mellan föräldern och förskollärarna. När kommunikationen och 

informationsutbytet brister upplever föräldrarna att relationen försvagas och att de 

då inte vågar ha inflytande i samma utsträckning som vid en öppen och kontinuerlig 

relation.  

Relationens betydelse för samverkan och inflytande synliggörs både i Simonsson och 

Markströms (2013) samt Eckeskogs (2018) forskningsresultat. I studierna lyfter 

förskollärarna hur viktig kontakten och kommunikationen är för att bibehålla en god 

relation till föräldrar. Resultatet indikerar även att människors personligheter och 

sätt att agera i olika situationer kan ha betydelse för relationen, kvaliteten på 

samverkan och föräldrars möjlighet att i mötet med förskolans personal få inflytande. 

Beneke och Cheatham (2016) visar att förskollärare ibland vill behålla kontrollen 

över verksamheten och på så sätt hålla familjerna på avstånd. De belyser att familjers 

maktinnehav skiljer eftersom den institutionella makten är fördelad olika hos olika 

familjerna. Föräldrar har till exempel olika mycket kunskaper om förskolans 

utbildning och är olika trygga i sin föräldraroll, och dessa skillnader kan bidra till en 

ojämn maktbalans som i sin tur kan ha betydelse för relationen och samverkan 

mellan hem och förskola. Det skulle kunna förklara varför en god relation till 

förskollärarna anses vara viktigt av föräldrarna eftersom det kan ses som en 

förutsättning för att de ska våga samverka och ha inflytande i förskolan. 

6 Diskussion       

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat relaterat till bakgrund, syfte och 

forskningsfrågor. Metoddiskussion, slutsats och förslag till fortsatta studier 

presenteras också i detta avsnitt.     

Syftet med uppsatsen har varit att synliggöra föräldrars syn på samverkansformer i 

förskolan med fokus på föräldrainflytande. Studien belyser föräldrarnas 

beskrivningar av deras möjligheter till inflytande genom olika samverkansformer 

samt på vilket sätt de vill ha inflytande och genom vilka samverkansformer. 

Beskrivningarna av föräldrarna som framkommit i resultatet kommer att diskuteras 

vidare i detta avsnitt.  

Föräldrar beskriver att deras möjligheter till inflytande genom olika 

samverkansformer skiljer sig på grund av olika sociala faktorer. Det framkommer 

likväl i denna studie som i studien av Hornby och Lafaele (2011) att sociala faktorer, 

såsom till exempel deltagarnas personlighet, deras uppfattningar om 

föräldrainflytande, utbildning och kön, kan bidra till att begränsa deras möjligheter 

till att samverka och utöva inflytande i förskolan. Resultatet visar också föräldrars 
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relation till personalen och vilken betydelse det har för förälderns insyn och 

möjligheter till inflytande. Om föräldrar får olika förutsättningar till inflytande i 

barnens utbildning beroende på personlighet och relationer kan det utgöra en 

problematik eftersom det betyder att föräldrars inflytande blir beroende på vilken 

lärare hen samverkar med. Föräldrars upplevelser av samverkan som något 

personbundet överensstämmer illa med de strävansmål som uttryck i läroplanen för 

förskolan Skolverket (2018) då alla vårdnadshavare ska ges möjlighet till att ha 

inflytande över barnens utbildning. 

6.1 Föräldrars beskrivningar om möjligheter till inflytande 
och samverkan 

Resultatet visar att flera föräldrar uttrycker att de inte vill ha allt för mycket 

inflytande över verksamhetens innehåll och genomförande eftersom de anser att 

förskollärare har en större kompetens gällande barns utveckling och lärande. 

Förskollärarnas ansvar som skrivs fram i läroplanen för förskolan (2018) gällande att 

utforma samverkansformer kan bidra till att maktfördelningen mellan förskollärare 

och föräldrar blir skev. Maktfördelningen blir skev när föräldrarna utvecklar en 

föreställning om att det är bättre att inte ha inflytande i så stor utsträckning eftersom 

det är förskollärarna som besitter störst kompetens. Det är förskollärarna som har 

ansvaret enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2018) och de har också en utbildning 

riktad mot barns lärande i förskolan. Beneke och Cheatham (2016) lyfter att 

samverkan gynnas av att föräldrarna och förskollärarna tar del av varandras 

kompetenser vilket även är av värde för relationen mellan föräldrar och förskollärare. 

Risken blir dock att den skeva maktfördelningen skapar en osäkerhet hos föräldrarna 

och gör att föräldrarna inte vågar eller begränsar sitt eget inflytande. Trots att 

läroplanen för förskolan belyser förskollärares ansvar gällande samverkansformers 

utformning, behöver föräldrar få känna att de också kan bidra till samverkan och dess 

utformning, för att på så sätt bjuda in föräldrarna till att känna att även de “äger” 

forumet där samverkan sker och våga ha inflytande.  

Tidigare studier (Simonsson, 2018; Markström, 2011) visar att föräldrar styrs till att 

bli aktiva och engagerade föräldrar genom de förväntningar som kommer till uttryck i 

mötet mellan förskollärare och föräldrar. Föräldrarna styrs då av normer som 

indirekt visar hur de bör agera i förskolan, till exempel hur de ska utöva inflytande 

över förskolans verksamhet. De styrningar som Simonsson (2018) och Markström 

(2011) lyfter anser vi kan bli problematiska om det sker i förskolan eftersom föräldrar 

då får inflytande utifrån förskolans premisser. Om föräldrarna blir styrda kan 

samverkan istället innebära att föräldrarna får inflytande över det som förskolan 

önskar samt på det sätt som förskolan bestämmer i stället för hur föräldern själv vill 

eller känner sig bekväm med. En styrning att agera på ett förutbestämt sätt som 

någon annan bestämmer kan bidra till att föräldrar i studien känner en osäkerhet 

kring vad eller hur mycket inflytande de ska ha. När förskolepersonalen är medvetna 

och kritiskt granskar de förväntningar eller normer som kan styra hur en förälder ska 
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agera i förskolan skulle det enligt oss kunna bidra till att föräldrarna kan utgå ifrån 

deras önskemål när det kommer till att få möjlighet till inflytande.  

Det framkommer vidare att vissa föräldrar kan uppleva att förskolan har 

förutbestämda regler som inte stämmer överens med deras kulturella2 föreställningar 

eller önskemål. Föräldrarna upplever att de inte kan få igenom önskade förändringar. 

Einardottir och Jónsdóttir (2019) lyfter i sin studie att föräldrainitierade förändringar 

kan vara utmanande att genomföra i förskolan eftersom förskollärare gärna försvarar 

och förklarar verksamheten hellre än förändrar den. Förskollärares försvarsställning 

är något som enligt oss kan bidra till att föräldrar med annat modersmål eller annan 

kultur upplever att deras möjligheter till att ha inflytande begränsas. Det kan även 

bidra till att de inte tror att de har rätt till inflytande i samma utsträckning som de 

som hör till majoritetskulturen. Jensen och Jensen (2008) beskriver att den kultur 

som är dominant också är den kultur som människor förväntas anpassa sig till. 

Kravet på anpassning kan bidra till att föräldrar i minoritetskulturer ser att det kan 

vara utmanande att förstå förskolans regler och rutiner samt att få förskolan att 

förstå deras perspektiv. Föräldrar blir då styrda av den kultur som råder i förskolan 

till att anpassa sig till den mer dominanta kulturen. Det svenska samhället blir allt 

mer mångkulturellt och förskolans verksamhet ska vara en kulturell mötesplats där 

mångfald välkomnas (Skolverket, 2018). Förskollärare kan därav behöva reflektera 

kring den kultur som råder i förskolan. En rådande “förskolekultur” skulle kunna 

innebära att föräldrar endast får ha inflytande utifrån de normer och regler som 

gäller inom förskolan. Förskollärare behöver också kritiskt granska de osynliga 

normer och den “förskolekultur” som kan förväntas följas för att på så sätt öppna upp 

så att alla föräldrar kan känna sig som en del av förskolans verksamhet. Normerna 

och reglerna kan även vara ett sätt att visa föräldrar vad som förväntas av dem, vad 

de kan ha inflytande över och hur de kan ha inflytande över utbildningen. En 

“förskolekultur” skulle då kunna bidra till att föräldrar med minoritetskultur får 

förståelse för den dominerande kulturen. Det behöver alltså inte bara vara negativt 

med att det finns en “förskolekultur” men förskollärare behöver reflektera kring dem 

för att normerna och reglerna inte utesluter någon. Skolverket (2017) belyser vidare 

att föräldrars insyn i förskolans verksamhet är en förutsättning för att de ska kunna 

ha inflytande vilket kan vara ett sätt att öppna upp för att bjuda in föräldrar i 

verksamheten. I studien framkommer att föräldrarna har en önskan om att få mer 

insyn i förskolans aktiviteter för att ges möjlighet till inflytande. Mer insyn genom 

bilder och den daglig samverkan vid hämtning och lämning skulle enligt föräldrarna i 

studien bidra till att de får en ökad förståelse för förskolans verksamhet. Det kan även 

vara ett sätt för förskolan att bjuda in föräldrarna till samarbete. När föräldrar inte 

 

2 Kultur i detta sammanhang innebar andra erfarenheter än de som finns inom den svenska förskolan 
som institution. 
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har någon tidigare erfarenhet kring förskolan eller förskolans kultur och inte har 

någon insyn, kan det bli svårt för dem att få möjligheter till inflytande över förskolans 

utbildning.   

Skolverket (2018) belyser i förskolans läroplan att barns utveckling och lärande i 

förskolan främjas av att föräldrar är involverade i barnens utbildning. Resultatet visar 

dock att föräldrar med annat modersmål, riskerar att få mindre inflytande än 

mammor med svenska som modersmål. Svaleryd och Hjertson (2018) belyser att de 

normer som finns i samhället gör att människor ibland förväntar sig olika agerande 

och förhållningssätt av kvinnor och män. Förskolan är en kvinnodominerande 

institution och enligt Svaleryd och Hjertson (2018) knyts pappor till arbetslivet 

utanför hemmet i högre grad än kvinnor. De normer som finns kring kön och sysslor 

kan bidra till att det uppstår en maktskillnad mellan mammor och pappor gällande 

inflytande över barnens utbildning. Barnens möjligheter till likvärdiga 

förutsättningar inom utbildning kan komma att variera beroende på vilka föräldrar 

barnen har ifall föräldrar behandlas olika på grund av kön och kulturell tillhörighet. 

Svaleryd och Hjertson (2018) menar att människor behöver vara kritiskt medvetna 

om sina egna normer för att kunna bryta de mönster som finns i samhället. Lau et al. 

(2012) nämner att tidigare forskning även visar att barnens möjligheter att må bra 

och utveckla goda sociala färdigheter främjas av att föräldrar är med och har 

inflytande i sina barns utbildning. Det kan därför enligt oss vara av vikt att ifrågasätta 

vilka normer och strukturer förskolepersonal upprätthåller i förskolan. Syftet med att 

ifrågasätta normer skulle vara att motverka en ojämn maktbalans mellan föräldrar 

gällande deras möjligheter till inflytande i deras barns utbildning. Skolverket (2018) 

lyfter att förskolan ska motverka könsmönster och det kan också gälla i 

samverkanssituationer. Om barnen får uppleva att deras föräldrar, oavsett kön, får 

samma förutsättningar och möjligheter att delta i barnens utbildning kan det bidra 

till att samhället blir mer jämställt på sikt.  

I mötet med förskolan skapas också en förväntning av hur en “god förskolemamma” 

bör vara. Simonsson (2018) belyser hur förskolepersonalen förväntar sig att föräldrar 

snabbt kan identifiera hur en ”bra” förskoleförälder är redan vid inskolningen då de 

berättar för föräldern hur de förväntas agera i förskolan. Det kan bidra till att 

förskollärare har förväntningar på mammorna redan från början i förskolan. 

Foucault (2003) betonade dock att det inte är en enskild individ som innehar makten 

över hur någonting fungerar utan att det är flera mekanismer runt om som bidrar till 

maktrelationerna. Med tanke på att det finns en politisk sträva efter ett jämställt 

samhälle behöver papporna och mammorna få samma villkor och möjligheter till att 

ha inflytande och vara delaktiga i deras barns förskoleverksamhet. Vi menar att 

förskolan kan behöva se över sin vardagspraktik och kritiska granska hur de 

möjliggör för alla föräldrar att få inflytande. Vi ser därför att förskolan kan behöva 

granska föräldrasamverkan utifrån ett normkritiskt perspektiv.  
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6.2 Metoddiskussion      

Resultatet ger en inblick i föräldrars beskrivningar av deras möjligheter till inflytande 

i förskolan. Intervjupersonernas olika bakgrund gav oss en fördjupad kunskap om 

hur föräldrar beskriver sina möjligheter till inflytande i förskolan. Bryman (2018) 

menar att valet av informanter kan skapa en bred bild av det som ska undersökas 

även om data endast samlas in med en metod, i det här fallet intervjuer. Ahrne och 

Svensson (2015) belyser vidare att ett resultat aldrig är slutgiltigt eftersom deltagarna 

blir påverkade av att medverka i en undersökning. Maktens närvaro kan heller inte 

förbises med tanke på med tanke på Foucaults maktperspektiv då makten också 

fanns närvarande under samtliga intervjuer. Makt innefattas i alla relationer 

(Foucault, 2010). Maktförhållandet vid intervjuer var något vi diskuterade innan vi 

genomförde intervjuerna. Under intervjuerna gjorde vi därför medvetna val som 

kunde bidra till att skapa en mer jämbördig relation mellan oss och 

intervjupersonerna, till exempel valet av tid och plats för intervjun. Valet fick i främst 

beslutas av varje enskild intervjuperson i syftet att de skulle känna att även de “äger” 

intervjun. Ännu en anledning till att vi ville att intervjupersonerna skulle få välja plats 

var för att de skulle känna sig bekväma under intervjun. Vår medvetenhet gällande 

vårt sätt att utjämna maktförhållandet tänker vi kan ha bidragit till att svaren blev 

innehållsrika och uppriktiga.  

När det gäller analysen ser Ahrne och Svensson (2015) att det inte alltid är viktigt att 

få långa svar där intervjupersonen talar under en lång tid vid varje fråga utan att det 

är själva innehållet som är av betydelse. Vi analyserade innehållet noggrant genom en 

tematisk analysmetod där vi lagt stort fokus på transkriberingen och tematiseringen 

av vårt insamlade datamaterial. Analysförfarandet gav oss förtrogenhet för det 

insamlade datamaterialet. Vi såg vidare att det faktum att vi båda kunde närvara vid 

intervjuerna stärkte resultatet i den mån att vi båda fick vara med och lyssna in dem 

svar som intervjupersonerna gav. Vi valde dock att det bara var en av oss som hade 

ansvar över att leda intervjun med frågor medan den andra lyssnade in 

intervjupersonens svar för att motverka intervjupersonens eventuella känsla för att 

befinna sig i en två mot en situation.  

6.3 Studiens relevans för förskolläraryrket 

Hornby och Lafaele (2011) beskriver att det finns lite forskning som belyser 

föräldrarnas syn gällande deras möjligheter till inflytande. Studien är därav relevant 

för förskollärares yrkesprofession eftersom föräldrar ska ges förutsättningar till att ha 

inflytande i förskolan.  I Läroplanen står det att mål och innehåll i förskolan ska 

tydliggöras för vårdnadshavare för att på så sätt skapa förutsättningar för dem att ha 

inflytande i förskolan (Skolverket, 2018). Resultatet i studien synliggör föräldrars 

upplevelser om begränsningar gällande deras möjligheter till inflytande samt 

osäkerhet om hur och vilken utsträckning de bör ha inflytande över utbildningen. 

Föräldrars upplevelser av begränsningar till inflytande var något vi 
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uppmärksammade redan under genomförandet av vår pilotstudie. Eftersom 

forskning visar att samverkan mellan hemmet och förskolan främjar kvaliteten i 

utbildningen (Beneke & Cheatham, 2016) så belyser den här uppsatsen föräldrars syn 

gällande inflytande, vilket kan bidra till reflektion kring de samverkansformer som 

erbjuds samt förhållningssätt gentemot föräldrar. 

6.4 Slutsats       

Slutsatsen är att föräldrars olika personligheter, modersmål och kön har betydelse för 

möjligheten till inflytande. Goda relationer mellan föräldrar, förskollärare samt 

förskollärare och barn har också betydelse för föräldrars möjlighet till inflytande. Det 

är inte är en specifik samverkansform som föräldrar föredrar utan att preferenserna 

kan istället knytas till föräldrars personlighet och vad föräldrar vill ha inflytande över. 

Föräldrar i den här studien uttrycker att de vill ha inflytande över hur miljön är 

utformad och säkerheten på förskolan. Föräldrarna anser dock att förskollärarna har 

ansvaret för deras barns utbildning. Den dagliga kommunikationen och det dagliga 

mötet är något samtliga föräldrar uppskattar eftersom mötet bidrar till att stärka 

relationen till förskolepersonalen samtidigt som de fick möjlighet till insyn. Föräldrar 

upplever att insynen och den goda relationen bidrar till möjligheten att utöva 

inflytande i förskolan. 

6.5   Förslag på framtida studie 

Vår studie indikerar att barn kan få skilda förutsättningar under utbildningen 

beroende på vilken eller vilka vårdnadshavare barnet bor med och vem som tar det 

huvudsakliga ansvaret för samverkan med förskolan. Därför kan det utifrån ett 

genusperspektiv vara av intresse att studera föräldrars möjligheter till inflytande i 

förskolan. 
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Bilaga 1 Frågeschema  

 
Bakgrundsfrågor till intervju: 

Ålder? Kön? Modersmål? Civilstatus? Utbildning? Antal barn? Ålder på barn/barnen

? Arbete? Vistelsetid på förskolan? Erfarenheter av privat eller kommunal förskola? 

Haft sina barn i förskolor i andra länder?  

  

Intervjufrågor:   

• Vad är dina tankar kring begreppet föräldrasamverkan?   

• Utifrån samverkan med förskolan, vad innebär inflytande för dig?  

• Vilka samverkansformer erbjuder ditt barns förskola?  

• Genom vilka av dessa samverkansformer får du möjlighet till inflytande?  

• Vad tänker du om att föräldrar får ha inflytande över barnens utbildning?   

• Vad är dina upplevelser av samverkan mellan förskola och hem?  

• Genom vilken eller vilka samverkansformer upplever du att du får störst  

möjlighet till inflytande över ditt barn/dina barns utbildning?  

• Vad vill du som förälder ha inflytande över i förskolan?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

Bilaga 2 Missivbrev 

Hej alla föräldrar!   

 

Vi heter Vanja Bergqvist och Sandra Berggren Quintino och studerar till förskollärare 

vid Mälardalens högskola. Vi gör en studie med syftet att synliggöra föräldrars syn på 

inflytande genom olika samverkansformer i förskolan. Undersökningen kommer att 

presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs 

ut på databasen Diva.  

    

Det är åtta föräldrar som idag har barn i svensk förskola som kommer att delta i 

studien. Vi har valt att intervjua föräldrar eftersom vi gärna vill ta del av era 

kunskaper och erfarenheter inom detta område då föräldrars syn på samverkan 

sällan uppmärksammas inom forskning. Vi kommer att intervjua var och en för sig.  

Varje enskild intervju beräknas genomföras under cirka 30 minuter. Intervjun 

kommer att spelas in via ljudupptagning. Intervjun kommer att innefatta åtta 

intervjufrågor, samt eventuella följdfrågor som kan uppkomma. Du kommer att 

kunna ta del av resultatet när studien har examinerats och publicerats på Diva.  

   

Under genomförandet av studien kommer vi att beakta Vetenskapsrådets (2011) 

etiska riktlinjer. Det betyder att alla personuppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt. Ditt namn kommer inte att framkomma i studien. Ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för 

dig. Allt material som har samlats in kommer att raderas efter att arbetet har blivit 

godkänt av examinatorn.    

  

Med vänliga hälsingar      

Vanja och Sandra   

 

 

Om ni har eventuella frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss som genomför 

denna studie.    

  

Vanja Bergqvist: vbt16002@student.mdh.se     Tel: 07x-xxx xx xx 

  

Sandra Berggren Quintino: svr16002@student.mdh.se     Tel: 07x-xxx xx xx  

  

Handledare:  

Tuula Vuorinen  tuula.vuorinen@mdh.se   

  

Västerås 2019-11-14       

mailto:vbt16002@student.mdh.se
mailto:svr16002@student.mdh.se
mailto:tuula.vuorinen@mdh.se

