
   
 

 
 

 

FÖRÄLDRAINFLYTANDE I 
FÖRSKOLAN  

 
SANDRA SVENSSON 
HANNA WÄNNSTRÖM 
 
 

Akademin för utbildning, kultur och 
kommunikation 
Pedagogik 
Examensarbete i lärarutbildningen 
Grundnivå, 15 hp. 

Handledare: Tuula Vuorinen 
 
Examinator: Eva Ärlemalm-Hagsér 
 
Termin: Vårtermin                                     År 2014 
 

  



   
 

1 
 

 

Examensarbete på 

grundnivå 

            15 högskolepoäng 

 

SAMMANFATTNING 

 

Sandra Svensson 

Hanna Wännström 

Föräldrainflytande i förskolan 

 

Årtal: VT 2014   Antal sidor: 25 

 

 

Syftet med denna studie är att studera och jämföra föräldrars uppfattning om sin 
möjlighet att påverka den dagliga verksamheten på den förskola där deras barn går. 
Studien bygger på en kvantitativ metod där 34 föräldrar på en förskola har deltagit i 
en enkätstudie. Resultatet visar att de föräldrar som svarat på vår enkät i hög grad 
upplever att personalen lyssnar på deras åsikter samt att det främst är genom 
föräldramöten, föräldraråd och vid det dagliga mötet vid hämtning och lämning som 
de upplever att de kan utöva inflytande. Bland de föräldrar som valt att svara på vår 
enkät tycker vi oss kunna se hur de något äldre respondenterna varit de som i vår 
studie dels haft åsikter om vad föräldrainflytande innebär för dem och dels kommit 
med förslag på vad de vill vara med och påverka i förskolan.   
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1 Inledning 
I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) beskrivs det hur föräldrar ska ges 
inflytande i förskolan: ”Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter 
till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras 
i den pedagogiska planeringen.” (s. 13). 

Vi vill genom denna studie undersöka föräldrars syn på det inflytande de uppfattar 
att de har samt önskar ha över sina barns tid i förskolan. Skolverket (2010) 
poängterar i Läroplan för förskolan, att föräldrar ska ha möjlighet att påverka 
förskolans verksamhet. Utöver det skriver Utbildningsdepartementet (2003) och 
Savacool (2011) att det finns ett starkt samband mellan föräldrars engagemang i 
förskolan och deras barns lärande och utveckling. Vi tyckte därför att det vore 
intressant att se hur föräldrar uppfattar att läroplanens riktlinjer för 
föräldrainflytande omsätts i praktiken på en utvald förskola. Vi upplever detta ämne 
som intressant då vi med största sannolikhet kommer att arbeta i förskolan och då 
har i uppdrag att ge föräldrarna inflytande i verksamheten. Tidigare var vi av 
uppfattningen att en förskola med fördel kan ge föräldrar inflytande genom till 
exempelvis föräldramöten. Nu vet vi att föräldrar faktiskt ska ha möjlighet att 
påverka förskolans verksamhet och att inflytande betyder olika beroende på vem man 
frågar. Vår uppfattning är att vi som förskollärare blir bättre på att skapa 
förutsättningar för föräldrars inflytande om vi erhållit insikter kring hur föräldrar ser 
på inflytande, vad de upplever att de har inflytande över, vad de upplever att de vill 
ha inflytande över och hur de vill att inflytandet ska gå till.  

1.1 Syfte och problemformulering 
Syftet med examensarbetet är att studera och jämföra föräldrars uppfattning om 
deras möjligheter att påverka den vardagliga verksamheten på den förskola där deras 
barn går.  

Dessa frågor utgör grunden för vår problemformulering: 

 
- Vad upplever föräldrar att de har möjlighet att påverka i förskolan? 

 
- Vad vill föräldrarna ha mer inflytande över i förskolan? 

2 Litteraturgenomgång 
I följande avsnitt ges en bakgrund till ämnet föräldrainflytande. Vi ser även på vilka 
möjligheter och svårigheter som kan uppstå vid föräldrainflytande samt vilka former 
av samverkan som föräldrar kan erbjudas. 

2.1 Förutsättningar för ett gott föräldrainflytande 
Den pedagogiska verksamheten ska i samspel med hemmen verka för att barn 
utvecklas till ansvarskännande och goda samhällsmedborgare (Skollagen 2010:800). 
Förskolan har alltså i uppdrag att ge föräldrar möjlighet till inflytande över hur 
verksamhetens mål omsätts i praktiken samt låta föräldrar vara med och utvärdera 
verksamheten (Skolverket, 2010). Till en förskollärares kompetens hör att kunna 
samspela med föräldrar och engagera sig i ett gott föräldrasamarbete. Föräldrar kan 
söka stöd i skolverkets rapport om allmänna råd (Skolverket, 2005) i syfte att kunna 
delta i förskolans verksamhet, argumentera för ett ökat inflytande samt för att kunna 
vara med och påverka förskolans kvalitet. 
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Ömsesidig respekt, ömsesidig bekräftelse samt vikten av att lyssna på varandra lyfts 
som viktiga förutsättningar för ett gott föräldrainflytande (Andersson, 2004). Hon 
benämner även ett antal nödvändigheter för ett gott samarbete, nämligen att båda 
parter ska gynnas av samarbetet, att gemensamma mål sätts upp samt att båda parter 
kommer överens om när och hur samarbetet ska ske. Flising, Fredriksson och Lund 
(1996) lyfte tidigt fram vikten av att förskolläraren tar reda på såväl barnets som 
förälderns förväntningar på verksamheten samt att föräldrar informeras om att de 
har möjlighet att vara mer och planera verksamheten lyfts ofta fram som en 
förutsättning för att föräldrar över huvudtaget ska ha en möjlighet att kunna påverka 
verksamheten. Barnets utveckling och lärande hör samman med barnets 
självuppfattning och ansvaret för barnets inlärning och välmående blir därför ett 
ömsesidigt ansvar mellan förälder och förskollärare där en god kommunikation är av 
största vikt (Flising et al., 1996). Föräldrar ska ha tillgång till information och 
dokument som berör barnet eller styr verksamheten. Klimatet på förskolan ska vara 
sådant att både föräldrar och förskollärare känner att de med trygghet kan yttra sina 
känslor och åsikter (Savacool, 2011). I likhet med detta betonade Flising et al. (1996) 
hur föräldrar lättare kan komma med förslag på utvecklande aktiviteter i förskolan 
om de innan fått tagit del av vad förskolan kan erbjuda. De beskriver även att 
föräldrainflytande är en fråga om till exempelvis trygghet, jämlikhet och demokrati. 
Föräldrasamarbete lyfts ofta som en förutsättning för att barnet ska få ett optimalt 
utbyte av att gå i förskola (Jensen & Jensen, 2008). De förklarar vidare att 
samarbetet mellan förskollärare och föräldrar bör inkludera såväl barnets lärande 
och utveckling som barnets trivsel (a.a.). 

Jensen och Jensen (2008) lyfter fram hur en väsentlig del av föräldrasamarbete 
innefattar att dela information om barnets liv såväl hemma som i förskolan. I syfte att 
få en bättre förståelse för barnet betonas ofta vikten av att lyssna på föräldrarna, att 
ha ett gott föräldrasamarbete där föräldrarna har inflytande över förskolans 
verksamhet (Andersson, 2004). Föräldrar torde gynnas av ett nära samarbete med 
förskollärarna då de kan få stöd i sin förståelse av barnet och dess beteende 
(Sandberg & Vuorinen, 2007). Även förskollärare verkar gynnas av 
föräldrasamverkan då föräldrarna genom föräldrainflytande får lättare att förstå 
såväl situationen på förskolan som förskollärarens synvinkel (Savacool, 2011). 

3 Goda relationer för ett gott föräldrainflytande- förskollärarens 
ansvar 

Även om det ses som en självklarhet att föräldrar ska ha inflytande i sina barns 
utbildning är det lärarnas ansvar att se till att samarbetet fungerar så bra som 
möjligt. För att föräldrarna ska känna en möjlighet till inflytande krävs det tillit, och 
för att skapa tillit krävs det att man lär känna varandra. För ett gott samarbete 
behöver man sätta upp mål tillsammans, komma fram till hur målen ska uppnås, 
utbyta information under vägens gång samt ha en uppföljning (Bouakaz, 20071).   

Föräldrasamarbete lyfts fram som en gemensam process där både personal och 
förälder medvetet söker handla för barnets bästa. Ett gott föräldrasamarbete beskrivs 
som ett samarbete där kontakten med barnen främjas då personalen involverar 
föräldrarna, är öppna för föräldrarnas åsikter samt värnar om en god föräldrakontakt 
genom att visa på respekt, öppenhet och ömsesidig likvärdighet. Förskolans personal 

                                                   
1 Boukaz har utfört sina studier i skolverksamhet 
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har det främsta ansvaret för att bemöta föräldrars olikheter och olika synsätt på 
skolgång och barnuppfostran (Jensen & Jensen, 2008). En förutsättning för att såväl 
barn som föräldrar ska känna sig trygga i förskolan är att förskollärarna lär känna 
föräldrarna och etablerar en naturlig kontakt (Flising et al. 1996). Jensen och Jensen 
(2008) beskriver hur den nya lärarrollen förutsätter en god kompetens gällande 
gränssättning, reflektion och relationer. Gällande relationer beskriver de hur en 
förskollärare ska ge plats för barns och föräldrars utveckling. I likhet med detta 
beskriver Andersson (2004)  hur en god relation mellan förälder och förskollärare 
kännetecknas av en ömsesidig respekt.  

I egenskap av sitt yrke är förskolläraren ramsättare i kontakten med föräldrarna 
(Jensen & Jensen, 2008). Utbildningsdepartementet beskriver hur det är 
förskollärarens uppgift att ge föräldrarna inblick i verksamheten för att 
föräldrainflytande ska vara möjligt (Utbildningsdepartementet, 2003). Sandberg och 
Vuorinen (2007) förklarar att en förutsättning för att föräldrar ska kunna ha åsikter 
om verksamheten är att de erhåller information om verksamheten, dess mål samt 
organisation och vad som sker. Fredriksson (1991) påpekar att ett samarbete 
förutsätter att personalen ser föräldrasamarbete som viktigt och att förskollärarna 
bildar sig en uppfattning om föräldrarnas kunskaper om verksamheten så att de kan 
göras delaktiga och får möjlighet att föra fram sina idéer och åsikter. Även Savacool 
(2011) beskriver hur en förskollärare, för barnets skull, ska värna om en god 
kommunikation mellan hem och förskola. Hon betonar hur det är förskollärarens 
skyldighet att se till så att den inledande kontakten mellan hem och förskola är 
positiv, ärlig, öppen och på en sådan nivå att båda parter med lätthet kan förstå 
varandra. Utveckling av en relation mellan förälder och personal är beroende av hur 
relationen är mellan förälder och barn samt mellan barn och personal om 
utgångspunkten är sådan att både förälder och personal vill verka för barnets bästa 
(Flising et al. 1996). Fredriksson (1991) påpekar att ett föräldrasamarbete inte kan 
beskrivas som ett samarbete där båda parter har samma erfarenheter och inflytande 
utan snarare som ett likvärdigt samarbete där båda parters erfarenheter är av lika 
stor betydelse men på olika sätt.  Jensen och Jensen (2008)  beskriver föräldrarnas 
erfarenheter som av mer privat karaktär medan förskollärarens erfarenheter mer är 
utifrån ett yrkesperspektiv. I samstämmighet med detta förklarar Andersson (2004) 
hur förskollärare har mycket att vinna genom att lyssna på föräldrarna och vara 
lyhörda inför deras åsikter och synpunkter då föräldrarna känner sina barn bäst. 
Även Flising et al. (1996) beskriver hur personal i syfte att göra en bra verksamhet är i 
största behov av föräldrarnas kunskaper då föräldrarna ses som experter på sina 
barn. En förutsättning för en lyckad lärarroll tycks alltså vara ett gott 
föräldrasamarbete där goda relationer dels förutsätter att föräldrarna är engagerade i 
barnens utveckling samt att förskollärarna ser att föräldrarnas åsikter och bidrag i 
verksamheten är av största vikt (Flising et al. 1996). Även Andersson (2004) förklarar 
hur föräldrar och förskollärare känner till olika sidor av barnet och därför behöver 
varandras perspektiv för att få en förståelse för hela barnet. Utifrån detta betonar hon 
att ett gott samarbete med föräldrarna är en förutsättning för att förskolläraren ska 
lyckas i sin yrkesroll. Ett annat perspektiv som lyfts i argumentation för ett gott och 
rättvist föräldrainflytande är att förskollärare har i uppdrag att ge samtliga föräldrar, 
även de som inte lika lättvindigt tar till orda, förutsättningar att delta i verksamheten 
då föräldrar i egenskap av just föräldrar till sina barn har mycket att tillföra i 
samarbetet (Flising et al. 1996).  
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3.1 Barnet gynnas av ett gott föräldrasamarbete 
Den främsta anledningen till samverkan mellan föräldrar och personal är att främja 
varje barns utveckling, lärande och välmående.  Ett samarbete mellan hem och 
förskola gynnar barnets utveckling då detta samarbete ger en övergripande bild av 
barnets livssituation. Som förskollärare kan det vara svårt att bilda sig en 
helhetsuppfattning av barnet eftersom man endast träffar det i förskolan (Sandberg & 
Vuorinen, 2007). 

Det har visat sig att barnens uppfattningar om verksamheten påverkas av 
föräldrarnas mått av engagemang och att det därför är av största vikt att kontakten är 
god mellan förskollärare och föräldrar (Utbildningsdepartementet, 2003). Forskning 
har även visat på hur barn till föräldrar som engagerar sig i förskolan främjas i sin 
utveckling och blir mer angelägna om att lära sig nya saker. Positiva effekter av 
föräldrasamverkan inkluderar hur barnet gradvis utvecklas då föräldrar och 
förskollärare observerar och uppmuntrar barnets lärande och utveckling samt att 
barnets sociala förmåga stärks då föräldern är engagerad i den pedagogiska 
verksamheten. Det tycks alltså vara av största vikt att de verksamma på förskolan 
uppmuntrar föräldrarna till delaktighet då detta tycks leda till att föräldrarna förstår 
betydelsen av sitt engagemang för att det egna barnet ska lyckas (Savacool, 2011). 
Mycket tyder på att barn gynnas i sin skolgång av ett tryggt socialt nätverk av 
personer som engagerar sig i barnets skolgång. Ett gott samarbete mellan personal 
och föräldrar verkar vara en förutsättning för att barnet ska lyckas (Bouakaz, 2007).  

3.2 Föräldrar har olika stort föräldrainflytande 
Trots att det finns stora skillnader i hur föräldrar engagerar sig i sina barn, tycker de 
flesta föräldrar att det är viktigt med och engagerar sig gärna i föräldrasamarbete 
(Jensen & Jensen, 2008). Andersson (2004) beskriver hur föräldrar vill bli tagna på 
allvar, bli sedda på som vuxna och inte enbart som förälder till ett specifikt barn samt 
bli lyssnade till. Hon beskriver även hur föräldrar vill vara delaktiga i verksamheten, 
finnas till hands och ”användas” om de behövs samt få möjligheter att ha åsikter och 
tyckanden om verksamheten. Flising et al. (1996) har tidigare beskrivit hur föräldrar 
förr sågs som okunniga och som ett hinder för verksamheten. De har vidare beskrivit 
att som kontrast till detta ses föräldrar idag som en tillgång och att barnens 
välmående förstärkts då föräldrar nyttjat sin rättighet till inflytande.  
 
Sandberg och Vuorinen (2007) beskriver hur föräldrars vilja till inflytande kan 
variera då vissa föräldrar tycks vilja ha inflytande över det mesta som sker i 
verksamheten medan andra föräldrar endast tycks intressera sig för större 
förändringar i verksamheten. En undersökning utförd av Wanat (2010) påvisar att 
föräldrarnas socioekonomiska status kan ha betydelse för hur de förhåller sig till 
föräldrasamverkan inom förskolan. I likhet med tidigare studier av Bouakaz (2007) 
och Sandberg och Vuorinen (2007) har Wanat även funnit en trend som visat på hur 
det främst är välutbildade föräldrar som strävar efter att vara involverade i 
verksamheten. I sina studier visar Bouakaz (2007) på hur föräldrar med lägre 
utbildning ofta har svårt att se vad de kan tillföra till verksamheten och föredrar att 
överlåta ansvaret till förskolepersonalen som de anser ”vet bäst”. Ju mer föräldrarna 
kan och vet om skolans organisation, desto mer involverade vågar de bli. Bouakaz 
förklarar vidare hur förskolläraren kan tolka det som att föräldrarna är oansvariga då 
de inte kommer med åsikter om sina barns skolgång, men att förskolläraren då bör 
vara medvetna om att föräldrarnas ”oengagemang” kan bottna i att de inte känner att 
deras åsikter är av värde och att lärarna inte skulle uppskatta deras åsikter. Sandberg 
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och Vuorinen (2007) beskriver hur föräldrar som uppfattar att de har ett bristande 
inflytande inte alltid heller känner behov av att ha inflytande förrän de upplever att 
verksamheten brister. De benämner detta som ett latent inflytande där personalen i 
förskolan har ett förtroende ”till låns” och som kan tas ifrån dem om föräldrarna 
uppfattar att personalens kunskaper brister. 

3.3 Föräldrainflytandets svårigheter 
Jensen och Jensen (2007) beskriver föräldrasamarbetet som asymmetriskt då 
förskolläraren i egenskap av sin yrkesroll är den som har makten i samarbetet. 
Boukaz (2007) lyfter tystnadsplikten som ett problem i skolan och detta kan också 
diskuteras utifrån ett förskoleperspektiv då föräldrar vistas för mycket i 
verksamheten. Han menar att lärarna då aldrig kan vara säkra på att det som sägs 
stannar inom skolans väggar samt att barnen kan känna att de förlorar sin frihet när 
föräldrarna är närvarande, de kan känna sig övervakade. En annan svårighet kan vara 
att osäkerhet och en känsla av underlägsenhet hos förskollärare kan leda till att de 
undviker att uppmuntra föräldrar att besöka förskolan (Savacool, 2011). Även 
föräldrar kan känna sig obekväma i kontakten med förskolan, de kan känna att de 
tränger sig på om de blir alltför involverade i verksamheten. Ytterligare svårigheter i 
föräldrasamarbete kan handla om personkemi eller att föräldern inte prioriterar att 
engagera sig i förskolans verksamhet (a.a.).  

Ytterligare något som kan försvåra samverkan är om förskollärare i en verksamhet 
saknar en likartad syn på vad verksamheten ska erbjuda barnen. Som Fredriksson 
(1991) identifierade kan problem uppstå om förskollärare har olika syn på vad 
verksamheten ska erbjuda barnen, hur mycket tid som ska avsättas för 
föräldrasamverkan samt saknar medvetenhet om vikten av föräldrars inflytande. 
Även Andersson (2004) beskriver hur föräldrars utrymme till inflytande är beroende 
av förskollärarnas syn på vikten av föräldrainflytande. Vidare förklarar hon hur till 
exempelvis tidsbrist och kulturella skillnader kan vara hinder för föräldrainflytande. 
Flising et al. (1996) har tidigare betonat vikten av att inte se föräldrar som en 
homogen grupp då föräldrar kan ha olika värderingar, leva med olika materiella 
standarder samt ha skilda synsätt på såväl barns utveckling som barns fostran. 
Bouakaz (2007), som har utfört sina studier i skolan, beskriver hur status och klass 
kan bidra till i vilken omfattning föräldrar kan göra sina röster hörda i verksamheten. 
Hans studier kan även vara relevanta för förskolan. Han menar att ju mer 
västerländsk en person är, desto större möjligheter får denne att uttrycka sina åsikter.  
Det kan uppstå svårigheter för barn med utländskt ursprung då föräldrarnas och 
skolans värderingar krockar med varandra. God kommunikation där föräldrar och 
personal utvecklar en förståelse för varandra framhålls som en förutsättning för att 
undvika dessa krockar och för att undvika att barnet känner en så kallad ”dubbel 
ensamhet” då skolan inte har förståelse för hemmets värderingar och vice versa. 
Andra svårigheter som framhålls är utmaningen för en förskollärare att involvera 
minoritetselevers föräldrar i skolan, föräldrar som kanske talar ett annat språk eller 
har bristande insyn i det svenska skolsystemet. Minoritetselevers föräldrar kan känna 
sig osäkra för att komma till sina barns skolor då de kanske inte känner sig välkomna 
eller då de hört negativa saker om skolan från släktingar eller bekanta. Det beskrivs 
även hur barnen kan ta fördel av språkbarriären genom att överdriva hur de blir 
behandlade i skolan för att skapa sympati eller bortförklara sina handlingar. 
Kulturella och sociala skillnader kan också skapa svårigheter. Olika normer, 
värderingar och traditioner kan bidra till svårigheten att etablera ett bra samarbete 
mellan hemmet och skolan (Bouakaz, 2007). 
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Sandberg och Vuorinen (2007) beskriver hur medbestämmande inte kan jämföras 
med att ha föräldrainflytande då det i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) står 
att förskolan ska beakta föräldrars synpunkter. De problematiserar även 
medbestämmande och hur föräldrars åsikter kan skilja sig från personalens 
uppfattningar eller förskolans styrdokument. Flising et al. (1996) har tidigare 
beskrivit hur föräldrar ofta har olika uppfattningar om vad som menas med 
inflytande och att dessa uppfattningar skiljer sig åt beroende på föräldrarnas 
personliga erfarenheter. De har påpekat hur man inte kan prata om inflytande i 
största allmänhet utan att föräldrars uppfattningar om vad inflytande är kan delas 
upp i kategorierna: delta i planering av verksamheten, att känna att deras synpunkter 
tas på allvar, delta i diskussioner om verksamheten, samarbete rörande det egna 
barnet samt inget inflytande. Flising et al. har förklarat hur dessa faktorer kan 
innebära stora skillnader i föräldrars krav och förväntningar på förskolan. De vidare 
beskrivit hur föräldrars grad av engagemang i verksamheten påverkas av vilken syn 
de har på barns utveckling. Sandberg och Vuorinen (2007) beskriver hur föräldrars 
roll som säkrare av kvalitén på förskolan inte enbart är av godo då deras olika krav 
och förväntningar innebär risken att kvalitén skiftar mellan olika förskolor då 
föräldrar har en benägenhet att engagera sig olika mycket i olika förskolor. 

Ett perspektiv som lyfts fram och som förskollärare bör ha i åtanke är att föräldrar 
inte alltid lever tillsammans och att ett ultimat föräldrainflytande därför kräver en 
god kontakt med båda föräldrarna så att båda parter får likvärdiga möjligheter till 
delaktighet och inflytande i verksamheten (Flising et al. 1996). Gustafsson (2009) 
beskriver hur ett förtroendefullt samarbete mellan hem och förskola förutsätter ett 
bra samarbete i vardagen där både föräldrar och förskollärare med lätthet kan 
samtala om till exempelvis uppkomna problem. Missförstånd mellan hem och 
förskola beror i regel på okunskap eller på att förskollärarens bild av barnet eller av 
en situation skiljer sig från förälderns bild. Han förklarar vidare hur dessa olika 
bilder av ett och samma barn bör ses som en tillgång, som ett sätt att se barnet ur 
olika perspektiv, och inte som maktkamp om vilken bild av barnet som är den 
korrekta.  

3.4 Olika former av samverkan 
Flising et al. (1996) har tidigare beskrivit hur en variation av samverkansformer är 
viktig då alla föräldrar har olika behov. Även Sandberg och Vuorinen (2007) betonar 
hur det behövs ett rikt utbud av olika samverkansformer för att nå och involvera alla 
föräldrar. De förklarar hur det dagliga mötet vid hämtning och lämning av föräldrar 
anses vara den viktigaste formen av samverkan men de visar även på problem med 
den formen av samverkan som primär kommunikationskanal då tidpunkten kan 
inverka på möjligheten till informationsutbyte.  Om föräldrarna anländer samtidigt 
som flera andra blir möjligheten att föra en dialog med förskolläraren begränsad, det 
kan även vara så att den förskollärare de möter inte varit närvarande under hela 
dagen och därför inte har den information föräldrarna vill ha.  Även 
Utbildningsdepartementet (2003) ställer sig kritiska till att information endast 
utbytes mellan förskollärare och föräldrar vid hämtning och lämning av barnet.  

Muntlig och skriftlig kommunikation är två former av samverkan som Symeou, 
Roussounidou och Michaelides (2012) delar in förskolans föräldrasamverkan i. De 
visar på exempel som det dagliga mötet i tamburen, föräldramöten och telefonsamtal 
respektive brev och annat skrivet material till föräldrar. Jensen och Jensen (2008) 
lyfter föräldramöten och föräldragrupper som två former av muntlig kommunikation. 
Andersson (2004) beskriver hur hon genom intervjuer med föräldrar angående deras 
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upplevelser kring samverkan ser en tendens till att muntligt samspel underlättas om 
relationen mellan föräldern och förskolläraren är god. Andersson visar på hur 
föräldrar säger sig uppskatta en öppen och rak kommunikation och att de gärna får 
information om sitt barn och om vad som händer i verksamheten genom regelbundna 
veckobrev. Sandberg och Vuorinen (2007) beskriver hur det i förskolan blir alltmer 
vanligt med kontaktformer såsom månadsbrev och kontaktböcker och att dessa 
former av kontakt blir särskilt viktigt för de föräldrar som personalen träffar mer 
sporadisk. Skriftlig information till föräldrar innebär både fördelar och nackdelar då 
informationen å ena sidan blir enkelriktad och i vissa fall ersätter en mer 
kommunikativ muntlig dialog. Å andra tycks skriftlig information till föräldrarna i 
form av till exempelvis veckobrev innefatta fördelarna att samma information når ut 
till samtliga föräldrar samtidigt och att föräldrarna kan ta del av informationen vid 
eget valt tillfälle (Sandberg & Vuorinen, 2007). Det lyfts fram som en god idé att ge 
föräldrarna en inblick i verksamheten genom att skriva månadsbrev eller 
månadstidning som ger föräldrarna möjlighet att tillsammans med barnen föra en 
dialog om det barnen upplever på förskolan. Det beskrivs hur bildkommunikation i 
form av till exempelvis film och fotografier kan vara en stor fördel i kommunikation 
med föräldrar som besitter ett annat modersmål. Bildkommunikationen kan även 
vara ett stöd i barnets eget berättande om förskolans verksamhet (Sandberg & 
Vuorinen, 2007).  

Flising et al. (1996) har tidigare beskrivit hur det under åren gjorts många åtgärder 
som till exempelvis föräldramöten och frågeformulär till föräldrar i syfte att öka deras 
inflytande. De visar på att detta ibland leder till att föräldrar engagerar sig mer men 
att det inte självklart leder till att föräldrarna får större inflytande.  Sandberg och 
Vuorinen (2007) poängterar nödvändigheten med att föräldrar informeras om 
verksamheten för att över huvudtaget kunna ha en möjlighet till inflytande. De 
nämner att ett sätt att öka föräldrars inflytande i förskolans verksamhet kan vara att 
uppmuntra föräldrarna att besvara enkäter eller delta i diskussionsmöten där de får 
göra sina röster hörda. Flising et al. (1996) har förklarat hur personal ofta blir 
besvikna då föräldrar inte tar fler initiativ till möten eller fyller i egna åsikter i 
frågeformulär samtidigt som en förälder som inte har samma åsikter som personalen 
och framför dessa ofta ses som besvärlig. 

3.5 Formell och informell samverkan 
Samverkan mellan hem och förskola kan innefatta möten av såväl formella som 
informella slag. Informell samverkan beskrivs som det dagliga mötet på förskolan vid 
hämtning och lämning och vid tillfällen som drop-in, luciafiranden och pysselkvällar 
där föräldrar och barn får möjlighet att umgås (Sandberg & Vuorinen, 2007). 
Föräldramöten och föräldrasamtal ses som samverkan av mer formell karaktär där 
föräldramöten är en samverkansform som kan anta flera olika former. Det kan 
handla om formella möten där föräldrar får information från förskollärarna eller 
mindre formella där föräldrarna får möjlighet att träffas och utbyta åsikter och 
information med varandra såväl som med förskollärarna (a.a.).  Föräldramöten 
lägger grunden för att föräldrar ska känna en vilja att fortsätta involvera sig i 
förskolan skriver Symeou, Roussounidou och Michaelides (2012). Sandberg och 
Vuorinen (2007) skriver dock att föräldramöten inte passar alla, vissa föräldrar 
föredrar att få informationen skriftligt för att kunna ta in den när det passar dem. 

Föräldraråd beskrivs som en formell samverkansform där föräldrarna får utökat 
inflytande i beslut som angår förskolans verksamhet och hur den drivs. Det tycks vara 
så att denna samverkansform har fördelen att göra föräldrar mer engagerade i sina 
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barns vardag då de får vara med och fatta beslut som direkt påverkar verksamheten 
(Sandberg & Vuorinen, 2007). 

4 Metod 
I detta avsnitt beskriver vi vår datainsamlingsmetod, vårt urval, genomförande, 
databearbetning och analysmetoder samt etiska ställningstaganden. 

4.1 Datainsamlingsmetod 
Data har samlats in genom en kvantitativ metod i form av en enkät. Ett kvantitativt 
upplägg av en undersökning har tydliga ramar och en fast struktur då respondenten 
inte har möjlighet att på djupet uttrycka sig utan har möjlighet att välja mellan fasta 
svarsalternativ (Bjørndal, 2005). Egna tankar fick även anges av föräldrarna på ett 
fåtal öppna enkätfrågor i syfte att vi skulle få förståelse för deras uppfattningar om 
vad föräldrainflytande på förskolan innebär för dem.   

Bjørndal (2005) lyfter styrkor med enkätundersökningar genom att visa på hur 
denna metod möjliggör en tydlig överblick över det material som sedan ligger till 
grund för statistiska undersökningar samt att det underlättar för att låta ett stort 
antal människor delta i undersökningen. I likhet med detta beskriver Stukát (2005) 
fördelar med enkätundersökning då denna metod möjliggör för många personer att 
delta och att resultatet då blir mer representativt än vid till exempel en 
intervjuundersökning med ett färre antal människor. 

Utifrån dessa insikter valdes genomförande av en enkätundersökning då ett antal 
enkätsvar kunde sammanställas på ett tydligt och strukturerat sätt. I åtanke fanns 
även att undersökningen skulle nå ut till ett stort antal människor samt att 
urvalsgruppen skulle bli samtliga föräldrar på den valda förskolan. Stukát (2005) 
förklarar risken med att intervjua respondenter då de lätt kan bli påverkade av 
intervjuarens inställning och förhållningssätt till frågorna. Han beskriver hur 
enkätundersökningar inte medför samma risk och att denna metod även underlättar 
sammanställning av resultaten i till exempelvis tabeller. Vi är väl medvetna om risken 
med att de svarsalternativ som finns inte överensstämmer med hur respondenterna 
vill svara. I syfte att motverka detta har vi i vår enkät gett respondenterna möjlighet 
att kryssa i svarsalternativet ”annat” och på tillhörande rad specificera sitt svar.  I 
åtanke fanns uppfattningen att en enkätundersökning möjliggör för respondenterna 
att svara mer sanningsenligt än vid till exempelvis en intervju då de inte behöver 
ställas öga mot öga med en intervjuare. Vi är medvetna om att respondenterna kan 
låta någon annan fylla i enkäten eller fylla i den utan närmare eftertanke. Vi ser även 
hur en nackdel med en enkätundersökning är att respondenterna inte har möjlighet 
att utveckla eller precisera sina svar i samma grad som i en intervju. Fördelarna med 
en kvantitativ metod övervägde ändå nackdelarna i denna studie då avsikten var att 
visa på tydliga och mätbara likheter och skillnader. Vi har även förhoppningen att de 
som väljer att delta i undersökningen faktiskt gör det av eget intresse.  

4.2 Urval 
Enkäterna delades ut till samtliga föräldrar på en kommunal innerstadsförskola i en 
större stad. Förskolan består av fyra avdelningar varav två är syskonavdelningar med 
barn i åldern tre till fem år och två är småbarnsavdelningar med barn i åldern ett till 
tre år. Enkätundersökningen innefattade samtliga barns föräldrar. Eftersom 
deltagandet var frivilligt fanns ett externt bortfall. Av 72 utdelade enkäter fick vi 
tillbaka 34 besvarade enkäter vilket innebär ett bortfall på 38 enkäter. 
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4.3 Genomförande 
Efter bearbetning av litteratur skrev vi ned ett antal enkätfrågor som berör 
föräldrainflytande. Stukát (2005) betonar hur ordningsföljden på frågorna är av 
största vikt och att det är lämpligt att göra respondenterna ”varma i kläderna” genom 
att börja med lättbesvarade frågor så som ålder och kön med mera. Stukát beskriver 
hur enkäten sedan kan följas av mer komplicerade frågor eller känsligare ämnen. 
Utifrån detta valde vi att inleda enkäten med ett antal frågor om respondenterna 
bakgrunder (se bilaga 1). I frågorna som därefter följde ville vi ta reda på vilken grad 
av inflytande föräldrarna anser att de har, till vilken grad de uppfattar att de blir 
lyssnade på, hur de uppfattar att de har möjlighet till inflytande, vem de erhållit 
eventuell information om sin rätt till föräldrainflytande från, vad de uppfattar att de 
har möjlighet att påverka på förskolan samt vad föräldrainflytande innebär för dem. 
Denscombe (2009) förklarar hur alltför många frågor i en enkätundersökning kan 
leda till att respondenterna väljer att avstå från att delta. I våra frågor ville vi täcka in 
såväl vad föräldrar vill ha inflytande över samt vad de anser att de i nuläget har 
inflytande över utan att göra frågorna alltför många och långa. I dialog med 
handledaren finslipades enkätfrågorna och svarsalternativen. Även ett missivbrev 
konstruerades (se bilaga 2) där respondenterna informerades om studiens syfte, 
genomförande, konfidentialitet, information om att deltagandet är frivilligt samt 
praktisk information så som vilka som utför enkätstudien, sista datum för inlämnade 
av enkätsvar, vart respondenterna skulle placera de ifyllda svarsenkäterna samt vart 
de kunde vända sig med eventuella frågor.  Detta i enighet med Denscombes (2009) 
riktlinjer för barkgrundsinformation om frågeformuläret och undersökningen.  

Stukát (2005) beskriver hur en enkätunderökning innebär en risk för bortfall då man 
inte vet vilka som kommer att välja att svara på enkäten och att man då varken kan 
motivera dem att delta i studien eller ta reda på om respondenterna uppfattar 
frågorna korrekt. Med detta i åtanke valde vi att i missivbrevet dels motivera 
respondenternas deltagande genom att informera dem om att deras deltagande var 
av största betydelse för oss i vår studie och dels genom att ge dem all praktisk 
information om hur de skulle kunna komma i kontakt med oss vid eventuella frågor.  

En vald förskola besöktes. Syftet med detta besök var att be om samtycke att utföra 
enkätundersökningen där. Den för tillfället ansvariga på förskolan tillfrågades och i 
sin tur bad denne om samtycke hos förskolechefen. Då detta godkändes bestämdes 
ett datum då enkäterna skulle delas ut och ett datum då enkäterna sedan skulle 
samlas in. Datumen valdes utifrån att föräldrarna skulle ges ett antal veckor att svara 
på enkäten men att studien även skulle hinna sammanställas i tid. Vid utsatt datum 
för utdelning av enkäterna placerades de på barnens enskilda hyllor i tamburen så att 
de var synliga när föräldrarna hämtade sina barn. Tillsammans med enkäterna 
distribuerades även tomma, förslutningsbara kuvert i vilka vårdnadshavarna kunde 
lägga sina enkätsvar efter ifyllnad. Vid informationstavlorna i tamburerna sattes ett 
stort vadderat kuvert upp i vilket föräldrarna kunde lägga sina förslutna enkätsvar. 
Efter tre veckor besöktes återigen förskolan ifråga för att samla in de enkäterna. 

4.4  Databearbetning och analysmetoder  
Efter insamlingen av enkäterna gick vi igenom varje enkät för att på så sätt bilda oss 
en helhetsuppfattning av svaren. Vi markerade sedan enkäterna efter likheter i svaren 
för att på så sätt kunna kategorisera dem i stapeldiagram. Denscombe (2009) 
beskriver hur en fördel med stapeldiagram är att denna form av diagram innefattar 
ett fördelaktigt sätt att presentera förekommanden i småskaliga forskningsprojekt. 
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Han förklarar även hur stapeldiagrammets styrka ligger i dess visuella tydlighet i 
redovisandet av insamlat data. Genom stapeldiagrammen kunde vi få en bättre 
översikt och därmed kunna se större likheter och skillnader i föräldrarnas svar. 

4.5 Etiska ställningstaganden 
I denna studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2011) De fyra olika etiska principer som ska tas hänsyn till då en 
studie utförs är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att respondenterna ska ha tillgång till information 
angående studiens syfte, utförande samt var resultatet sedan ska redovisas. I 
informationen ska även framgå att medverkan är frivillig samt vilka som utför 
studien och hur de kan kontaktas vid eventuella frågor (Vetenskapsrådet, 2011). Vid 
uppstarten av vår studie sökte vi samtycke hos den ansvarige på den förskolan där vi 
hade för avsikt att utföra enkätstudien. Vi presenterades oss själva samt syftet med 
vår studie och hur vi tänkt att den skulle gå till. Innan enkäterna utdelades på 
förskolan lät vi den tillfälligt ansvarige på förskolan läsa igenom vår enkät och 
godkänna innehållet.  Stukát (2005) betonar i likhet med Denscombe (2009) att det 
är viktigt att ha de forskningsetiska principerna i åtanke då det till exempelvis 
skyddar respondenternas integritet. De visar även på vikten av att delge 
respondenterna information om studiens syfte, respondenternas frivilliga deltagande 
samt att respondenternas svar kommer att behandlas konfidentiellt. I missivbrevet 
som bifogades med enkäterna informerade vi respondenterna om studiens syfte, 
utförande samt att resultatet sedan skulle publiceras på en offentlig databas för 
avhandlingar och examensarbeten. Vi informerade även om att respondenternas 
medverkan var frivillig samt formulerade en kort presentation av oss som skulle 
komma att genomföra studien samt hur man kunde komma i kontakt med oss vid 
eventuella frågor. Detta gjorde vi även i syfte att ta hänsyn till samtyckeskravet. 
Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva bestämmer graden av medverkan 
och tid de vill ägna åt studien (Vetenskapsrådet, 2011).  

Konfidentialitetskravet innebär att respondenter i en studie inte ska gå att identifiera 
av obehöriga. Enligt kravet om konfidentialitet ska all personidentifierande 
information utelämnas ur en rapport och dessutom ska respondenterna enligt detta 
krav även få konfidentialiteten presenterad för sig så att de kan känna sig trygga att 
delta. Enligt konfidentialitetskravet ska även det insamlade materialet förvaras på en 
plats där inga obehöriga kan få tillgång till det (Vetenskapsrådet, 2011).  I vår studie 
har vi tagit hänsyn till konfidentialitetskravet genom att uppmana respondenterna att 
lägga de ifyllda enkätsvaren i ett återförslutningsbart kuvert och sedan lägga detta 
kuvert i ett större uppsamlingskuvert i förskolans tambur. Efter insamling av 
kuverten har de ifyllda svarsenkäterna förvarats inlåsta. I syfte att beakta 
konfidentialitetskravet nämner vi heller inga närmare detaljer som kan användas för 
att identifiera förskolan eller de som medverkat i studien. 

Nyttjandekravet innebär att den information som samlats in vid studien endast får 
användas för det angivna syftet med studien (Vetenskapsrådet, 2011). I vårt 
missivbrev informerade vi respondenterna om att enkätsvaren endast skulle komma 
att användas i vår studie och inte för något annat syfte. 
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5 Resultat  
I syfte att förtydliga resultatet valdes att utgå från denna studies 
problemformuleringar. Resultatet har sammanställts i underrubrikerna: 
”Presentation av deltagarna”, ”Föräldrarnas uppfattning om möjligheter att påverka i 
förskolan” samt ”Föräldrarnas definition av och önskan om föräldrainflytande”.   

5.1 Presentation av deltagarna 
Totalt besvarades enkäten av 34 respondenter. Utmärkande i enkätsvaren var att 
respondenterna i stor utsträckning utgjordes av högutbildade och dessutom något 
äldre föräldrar. 

 

Diagram 1 Åldersfördelning. 

Något mer än hälften av respondenterna [18 av 34] har angivit att de är födda 1980 
eller tidigare medan knappt hälften [16 av 34] angivit att de är födda 1981 eller 
senare. Utav dessa har endast tre respondenter angivit att de är födda 1991-1995.  

 

Diagram 2 Avslutad utbildning.  

Mer än två tredjedelar [23 av 34] av respondenterna har angivit att de har en 
eftergymnasial utbildning samtidigt som ingen respondent angivit att de enbart har 
grundskoleutbildning. Av de resterande elva har tio respondenter angivit att de har 
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en gymnasial utbildning och en respondent har kryssat i att den inte har någon 
utbildning alls.  

 

5.2 Föräldrarnas möjligheter att påverka i förskolan   
Majoriteten av respondenterna har angivit att de varken har lite eller mycket 
inflytande i förskoleverksamheten. Samtidigt har en majoritet angivit att personalen 
lyssnar mycket till dem. 

 

Diagram 3 Upplevelser av inflytande. 

I studien söktes ta reda på i hur stor utsträckning föräldrarna upplever att de har 
möjlighet till inflytande i förskolan. Hälften [17 av 34] av respondenterna har angivit 
att de varken har lite eller mycket inflytande. Lika många [8 av 34] angivit att de har 
lite inflytande i förskolan som de respondenter [8 av 34] som sammanlagt angivit att 
de har mycket eller ganska mycket inflytande i förskolan.  
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Diagram 4 Upplevelser av hur mycket personalen lyssnar på föräldrarna. 

Studien visar på hur de flesta [19 av 34] respondenter angivit att personalen på 
förskolan lyssnar mycket till deras åsikter. Ingen respondent har uttryckt att de inte 
blir lyssnade på alls. 

 

 

Diagram 5 Upplevelser av möjlighet att påverka. 

Gällande vad respondenterna anser att de har möjlighet att påverka i förskolan gavs 
de möjlighet att kryssa i flera svarsalternativ. De områden som respondenterna 
främst anser sig kunna påverka är förskolans planering samt utformning av såväl 
förskolans inomhus- som utomhusmiljö. Ingen respondent säger sig kunna påverka 
storleken på barngruppen och endast en respondent säger sig kunna påverka 
förskolans resursfördelning. Sex respondenter har angivit att de inte har någon 
möjlighet att påverka något i förskolans verksamhet.  
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Diagram 6 Former för inflytande. 

När det gäller rätten till föräldrainflytande anger respondenterna olika sätt de har 
möjlighet att utöva inflytande genom. Respondenterna gavs möjligheten att välja fler 
alternativ och flest har angivit att de har möjlighet till inflytande genom föräldraråd 
[21 av 34], föräldramöten [18 av 34], samt vid hämtning och lämning [18 av 34].   

 

Diagram 7 Informationskanaler om rätten till föräldrainflytande. 

Föräldrarna anger hur de blivit informerade om sin rätt till föräldrainflytande genom 
olika informationskanaler. De flesta ser att de har blivit informerade av personalen 
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[17 av 34] men också att de har blivit informerade av andra föräldrar [8 av 34] samt 
av förskolechefen [7 av 34]. 

 

5.3 Föräldrars definition av och önskan om föräldrainflytande 
I enkäten inkluderades två öppna frågor där respondenterna fick specificera vad 
föräldrainflytande innebär för dem samt vad de skulle vilja ha mer inflytande över på 
förskolan. Flertalet av de föräldrar som svarat på enkäten definierar 
föräldrainflytande som en möjlighet att få vara med och påverka förskolans 
verksamhet, att få vara deltagande i planering av verksamhetens mål och innehåll. 
Respondenterna har även angivit att föräldrainflytande för dem innebär en möjlighet 
att kunna framföra idéer och åsikter. De som kommit med konkreta förslag på vad 
föräldrainflytande innebär för den enskilda respondenten är de något äldre 
respondenterna som dessutom angivit att de har en eftergymnasial utbildning. Denna 
trend kan vi även se på frågan om vad respondenterna säger sig vilja ha mer 
inflytande i på förskolan. Som exempel svarade en respondent född 1973 och med 
eftergymnasial utbildning: ” Möten om inre och yttre miljön (idag finns ingen plan 
för att förnya den miljö som barnen befinner sig i)” Andra något äldre respondenter 
har bland annat angivit att de önskar vara med på planeringsmöten i början av varje 
termin samt uttryckt en önskan om att få vara med och ha inflytande över förskolans 
resursfördelning.  

Av de något yngre respondenterna som deltagit i studien är det endast ett fåtal som 
angivit något på den öppna frågan om vad de skulle vilja ha mer inflytande över i 
förskolan. Av de respondenter som angivit att de är födda senare än 1985 har endast 
ett fåtal valt att specificera något på den öppna frågan om vad de vill ha mer 
inflytande över i förskolan.  En respondent född 1989 med gymnasial utbildning 
svarade: ”Tycker det är bra att pedagogerna sköter det mesta. Det är ju ändock de 
som är proffsen”. 

Studien visar på en trend där det är de något äldre respondenterna med 
eftergymnasial utbildning som både har utförliga idéer om vad föräldrainflytande 
innebär för dem och som kommer med förslag på vad de ytterligare vill vara med och 
påverka i förskolan. 

6 Resultatanalys och diskussion 
I följande avsnitt kommer vi inledningsvis att diskutera vårt val av metod för denna 
studie samt studiens genomförande. Resultatet kommer att analyseras och diskuteras 
med utgångspunkt i vårt syfte och våra frågeställningar.  

6.1 Metoddiskussion 
Vi valde att genomföra en kvantitativ studie då vårt syfte var att få så många 
föräldrars syn på föräldrainflytande som möjligt. En kvalitativ metod som till 
exempelvis intervju hade inte gett oss lika många perspektiv och lika mycket data 
som en enkätstudie. Bjørndal (2005) beskriver hur styrkan i en kvantitativ studie, till 
skillnad från en kvalitativ studie, bland annat ligger i underlättandet att jämföra data 
från ett större antal individer. Genom en kvantitativ metod kunde föräldrarna delta i 
den utsträckning de ville samt ta sig den tid de behövde för att svara på enkäterna. Vi 
ville i så stor utsträckning som möjligt ge samtliga föräldrar på den valda förskolan en 
likvärdig möjlighet att delta i vår studie. Det hade inte varit praktiskt möjligt att 
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erbjuda samtliga föräldrar möjlighet att delta om intervjuer genomförts istället för 
enkätundersökningar. Vi ville på ett tydligt sätt kunna sammanställa våra resultat i 
diagram och på så sätt tydligt kunna redogöra det insamlade materialet. Utöver de 
färdiga svaren gavs föräldrarna möjligheten att ge mer utförliga svar genom öppna 
frågor. Detta i syfte att ge föräldrarna möjlighet att ge mer utförliga svar på frågor om 
vad föräldrainflytande innebär för dem. Flising et al. (1996) förklarar hur ett bortfall i 
en enkätstudie kan förklaras av att respondenterna inte prioriterar att delta i 
enkätstudier före andra aktiviteter eller att de inte är intresserade av ämnet. I vår 
enkätstudie skulle bortfallet kunna bero på att deltagandet var frivilligt. Just i fråga 
om föräldrainflytande kan bortfallet bero på att föräldrarna förlitar sig på att de som 
arbetar i verksamheten är de som är mest kunniga inom området.  Stukát (2005) 
beskriver att det inte finns någon specifik regel för hur stort ett bortfall kan vara för 
att resultat ändå ska kunna anses tillförlitliga. Han beskriver vidare att ett bortfall på 
femtio procent kan vara acceptabelt om bortfallet är slumpmässigt. Vi är väl 
medvetna om att ett visst bortfall i vår studie kan bero på att föräldrar kanske talar 
ett annat språk än svenska och därför inte kunnat vare sig förstå eller svara på 
enkäten då vi inte haft någon möjlighet att översätta den till andra språk. Vi ser ändå 
hur vårt bortfall på lite mer än femtio procent ändå är ett slumpmässigt bortfall då vi 
är av åsikten att vi inte uteslutit någon specifik grupp. Efter inledande samtal med 
den ansvariga på förskolan erhöll vi ingen information om att det skulle finnas någon 
utbredd grupp som av någon anledning inte skulle kunna delta i vår 
enkätundersökning. 
 
Bouakaz (2007) förklarar hur föräldrar kan upplevas som oengagerade då de inte 
kommer med åsikter om sina barns skolgång, men att förskollärare då bör vara 
medvetna om att föräldrarnas ”oengagemang” kan bottna i att de inte känner att 
deras åsikter är av värde och att lärarna inte skulle uppskatta deras åsikter. Om fallet 
är så att en hög procent av bortfallet i vår enkätstudie beror på att föräldrar inte anser 
att deras åsikter är av värde så kan det för vår studie innebära att den kategorin av 
föräldrar inte representeras och att deras uppfattningar aldrig framkommer.   

6.2 Föräldrarnas bakgrund 
En undersökning utförd av Wanat (2010) påvisar att föräldrars socioekonomiska 
status är en bidragande faktor till hur de förhåller sig till föräldrasamverkan inom 
förskolan. Wanat har funnit en trend där högutbildade föräldrar oftare vill vara 
involverade i verksamheten än lågutbildade föräldrar. Denna uppfattning bekräftades 
då vi i enkätsvaren kunde se hur majoriteten av de föräldrar som svarat angivit att de 
har en eftergymnasial utbildning.  

Sandberg och Vuorinen (2007) beskriver hur föräldrars vilja till inflytande kan 
variera då vissa föräldrar tycks vilja ha inflytande över det mesta som sker i 
verksamheten medan andra föräldrar endast tycks intressera sig för större 
förändringar i verksamheten. Enligt Bouakaz (2007) har de senare svårt att se vad de 
kan tillföra verksamheten och föredrar att överlåta ansvaret till personalen som de 
anser ”vet bäst”. Ju mer föräldrarna kan och vet om skolans organisation, desto mer 
involverade vågar de bli eftersom de får bättre självförtroende, menar han. Vi kan se i 
vår enkätstudie att de som främst uttryckt en önskan om att ha inflytande i förskolans 
verksamhet samt kommit med förslag på vad de vill ha inflytande över samt hur de 
vill bli involverade i verksamheten främst är äldre deltagare. Vi även kan se hur de är 
de yngre respondenterna som på enkätens öppna frågor angivit är att är nöjda med 
det inflytande de har och helst överlåter idéer angående förskolan till de som arbetar 
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där. Vår uppfattning är att grad av utbildning kan höra samman med kunskapen om 
rätten till inflytande. Vi ser att man som äldre och välutbildad (vilket kan höra 
samman) blir mer medveten om sina rättigheter och om vad man vill än om man är 
ung och lågutbildad. Det kan även vara så att de äldre deltagarna har flera barn och 
att de därmed också fått mer erfarenhet av föräldrainflytande.  

6.3 Föräldrarnas möjligheter att påverka i förskolan   
I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) beskrivs det hur förskolan ska ge 
föräldrar möjlighet till inflytande över hur verksamhetens mål omsätts i praktiken. I 
läroplanen lyfts vidare hur de verksamma i förskolan ska tillvarata föräldrarnas 
synpunkter samt låta föräldrarna vara med och utvärdera verksamheten. Jensen och 
Jensen (2007) beskriver hur en förskollärare har det främsta ansvaret för att bemöta 
föräldrars olikheter och olika synsätt på barnuppfostran. De förklarar vidare hur en 
förskollärare genom att värna om en god föräldrakontakt visar på respekt, öppenhet 
och ömsesidig likvärdighet. I likhet med detta förklarar Andersson (2004) hur 
ömsesidig respekt, ömsesidig bekräftelse samt vikten av att lyssna på varandra är tre 
förutsättningar för ett gott föräldrainflytande. I vår studie framgår det att fyra 
respondenter av totalt 34 svarande angivit att de har mycket inflytande i förskolans 
verksamhet. Denna siffra är låg och vi funderar om förutsättningarna som Andersson 
nämner har brustit på förskolan där enkätstudien genomfördes. I kontrast till detta 
har nitton av totalt 34 föräldrar svarat att personalen lyssnar mycket på dem. Detta 
kan tyckas motsägelsefullt då merparten av föräldrarna å ena sidan anser att de inte 
har mycket inflytande men å andra sidan, i en senare fråga på enkäten, uttrycker att 
de blir väl lyssnade på. Detta kan alltså tyckas märkligt då det mångt om mycket är 
samma föräldrar som svarat så pass motsägelsefullt. Vi funderar om föräldrarna är 
osäkra på vad begreppet inflytande innebär eller om de i den senare frågan helt 
enkelt känner att personalen lyssnar på dem i största allmänhet och inte specifikt i 
frågor gällande föräldrainflytande. Flising et al. (1996) beskriver hur föräldrar ofta 
har olika uppfattningar om vad som menas med inflytande och att dessa 
uppfattningar skiljer sig åt beroende på föräldrarnas personliga erfarenheter.  

I vår enkätstudie kan vi se hur sex respondenter inte anser sig ha inflytande i 
verksamheten över huvudtaget. Då vi reflekterat över detta resultat ställer vi oss 
frågande till hur det kan komma sig att dessa respondenter inte tycker sig ha något 
inflytande i verksamheten. Kan detta komma sig av att förskolans personal helt 
enkelt inte ger alla föräldrar samma möjlighet till inflytande? Kan det komma sig av 
att föräldrar tillskriver sig olika mycket inflytande eller kan det vara så att de inte vill 
ha något inflytande? Sandberg och Vuorinen (2007) beskriver hur föräldrar som 
uppfattar att de har ett bristande inflytande inte alltid känner behov av att ha 
inflytande förrän de upplever att verksamheten brister.  

Andersson (2004) beskriver hur ett gott föräldrainflytande förutsätter att båda parter 
ska gynnas av samarbetet, att gemensamma mål sätts upp samt att man kommer 
överens om när och hur samarbete ska ske. Vi funderar kring om personalens vilja att 
involvera föräldrarna i förskolans verksamhet inte är tillräcklig samt att det kanske 
inte finns någon strategi för hur föräldrasamarbetet ska läggas upp. Fredriksson 
(1991) förklarar hur ett gott samarbete förutsätter att personalen ser på 
föräldrasamarbete som viktigt och att förskollärarna bildar sig en uppfattning om 
föräldrarnas kunskaper om verksamheten så att de kan göras delaktiga och får 
möjlighet att föra fram sina idéer och åsikter.  
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Flising et al. (1996) har tidigare betonat hur föräldrar lättare kan komma med förslag 
på utvecklande aktiviteter i förskolan om de innan fått tagit del av vad förskolan kan 
erbjuda. Fredriksson (1991) har förklarat hur förskollärare är ansvariga för 
föräldrasamarbetet då de har den övergripande insikten i verksamheten. Vi funderar 
kring om föräldrars inflytande över förskolans verksamhet kan stärkas om de görs 
mer involverade i verksamheten, mer kontinuerligt informeras om förskolans 
aktiviteter och vidare uppmuntras att komma med förslag och synpunkter genom att 
erbjuda dem många olika kanaler till inflytande då alla föräldrar är olika.  

Andersson (2004) beskriver hur föräldrar vill vara delaktiga i verksamheten, finnas 
till hands och ”användas” om de behövs samt få möjligheter att ha åsikter och 
tyckanden om verksamheten. I vår enkätundersökning kan vi se hur flertalet 
föräldrar dels uttrycker att de vill veta mer om vad som sker i verksamheten och dels 
uttrycker vad de skulle vilja ha mer inflytande över (till exempelvis resursfördelning 
och miljön på förskolan). Föräldrarna kommer även med förslag på hur de kan vara 
med och påverka och nämner då till exempelvis att få delta i planeringsmöten i 
början av varje termin. Flising et al. (1996) anser att det kan vara en god idé att 
involvera föräldrarna i utformningen av verksamhetens lokaler och utomhusmiljö, 
samt låta dem hjälpa till om något till exempel behöver repareras. Detta är något som 
även visat sig i vår enkätundersökning där ett flertal föräldrar uttryckt att de främst 
har möjlighet att påverka utformningen av förskolans inom- och utomhusmiljö. Vi 
kan alltså konstatera att förskolans miljö tycks vara något som engagerar föräldrarna 
då föräldrar både nämnt att de vill ha mer inflytande över förskolans miljö samt även 
uttrycker att det främst är förskolans miljö som de har möjlighet att vara med och 
påverka.   

6.4 Former av föräldrasamverkan 
Sandberg och Vuorinen (2007) poängterar nödvändigheten med att föräldrar 
informeras om verksamheten för att över huvudtaget kunna ha en möjlighet till 
inflytande. De förklarar även hur det behövs ett rikt utbud av olika 
samverkansformer för att nå och involvera alla föräldrar. Flising et al. (1996) är av 
åsikten att en variation av samverkansformer är viktig då alla föräldrar har olika 
behov. I vår enkätundersökning frågade vi respondenterna om på vilka sätt de får 
möjlighet till inflytande. Det som övervägande flest respondenter svarat är vid 
hämtning/lämning samt vid föräldramöten och föräldraråd. Här kan vi se en likhet i 
det Sandberg och Vuorinen (2007) skriver, att det är vid det dagliga mötet vid 
hämtning och lämning som av föräldrar anses vara den viktigaste formen av 
samverkan. Utifrån resultatet av vår studie kan vi konstatera att föräldrar behöver ges 
såväl informellt inflytande vid till exempelvis hämtning och lämning som mer 
formellt inflytande genom att ges möjligheter till föräldramöten och föräldraråd.  

Även om vi ser att den informella kontakten vid hämtning/lämning innebär 
fördelarna att kontinuerligt låta föräldrarna dels få veta om vad som sker i 
verksamheten och dels vara med och påverka den, ser vi även problem i detta 
eftersom denna typ av samverkan inte ger alla föräldrar samma möjlighet till 
inflytande. Faktorer så som personkemi och tidpunkt för hämtning och lämning kan 
spela en avgörande roll för samverkan. Vi ser även hur förskolans sätt att organisera 
till exempelvis personalens schema kan ha betydelse då avdelningars samarbete vid 
öppning och stängning kan försvåra möjligheterna till ett informellt 
föräldrainflytande. Den personal som finns på plats vid till exempelvis lämning 
kanske inte finns med på avdelningen under resten av dagen. Andersson (2004) 
beskriver hur hon genom intervjuer med föräldrar angående deras upplevelser kring 
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samverkan ser en tendens till att muntligt samspel underlättas om relationen mellan 
förälder och förskollärare är god. Vi kan därför se att informell samverkan vid 
hämtning/lämning ger de föräldrar vars personkemi inte ”klaffar” med personalens, 
sämre förutsättningar till föräldrainflytande.  

Föräldramöten lägger grunden för att föräldrar ska känna en vilja att fortsätta 
involvera sig i förskolan, skriver Symeou, Roussounidou och Michaelides (2012). 
Sandberg och Vuorinen (2007) skriver dock att föräldramöten inte passar alla, vissa 
föräldrar föredrar att få informationen skriftligt för att kunna ta in den när det passar 
dem. Vi ser hur föräldramöten visserligen innebär ett formellt möte dit samtliga 
föräldrar inbjuds och uppmuntras att komma till tals med idéer och synpunkter, men 
att det ändå, precis som Sandberg och Vuorinen skriver, innebär att de föräldrar som 
inte lättvindigt tar till orda, förblir tysta och inte tar sin rätt till inflytande. Detta 
torde även kunna stärkas om det inte finns någon i förväg aviserad dagordning och då 
föräldrarna har små möjligheter att kunna förbereda sig. Vi ser hur samma 
problematik kan uppstå gällande föräldraråd då ”tysta föräldrar” kanske inte tar för 
sig en plats i detta råd. Sandberg och Vuorinen beskriver hur föräldraråd innebär 
fördelen att göra föräldrar mer engagerade i sina barns vardag då de får vara med och 
fatta beslut som direkt påverkar verksamheten.  

Merparten av de respondenter som valt att svara på vår enkät har angivit att de 
främst blivit informerade om sin rätt till inflytande av personalen på förskolan. 
Utifrån detta kan vi konstatera att personalens kunskaper om föräldrainflytande är av 
största vikt och att det är av största vikt att personalen ser på föräldrakontakt som 
något viktigt. Flertalet respondenter har även angivit att de blivit informerade om sin 
rätt till inflytande av andra föräldrar och då många respondenter angivit att de främst 
får möjlighet till inflytande vid hämtning/lämning vill vi mena att vi inte kan 
underskatta betydelsen av det dagliga mötet för informationsutbyte och inflytande. 
Nu kan förvisso föräldrar ha blivit informerade om sina rättigheter till inflytande vid 
andra tillfällen och via andra kanaler än vid det dagliga mötet mellan föräldrar och 
personal och mellan föräldrar och föräldrar, men vi vill mena att det dagliga mötet 
ändå är det mest kontinuerliga mötet.  

6.5 Föräldrars definition av och önskan om föräldrainflytande 
I vår enkätundersökning var det främst de äldre deltagarna som valde att svara på de 
öppna frågorna i enkäten och som då med tydlighet gav uttryck för sina önskemål om 
inflytande. Några få yngre respondenter valde att svara på de öppna frågorna i 
enkätundersökningen men kom då inte med några förslag på vad de önskade ha 
inflytande över utan uttryckte mer att de inte var så insatta i frågan.  Vi står kanske 
inför utmaningen att få samtliga föräldrar att förstå att de har rätt till inflytande, få 
samtliga föräldrar att känna att de har mycket att bidra med i verksamheten och att 
de blir lyssnade på samt erbjuda många olika kanaler till inflytande i syfte att möta 
föräldrars olikheter. Vi ser även hur vi som förskollärare måste se allt verksamheten 
har att vinna på ett gott föräldrainflytande där barnets bästa sätts i fokus och där 
förälderns och förskollärarens samlade bilder av barnet används för att göra 
verksamheten optimal för barnets lärande och utveckling.   

I vår enkätundersökning tycker vi oss kunna se vissa mönster i respondenternas svar 
då de i öppna frågor erbjudits möjligheten att dels definiera vad föräldrainflytande 
innebär för dem och dels vad de vill ha mer inflytande över i förskolan. Vi tycker oss 
kunna se i vårt resultat hur det främst är äldre och högutbildade som tydligt uttryckt 
att de eftersträvar inflytande och dessutom kommit med förslag på vad de särskilt vill 
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ha inflytande över. Vi tycker oss kunna se hur de vill vara med och påverka barnens 
vardag (främst aktiviteter och planering) på förskolan samt ha inflytande över såväl 
verksamhetens mål som verksamhetens innehåll och aktiviteter. Vi tycker oss även 
kunna se hur dessa respondenter önskar mer kontinuerliga informationsmöten där 
de vid återkommande tillfällen under terminerna får möjlighet till inflytande och 
inblick i hur förskollärarna arbetar. Vidare kan vi se hur de något yngre 
respondenterna utan eftergymnasial utbildning inte säger sig vilja ha så mycket 
inflytande i förskolans verksamhet utan främst ser förskollärarna som de som är 
experter när det gäller att utveckla den pedagogiska verksamheten. Detta tycker vi oss 
kunna koppla till den trend Wanat (2010) funnit där välutbildade föräldrar oftare vill 
vara involverade i verksamheten än lågutbildade föräldrar. Enligt Bouakaz (2007) har 
de senare svårt att se vad de kan tillföra till verksamheten och föredrar att överlåta 
ansvaret till förskolepersonalen som de anser ”vet bäst”. Andersson (2004) beskriver 
hur föräldrar vill vara delaktiga i verksamheten, finnas till hands och ”användas” om 
de behövs samt få möjligheter att ha åsikter och tyckanden om verksamheten. Om vi 
ponerar att samtliga föräldrar ändå vill ha möjlighet till inflytande i verksamheten 
och användas om de behövs så ser vi hur vi som förskollärare måste få samtliga 
föräldrar att känna att deras bidragande till verksamheten är av stor vikt. Vi ser då 
hur vi måste möta föräldrar i deras olikheter och erbjuda dem många olika former till 
inflytande. 

Gustafsson (2009) beskriver hur ett förtroendefullt samarbete mellan hem och 
förskola förutsätter ett bra samarbete i vardagen där både föräldrar och de 
verksamma i förskolan med lätthet kan samtala om till exempelvis uppkomna 
problem. Han förklarar vidare hur förskollärarens bild av barnet och förälderns bild 
av barnet tillsammans bör ses som en tillgång. Utifrån ovanstående kan vi konstatera 
att ett gott samspel mellan hem och förskola, där föräldrar nyttjar sin rätt till 
inflytande är av största vikt för utveckling av verksamheten där barnens 
välbefinnande och utveckling sätts främst. Vi vill mena att samspelet mellan 
förskollärare och föräldrar ska präglas av en tillåtande atmosfär där båda parter 
handlar för barnets bästa. Vi anser att det inte handlar om att samtliga föräldrar alltid 
ska ha en åsikt utan att klimatet ska vara sådant att samtliga föräldrar alltid ska 
kunna ha en åsikt och känna att de har inflytande över verksamheten om och när de 
så önskar.  

7 Nya forskningsfrågor 
Det vore intressant att utföra denna studie på flera olika förskolor för att se hur 
resultatet skulle skilja sig mellan olika områden. Då föräldrarna på förskolan där vi 
gjorde vår enkätstudie i övervägande majoritet var högutbildade och hade hög 
medelålder vore det intressant att även utföra studien på förskolor där föräldrarna 
har en motsatt eller mer heterogen socioekonomisk status. 

Det vore även intressant att jämföra föräldrarnas uppfattning om föräldrainflytande 
med förskollärarnas uppfattning om det. Vilka former av föräldrainflytande 
förespråkar förskollärarna jämfört med föräldrarna? Hur mycket vill förskollärarna 
släppa in föräldrarna i verksamheten och hur mycket skulle föräldrarna vilja vara 
delaktiga?  

För att få en djupare förståelse för föräldrars och förskollärares åsikter om 
föräldrainflytande skulle en kvalitativ studie, i kombination med denna kvantitativa 
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studie, göra svaren mer nyanserade. Vid intervjuer kan man ställa följdfrågor och 
respondenterna får en möjlighet att beskriva mer utförligt hur de känner.   

8 Pedagogiks relevans 
Innan vi började denna studie förstod vi att det är viktigt att som förskollärare ha en 
god kontakt med barnens föräldrar. Genom denna studie har vi dock insett att det är 
förskollärarens skyldighet att släppa in föräldrarna i verksamheten och att låta dem 
komma till tals om verksamhetens upplägg och sina barns vardag på förskolan. Det 
krävs att som förskollärare ge föräldrarna möjlighet till föräldrainflytande genom 
olika kanaler, såväl formella som informella. Genom en god relation till föräldrarna 
kan vi bilda oss en helhetsbild av varje barn och på så sätt ge barnen bästa möjliga 
förutsättningar till en god utveckling på förskolan.  

Denna studie är relevant för förskollärare i sin yrkesroll då studien upplyser om att 
en god föräldrakontakt är av högsta vikt för att föräldrarna ska kunna erhålla det 
inflytande de är berättigade till. Studien visar även på hur förskollärare bör erbjuda 
föräldrarna ett flertal olika kanaler att utöva sitt föräldrainflytande på då alla 
föräldrar är olika, vill komma till tals på olika sätt och ser på föräldrainflytande i 
förskolan på olika sätt. Denna studie är även relevant för föräldrar som har sina barn 
i förskola då de kan bli upplysta om sina rättigheter att påverka förskolans 
verksamhet. Vår uppfattning är att studien är relevant för såväl förskollärare som 
föräldrar då samtliga bör ha barnets bästa i åtanke. Vår studie visar på hur en god 
föräldrakontakt där föräldrar nyttjar sin rätt till inflytande främjar barnets lärande, 
utveckling och trivsel på förskolan.  
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Bilaga 1 – Enkät 
Syftet med denna enkätundersökning är att studera och jämföra föräldrars 

uppfattningar om möjligheter att påverka den vardagliga verksamheten på den 

förskola där deras barn går. 

Vi vore tacksamma om Du till att börja med fyller i några kortare bakgrundsfrågor för 

att sedan svara på frågorna om hur Du upplever Ditt föräldrainflytande på förskolan. 

Kryssa i det svarsalternativ som passar Dig bäst och lämna gärna egna kommentarer. 

 

1. Vilket år är du född?___________  

 

2. Kön 

  Man 

  Kvinna 

 

 

3. Utbildning 

  Ingen  

  Grundskola 

  Gymnasium 

  Eftergymnasial utbildning 

 

 

4. Modersmål: _____________________ 

 

 

5. Antal hemmavarande barn under 12 år: __________ 
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6. Civilstånd 

  Sammanboende 

  Särbo 

  Ensamstående 

  Annat_________________________________________________ 

 

 

 

7.  Hur stort inflytande anser du att du har i förskolans verksamhet? 

  Inget alls 

  Lite 

  Varken lite eller mycket 

  Ganska mycket 

  Mycket 

 

 

8. Vad innebär föräldrainflytande för dig? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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9. På vilka sätt har du blivit informerad om dina möjligheter till inflytande i 

förskolan? 

  Genom personalen på förskolan 

  Genom andra föräldrar 

  Genom förskolechefen 

  Jag har inte blivit informerad 

 Annat:_________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

 

10. Vad upplever du att du har möjlighet att vara med och påverka på förskolan? 

  Rutiner (till exempel mattider och sovtider) 

  Planering (till exempel utflykter och aktiviteter) 

  Matsedeln 

  Utformning av inomhusmiljön 

  Utformning av utomhusmiljön 

  Storlek på barngruppen 

  Barnsyn 

  Resursfördelning 

  Jag har ingen möjlighet till inflytande 

 Annat:_________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
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11. Till vilken grad upplever du att de som arbetar på förskolan lyssnar till 

föräldrarnas åsikter? 

  Inte alls 

  Lite 

  Varken lite eller mycket 

  Mycket 

 

 

12. På vilka sätt får föräldrar möjlighet till inflytande på förskolan? 

  Genom föräldramöten 

  Genom kontakt med personalen vid hämtning/lämning 

  Genom föräldraråd 

  Genom kontakt med förskolechefen 

  Det finns ingen möjlighet till inflytande 

 Annat:_________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

 

11. Vad skulle du vilja ha mer inflytande i på förskolan?  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 - Missivbrev 

Föräldrainflytande i förskola 

 
Hej! 

Vi heter Hanna Wännström och Sandra Svensson och vi studerar vid 

Lärarprogrammet på Mälardalens högskola. Vi skriver ett examensarbete om 

föräldrainflytande i förskolan.  

För att få kunskap gällande hur föräldrar upplever inflytande på förskolan vore vi 

tacksamma om ni tog er tid att besvara medföljande enkät. Era åsikter i frågan är av 

största betydelse för oss!  

Ni lämnar era svar i den uppsatta lådan i förskolans tambur, vi behandlar alla svar 

konfidentiellt och enkäterna kommer inte att kunna härledas till vare sig föräldrar 

eller barn.  Era svar kommer att användas till en statistisk sammanställning i vårt 

examensarbete.  

Vårt examensarbete kommer att publiceras på DIVA som är en databas för 

studentuppsatser och forskningsarbeten. 

Vi är tacksamma om ni lämnar era svar senast ……. 

 

Har ni några funderingar får ni gärna mejla oss! 

 

Hanna:  hen04003@student.mdh.se  Sandra:  ssn11001@student.mdh.se 

 

Handledare: Tuula Vuorinen  

                        Tel: 021 15 17 86 

   E-post: tuula.vuorinen@mdh.se 

  

 

Tack för din medverkan! 
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