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 Abstrakt 
Syftet med denna studie var att undersöka föräldrars uppfattningar om 

samverkan och inflytande i förskolan. Studien har genomförts med hjälp utav 

tre delstudier. Den första en sammanställning av en enkätundersökning från 

Qualis kvalitetsrapporter, utförda på kommunala förskolor i en kommun i 

mellersta Sverige. Denna låg till grund för det urval som har skett till de 

uppföljande intervjuerna. Den andra delstudien bestod av en sekundäranalys 

av föräldrainflytandet i kvalitetsrapporterna. Slutligen baserades studien på 

semistrukturerade intervjuer tillsammans med tre föräldrar från två olika 

förskolor. Resultatet visade att föräldrars uppfattningar kunde kategoriseras 

under olika teman. Dessa var Grund för föräldrainflytande, Inflytande i 

verksamheten - pedagogers arbetssätt, Påverkar deltagandet i samverkan och 

föräldrainflytande, Ansvaret för relationen hem-förskola och Föräldrars inflytande på 

förskolemarknaden. Resultatet synliggjorde att tryggheten och tilliten till 

pedagogerna var framträdande i föräldrars utsagor av sina uppfattningar. 

Samt att samverkan och inflytande till störst del var kopplat till föräldrarnas 

egna barn, vilket skapade synen av föräldern och barnet som en unison enhet. 

Studien visade även att det i samverkan mellan hem och förskola framträdde 

en idealbild av ”goda” vårdnadshavare respektive ”goda” pedagoger. 

 

Nyckelord: Samverkan, Föräldrainflytande, Tillit, Ansvar, Kunskap, Normer. 
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Förord 
 

Ett stort tack till de medverkande i studien, förskolorna som hjälpt mig, men 

framförallt till de föräldrar som ställt upp med sina egna tankar under våra 

intervjuer. Jag vill även tacka min handledare Ulrika Berglund för motivation 

och vägledning i mitt arbete. Sist men inte minst vill jag tacka mina nära och 

kära för all uppmuntran och motivation, när skrivandet har känts tungt. 
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 Inledning och problemområde 
 

“Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling.” (Skolverket, 

2010, s. 13).  

 

Läroplanen, som ska ligga till grund för förskolans arbete, tydliggör att 

föräldrar1 och vårdnadshavare är ansvariga för sina barns fostran och att för-

äldrarna ska ha möjlighet att påverka förskolans verksamhet. Förskola och 

hem är alltid sammankopplat med varandra. Vårdnadshavare lämnar sina 

barn i förtroendet att förskolan ska stötta och utveckla deras barn, samtidigt 

som de får god omvårdnad då föräldrarna arbetar. Även om detta är något 

som alltid funnits så länge vuxna lämnat ifrån sig sina barn till andra, så har 

det i dagsläget utvecklats och det finns i dag en egen del av läroplanen som 

beskriver kontakten mellan hem och förskola.  

 

Under min utbildning har jag kommit i kontakt med föräldrar på olika sätt och 

jag inser att det finns en problematik kring att mötas på samma nivå. Det förs 

ständigt diskussioner i arbetslag ute på förskolorna, där man diskuterar 

möjligheten att involvera vårdnadshavare. Samtidigt upplever jag att det finns 

ett missnöje, dels hos föräldrarna, som inte upplever att de får komma till tals, 

samtidigt som pedagoger uttrycker ett missnöje över att föräldrar inte infinner 

sig på möten och andra sammankomster de bjuds in till. Tidigare forskning 

inom skolan har visat lärares uppfattningar och förväntningar på att föräldrar 

ska dyka upp på möten som skolan arrangerar, men att många föräldrar är 

bekymrade över att de har olika synsätt på hur deras engagemang i deras 

barns utbildning ska se ut (Bouakaz & Persson, 2007). Vilket väcker frågor 

kring om detta också är fallet i förskolan. Det är tydligt att det är svårt att få till 

denna samverkan mellan hem och förskola. Förskolans verksamhet ska ta sin 

utgångspunkt ur läroplanen, men vad vill föräldrarna och hur uppfattar de 

sina möjligheter till inflytande i förskolans verksamhet? Att undersöka hur 

föräldrarna uppfattar detta samarbete, vilka möjligheter och svårigheter som 

de sätter ord på, ger ytterligare kunskaper till det komplicerade samarbetet 

som uppstår i mötet mellan förskola och hem. 

 

I förskollärarens uppdrag ingår det att ansvara för att ge vårdnadshavare 

möjlighet till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur 

målen konkretiseras i planeringen (Skolverket, 2010). Då läroplanen är ett styr-

dokument för förskolan, innebär det att det är angeläget att förskolan är tydlig 

i fråga om mål och innehåll från läroplanen, samt att det finns ett fungerande 

samarbete mellan parterna, men vem är det som bestämmer hur samarbetet 

                                                           
1
 I denna studie använder jag uttrycket föräldrar kombinerat med uttrycket 

vårdnadshavare, precis som i förskolans läroplan. Jag lägger inte någon värdering 
mellan dessa uttryck då de för mig representerar en och samma sak, nämligen den 
vuxne som finns närmast och är ansvarig i barnets liv. 
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ska fungera och på vilket sätt? Förskolan är en verksamhet som ökar, där en 

stor del av Sveriges barn 1-5 år, någon gång vistas i förskolan. Samhället är 

under ständig förändring och barngrupperna som vistas i förskolan ställer nya 

krav på verksamhetens utveckling. En genomgripande förändring för för-

skolan var att 1996 ta steget in i det svenska utbildningssystemet, där verk-

samheten fick en egen läroplan 1998 (Renblad & Brodin, 2012). Sedan dess har 

läroplanen reviderats och det finns sedan 2010 en ny utgåva som gäller för 

2010-talet (Skolverket, 2010). Vårdnadshavarnas roll i barns utveckling och 

lärande har gradvis stärkts. Engagemang förespråkas i dag i läroplanen, till 

skillnad mot tidigare, då ansvaret lades helt på lärarna. Vilket även blir synligt 

i föräldrars uttalanden, där titeln för detta arbete, Oh shit! Då kanske jag också 

vill vara med, synliggör hur föräldrar vill vara delaktiga, men att de kan vara 

omedvetna om vad som sker på förskolan, där insyn i verksamheten ökar 

känslan av att vilja delta. 

 

Sedan 70-talet och den omdebatterade barnstugeutredningen, har förskolan 

närmat sig skolan och under 80-talets slut sökte många föräldrar 

daghemsplatser och föräldrar började på eget initiativ grunda föräldra-

kooperativ (Lindensjö & Lundgren, 2000). Det har inte alltid varit en själv-

klarhet att vårdnadshavare också kan vara involverade i sina barns utbildning. 

Tidigare har de överlåtit allt ansvar till pedagoger och lärare, men historien 

visar ändå ett engagemang kring omsorgen av barnen. Det är först under de 

senaste åren som lärande kommit att betonas i högre grad. Forskarna visar att 

det i dag finns ett tydligare fokus på förskollärares ansvar, i den reviderade 

läroplanen och att detta påverkar villkoren för lärares pedagogiska arbete och 

barns lärande (Renblad & Brodin, 2012; Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2010; Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen, 2011). Detta påverkar för-

äldraskapets villkor (Persson & Tallberg Broman, 2002). Revideringen av läro-

planen har skapat intentioner att föräldrarnas roll ska stärkas. Genom det 

förstärkta uppdraget ställs det automatiskt nya krav även på vårdnadshavare. 

Jag intresserar mig för föräldrars uppfattningar om samverkan och inflytande i 

förskolan och i vilken mån de anser att de får påverka denna relation som de 

är en del av. Föräldrainflytande är ett fält som ytterligare kan beforskas och 

som är ett högaktuellt ämne i förskolan. 
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 Begreppsdefinitioner 
Här nedan följer några för studien centrala begrepp, som jag anser behöver 

utvecklas närmare, för att fortsättningsvis kunna använda dem i löpande text 

utan en närmare förklaring. 

 

Föräldrar och vårdnadshavare 
En stor del av forskningen är rapporterad på engelska, där föräldrar benämns 

som parents. Vid en direkt översättning innebär det förälder eller målsman. 

Jag uppfattar att förälder är den benämning som används vid mer vardagliga 

sammanhang, medan vårdnadshavare är den mer officiella benämningen för 

den förälder eller av domstol särskilt förordnad person som har att utöva den 

rättsliga vårdnaden om ett barn (Nationalencyklopedin, 2015). Jag har i studien 

valt att inte värdera dessa uttryck och använder dem likartat genom rapporten. 

 

Samverkan och inflytande 
Samverkan och inflytande är båda viktiga inom föräldrainflytandet i förskolan, 

det ena finns inte utan det andra. Därför baseras denna studie på föräldrars 

uppfattningar av båda dessa fenomen. Samverkan kan ses som relationen 

mellan föräldrar och förskolan, medan inflytande är det mer institutionali-

serade och det läroplanen uttrycker att föräldrar har rätt till. Föräldrarna själva 

tenderar att använda ord som samverkan och samarbete, där de visar en 

osäkerhet kring just uttrycket föräldrainflytande. Jag har i studien valt att 

använda samverkan och inflytande. 

 

Pedagoger, förskollärare och lärare 
Rapporten baseras på forskning som tar sin utgångspunkt både i förskolan och 

skolans verksamhet. Detta innebär att jag använder dessa begrepp kombinerat. 

Pedagoger och förskollärare är den term som jag valt att använda för 

personalen inom förskolan och lärare är den term som representerar de som 

arbetar i skolan.  
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 Bakgrund 
I följande avsnitt kommer jag redogöra för en del av den forskning som finns 

kring föräldrars delaktighet i samverkan och inflytande mellan hem och 

förskola. Jag har valt att använda mig av forskning som riktar sig dels mot 

förskolan, men även skolan, som en följd av den begränsade forskning som 

finns. 

 

Förskolan i en marknad betonad av konkurrens 
Den ökade sociala inriktningen på arbetet i förskolan innebär en provokation 

på den professionella identiteten, vilket skapar osäkerhet i förskole-

pedagogernas vardagsarbete. Det finns en förskjutning mot att ett mer socialt 

arbete uppfattas negativt av pedagogerna. Vilket representerar en förändring 

mot sämre status i rangordningen mellan omsorg och pedagogik inom förskola 

och grundskola (Persson & Tallberg Broman, 2002). Trots att den svenska 

förskolan kännetecknas av och betonar omsorg och lärande, så visar forsk-

ningen att det finns en starkare betoning på lärande och utbildning i de studier 

som genomförts. Forskningen visar även att det finns ambitioner som syftar till 

att göra förskolan mer lärorienterad och därigenom skapa högre kvalitet, men 

det är inte helt utan motstridiga åsikter då de belyser att det även finns en oro 

kring att förskolan ska bli allt för lik skolan (Löfdahl, 2014; Renblad & Brodin, 

2012; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2010).  

 

Löfdahl (2014) anser att det under lång tid varit en tradition i förskolan att 

informera föräldrar om aktiviteter som sker på förskolan, men att det efter 

revideringen av läroplanen 2010, blivit tydligare att föräldrar ska inbjudas att 

delta i det dokumenterade kvalitetsarbetet. Detta ställer nya krav på relationen 

mellan pedagoger och föräldrar, där Löfdahl ser en förändring av den svenska 

förskolan, som i dag är en expanderande utbildning med en marknad som 

styrs av den ständiga synligheten och konkurrensen bland förskolor. En ökad 

konkurrens där föräldrar kan välja mellan friskolor och kommunala förskolor 

(Löfdahl, 2014; Persson & Tallberg Broman, 2002). Persson och Tallberg 

Broman menar att det skett en ökning av vuxenkontakter i förskolan och att 

det har blivit ett mer socialt arbete. Förändringen under senare år har handlat 

om skolans styrning, ledarskap, decentralisering och ansvarsfördelning mellan 

hem och förskola. Löfdahl (2014) visar ur synen på detta, en möjlig koppling 

mellan vårdnadshavares rätt att välja förskola och betoningen på lärande som 

har ökat. Pedagoger ser vårdnadshavarna som kunder och aktörer på 

förskolemarknaden och vill därigenom stärka utbildningsbegreppet för att 

locka föräldrarna till sin förskola.  

 

För att i första hand försvara sin professionalism och i den andra tillfredsställa 

föräldrarna som konsumenter, är lärare manade att hantera de sociala 

relationerna (Crozier, 1998). Crozier lyfter, utifrån skolans värld, en närmast 
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illvillig bild av föräldrainflytande från lärarnas sida, där det blir tydligt att den 

tidigare inte haft så hög status i skolverksamheten. Där lärare ansett att 

föräldrars inblandning i verksamheten enbart skapar problem. När kon-

kurrensen ökar mellan skolor så kommer det finnas ytterligare press på 

skolorna att locka föräldrar, men även upprätthålla och underhålla 

relationerna till alla föräldrar (Crozier, 1998).  

 

Skilda förväntningar på verksamheten 
Bäck Wiklund och Bergsten (2010) pekar på hur nedskärningar inom verk-

samheten bidragit till ett tydligare bristande förtroende från föräldrarnas sida, 

gentemot förskolan. Föräldrarna påpekar att personalen på förskolan tidigare 

kunde kännas som en ställföreträdande förälder, men att institutionerna under 

senare tid inte upplevs ta på sig detta ansvar. Det framträder en förtroendekris 

mellan föräldrar och förskola, där föräldrarna inte kan lita på att pedagogerna 

ser det individuella barnet. Missnöje över kommunikationen verkar finnas 

både hos föräldrar och pedagoger, ändå verkar det inte ske någon drastisk 

förändring utifrån den bild som förmedlas från pedagoger i förskolan 

(Löfdahl, 2014). Vilket Löfdahl menar handlar om att pedagogerna själva inte 

får tid kring att kommunicera med varandra och därigenom blir följden en 

svårighet i att förmedla en tydlig bild till föräldrarna.  

 

Missförstånd och oenighet i relationen mellan föräldrar och lärare visar sig 

vara resultatet av en bristande kännedom om rollen mellan skola och familj 

(Bhering, 2002). Resultatet visade på att föräldrar brydde sig mycket om sina 

barns framsteg och att de ville veta mer om deras lärande i skolan, men 

resultat visar trots detta att föräldrarna inte ville dela lärares ansvar för 

barnens utbildning. Föräldrarna föreslog i stället att de behövde mer väg-

ledning och förklaring kring frågor som de ansåg låg utanför deras kunnande. 

Kunskap om vad skolans mål var och hur barnen lärde sig, var efterfrågat av 

föräldrarna (Bhering, 2002). Vilket även styrks av Wanat (2010), där resultatet 

visar att föräldrar uttryckt att de ville veta mer om barnets vistelse i skolan. 

Skilda uppfattningar från föräldrarnas sida visade sig genom att nöjda 

föräldrar beskrev att den meningsfulla inblandningen skedde i skolan, medan 

missnöjda föräldrar i stället värderade engagemang i barnens utbildning i 

hemmet (Wanat, 2010). Lärarna såg en svårighet i att arbeta med föräldrar 

eftersom föräldrarna inte förstod skolans utgångspunkter, perspektiv, 

verksamhetsområde eller mål och strategier. I lärarnas ord speglades att denna 

brist existerade på grund av skolans avsaknad av flexibilitet och oförmåga att 

ta itu med nya krav som ställdes på verksamheten. Lärarna behövde se över 

attityder och mer öppet lyssna till föräldrarna. Vilket tyder på att föräldrarna 

inte getts möjlighet att förstå verksamheten (Bhering, 2002).  

 

Den digitaliserade kontakten 
Vårdnadshavare eftersöker mer lättillgänglig information om förskolan 

(Löfdahl, 2014). Det framträder ett oproblematiserat innehåll i den information 

som når föräldrarna, vilket Löfdahl menar bör ses ur perspektivet på förskolan 
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i en marknad betonad av konkurrens. Den information som vårdnadshavarna 

får ta del av, är påverkad av förskolans marknadsföring av sig själva, vilket 

skapar problematik, då vårdnadshavarna ska möjligges deltagande i det 

dokumenterade kvalitetsarbetet av förskolan. För att utveckla kvalitet behövs 

både styrkor och utvecklingsområden belysas, vilket Löfdahl visar undveks i 

relationen till vårdnadshavarna. Nya former av kommunikation var efterfrågat 

av föräldrarna, men där visade pedagogerna en osäkerhet och tveksamhet 

inför kommunikation via digitala medier. Genom en mer distanserad relation 

till föräldrarna utvecklas det distanserade samarbetet på bekostnad av 

strategin för en nära och förtroendefullt relation (Löfdahl, 2014).  

 

Olika förutsättningar för föräldrar 
Ambitionen att föräldragrupperna ska utöva ett större inflytande över barnens 

hela värld, öppnar upp för skillnader mellan olika föräldragrupper (Persson & 

Tallberg Broman, 2002). Föräldrar har olika relationer till delaktighet och 

inflytande i förskolan, där alla föräldrar inte vill att samverkan ska ske på 

samma sätt. Det finns en motsättning mellan föräldrars tankar om verk-

samheten och pedagogers tankar, där det framkommer att pedagoger upplever 

att de inte har samma mål med verksamheten som föräldrarna, att föräldrarna 

ser verksamheten som en serviceinstitution som ska komplettera hemmet, 

medan pedagogerna beskriver att de har en egen institutionsideologi och 

tolkning om förskolans intentioner (Persson & Tallberg Broman, 2002). 

 

Crozier (1998) lyfter fram vikten av lärares medvetenhet kring föräldrars olika 

styrkor och att det är viktigt att ge alla föräldrar lika stort inflytande. När 

föräldrar får ökat förtroende för att utnyttja sina rättigheter, förtydligar Crozier 

att det blir viktigt för skolorna att utnyttja sin makt. Underlåtenhet skulle 

innebära att lärarna riskerar obalans i relationen, vilket i sin tur kan skapa 

enorma problem för förvaltningen. Crozier visar en medvetenhet, hos lärarna, 

om att det är viktigt att de starka och inflytelserika föräldrarna inte får för stort 

inflytande, på bekostnad av de mindre inflytelserika föräldrarna. Crozier 

menar att detta är ett förhållningssätt, hos lärarna, där föräldrarna ska hållas i 

schack och inte få för stort utrymme till inflytande. Medan Bhering (2002) i sin 

tur för en diskussion kring huruvida pedagogerna bör införliva nya sätt att 

kommunicera med föräldrarna för att stärka relationen. Bhering menar att 

skolans gränser är flexibla nog att integrera nya medlemmar, vilket ställer nya 

och förändrade krav. Föräldrar är olika och de vill olika saker, därför blir det 

tydligt att förskolan ständigt måste utvärdera de samverkansformer som finns 

utifrån föräldrarna. 

 

Professionella strategier 
I analysen argumenterar Löfdahl (2014) för att det finns två professionella 

strategier för relationen mellan vårdnadshavare och pedagoger. Den första, 

förtroenderelationen, där det är viktigt att vårdnadshavarna kan lita på 

pedagogerna och att de visar hur innehåll och struktur är anslutna till läro-

planen för förskolan. Ett tillvägagångssätt som bevarar strategin att hålla 
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avstånd gentemot föräldrarna, genom att presentera sig själva som de som har 

professionell kunskap om förskolan. Den andra strategin för relationer mellan 

pedagoger och föräldrar framställs som kompisrelationen, där en vänskaplig 

ton framhålls som viktig. Pedagogerna använder sig av strategin att behålla en 

närhet till föräldrarna och presentera sig själva som de som bygger och 

bibehåller goda relationer.  

 

Ett centralt begrepp som framkommer i relationen mellan hem-förskola är 

“trygghet” (Persson & Tallberg Broman, 2002). Begreppet trygghet är väl 

integrerat med institutions- och yrkesideologin hos förskollärare. Samtidigt 

visar forskningen att tveksamhet och osäkerhet är andra framträdande 

begrepp i relationen mellan pedagog och förälder (Löfdahl, 2014; Persson & 

Tallberg Broman, 2002). Det visar sig även att pedagogerna vidhåller en 

envägskommunikation gentemot föräldrarna. På sikt kan denna sårbarhet och 

tabut mot att lyfta enbart vissa faktorer i relationen mellan pedagoger och 

föräldrar, bli ett hinder i vidareutvecklingen och kompetensen inom området 

(Löfdahl, 2014).  

 

Hot mot pedagogers professionalism 
Crozier (1998) lyfter ett hot mot lärares professionalism och att denna kan 

komma att hotas till en följd av föräldrars potentiella makt. Crozier anser att 

den intensifierade skolningen i hemmet kan innebära ett hot mot lärares 

professionalitet. För att kontrollera föräldrar, är det nödvändigt att definiera 

vem som är ansvarig för vad, samtidigt som läraren är skyldig att uppmuntra 

föräldrars engagemang, vilket Forsberg (2007) menar skulle kunna sudda ut 

ansvarsfördelningen mellan förälder och lärare. Alasuutari (2010) menar i 

stället att diskussioner mellan föräldrar och praktiker kan bidra till att fylla i 

luckorna och bilda ett övergripande intryck av barnet. Förälderns och ped-

agogens roll framstår då som jämbördiga parter och deras respektive 

kompetensområde kompletterar varandra. Alasuutari framhåller att detta på-

verkar den pedagogiska rollen genom att det skapar en affektiv dimension, där 

föräldrars beskrivning av ökad känsla av säkerhet och hänvisningar till barnets 

personlighet, producerar en emotionell dimension i pedagogens arbete. Vilket 

innebär både känslomässiga upplevelser och en personlig relation till barnet.  

 

Partnerskap mellan föräldrar och lärare 
Crozier (1998) hävdar att partnerskap är en viktig del av anpassningen av 

skolan, att partnerskapet främjar delaktighet, engagemang och ansvarstagande 

i relationen mellan föräldrar och lärare. Detta engagemang förutsätter ett 

individuellt egenintresse från båda parter. Därav hävdandet att partnerskapet 

fungerar som en form av övervakning av föräldrar och ett utvecklande av det 

Foucault år 1977, beskriver som “disciplinär makt”, som säkerställer att för-

äldrarna ska lära sig att vara “goda” föräldrar, som definieras av lärarna och 

som antar värden som matchar de som finns i skolan. Övervakning av för-

äldrar kanske inte är ny, men i studien hävdas det som ett resultat av skolans 

marknadsanpassning och den stigande individualiseringen, att processen för 
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övervakning har intensifierats (Crozier, 1998). Partnerskapet till föräldrarna ses 

alltså inte enbart som ett sätt att stärka föräldrarna, utan också ett sätt att utöva 

makt över dem och deras barn (Crozier, 1998; Karila & Alasuutari, 2012).  

 

Pedagoger anser att personligt engagemang med föräldrar, där de diskuterar 

personliga frågor, är ett oproffesionellt beteende för pedagoger (Dalli, 2008). 

Alasuutaris (2010) resultat visar i stället på ett annat perspektiv kring vad det 

innebär att vara professionell pedagog i Finland, där vikten av interaktions-

färdigheter ses som en viktig del av det nutida yrkeskunnandet. Planeringen 

för barnets fostran innebär inte enbart diskussioner kring barnets individuella 

utveckling och förmågor, utan erbjuder även föräldrarna möjlighet att 

diskutera familjefrågor som kan påverka barnets vistelse och utveckling. 

Alasuutari anser därför att det är viktigt att fortsätta föra en diskussion om 

partnerskapet mellan pedagog och förälder, samt överväga partnerskap i 

större utsträckning, där diskussioner förs kring andra sätt för föräldrarna att 

medverka bortsett från förhandlingarna om det enskilda barnet.  

 

De överlappande rollerna mellan föräldrar och lärare uppfattas vara knapp, 

där det inte sker någon aktiv delning mellan föräldrar och pedagoger (Bhering, 

2002). Uppfattningen låg kring att föräldrar och lärare förstod sitt ansvar som 

helt separata, vilket Bhering anser tydligt visar på bristen av ett essentiellt 

element för partnerskap, nämligen täta kontakter innehållande tvåvägs-

kommunikation. Föräldrarna lyfte lärares otillgänglighet och frånvaro som en 

orsak till den bristande kommunikationen. Vilket tyder på att lärare och för-

äldrar anser sig ha olika uppgifter, där både pedagoger och föräldrar uppfattas 

vara ovilliga att göra det de tror vara den andres jobb. Föräldrarna ansåg att 

lärarna bör hålla utbildningen som sitt ansvar, medan de själva bör se till att 

barnen förbereddes för skolan (Bhering, 2002).      

 

Experter på olika områden 
Relationen mellan hem-förskola står under en ständig förhandling och skiftar 

beroende på det specifika ansvarsområdet (Forsberg, 2007). Det finns en 

skillnad mellan ansvaret för barnens utbildning och deras omvårdnad, där 

lärare positionerar sig själva som experter i utbildningsfrågor, men inte i 

omvårdnadsfrågorna, där de i stället uppfattas mindre normativa och i stället 

frågar föräldrarna om hjälp. Detta visar på att föräldrarna positioneras som 

experter när det gäller frågor som rör barnens omvårdnad och uppförande i 

verksamheten, men inte i specifika utbildningsfrågor (Forsberg, 2007). Vidare 

menar Forsberg att denna uppdelning mellan offentligt och privat ansvar för 

barnen, förhandlas fram i form av expertis kring barnen. Föräldrarna stärker 

denna syn, där de positionerar sig som assistenter gentemot läraren när det 

gäller utbildningsfrågor, men när det kommer till barnuppfostran och omsorg 

positionerar sig föräldrarna som personer med huvudansvaret för deras barns 

beteende både i skola och i hemmet (Forsberg, 2007). Denna åtskillnad 

återspeglas även i Wanat (2010), som visar att föräldrar uppfattar att de och 

lärarna behöver ha olika roller (Wanat, 2010). Föräldrar ansåg att lärare var 

utbildade för att fatta rätt beslut och att föräldrar kan erbjuda information om 
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barnen för att hjälpa läraren avgöra vad som är bäst för barnet. Föräldrar som 

var nöjda ansåg att föräldraengagemanget borde begränsas till att ta emot 

information och ställa frågor till lärarna (Wanat, 2010).  

 

En asymmetrisk relation uppstår mellan föräldrar och pedagoger eftersom för-

hållandet placerar föräldrarna som föremål, där de förutsätts anpassa sig till 

den professionella diskursen (Karila & Alasuutari, 2012). Föräldrarnas position 

som en pedagogisk partner är mycket begränsad, där de inte förväntas störa 

pedagogernas metoder eller rutiner, varken när det gäller deras egna barn eller 

barngruppen (Karila & Alasuutari, 2012). Alasuutari (2010) lyfter förekomsten 

av två olika ramar för relationen mellan pedagoger och föräldrar, vilken 

förtydligar de två olika synsätten som möter föräldrar i verksamheten. I 

studien fann Alasuutari att den ena ramen förnekar möjligheten att personalen 

vet bättre än föräldrarna om att utbilda barnen. Den exemplifieras av en 

strävan kring att undvika hierarkiska positioneringar. Den vertikala ramen, 

visar i stället på pedagogernas betoning på vikten av expertkunskap och 

asymmetriska förhållningssätt mellan pedagog och förälder. Trots dessa 

motsägande karaktärer, kan båda dessa ramar fungera och finnas som en 

resurs hos pedagogen. Det är alltså svårt att utesluta att båda tankesätten 

existerar parallellt mellan varandra (Alasuutari, 2010).  

 

Diskurs kring den “goda” föräldern 
Crozier (1998) hävdar i den offentliga retoriken kring hemskolning, att lärare 

görs ansvariga för relationen mellan lärare-förälder, men i praktiken är det 

främst föräldrarna som blir disciplinerade till att bli “goda föräldrar” genom 

att leva upp till de förväntningar som ställs av skolan. Vilket går i linje med 

den studie som Forsberg (2007) genomfört, där det blev tydligt hur lärarna 

konstruerade en bild av hur den goda och involverade föräldern bör vara, där 

den önskvärda föräldern samarbetar med läraren och följer samma didaktiska 

principer. Föräldrarna besitter själva synen av en “god” förälder, vilket 

Forsberg menar blir tydligt i hur de själva konstruerar denna bild när de pratar 

om engagemang i barnens skolgång. Karila och Alasuutari (2012) ser i sin tur, 

precis som Crozier (1998), att lärare skapar denna diskurs. De lyfter före-

komsten av frågor till föräldrar, där språket är vardagligt, men samtidigt 

förutsätter att föräldrarna besitter egenskaper av att vara mottagliga och 

observanta föräldrar. Karila och Alasuutari (2012) menar att dessa egenskaper 

är konstruerade som föräldraideal och att de skapar bilden av föräldrar som 

experter på sina egna barn, samtidigt som användandet av denna kunskap är 

begränsad i skolans verksamhet. De ser också hur de individuella 

utvecklingsplanerna strukturerar interaktionen mellan förälder-lärare utifrån 

professionen och institutionens kultur. Det finns en frånvaro av frågor som 

riktar sig till vad föräldrarna uppfattar som viktigt i sitt barns utbildning. Som 

en regel förväntas föräldrarna diskutera endast de frågor som anges i förskolan 

(Karila & Alasuutari, 2012). Utifrån forskningen blir det tydligt att det finns en 

bild av hur den “goda” föräldern bör vara, dels från skolans håll men även 

skapad av föräldrar (Crozier, 1998; Karila & Alasuutari, 2012). 
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 Syfte 
Syftet med denna studie är att utifrån tre delstudier undersöka 

vårdnadshavares uppfattningar om samverkan mellan förskola och hem. 

Forskningsfrågor är: 

 

 Hur uppfattar vårdnadshavare samverkan mellan hem och förskola? 

 Hur uppfattar föräldrarna sin möjlighet till inflytande i förskolans 

verksamhet? 
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 Metod 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva min forskningsdesign och mina 

metodval och hur dessa har legat till grund för mitt urval till studien. Jag lyfter 

även resonemang som har legat till grund för min analys, samt de etiska 

överväganden som jag har tagit hänsyn till i mitt arbete. Inledningsvis vill jag 

ge en bild av vad Qualis är, för att öka förståelsen för utformningen av studien. 

 

Qualis 

I studien har jag inledningsvis använt mig av kvalitetsrapporter utförda av 

Qualis (www.q-steps.se), som är ett privat företag, som med hjälp av personal 

som har anknytning till förskolan/skolan och en kort utbildning för Qualis, 

utför en kvalitetssäkring av förskolans verksamhet. Granskningen grundar sig 

utifrån lagar och förordningar som styr förskolan. Kvalitetssäkringen utgår 

från nio områden, som hjälper förskolor och ger dem ett verktyg för att själva 

kunna driva ett fortsatt systematiskt kvalitetsarbete. De nio områden som 

Qualis behandlar är: normer och värden, barns delaktighet och inflytande i 

lärprocessen, arbetssätt och pedagogroll, föräldrainflytande, organisation, styrning och 

ledarskap, kommunikation, kompetens, resursutnyttjande och image. I sitt arbete 

använder de självvärdering, enkäter, intervjuer, skriftlig redovisning och 

extern granskning genom vilken de visar på kvaliteten i verksamheten genom 

ledningens, medarbetares, barnen och vårdnadshavares perspektiv. Qualis 

redovisar sedan ett skriftligt resultat av styrkor och förbättringsområden för 

verksamheten.  

 

Val av design och metod 

Huvudsyftet med min studie var att undersöka vårdnadshavares upp-

fattningar om samverkan och inflytande i förskola. För att kunna göra det 

baseras denna studie på tre delstudier som bidrar till att besvara studiens syfte. 

I mitt arbete har jag sammanställt enkätsvar från Qualis kvalitetsrapporter, 

samt att jag har analyserat föräldrars uppfattningar av föräldrainflytande, även 

det i kvalitetsrapporterna. Slutligen har jag intervjuat föräldrar kring deras 

uppfattningar om samverkan och inflytande i förskolan. 

 

Metoden bygger på triangulering (Bryman, 2011), vilket innebär användande av 

mer än en metod eller datakälla. Strategin beskrivs av Bryman som ett synsätt 

där fler än en metod tillämpas för att resultera i större tillförlitlighet när det 

gäller resultat av studier, vilka egenskaper även Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) lyfter. Triangulering är ofta förknippad med kvantitativ 

forskning, men förekommer även inom den kvalitativa forskningen (Bryman, 

2011). Stukát (2011) menar att metodtrianguleringens första steg kan skapa 

betydelsefulla kunskaper till den fortsatta studien. Intentionen med detta 



  

 

12 

 

tillvägagångssätt var att bidra till ett tillförlitligt resultat samtidigt som det gav 

en utökad förförståelse av det studerade fältet inför föräldraintervjuerna.  

Samtidigt som jag använt mig av flera metoder har jag även använt mig av 

andras material. En metaanalys inbegriper en sammanfattning av resultaten 

från ett stort antal kvantitativa studier, ett medel med vars hjälp resultaten kan 

sammanfattas och jämföras med varandra för att försöka bedöma en generell 

effekt (Bryman, 2011). Bryman beskriver hur detta är kopplat till en 

sekundäranalys, där man använder sig av andra forskares insamlade data. En 

sekundäranalys kan innebära fördelar, där Bryman betonar urvalets storlek 

som en av dessa, samt att det finns mer tid till analys av materialet, vilket leder 

fram till nya tolkningar. Vidare menar Bryman att det är otänkbart att analys 

av data någonsin blir färdig, eftersom den kan analyseras på så många olika 

sätt. Bryman förklarar att begränsningen i en studie av detta slag är att det 

saknas en kontroll över kvaliteten på datamängden. Det jag har utfört i min 

studie, är en analys av resultatet av en viss datamängd, vilket innebär att det är 

en tolkning som jag själv har använt mig av. Detta leder till en begränsning, då 

jag inte haft tillgång till den data som rapporten är baserad på. Detta var ett 

medvetet val då jag ansåg att jag med hjälp utav kvalitetsrapporterna fick 

tillgång till en bredare förståelse av föräldrainflytandet, där jag vunnit till-

förlitlighet genom triangulering och sekundäranalys. 

 

För att fördjupa de frågor som uppstod under analysen av gransknings-

rapporterna, så har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer, dessa 

karakteriseras av mer allmänt hållna frågor och följdfrågor där ordningsföljden 

varierar (Bryman, 2011). Tanken var att föräldrarna skulle uppleva att det var 

de som styrde intervjun och att det inte fanns några rätta svar. Jag uppfattade 

att det var viktigt att använda mig av några grundfrågor för att ringa in 

området, samtidigt som det gav mig möjlighet att ställa ytterligare frågor. 

Bryman (2011) beskriver att möjligheten med semistrukturerade intervjuer är 

att dessa möjliggör att intervjuaren kan avvika från intervjuguiden i relativt 

stor utsträckning. Tanken var att dessa intervjuer, som styrdes utefter för-

äldrarna, skulle ge en djupare förståelse för hur de uppfattar samverkan och 

inflytande i förskolan. Kvalitetsrapporterna gav en bred bild, då de kommit i 

kontakt med många föräldrar, från flera olika förskolor, medan intervjuerna 

gav en djupare förståelse. I mitt urval till intervjuerna använde jag mig av ett 

så kallat tvåstegsurval (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Vilket betyder att 

jag först valde ut två förskolor genom att använda mig av Qualis gransknings-

rapporter, där jag sammanställt enkätsvar från vårdnadshavare för att få en 

grund till mitt urval och sedan lät pedagogerna på förskolan kontakta för-

äldrarna, som blev steg två.  

 

Intervjuguiden som användes vid de tre intervjuerna (se bilaga 1) skapade jag 

utifrån den bakomliggande kunskap som analysen av kvalitetsrapporterna 

skapade. I analysen av dessa framkom det olika teman som jag ville lyfta med 

föräldrarna. Dels så lyftes bakomliggande orsaker till vad som kunde ligga till 

grund för en god samverkan men även mer bestämda områden som för-

äldrarna upplevde sig ha större inflytande i. Min ansats var att skapa en 
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intervjuguide som, utan att vara för styrande, ändå lyfte flera områden kring 

samverkan mellan förälder och förskola.  

 

Genomförande och urval 

Arbetet med de tre delstudier som jag genomfört har skett parallellt mellan 

varandra. Min intention i denna del har varit att strukturera upp arbetet under 

respektive delstudie, för att öka förståelsen. 

Qualis 

Denna studie bygger till en stor del på ett arbete som genomförts av Qualis 

kvalitetsgranskning av förskolor. Jag har valt att begränsa mitt arbete till de 

kommunala förskolor som blivit granskade inom en kommun i mellersta 

Sverige, under perioden maj 2012 – maj 2015. Rapporterna är offentliga 

dokument och finns tillgängliga på kommunens webbsida. 

Delstudie 1, urval 

En del av Qualis granskning består av en föräldraenkät, där jag har gjort ett 

urval vad gäller frågekategorierna. De frågor som jag har lyft ut berör 

vårdnadshavares möjlighet att vara med och påverka hur förskolan arbetar 

med sitt barns utveckling och lärande, samt om de upplever att de har 

möjlighet att vara delaktiga i förskolans utvärdering och förbättring av 

verksamheten. Därefter valde jag ut de rapporter som hade en korrekt 

sammanställning av enkätsvaren. Vilket innebar att vissa rapporter valdes bort 

på grund av inkonsekventa redogörelser, där vissa rapporter saknade svar 

eller där det var felaktiga procentsatser. För att få en överblick över hur 

föräldrar ute i verksamheterna upplever sina möjligheter till inflytande så 

sammanställde jag de två enkätfrågorna (se bilaga 2). Detta blev delstudie 1, 

som ledde till mitt urval av informanter till intervjuerna. 

Delstudie 2, sekundäranalys 

Delstudie 2 består av en analys av en del utav granskningsrapporten, som 

berör föräldrainflytande. Här gjorde jag valet att använda alla de rapporter 

som fanns tillgängliga från kommunens webbplats, vilket innebar de som 

använts i delstudie 1 och även de som valdes bort där. Jag valde att använda 

alla dessa, då det utöver enkätsvaren förekom andra viktiga delar som lyfte 

fram vårdnadshavares uppfattningar om samverkan och föräldrainflytande. I 

rapporterna arbetade jag med att lyfta fram föräldrarnas röst. Det var ett 

viktigt första steg då rapporterna bygger på en helhet av förskolan, hemmens 

och de externa granskarnas bild av hur förskolan arbetar med föräldra-

inflytande. Det blev en form av sortering (Rennstam & Wästerfors, 2011). Ett 

arbetssätt som medförde att jag fick överblick över rapporternas innehåll. 

Stegvis hittade jag olika samband som växte fram till en helhet, detta var det 

första steget och den initiala sorteringen. Allteftersom arbetet fortskred växte 

det fram en ny förståelse och mitt analysarbete blev mer fokuserat. Totalt har 

denna analys kommit att beröra kvalitetsrapporter från fjorton förskolor. 
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Delstudie 3, föräldraintervju  

De förskolor som vart aktuella för mitt urval från delstudie 1 var Lugnets 

förskola, där en hög procent av vårdnadshavarna, 74% respektive 82%, 

instämde helt eller till stor del kring att förskolan samverkar med dem kring 

sina barns utveckling och att de får vara delaktiga i utvärderingen av 

verksamheten. Samtidigt så var det en relativt hög andel, 86%, av vårdnads-

havarna som svarat på själva enkäten (se tabell nedan). Den andra förskolan 

som fångade mitt intresse och som jag valt ut var Vikens förskola. Denna 

förskola fångade mitt intresse därför att siffrorna i enkäten visar på olika saker. 

Endast 47% av vårdnadshavarna instämmer helt eller delvis på att de får vara 

med och påverka hur förskolan arbetar med sitt barns utveckling, medan 69% 

anser att de får vara delaktig i utvärdering och förbättring av verksamheten. 

Något som ytterligare läggs på är att det endast är 47% av föräldrarna som har 

svarat på hela enkäten. Detta till trots, så har de som granskat förskolan 

värderat deras arbete kring föräldrainflytande till steg sex på den sjugradiga 

skalan (se bilaga 2), där sju är det högsta och mest utvecklade steget. Jag tog 

kontakt med förskolecheferna för respektive förskola för att se vilket intresse 

det fanns för min studie (se bilaga 3). Tyvärr var det en av förskolorna som 

hade en ansträngd situation där förskolechefen tog beslutet att de inte kunde 

hjälpa mig komma i kontakt med föräldrar. Jag gick då tillbaka till den 

sammanställning som jag hade över förskolorna och valde ut den förskola som 

låg näst på tur för mina urvalskriterier. Lugnets förskola byttes mot Brusets, 

som hade hög andel föräldrar som svarat på enkäten och som ansåg att de fick 

vara delaktiga och påverka i verksamheten (se tabell nedan). Förskolorna 

valdes för att försöka skapa en så bred förståelse som möjligt av föräldrars syn 

på samverkan och inflytande i förskolan. 

 

Jag får vara med och 
påverka hur förskolan 
arbetar med mitt 
barns utveckling och 
lärande 

Instämmer 
helt eller till 
stor del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls / vet 
ej 

Neutral Svarsfrekvens 

Sörgårdens förskola 64% 25% 11% 
 

88% 

Lugnets förskola 74% 20% 6% 
 

86% 

Brusets förskola 71,90% 12,50% 15,60% 
 

88% 

Ekens förskola 71% 21% 8% 
 

93% 

Bergets förskola 59% 18% 14% 9% 93% 

Norrgårdens förskola 63% 28% 9% 
 

62% 

Vikens förskola 47% 38% 15% 
 

47% 

Vindens förskola 54% 34% 12% 
 

98% 

 

Jag har möjlighet att 
vara delaktig i 
förskolans utvärdering 
och förbättring av 
verksamheten 

Instämmer 
helt eller till 
stor del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls / 
vet ej 

Neutral Svarsfrekvens 
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Sörgårdens förskola 66% 18% 16% 
 

88% 

Lugnets förskola 82% 14% 4% 
 

86% 

Brusets förskola 75% 12,50% 12,50% 
 

88% 

Ekens förskola 72% 19% 9% 
 

93% 

Bergets förskola 41% 27% 14% 18% 93% 

Norrgårdens förskola 53% 12% 25% 10% 62% 

Vikens förskola 69% 23% 8% 
 

47% 

Vindens förskola 61% 19% 20% 
 

98% 

 

Brusets förskola hade samma förskolechef som Lugnets och jag skickade då en 

ny förfrågan, nu med den nya förskolan i fokus. Genom båda förskolecheferna 

fick jag kontaktuppgifter till pedagoger på förskolan, som jag under resterande 

del av studien haft kontakt med. Detta visade sig underlätta mitt arbete då det 

är pedagogerna som haft kontakten med föräldrarna. Pedagogerna hade utgått 

från vilka de trodde skulle kunna tänka sig ställa upp och som hade en 

bakgrundsförståelse till vikten av att få informanter till en studie. Sedan hade 

pedagogerna även sett över schemat för att se vilka som troligast hade tid. En 

förälder ville själv bli kontaktad av mig, där jag fick telefonnumret och vi kom 

överens om en telefonintervju följande dag. Resterande föräldrar mötte jag, via 

överrenskommelse från pedagogerna, på förskolan. Målsättningen var att 

intervjua fyra föräldrar, två från varje förskola, men på grund av ett sent 

återbud ligger det tre intervjuer till grund för studiens resultat.  

Intervjuförfaranden 

Jag intervjuade föräldrarna på en plats och tid som passade för dem. Två av 

föräldrarna föredrog att utnyttja erbjudandet om att barnen kunde vara kvar 

på förskolan längre medan jag hade intervjun i något av förskolans arbetsrum. 

Den tredje föräldern föredrog telefonintervju. Svårigheten med att hitta 

föräldrar som ställer upp på intervju avgjorde att jag accepterade att ta en 

intervju per telefon, då jag ansåg att jag ändå kunde få ta del av värdefull 

information från föräldern. Mitt resonemang kan liknas vid diskussionen kring 

att man ska intervjua en person oavsett om den vill bli inspelad eller ej, 

eftersom sannolikheten är stor att man får tillgång till viktig och intressant 

information (Bryman, 2011). Telefonintervjuer är i dag ett vanligt förfarande 

inom den kvalitativa forskningen, då den anses bättre lämpad genom att vara 

mindre tidskrävande (Bryman, 2011). Genom öppna frågor bad jag föräldrarna 

berätta mer om sin relation till förskolan och vilka uppfattningar de har kring 

samverkan och föräldrainflytande. Det var viktigt för mig att föräldrarna 

kände att det var deras tankar och funderingar som var viktiga, därav valet av 

de öppna frågorna. Intervjuerna varade mellan 25-40 minuter och 

transkriberingen av intervjuerna skedde inom ett dygn efter intervjutillfället. 

 

Analys och tolkning 

Analys och tolkning har skett löpande under mitt arbete med studien. Jag har 

berört analys av två olika sorters texter, dels stycket för föräldrainflytandet i 
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Qualis, samt intervjutranskripten. Första steget i analysen kom att beröra det 

Rennstam och Wästerfors (2011) benämner sortering. I texten sorterade jag ut 

det som lyftes fram om vad föräldrar uttryckt, samt vilka möjligheter till 

samverkan som presenterades för dem. Sedan reducerades materialet, vilket 

innebar att jag lyfte ut dessa delar ur texten, utan att ta bort nyanser och 

komplexitet. Under detta steg började det snabbt växa fram likheter och 

skillnader, som jag sedan fokuserade och band ihop till teman och kategorier. 

Analysen skedde i flera steg där jag markerade i texten och sedan överförde till 

ett nytt dokument. Därefter tittade jag på nytt i de nya dokumenten för att 

finna likheter och skillnader. Vilket skapade en ny förståelse och ett samband 

började växa fram. Intervjutranskripten fick samma behandling som text-

analysen, genom sortering och reducering. Kopplingar mellan sekundär-

analysen och intervjuanalysen blev tydliga och det skapades en ny samman-

tagen bild. När detta var gjort argumenterade jag, vilket betyder att jag 

skapade egna tolkningar och argumenterade dessa mot tidigare forskning. 

Sortering, reducering och argumentation är de tre grundläggande analyssätt som 

beskrivs av (Rennstam & Wästerfors, 2011). 

 

Etiska överväganden 

I studien har jag använt mig av de fyra etiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Dessa är fyra 

allmänna och konkretiserade krav som rör det grundläggande individ-

skyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att jag har 

upplyst och informerat deltagarna om min studie och dess syfte, vilket innebär 

både förskola och föräldrar. Jag har även informerat om att deltagandet är 

frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när de vill. Samtyckeskravet 

innebär att jag har inhämtat ett muntligt samtycke till medverkan, efter att ha 

informerat om studien och dess syfte, från förskola och föräldrar. Slutligen har 

jag informerat om nyttjandekravet som innebär att den insamlade datan endast 

får användas till syftets ändamål och konfidentialitetskravet som innebär att 

deltagarnas personuppgifter är skyddade. Jag startade intervjutillfällena med 

att informera om principerna och ta ett muntligt medgivande till föräldrarnas 

deltagande. Jag valde också att ta ett muntligt medgivande på ljudinspelning 

av intervjun. 

 

Allt deltagande i delstudie 3, föräldraintervju, har behandlats konfidentiellt, d. 

v. s. jag har avidentifierat materialet och fingerat deltagarnas namn, vilka 

benämns som Oskar, Anna och Elin. Även i delstudie 1, urval, och delstudie 2, 

sekundäranalys, har jag valt att fingera namnen på förskolorna. 

 

Studiens tillförlitlighet 

Studien som baseras på två olika metoder har en styrka i att trovärdigheten 

ökar för resultatet (Bryman, 2011). Qualis kvalitetsrapporter har till uppgift att 

ge en sammantagen bild av förskolan. Däri anser jag att det finns en god grund 

för att de kvalitetsrapporter jag tagit del av visar på föräldrars sammantagna 

bild av verksamhetens arbete med föräldrainflytande. Arbetet med att lyfta ut 
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föräldrars röster och analysera detta har skapat en ny självständig bild, som 

inte har någon koppling till Qualis, av hur föräldrar uppfattar samverkan och 

inflytande. I samband med uppföljande intervjuer uppfattar jag att detta ger en 

grund och styrka till de tolkningar som jag gjort av föräldrars uppfattningar. 

 

De kvalitativa intervjuerna och intervjuguiden har gett en bredare och mer 

nyanserad bild av föräldrars uppfattningar om samverkan och föräldra-

inflytande (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Att möta föräldrarna på för-

skolan kan i viss mån ha påverkat huruvida föräldrarna var villiga att ta upp 

tankar som inte var till fördel för förskolan. Miljön är en faktor som alltid 

påverkar studiers resultat (Bryman, 2011; Löfgren, 2014). Jag upplever att 

föräldrarna har pratat fritt, men att det i deras uttalanden finns en upprepning 

där de vill förtydliga hur bra de tycker att förskolan är om de sagt något som 

kan uppfattas negativt.  Det som telefonintervjun tappar på är att jag inte 

kunnat reagera på förälderns ansiktsuttryck och kroppsspråk (Bryman, 2011). 

Men jag har delgetts olika tonlägen i rösten via inspelningen, vilket skapar 

förståelse för olika nyanser i förälderns språkanvändning. Transkriberingen av 

intervjuerna säkerställer att jag tolkat informanterna så korrekt som möjligt 

(Bryman, 2011; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).  

 

Jag är medveten om att min ovana att intervjua kan ha viss påverkan på den 

information som föräldrarna har delgett mig, där det finns en ökad risk att jag 

styrt informanten. Semistrukturerade intervjuer är en form av kvalitativ 

intervju (Bryman, 2011). Detta innebär att intervjuaren är mer fri att ta upp nya 

ämnen, ställa nya frågor och hitta nya angreppssätt under intervjuns gång 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Semistrukturerade intervjuer har möjlig-

gjort att jag kunnat styra frågorna efter informanten, där varje intervju sett 

olika ut. Vilket jag också anser har gett mig en bra utgångspunkt att analysera 

från.  

 

Kontakten som funnits tidigare, där jag mött förskolecheferna vid olika till-

fällen, kan benämnas som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Detta har 

inte varit avgörande för det urval som skett, men det har viss påverkan på 

förskolornas samarbetsvilja. Jag uppfattar att förskolecheferna har varit mer 

benägna att hjälpa mig få kontakt med föräldrar eftersom de sedan tidigare vet 

vem jag är. Föräldrarna som deltagit i studien har jag inte haft någon koppling 

till sedan tidigare, vilket därför inte påverkat studiens resultat. 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Validitet och generaliserbarhet i kvalitativ forskning handlar om studien mäter 

det den säger sig mäta (Bryman, 2011). Genom studiens utformning, där jag 

använt mig av sekundäranalys och semistrukturerade intervjuer, uppfattar jag 

att jag fått en bild av hur föräldrar uppfattar samverkan och inflytande i 

förskolan, vilket var studiens utgångspunkt. Jag har fått en bra grund till hur 

föräldrar inom kommunen uppfattar samverkan och inflytande i förskolan. 

Som nämnts tidigare förändras samhället, lika så människors uppfattningar 

om olika samhällsfenomen, där föräldrainflytande är en utav dessa, vilket 
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påverkar möjligheten till replikerbarhet (Bryman, 2011). Studiens två olika 

undersökningsmetoder har visat sig ge en sammantagen bild, där de styrker 

varandra. Begränsningen ligger i sin tur i att jag i denna korta studie inte kan 

generalisera ytterligare. Då jag uppfattar att man skulle behöva ett större urval 

både vad gäller Qualis kvalitetsrapporter och föräldrar från andra orter och 

kommuner. Samtidigt uppfattar jag att resultatet ändå ger en grund för hur 

föräldrar uppfattar relationen till förskolan, vilket är huvudsyftet för den 

kvalitativa forskningen (Bryman, 2011). Möjligheten att fortsätta denna studie 

och undersöka andra kommuner i Sverige är väldigt god. 
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 Resultat  
I detta avsnitt presenterar jag hur jag tolkat det material jag analyserat och 

samlat in. I analysen framträdde olika kategorier och teman som jag anser kan 

vara påverkande för relationen mellan hem och förskola. Dessa teman är:  

 

 Grund för föräldrainflytande 

 Inflytande i verksamheten - pedagogers arbetssätt 

 Påverkar deltagandet i samverkan och föräldrainflytande 

 Ansvaret för relationen hem-förskola 

 Föräldrars inflytande på förskolemarknaden 

 

Sammanställningen av resultatet bygger på intervjuinnehåll i kvalitets-

rapporterna och egna genomförda intervjuer tillsamman med Oskar, Anna och 

Elin. Kvalitetsrapporterna från förskolorna har fått namnen: Björkens, Vikens, 

Brusets, Lugnets, Ekens, Vindens, Sörgårdens, Norrgårdens, Fröets, Granens, 

Bergets, Tallens, Parkens och Regnbågens förskola.  

 

Grund för föräldrainflytande 

Trygghet, tillit och förtroende 

En återkommande anknytning som lyfts fram i samband med samverkan och 

föräldrainflytande är trygghet, tillit och förtroende. Tilliten skapar band till 

förskolan som tillåter föräldrarna att ta upp även känsliga tankar och 

funderingar.  

 
I intervjun framgår att de uppfattar pedagogerna som personer som ser varje 

förälder och som önskar deras engagemang i förskolan. Föräldrarna uppger även 

att när de har mindre positiva saker att ta upp känns det bra och personalen är 

tillmötesgående. (Björkens förskola) 

 

Inskolningen lyftes av flera föräldrar, vid olika förskolor, som en viktig första 

kontakt för att säkerställa denna trygghet och tillit. Inskolningen kan ses som 

ett exempel på en tillitssituation mellan föräldrar och pedagoger.  

 
I vår intervju med föräldrarna berättar de att de upplever inskolningen av deras 

barn på förskolan som trygg med flexibla pedagoger som ser varje barns 

individuella behov. (Vikens förskola) 

 

Föräldrarna poängterar även betydelsen av att pedagogerna synliggör deras 

barn och visar detta för föräldern, vilket skapar en ökad tillit till pedagogerna. 

 
Ja men det har ju mycket att göra med att man ser att personalen, ser barnen och är 

med barnen och att… alltså jag är ju trygg, om mina barn är trygg på förskolan då 

blir jag också som förälder trygg. (Intervju med Elin)  
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Här känns tryggt och inget är omöjligt, barnen är i fokus, personalen bjuder alltid 

in. Alla är lika viktiga även de som är här 15 timmar per vecka. (Brusets förskola)  

Pedagogerna ser mitt barn 

Vikten av att föräldrarna blir sedda skapar ytterligare en grund för föräldra-

inflytandet. I kommande citat, från en förälder, framgår vikten av att 

pedagogerna ser barnet för att skapa en stark tillit från förälderns sida. 

 
Jag känner en stor tillit till förskolan, det känns väldigt bra, det känns som att de är 

väldigt måna om barnen, att dem är seriösa och liksom, rediga, (---) man får ett 

intryck av att de ser alla barn, tycker om alla barn, eh.. och jag förstår ju också att 

när det är liksom 35-40 barn att dem kan inte ha en jättenära relation till alla. Men i 

alla fall får man känslan av det! (Intervju med Oskar) 

 

Citatet är hämtat i ett sammanhang där föräldern diskuterar att den positiva 

känslan skapas av pedagogerna när de visar att de ser barnen i förskolan. 

Föräldrar lägger stor vikt vid samverkan och inflytande i frågor som rör deras 

barn och som barnen själva ger uttryck för. Vilket nästa citat visar på. 

 
Men liksom till exempel då vid lämning om man känner att ja men det här har mitt 

barn åsikter kring så är det viktigt för mig som förälder att få liksom få klart för mig 

att personalen förstår barnet och mig, liksom att vi har kommunikation. (Intervju 

med Anna) 

 

Föräldern pratar om sig själv och barnet som en helhet, att det är viktigt att 

pedagogen lyssnar på vad barnet och föräldern försöker kommunicera.  

Daglig dialog 

Störst plats i samverkan med förskolan har den dagliga dialogen, som sker vid 

lämning och hämtning. Den blir som ett band mellan andra olika sorters 

kommunikation. Den är även en grund för möjligheten till föräldrainflytande. 

Vilket styrks av följande citat. 

 
Mm, vad ska man säga… det blir ju mest endå nått slags vardags… 

vardagssamtalet där vi kommer hit, hör lite hur läget är och hinner ju sällan prata 

så mycket. (---) Eh, men...så relationen är ju mest så där, det vardagsmässiga och 

har en väldigt positiv känsla…(Intervju med Anna) 

 

Föräldrarna får genom den dagliga dialogen möjlighet att själva erfara hur 

pedagogerna arbetar med just deras barn.  

 
Även i den dagliga kontakten samverkar pedagoger med föräldrar kring barnets 

utveckling och lärande. “Det är så roligt när personalen berättar”, säger en förälder 

som vi möter under vårt verksamhetsbesök. “Helt plötsligt blir lärandet tydligt, 

viktigt för oss föräldrar att ta oss tid att lyssna.” (Parkens förskola) 

 

Citatet framhäver den dagliga kontakten som ett viktigt möte där pedagoger 

ger föräldrar insyn i barnens vardag på förskolan. Det finns även tillfällen när 
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det dagliga inte är tillräckligt, då föräldrar upplever att de inte blir upp-

märksammade. 

 
Och där känner jag att det finns inget riktigt bra forum för, för man vill gärna ta det 

direkt liksom och då blir det lätt att man gör det när man ska lämna eller ska hämta 

och då känner jag alltid dåligt samvete i efterhand att åh nej, hur, nu hade dom inte 

tid att lyssna på vad jag sa så det här blev egentligen fel tillfälle. (…) det känns mest 

naturligt att prata öga mot öga med nån, och då blir det ju lätt så att man gör det i 

korridoren också kom det nån annan förälder som också skulle säga någonting 

annat också eh.. känner man att man inte riktigt har fått iväg den här synpunkten så 

som man skulle vilja ha, ha fått iväg det. (Intervju med Elin) 

 

Citatet ger uttryck för att möten ansikte mot ansikte föredras av föräldern, men 

att verksamhetens utformning kan komma i vägen.  

Förståelse för förskolans uppdrag - ökad kunskap 

Kunskap om vad som styr förskolan och de beslut som tas är en annan viktig 

del som föräldrar lyfter i samband med tankar om föräldrainflytande. Denna 

kunskap är ännu en grund för föräldrainflytande. 

 
I intervjun med föräldrarna framkommer det en viss osäkerhet kring besluts-

processer och vi förstår att föräldrarna inte har en klar bild av hur organisationen 

fungerar och var olika åligganden och beslut kommer från. Vi uppfattar en önskan 

från föräldrarna under intervjun om ett synliggörande av beslutsprocesser och 

organisation, samt ett tydliggörande av mål och syfte. (Lugnets förskola) 

 

En bakomliggande förståelse för hur beslut tas och på vilka grunder, är en 

viktig förförståelse för att föräldrar ska känna större inflytande i verksam-

heten. Citatet ovan visar på att föräldrar känner en viss förvirring kring hur 

beslutsprocesser fungerar och att detta i slutänden påverkar att de känner att 

de kunde ta mer inflytande om de hade haft större kunskap. Detta är i sig en 

grund för brist på föräldrainflytande. 

 

Inflytande i verksamheten - pedagogers arbetssätt 

Konkret visa hur förskolan arbetar 

Samverkan där förskolan konkret visar och berättar hur de arbetar med barnen 

erfars, av föräldrarna, ge upplevelsen av att de erbjuds engagemang i för-

skolans verksamhet.  

 
I föräldramöten och föräldraråd erbjuds föräldrarna att engagera sig i 

kvalitetsarbetet då pedagogerna visar på rent konkret hur de arbetar men barnen i 

olika vardagssituationer. Det ökar förståelsen för förskolans uppdrag vilket 

föräldrarna berättade om i intervjun (steg 2)2. (Vindens förskola) 

 

                                                           
2
 Vissa citat från kvalitetsrapporterna innehåller dessa typer av hänvisningar, vilka är en del av 

deras granskningsrapport och inte har någon funktion i detta arbete. 
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Kunskapen om verksamheten ökar föräldrars förståelse för hur de kan påverka 

förskolans arbete med deras barn. Därför blir kommunikationen med för-

skolan viktig. 

 

Att föräldrar känner sig inbjudna i förskolans vardag är en annan grund för 

föräldrainflytande och ett viktigt arbetssätt för förskolan. Föräldrar menar att 

lärandet som sker, blir tydligt när pedagogerna berättar om arbetet på 

förskolan, samtidigt som de tror på ett ökat engagemang med detta arbetssätt. 

 
För att jag tror så här att man skapar engagerade föräldrar om man är väldigt 

duktig på att berätta om vilken verksamhet man har. Och jag tror att ju mer vi får 

veta om vad dom gör (---) Och vara, också blir det nästa dag och då har man ingen 

koll på vad de gjorde nästa dag utan man vill verkligen att dom på förskolan ska bli 

bra på att berätta att nu håller vi på med de här projektena och det kopplar vi till 

det här och det här. Då blir man ju också nyfiken på å veta mer och också känna att 

man har nånting att påverka för, det är svårt att fråga nånting om man inte alls över 

huvud taget vet vad de håller på med. (Intervju med Elin) 

 
Så att om dom är bra på att lämna ifrån sig information om vad de har gjort, och det 

kan vara små grejer alltså en kort liksom överlämning att i dag har vi målat med 

dem här färgerna och det gjorde vi för att… och vi pratade om dom här 

superhjältarna för att och så. Då får man också en, Oh shit! Då kanske jag också vill 

vara med i hemma och prata om de här sakerna och hjälpa till och utveckla just de 

här grejerna. (Intervju med Elin). 

 

Föräldrar vill veta vad barnen gör på förskolan och om pedagogerna inte 

förmedlar detta är barnens värld höljd i dunkel för dem. “Från barnen får man 

ju ingenting, det var bra!” (Intervju med Oskar). Föräldern vill förtydliga att det 

kan vara svårt att få reda på saker från barnen. Därför blir pedagogernas 

berättelser om vardagen på förskolan än viktigare för föräldrarna.  

 

Kontinuerlig information som är relevant för föräldrarna, där barngruppens 

utveckling och lärande lyfts fram, är en annan viktig del i förskolans arbetssätt. 

Bild och text som förtydligar varandra och kopplingar till läroplanen gör 

informationen tydlig. Denna samverkansform kompletterar den dagliga 

kommunikationen. 

 
Föräldrarna lyfter även upp de mycket uppskattade månadsbreven, där 

barngruppens utveckling och lärande beskrivs med bild och text. Med stöd i 

månadsbreven kan föräldrarna bygga på lärandet hemma. (Brusets förskola) 

 

Föräldrarna anser att den övriga information de får, behöver vara konkret och 

tydlig i sitt budskap. Information som sker för ofta och inte är relevant för 

föräldrarna kan uppfattas som onödig och tidskrävande.  

Pedagogens förhållningssätt 

Att påverka i mer övergripande frågor, så som barngruppens storlek eller 

omorganisationer, uttrycker föräldrar kan vara svårare. Det framkommer att 
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föräldrar dels inte upplever att de fått framföra sina åsikter om en 

omorganisation som skulle genomföras, att förskolan inte frågade efter deras 

åsikter. Samtidigt framkommer det andra föräldrar, som varit i samma 

situation, men som ändå lyfter hur förskolan lyssnade på allas farhågor och 

var tydliga med hur och varför de ansåg att denna förändring var fördelaktig. 

 
När vi diskuterar siffrorna med föräldrarna under föräldraintervjun framkommer 

det att inte alla föräldrar var positiva till den omorganisation av förskolans 

åldersindelning på avdelningarna och personalens omstrukturering i arbetslagen 

som gjordes inför detta läsår. De upplevde inte att de hade en möjlighet att påverka 

beslutet och de ansåg att barns utveckling och lärande var mer positivt i blandade 

åldersgrupper och tillsammans med sina syskon. (Parkens förskola) 

 
De har just organiserat om en del, delat upp det i två avdelningar. Förut var det en 

jätteavdelning, nu har de gått tillbaka till två. Då var vi med på ett sånt där möte 

om det, då var det ju i och för sig eh, bestämt och så, det var mer informationsmöte, 

men ändå kändes som att de var lyhörda för att höra våra farhågor och synpunkter 

på det i alla fall så… (Intervju med Oskar) 

 

Skillnaden mellan båda dessa händelser är att föräldern vid den ena förskolan 

kände sig hörd trots att beslutet redan var fattat. Citaten nedan visar även på 

hur pedagoger uppmuntrar och bjuder in föräldrarna till samverkan. 

 
Föräldrarna själva uttrycker i intervjun att de upplever pedagogerna som väldigt 

måna om att delge information om verksamheten och om att bjuda in dem på 

avdelningarna. De upplever att pedagogerna är intresserade av föräldrarnas tankar 

och synpunkter och att de ofta uppmuntras att fråga eller komma med förslag till 

verksamheten. (Lugnets förskola) 

 
Föräldrarna berättar i intervjun att pedagogerna ofta tillvaratar föräldrarnas 

synpunkter och verkställer eller återkopplar snabbt tillbaka till dem. (Regnbågens 

förskola) 

 

Ett visst förhållningssätt hos pedagogerna, beskrivs av föräldrarna. Det åter-

kommer genom analysen i lite olika former så som citatet ovan, men även 

beskrivningar av professionell personal som återkopplar till föräldrarna. För-

äldrarna beskriver egenskaper som stärker samverkan mellan hem-förskola.  

 
Föräldrarna menar att deras tankar och åsikter tas emot på ett bra sätt och att 

pedagogerna lyfter frågorna i personalgruppen och med förskolechefen samt att de 

alltid får återkoppling på sina frågor. (Ekens förskola)  

 

Återkopplingen är ett viktigt inslag då det får föräldrarna att känna sig 

“sedda” och “lyssnade på”. 
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Påverkar deltagandet i samverkan och föräldrainflytande 

Konkret inflytande 

Utomhusmiljön är något som återkommer som en möjlig del att ha inflytande 

över.  
 

Syftet med samråd är att öka föräldrarnas delaktighet i olika frågor och i intervjun 

berättar föräldrar hur de varit delaktiga i tankar om förändringar av utemiljön (steg 

3). (Vindens förskola)  

 
Ja men här liksom, jag relaterar ju bara till det här stället, så är det ju liksom ett 

konkret exempel är ju faktiskt utemiljön. Där vi, där vi fick liksom med och 

bestämma så det är ju en grej. (Intervju med Anna) 

 

Det är inte enbart utemiljön som engagerar utan även arbetskvällar.  

 
Förskolan anordnar också arbetskvällar vilket verkligen engagerar enligt 

föräldrarna. (Sörgårdens förskola)  

 

Utöver utomhusmiljön så finns det andra områden som föräldern samverkar 

om och tar inflytande i, vilket tydligt synliggörs av citaten nedan. 

 
Jo men såna saker som hur, hur man ska eller hur jag ska lämna mina barn. Alltså 

hur ja vill gö vid lämning till exempel är ju en grej som jag verkligen känner att ja 

ha fått inflytande över liksom. (...) Eee ja men såna saker som sov det är ju också 

sånt som ja som förälder har fått bestämma. Och sen kring, kring maten vad det 

gäller mitt ena barn så har jag fått varit med å bestämma lite grann hur det ska vara 

vid matbordet åh inte bestämma men ändå påverka så, eller vi har väl samarbetat 

mer kring den biten liksom. Men absolut varit med åh, åh liksom fått inflytande 

tycker ja. (Intervju med Anna) 

 
Sen är det väl viktigt det här med allmän trivsel kring barnen. Jag menar den 

pedagogiska saken är ju en sak, det här om läroplanen och det, men säkert kan man 

ha synpunkter på vissa saker där om det skulle vara att man tycker att, sker det nån 

slags pedagogisk verksamhet eller är det bara förvaring så där. Så det skulle kännas 

viktigt om jag hade sådana farhågor. Men också att barnen… att man känner att 

barnen är trygga och trivs för det är ju ändå nästan ännu viktigare! (Intervju med 

Oskar) 

 

Föräldrarna uttrycker inflytande över omvårdnadsbiten och barnets trivsel. 

Föräldrarna tar initiativ kring områden som de själva har kunskap om. 

Tidsbrist 

Det framkommer att föräldrarna själva uttrycker att det är de som är dåliga på 

att delta vid förskolors olika möten, att detta ansvar ligger på dem. Tidsbrist är 

en av de punkter som framförs i denna diskussion. 

 
Ja precis. Jag upplever det ändå som att det inte är svårt att få till ett samarbete åh 

kommunikation och så där. Det är ju liksom en tids, det är ju en tidsfråga. Dels för 



  

 

25 

 

mig som förälder liksom, att man ja menar man jobbar ju själv å man ska hinna med 

liksom livet (med skratt i rösten) och för dagispersonalen ska ju liksom hinna mä 

alla sina barn och så att det finns ju inte fler timmar på ett dygn att man skulle ju 

kunna liksom… (Intervju med Anna) 

 

Föräldrar är medvetna om att tidsbristen är något som både existerar hos 

föräldrarna, likväl som i förskolan. Informationssätt som är snabba, smidiga 

och tydliga förespråkas.  

 
Det framkommer i intervjun med föräldrar att kommunikationen/informationen 

kan utvecklas genom att bli mer tillgänglig, tydlig och kontinuerlig. (Fröets 

förskola) 

 

Föräldrarna lyfter kommunikationssätt som stärker dessa egenskaper och där 

de själva kan ta del av informationen när de har tid. Vilket tar oss in i nästa 

punkt som skapar lägre deltagande på möten som anordnas av förskolan.  

Information bidragande till lägre deltagande i föräldrainflytande 

Föräldrarna tenderar att engagerar sig mindre när de upplever att de är nöjda 

med den information som sker via den dagliga kontakten och olika typer av 

föräldrabrev. De lägger olika betydelse i samverkan och inflytande i förskolan.  

 
Och sen föräldraråd det går väl lite så där för det är ju, det är ju så att inte alla 

föräldrar tycker att det är viktigt liksom. (Intervju med Anna)  

 

Föräldrarna själva ser hur de resonerar olika kring vikten av dessa mötes-

tillfällen. Föräldrar visar på olika sorters engagemang. Dels framträder det 

föräldrar som känner sig nöjd med den information de får och anser att denna 

är tillräcklig. Alltså att de inte upplever sig behöva påverka ytterligare eller ta 

större del i samverkan. Detta styrks av föräldrars uttalanden.  

 
Föräldrarna själva besvarar våra frågor med att bekräfta att de får daglig 

information om sitt barn och om dagens verksamheter och att de får veta vad de 

behöver. (Norrgårdens förskola) 

 
Under föräldraintervjun uttrycker någon förälder att “det är nog mest om man inte 

är nöjd som man vill vara mer delaktig. (Granens förskola) 

 

Några intervjuer har även tydliggjort detta, där föräldrar har gjort uttalanden 

som visar på att de anser att den samverkan som finns är tillräcklig.  

 
Ja det tror jag! Annars skulle man väl försöka få till nånting så… tänker jag mig. För 

så oengagerad är jag inte så att man inte skulle bry sig om det om det inte verkade 

bra. Men, men i det här läget så känner jag, vi får veta det vi behöver och det funkar 

bra. Så jag har inte nått, inget känner inget behov av att ha några ytterligare.. 

sådana träffar eller så. (Intervju med Oskar) 
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Föräldern lyfter hur den inte känner något större behov till mer inflytande i 

förskolan. Sedan kan vi se hur en förälder som uttryckt ett större engagemang, 

resonerar kring lägre deltagande genom information.  

 
Ja antingen så tycker dom att dom får tillräckligt med information. Så kan det ju va 

för de är ju, jag upplever att de är ju väldigt duktiga på å informera liksom… vad 

de gör. Eller så är det en prioriteringsfråga. (Intervju med Anna)  

 

Vid en förskola blir denna skillnad mellan föräldrar ännu tydligare, där vissa 

föräldrar uppfattar att de får veta så mycket de vill medan andra föräldrar 

eftersöker inflytande i mer övergripande frågor. 

 
Föräldrarna har olika åsikter om samverkan och delaktighet. I intervjun uttrycker 

föräldrarna att de tycker att förskolan samverkar så mycket som föräldrarna vill. 

(...) De tycker också att deras talan inte spelar så stor roll när det gäller de 

övergripande frågorna såsom barngruppernas storlek. (Bergets förskola) 

 
Föräldrarna säger i intervjun att de ges möjlighet att vara med i förskolans 

verksamhet så mycket som de önskar. Vid diskussionen uttrycker någon förälder 

att de har full tillit till pedagogerna och att de kan sitt jobb och att föräldrarna 

därmed inte känner det angeläget att ha synpunkter på verksamhetens innehåll. 

(Tallens förskola) 

 

En del föräldrar ser det som sitt ansvar att vara delaktig och påverka i de 

situationer som finns, medan vissa föräldrar anser att det är tillräckligt med 

den information de får från förskolan och lägger ansvaret helt på pedagogerna. 

Det är tydligt, utifrån citaten ovan, att det finns olika föräldrar som uppfattar 

samverkan och inflytande på olika sätt. 

Normer kring “goda” föräldrar 

Föräldrar visar en antydan av synen utav en “god” förälder, att det finns en 

norm av vad en ”god” förälder innebär. 

 
Det är nog mycket en personlighetssak. Jag tror det inte har med dagiset att göra. 

Eh… Nej men jag upplever att dem har det bra och gör relevanta saker eh, och jag 

har liksom inte haft , eh.. jag har inte gått och tänkt att så här...det här var det här så 

bra och borde man göra så här i stället, så har jag aldrig riktigt tänkt tror jag. Eh och 

det kan ju innebära att jag är en oengagerad förälder (säger det med humor i 

rösten) men, eh… för man är ju säkert väldigt olika där hur man, hur man.. hur 

mycket man tänker på det här. (Intervju med Oskar) 

 

I detta exempel blir det synligt hur föräldern är medveten om att den inte 

engagerar sig så mycket i verksamheten och genom hur föräldern talar om 

detta kan det uppfattas som att föräldern är medveten om att det finns en 

norm kring hur delaktig en “god” förälder bör vara. I nästa citat lyfts en 

förälders tankar kring att göra rätt. 

 
Men det ska ju underlätta, alltså det ska ju, ju tydligare det är för föräldrarna om 

vad det är som gäller alltså till exempel att vi, vad exakt ska de ta med sig för 
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kläder, vilka saker, vad gäller när de blir sjuka, ska man sprita eller ska man inte 

sprita, alltså ju tydligare dom gör ju mer dom berättar för oss desto mera eh.. har vi 

liksom å göra rätt också på nått vis. Det är svårt när man ska som förälder ska 

måsta gissa och hur ska hon ha mycket eller ska hon ha lite, vad, man vill ha så 

tydligt som möjligt så man gör rätt, för alla föräldrar tror jag vill göra rätt. (Intervju 

med Elin) 

 

Även denna förälder kommer in på någon slags norm kring hur en ”god” 

förälder ska vara, vilket visar sig i slutet på förälderns resonemang där 

föräldern vill göra rätt.  

 

Ansvaret för relationen hem-förskola 

Delat ansvar för relationen men... 

Föräldrar som jag kommit i kontakt med uttrycker att det är ett delat ansvar 

för relationen hem-förskola.  

 
Eh det är förstås båda två, alltså relationen mellan föräldrar och förskolepersonal 

menar du? Ja nej men det är klart eh.. både och eh.. det måste man ju ändå.. även 

om jag inte är med och utvecklar verksamheten så så har man ju ändå mycket 

samröre med varann till vardags så här så att det är ju förstås åt båda håll… 

(Intervju med Oskar) 

 

Föräldrar upplever att det är viktigt för dem att lyssna och ta till sig det 

pedagogerna informerar om.  

 
Helt plötsligt blir lärandet tydligt, viktigt för oss föräldrar att ta oss tid att lyssna. 

(Parkens förskola) 

 
Mm… Ja men ja, ja tycker att eh, eh liksom mitt ansvar att ta del av informationen 

och fråga efter också, jag tycker ju personligen att det är väldigt kul liksom. 

(Intervju med Anna) 

 

Föräldrarna ser att de aktivt behöver ta del av pedagogernas information 

samtidigt som de uttrycker att det ligger på deras ansvar att fråga efter den. I 

följande stycken resonerar föräldern kring föräldraråden och pedagogernas 

ansvar där. 

 
Jo men resonerar väl som så att jag tycker att det är bådas ansvar, absolut! Att 

förskolan kanske har lättare å sätta upp liksom sina ramar så för att det ska nå ut till 

alla och på vilket sätt ska vi nå ut och så. Som förälder är man ju liksom ja men 

ensam förälder då fast det ändå finns många föräldrar som man kanske inte träffar 

eller.. så tycker att förskolan där kan ju ändå kanske.. underlätta för att det blir 

liksom mer delaktighet från alla föräldrar. tänker ja. (Intervju med Anna) 

 
Jo men sättet att det kan ju bli, dom här råden känns som att dom inte som så hära 

förutbestämda det hänger ju mycket på att föräldrar kanske engagerar sig också 

just vad det gäller rådet men jag tänker just från förskolas håll så skulle man kunna 

hare kanske så här teman att man diskuterar nånting. Det skulle jag tycka va liksom 
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ett bra föräldraforum och diskutera saker via förskolan. Eh just för att man har 

barna på samma ställe och så där och det behöver just kanske inte va, det kan ju va 

så här relationer likväl som man pratar med barnen, att förskolan pratar med 

barnen om saker och ting och ha teman så skulle man kunna ha det för föräldrar 

också och liksom ha lite diskussion med föräldrarna. Det skulle jag tycka va 

spännande. Liksom för det andra är ju mer informationsträffar och viss vi får man 

får ju tycka till och ställa frågor och allting då också men att både från föräldrar håll 

och förskolans håll att man kanske aa använder råden till att diskutera mer. 

(Intervju med Anna) 

 

Föräldrar anser att det är förskolans uppdrag att inbjuda och samordna 

samverkan tillsammans med föräldrarna. Medan deras ansvar är att lyssna och 

ta del av detta. Citaten ovan tydliggör denna åtskillnad i tankar. Citatet synlig-

gör hur föräldrar önskar att förskolan styr upp samverkan för att det ska bli 

tydligare för föräldrarna. 

 

Föräldrars inflytande på förskolemarknaden 

Föräldrar byter förskola av olika anledningar. Märkbart är att de använder sin 

möjlighet att göra detta, vilket visar sig i följande samtal. 

 
L - Vad var det som gjorde att ni bytte förskola, om jag får fråga? 

M - Ja det var en liten ja, tillfällighet, vi… min hustru hade sökt hit också vi hade på 

(xx) förskola förut, sedan flyttade vi hit med tanke på att det kunde det vara nära 

till förskoleklassen som är här, men så blev det byte redan ett år innan så att då 

hamnade vi här, då. Jag var lite skeptisk till att bryta upp men det blev väldigt bra. 

(Intervju med Oskar) 

 

Det finns olika anledningar till att föräldrar tar initiativ till att byta förskola. 

Kommande förälder uttrycker att inflytandet inte är en anledning som skulle 

kunna ligga till grund för detta byte.  

 
För mig är inte det nån super, jag skulle inte byta (suckar) förskola, det är liksom 

ingen jätte stor, som jag verkligen... det saknar jag inte liksom att jag skulle haft mer 

inflytande till exempel. (intervju med Elin) 

 

Det finns en underförstådd mening i detta uttalande. Föräldern indikerar på 

att det finns tankar kring att föräldrar tros byta förskola på grund av dess 

kvalitet inom olika områden. Citatet nedan är hämtat från samma förälder där 

föräldern uttrycker att vissa förfaranden som går emot förälderns tankar kring 

barnets uppfostran, kan påverka ett förskolebyte. 

 
Ja, om jag jämför med den förskola som barnen gick på tidigare, så då var dom 

dåliga på vara ute till exempel tyckte jag. Och det vet jag inte om det var nån 

bekvämlighetsgrej att man inte hann ta ut barnen eller om man inte ja men där… 

Då blev det en viktig sak för mig för det tycker jag är viktigt att de ska vara ute på 

dagarna, det, det tycker jag. Och då måste man också, det är mer när man ser att det 

brister nånstans då vill man ju att man ska få gehör för det man tycker skulle kunna 

bli en förbättring. (Intervju med Elin) 
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Detta uttalande visar att föräldern är benägen att byta förskola om kvalitéerna 

på förskolan inte överensstämmer med förälderns bild av uppfostran. 

Föräldrarna i studien visar att de tar för sig av förskolans marknad genom att 

ta tillvara möjligheten att byta mellan olika verksamheter. 

 

Sammanfattning av resultat och analys 

Studien visar att i samverkan mellan hem och förskola framträder en 

idealbild/norm av den ”goda” vårdnadshavaren respektive den ”goda” 

pedagogen. 

 

Den ”goda” vårdnadshavaren: 

 En förälder som är till för barnets bästa. 

 Att barnets välmående kommer i det främsta rummet. 

 Inneha kunskap om hur förskolan fungerar. 

 Engagerad och nyfiken kring barnets vardag på förskolan. 

 Vara engagerad och delta i möten och andra sammankomster. 

 Lyssna på pedagogerna. 

 Vidareutveckla förskolans arbete med barnen i hemmet. 

 Inte störa den pedagogiska verksamheten. 

 

Den ”goda” pedagogen: 

 En pedagog som beskrivs som professionell. 

 Se varje enskilt barn och synliggöra detta för föräldrarna. 

 Se varje enskild förälder. 

 Önska engagemang från föräldrarna. 

 Visa engagemang gentemot föräldrarna och berätta om verksamheten i 

den dagliga dialogen.  

 Visa att de tar tid för att lyssna på föräldrarna vid hämtning och 

lämning. 

 Bjuder in föräldrarna i verksamheten. 

 Lyhörd inför föräldrarna. 

 Formulera sig och använda ett språk så att föräldrarna förstår deras 

arbete. 

 Ansvarig för relationen mellan hem och förskola. 
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 Diskussion och slutsatser 
Avsnittet innehåller dels en metoddiskussion och dels en resultatdiskussion. 

Metoddiskussionen innehåller hur studiens metod, urval och analysmetod 

påverkat resultatet. Denna kan hjälpa läsaren att bedöma studiens reliabilitet 

och validitet. Resultatdiskussionen visar vad som framkommit i resultatet och 

vad det har för betydelse ur synen mot tidigare forskning i förhållande till mitt 

syfte med studien.  

 

Metoddiskussion 

Att göra en kvalitativ studie med hjälp utav tre delstudier innebär ett arbete 

som stärker tillförlitligheten av studien. Triangulering är ett arbetssätt som 

innebär flermetodsforskning. Strategin kan ses stärka varandra genom de olika 

metoderna (Bryman, 2011). De resultat som jag analyserat fram ur kvalitets-

rapporterna har blivit stärkta av det som framkommit under intervjuerna och 

tvärt om. Det har byggt upp en ökad förståelse för hur föräldrar uppfattar 

inflytande och samverkan med förskolan. Sekundäranalys innebär en fördel i 

urvalets storlek och den ökade tiden för analysarbete (Bryman, 2011). Jag har 

genom kvalitetsrapporterna fått tillgång till en större del av kommunens 

föräldrars uppfattningar. I delstudie 1, urval, är det 376 föräldrar som svarat 

på enkätfrågorna från 8 olika förskolor. I delstudie 2, sekundäranalys, finns det 

14 förskolor till grund och det är flertalet föräldrar som blivit intervjuade från 

varje förskola. Begränsningen ligger i stället i att jag haft svårt att avgöra 

materialets tillförlitlighet (Bryman, 2011). Rapporterna grundar sig på olika 

studier, genomförda av Qualis, där tillvägagångssätt och urvalet av 

informanter till deras intervjuer ej framgår, vilket gör att det är svårt att avgöra 

kvaliteten på arbetet. Genom att det är ett så pass omfattande arbete som 

utförts på många förskolor i kommunen, så anser jag att jag trots detta har fått 

tillgång till en större förståelse för hur föräldrar uppfattar samverkan och 

föräldrainflytande, där resultaten från de olika studierna även styrker 

varandra.  

 

Tvåstegsurvalet som jag gjort får till följd att jag inte haft kontroll över vilka 

föräldrar som blivit tillfrågade. Det är rimligt att anta att pedagogerna valt ut 

de föräldrar som de tror ställer upp och ger en positiv bild av förskolan 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Det finns en möjlighet att jag endast 

kommit i kontakt med föräldrar som har en positiv bild av den samverkan som 

genomförs med förskolan trots mitt urval. Hade det inte varit för studiens 

utformning där jag använde mig av Qualis kvalitetsrapporter tänker jag att ett 

snöbollsurval hade kunnat skapa möjligheter att komma i kontakt med fler 

föräldrar, där inte förskolan har gjort urvalet (Bryman, 2011). I ett snöbolls-

urval startar man genom att komma i kontakt med ett antal människor och 

använder därefter dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter. Ett 

urval av denna modell tänker jag hade gett större chans att komma i kontakt 
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med föräldrar vars åsikter om samverkan och föräldrainflytande på förskolan 

hade skiljt sig åt i större utsträckning. 

 

Tanken med min studie har sedan början varit att arbetet med analysen av 

kvalitetsrapporterna ska ligga som grund inför de intervjuer jag genomfört. 

Detta påverkade utformningen av intervjuguiden och jag hade en förförståelse 

inför intervjuerna. Denna medvetenhet upplever jag har stärkt intervjuerna 

och den förståelse som framkom under dessa. Att till en början analysera 

rapporterna gjorde att jag inte fastnade i intervjufrågorna under analysen av 

intervjutranskripten, vilket Rennstam och Wästerfors (2011) menar lätt blir en 

analys som inte går in på djupet utan stannar i frågorna. Dock uppfattar jag 

ändå att jag till en början blev styrd av förförståelsen från analysen av 

kvalitetsrapporterna, när jag analyserade intervjuerna, men genom att jag 

arbetat med materialet vid flera tillfällen, så har jag skapat en helhet med god 

representation. Separata analyser, under flera olika tillfällen, möjliggör att jag 

fått en ökad förståelse för empirin. Trots att jag strävat efter att försöka förstå 

datamaterialet på flera olika sätt, finns risken att jag gjort misstag som inte 

varit synliga för mig. Jag är medveten om att mitt resultat är en bild av flera 

möjliga tolkningar (Bryman, 2011). Jag har om möjligt byggt upp en 

förförståelse för hur föräldrar inom kommunen kan uppfatta samverkan och 

inflytande i förskolan. Objektivitet och absoluta sanningar kan jag aldrig 

uppnå, bara sträva efter (Roos, 2014). 

 

För att presentera resultatet på ett så läsbart sätt som möjligt har materialet 

sorterats och presenterats under olika teman som framträdde under 

analysarbetet. Det har varit svårt att presentera varje tema var för sig eftersom 

föräldrarnas tankar ofta går in i varandra och man kan utläsa olika saker i 

deras uttalanden. Det kan därför upplevas som att vissa utdrag ur intervjuerna 

går ihop i varandra. Ambitionen har varit att öka läsbarheten och skapa 

förståelse för de olika delarna, samtidigt som jag velat behålla föräldrarnas 

resonemang. 

 

Resultatdiskussion 
Studien visar att trygghet, tillit och förtroende är grundläggande för för-

äldrarna när det kommer till samverkan och föräldrainflytande. Det är 

intressant hur Persson och Tallberg Broman (2002) beskriver tryggheten som 

ett viktigt moment för pedagogers yrkesideologi, samtidigt som jag ser att 

Löfdahl (2014) menar att pedagoger enbart lyfter ämnen som känns trygga i 

relationen till föräldrarna. Detta skulle kunna innebära att föräldrarna oftast 

får samverka i de frågor som pedagogerna själva har en trygghet i, vilket i 

förlängningen innebär att de går miste om andra viktiga områden (Löfdahl, 

2014). Samtidigt skapar pedagogernas trygghet en känsla av att de vet vad de 

gör, vilket påverkar tilliten från föräldrarna. 

 

Vidare visar studien att engagerad personal som värnar om deras barns bästa 

styrker tryggheten och tilliten till förskolan, vilket i längden ger en positiv start 
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till samverkan mellan hem och förskola. Trygghet är ett centralt begrepp inom 

relationen mellan hem-förskola (Persson & Tallberg Broman, 2002). För-

äldrarna upplever att det är betydande att pedagogerna ser deras barn. De 

känner sig sedda när deras barn blir sedda. Jag uppfattar att detta är kopplat 

till föräldrars tillit och förtroende till förskolan. Studien tydliggör komplexi-

teten i relationen mellan förälder och pedagog. Det finns många olika områden 

som berörs och många av dessa återkopplas till tryggheten, tilliten och 

förtroendet från föräldrarna. Utan dessa grundläggande värden finns det 

ingen relation att bygga vidare en samverkan och inflytande på. Jag uppfattar 

hur föräldrarna i studien anser att pedagogerna tydligt visar att de ser barnen. 

Vilket skapar den ökade tilliten som de beskriver. Detta går emot Bäck 

Wiklund och Bergstens studie (2010), som visar på en förtroendekris mellan 

föräldrar-pedagoger. Det har skett en förändring inom styrdokumenten för 

förskolan (Bäck Wiklund & Bergsten, 2010). Intressant blir att se Bäck Wiklund 

och Bergstens forskning ur bilden som ges från förskolans läroplan i dag, där 

det individuella barnet betonas starkt, vilket föräldrar tydliggör i studien.  

 

Studien visar att en avgörande faktor för delaktighet är information om hur 

förskolan arbetar med barnen och varför. Denna kunskap, en bakomliggande 

förståelse för hur beslut tas och på vilka grunder, är en viktig förförståelse för 

att föräldrar ska känna större inflytande i verksamheten. Av studien framgår 

det att denna information kan ske på olika sätt. Den dagliga dialogen är starkt 

betonad hos föräldrarna, där pedagogerna berättar om vad som skett under 

dagen. Föräldrarna berättar även hur olika informationsbrev kan ge en god 

förståelse för hur pedagogerna tänker i arbetet med barnen. En samverkans-

form som kompletterar den dagliga dialogen, där barnets utveckling och 

lärande lyfts fram genom text och bild med kopplingar till läroplanen. Löfdahl 

(2014) menar att den digitaliserade informationen utvecklas på bekostnad av 

strategin för ett nära och förtroendefullt samarbete, vilket jag uppfattar att 

studien talar emot. Föräldrars starka betoning på den dagliga dialogen skapar 

tvivel kring att det nära och förtroendefulla samarbetet skulle kunna försvinna 

genom ökad digitaliserad information. Samtidigt finns det även en dubbelhet i 

resultatet, som visar att föräldrar inte anser att den dagliga dialogen är 

tillräcklig. Den dagliga verksamheten beskrivs komma i vägen för att föräldrar 

ska känna att de har kommit till tals och att pedagogen har uppfattat 

informationen. Här finns det ändå en vikt i resonemangen som Löfdahl lyfter. 

Kanske kan föräldrars missnöje, över den dagliga dialogens nederlag, i 

längden skapa ett övertag för den digitaliserade informationen. Studien visar 

dock att den digitala informationen snarare ska ses som ett ytterligare 

informationssätt och inte en ersättning av nära och förtroendefull information.  

 

Resultatet i studien visar att föräldrar söker en förståelse för hur byråkratin för 

förskolan ser ut. Det är alltså inte enbart en förståelse för hur pedagogerna 

arbetar med barnen, utan även vad pedagogerna grundar sitt arbete och sina 

beslut på. Detta leder till ökad kunskap, som i sin tur leder till större 

engagemang hos föräldrarna. Förskollärare såg en svårighet i att arbeta med 

föräldrar som inte förstår förskolans uppdrag (Bhering, 2002). Vilket även 
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studien visar att föräldrarna uppfattar. De eftersöker en djupare kunskap för 

att finna samverkan och inflytande relevant. 

 

Det finns många olika sätt för samverkan och inflytande, som framträder i 

studien, men de har alla en gemensam nämnare i att de är lättillgängliga och 

tydliga (Löfdahl, 2014). Egenskaper som jag tolkar gör att föräldrarna tar del 

av vad som sker på förskolan och därigenom vet hur de kan påverka om de 

känner behovet av det. Egenskaperna är information som är lättillgänglig, 

tydlig genom bild och text kopplat till läroplanen, samt information kring hur, 

vad och varför pedagogerna arbetar på ett visst sätt. De didaktiska frågorna är 

även viktiga för föräldrar. Information som grundar sig i dessa frågor, ger en 

tydlig bild av hur förskolan arbetar med föräldrarnas barn. Detta i samband 

med att pedagogerna lyssnar till föräldrarna, stärker relationen mellan 

parterna och skapar känslan av att föräldrarna har inflytande i verksamheten. 

Studien visar att information är en stor del i föräldrars känsla av inflytande och 

delaktighet. Det har under lång tid varit en tradition att informera föräldrar 

om aktiviteter som sker på förskolan. Löfdahl (2014) understryker att det efter 

revideringen av förskolans läroplan har ställs nya krav på relationen mellan 

pedagoger och föräldrar. Den genomförda studien visar att det inte enbart är 

viktigt att bli informerad om vad barnen har gjort utan också varför. Föräldrar 

eftersöker en djupare förståelse för förskolans arbete. Vilket visar på att 

föräldrarna eftersöker information på ett mer utvecklande sätt i dag, att 

relationen mellan pedagog och förälder utvecklats ur den synpunkten. 

 

Föräldrar och barn är som en enhet tillsammans. Att föräldrarna känner sig 

sedda genom sina barn ger bilden av att föräldrar och barn är en unison enhet. 

Beskrivningar som gjorts av föräldrar styrker bilden av att barnet och föräldern 

är en helhet som pedagogen möter. Allt som föräldern engagerar sig för, i 

förskolan, beror på barnet och dess välmående. För att föräldern ska engagera 

sig är det viktigt att förskolan tydliggör hur förälderns engagemang påverkar 

barnets vardag i förskolan. Tydlighet och konkretion är återkommande teman 

som studien belyser. Vilket återkopplas till läroplanen, som blivit tydligare 

utformad just kring hur samverkan ska ske mellan hem-förskola (Löfdahl, 

2014). 

 

Det finns en motsättning mellan föräldrars och pedagogers tankar om 

verksamheten (Persson & Tallberg Bromans, 2002). Det är viktigt att ha i 

åtanke att denna forskning är gjord för över ett decennium sedan. Det 

framträder olika bilder av vad förskolan är och borde vara utifrån de olika 

synvinklarna som uppstår beroende på om det är en förälder eller verksam 

lärare (Forsberg, 2007; Wanat, 2010). Studien visar att föräldrar har en 

medvetenhet om förskolans uppdrag och styrdokument, att de har förståelse 

för professionen. Samtidigt visar den en fokusering på omvårdnadsbegreppet i 

samverkan kring barnets vistelse i förskolan. Uppfattningen att föräldrarna har 

kunskap om både omsorg och lärande uppfattar jag stärker möjligheten att det 

inte finns en motsättning mellan föräldrar och pedagoger kring tankar om 

verksamheten. Däremot har föräldrar omvårdnaden i fokus, vilket jag anser 
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inte ska ses som ett hot, då de även har en förståelse för förskolans uppdrag. 

Här återkommer vikten av att pedagogerna informerar om sitt arbete 

tillsammans med barnen, för att föräldrar ska kunna ha denna förståelse, vilket 

studien visar att föräldrarna har. Föräldrars riktning mot att samverka och 

söka inflytande kring barnets omvårdnad, visar att detta är viktigt för dem. 

Vilket ger en ny vinkel till den forskning som visar att det finns en oro kring 

att förskolan ska bli allt för lik skolan (Löfdahl, 2014; Renblad & Brodin, 2012; 

Pramling Samuelsson & Sheridan, 2010).  

 

Alasuutari (2010) och Dalli (2008) pekar på två helt skilda resultat. Dalli menar 

att pedagogers engagemang i föräldrarna ses som oprofessionellt medan 

Alasuutari (2010) i sin tur lyfter hur detta har en positiv inverkan och en viktig 

del av det nutida yrkeskunnandet. Jag menar att denna studie genom åskådlig-

görandet av att trygghet, tillit och förtroende är viktigt för relationen mellan 

förälder-pedagog, styrker Alasuutaris resonemang. Just för att tilliten och för-

troendet skapas i relationen till pedagogen när pedagogen bland annat lyssnar 

till föräldern. Pedagogernas engagemang i samverkan stärker relationen och 

föräldrarnas förståelse för det pedagogiska uppdraget. Vilket även skapar en 

ökad förståelse för det professionella arbetet i förskolan.  

 

Riktningen mot att samverka och söka inflytande kring barnets omvårdnad 

kan även kopplas samman med studiens resultat kring konkret inflytande. 

Konkret inflytande är områden som föräldrarna engagerar sig i, som de vill ha 

inflytande över och samverkan kring. Konkreta områden för föräldrarna, 

innebär att de har kunskap om detta och upplever att de kan tillföra 

någonting. Utomhusmiljön är ett av de exempel som tydliggörs av studien i 

denna fråga. Utöver detta så blir det synligt hur just barnens omvårdnad är en 

annan tydlig och konkret del som föräldern kan ha inflytande över och som de 

anser är viktig. Föräldern är den som har kunskap om hur barnet fungerar och 

varit närmast barnet under en lång tid. Alltså är det inte enbart frågor som 

utomhusmiljön som blir konkreta, utan även barnets omvårdnad. Föräldrarnas 

betoning på omvårdnaden går emot den forskning som styrker att det i dag 

finns en ökad betoning på barns lärande i förskolan (Persson & Tallberg 

Broman, 2002). Föräldrarna anser fortfarande att det viktigaste är hur barnen 

mår och fungerar. I den pågående diskussionen, som jag tidigare nämnde, där 

forskningen belyser att det finns en oro kring att förskolan ska bli allt för lik 

skolans verksamhet så blir det i denna studie i stället väldigt konkret att 

föräldrarna anser att omvårdnaden är viktig och att det är främst kring denna 

som de vill ha inflytande i.  

 

Ett annat tema för studien, som jag i korthet vill lyfta, handlar om att föräldrar 

önskar tydlighet kring syftet med samverkan, att detta skulle kunna locka fler 

föräldrar. Bouakaz och Persson (2007) visar på hur lärare förväntar sig för-

äldrars deltagande samtidigt som föräldrar uttrycker en osäkerhet kring deras 

egen roll. Detta förstärker resultatet av studien, där föräldrar uttryckt viss 

osäkerhet kring begreppet inflytande, där ett tydligare förmedlat syfte med 

samverkan skulle öka föräldrarnas förståelse. För att känna engagemang i 
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förskolans verksamhet upplever föräldrarna att det är essentiellt att förskolan 

konkret visar hur de arbetar. Studiens resultat visar att föräldrar söker 

kunskap om hur förskolan fungerar och arbetar, för att kunna veta vad de kan 

ha synpunkter på. Det blir tydligt att inflytande där föräldrarna har kunskap 

om det de har inflytande i och konkret vet hur de kan påverka, engagerar mer 

och skapar en känsla av större engagemang. Föräldrar efterfrågar en tydligare 

bild av samverkan och inflytande. Vilket kan ses ur förståelsen som Löfdahl 

(2014) presenterar kring att pedagogerna själva inte får tid kring att 

kommunicera med varandra. Där följden blir att det blir svårt för dem att 

förmedla en tydlig bild till föräldrarna. 

 

Det finns skilda ansvar mellan pedagoger och föräldrar, vilka konstrueras av 

båda parter (Forsberg, 2007; Wanat, 2010; Karila & Alasuutari, 2012). Studien 

visar på att föräldrarna ser sitt eget ansvar i att ta del av informationen från 

förskolan, att samverka kring deras barns vistelse. Medan de anser att det är 

pedagogernas ansvar att arrangera de mer officiella mötestillfällena för att 

göra det konkret och förståeligt för föräldrarna. Föräldrarna anser att den 

vardagliga kontakten är bådas ansvar, men att de mer formella mötena ligger 

under förskolans ansvar. Jag tänker att detta kan ha sin grund i att det dagliga 

behandlar deras eget barns vardag, medan det officiella behandlar hela 

barngruppen. Studien visar att föräldrarna är mer benägna att samverka och ta 

inflytande i frågor som rör deras eget barn. Skillnaden mellan det individuella 

och gemensamma skulle även kunna förklaras av att föräldrar uppfattar det 

gemensamma som pedagogernas ansvar, liksom de lägger ansvaret för 

utbildandet på pedagogerna. Detta kan ses i relation till det Forsberg (2007) 

menar är en skillnad mellan ansvaret för barns utbildning och omvårdnad, där 

betoningen ligger på offentligt eller privat. Vidare visar sig detta i hur 

föräldrar pratar om olika kunskaper i studien. Föräldrarna själva uttrycker att 

de kan bidra med kunskap kring barnen medan de lämnar lärandet till 

pedagogerna. Vilket överensstämmer med bland annat Bhering (2002) och 

Forsberg (2007) som visar att det finns en uppdelning kring ansvars-

fördelningen. De visar en syn av föräldrar som kunniga om sina barn, men att 

de inte ges deltagande i den pedagogiska verksamheten. Förhållningssättet 

uppfattas till störst del finnas hos pedagogen, men Forsberg (2007) och Wanat 

(2010) visar även på att föräldrarna själva bär på denna uppfattning. Studien 

styrker detta genom att föräldrarna anser att de vill ha samverkan och 

inflytande kring barnets omvårdnad och trivsel. Trots detta så är de ändå 

intresserade av barnets lärande, men detta handlar till stor del om att få 

information, vilket visar att föräldrar inte vill dela lärares ansvar (Bhering, 

2002). Trots att studien visar på skilda uppfattningar kring ansvarsområde, 

visar föräldrars beskrivningar av sin uppgift att informera pedagogerna och 

möjligheten att återknyta informationen de får av pedagogerna i hemmet, en 

uppfattning av att diskussioner mellan föräldrar och pedagoger bildar ett över-

gripande intryck av barnet. Att föräldern och pedagogens roll är jämbördiga 

och att deras respektive kompetensområde kompletterar varandra (Alasuutari, 

2010). 
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Crozier (1998) menar på ett förhållningssätt där föräldrarna ska hållas i schack 

och inte få för stort utrymme till inflytande. Medan Bhering (2002) i sin tur för 

en diskussion kring huruvida pedagogerna bör införliva nya sätt att kommuni-

cera med föräldrarna för att stärka relationen. I studien framkommer det att 

föräldrar uppfattar en form av förhållningssätt hos pedagogerna som ökar 

möjligheten för samverkan och föräldrainflytande. Det blir tydligt att för-

äldrarna inte behöver bestämma i olika frågor för att känna delaktighet och 

inflytande i förskolan, snarare handlar det om ett pedagogiskt förhållningssätt, 

som öppnar upp för tankar och åsikter hos föräldrarna. Föräldrarna betonar 

vikten av att bli lyssnade på och att de får återkoppling på sina funderingar. 

Till skillnad mot Crozier (1998) uppfattar jag att Alasuutari (2010) ser en möjlig 

utveckling i stället för ett hot mot professionalismen. Föräldrarna i studien 

betonar att de anser att pedagogerna har en profession och att de tydligt visar 

hur de arbetar med läroplanen, vilket skapar respekt från föräldrarna, vilket 

understryker Alasuutaris syn, där pedagogernas förhållningssätt stärker 

relationen och föräldrarnas möjlighet till delaktighet. Det kan ses som att 

pedagogerna är öppna för olika sätt att kommunicera (Bhering, 2002). Vidare 

kan det även ses som att föräldrarna får möta, förtroende relationen hos 

pedagogerna. Där förtroendet är viktigt och att pedagogerna visar hur innehåll 

och struktur är anslutet till läroplanen (Löfdahl, 2014). Det är främst denna 

professionella strategi som föräldrarna får möta i förskolan. Vilket förstärker 

synen av pedagogerna som experter (Löfdahl, 2014). 

 

Jag uppfattar att Alasuutari (2010) till skillnad mot Crozier (1998) visar på en 

helhetsbild av partnerskapet till föräldrar, där vikten ligger vid att ständigt 

inneha ett utvecklande synsätt för att utöka föräldrars delaktighet och 

inflytande. Här kan vi redan se en skillnad, där den svenska läroplanen, som 

jag lyfte i inledningen, presenterar föräldrarnas möjlighet att delta och påverka 

verksamheten i förskolan och dess utvärdering. Studien visar att föräldrar får 

delaktighet kring frågor som inte specifikt rör deras eget barn utan kvalitets-

arbetet i förskolan, men att föräldrarna starkast betonar vikten av samverkan 

och inflytande kring det enskilda barnet. 

 

Spännande för studiens resultat är hur föräldrar som upplever en tillfreds-

ställande information tenderar att inte delta i ökat inflytande. Föräldrarnas 

upplevelse av om det finns behov att påverka eller inte spelar in. Är de nöjda 

med den information de får, känner de inte lika stort behov av att påverka. 

Däremot om de anser att någonting är fel eller går emot deras värderingar 

anser de att det finns en skyldighet att informera pedagogerna kring detta. Här 

kan vi se en skillnad mot Wanat (2010), som menar att nöjda föräldrar anser 

det meningsfullt att involvera sig i skolan och missnöjda föräldrar engagerar 

sig i hemmet. Prioriteringsfrågan, som en förälder nämner, kan vara en del i att 

föräldrarna prioriterar andra områden som behöver deras uppmärksamhet om 

de uppfattar informationen tillräcklig. Vilket resulterar i lägre deltagande i 

samverkan och inflytande i förskolan. Här kan föräldern i stället prioritera 

samverkan kring ett syskon, eller att tiden i stället går till andra aktiviteter 

utanför förskolan. Föräldrarna prioriterar dessa områden före samverkan med 
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förskolan, vilket kan innebära att pedagogerna uppfattar relationen som en 

envägskommunikation (Löfdahl, 2014). I övrigt är forskningen kring detta 

område begränsad.  

 

Föräldrars inflytande på förskolemarknaden är ett oväntat område som 

studien har berört. Den genomförda studien visar på hur föräldrar använder 

sig av den öppna marknaden kring förskolor, vilket går i enlighet med Persson 

och Tallberg Broman (2002) och Löfdahl (2014). Resultatet av studien visar att 

det finns olika anledningar till att byta förskola, dock indikerar det att 

föräldrar kan söka en ny förskoleplats på grund av bristande inflytande, där 

föräldern inte känner sig hörd i frågor som denne uppfattar som viktiga. Vilket 

innebär en ökning av pressen på pedagogerna, att upprätta och underhålla 

relationerna till alla föräldrar, så som Crozier (1998) beskriver det. 

 

Intressant att lyfta är hur studien visar att det i samverkan mellan hem och 

förskola finns en föreställning om föräldrars uppfattning av en idealbild/norm 

kring “goda” föräldrar, att det finns en norm av vad en ”god” förälder innebär 

i förhållande till föräldrainflytande. Vilket går i linje med Crozier (1998) som 

anser att pedagogers förhållningssätt gentemot föräldrar kan skapa en 

disciplin mot “goda” föräldrar. Även Karila och Alasuutari (2012) anser att 

pedagoger i relationen till föräldrar konstruerar föräldraideal, med föräldrar 

som experter på sina egna barn. Vilket jag anser kan förhindra föräldrarna från 

att samverka kring alla sina funderingar. Det blir tydligt hur föräldrarna i 

studien uppfattar att det finns ett rätt sätt att förhålla sig till. Nackdelen med 

detta resultat är att föräldrar kan finna denna norm som en begränsning i deras 

kontakt med förskolan. Vilket innebär att föräldrarna inte känner att de kan ta 

kontakt med pedagogerna i alla deras frågor, att vissa funderingar blir 

förlöjligade utifrån bilden av den ”goda” föräldern. Vem som är ansvarig för 

denna idealbild är svårt att tyda, men jag tar stöd i Crozier (1998) och Karila 

och Alasuutari (2012) som menar att denna bild är skapad av båda parter. 

Studien visar även konstruerandet av den ”goda” pedagogen i föräldrars 

uppfattning kring samverkan och inflytande mellan hem och förskola. Denna 

bild uppfattar jag är konstruerad av föräldrarna själva, vilket kan skapa 

problem i relationen mellan parterna om de inte känner till sitt ”ansvar”. Det 

jag menar är att det kan uppstå problem om föräldrarna tänker att samverkan 

med dem ska vara på ett sådant sätt som pedagogerna själva inte känner till. 

Studien visar att om förskolans värderingar inte överrensstämmer med 

förälderns så kan de byta. Jag tänker även att missförstånd på grund av skilda 

förväntningar ligger i grunden för detta. Bilderna av de två idealen/normerna 

kring ”goda” föräldrar och pedagoger ska inte enbart ses som grund för 

missförstånd, utan de kan även stärka relationen. Bouakaz och Persson (2007) 

menar att pedagoger förväntar sig föräldrars deltagande, men utifrån 

resultatet av denna studie, där föräldrarna bär på en idealbil/norm av 

pedagogens roll, kan pedagogernas intentioner misstolkas då föräldrarna 

förväntar att de ska vara på ett visst sätt. Jag tänker att om dessa idealbilder av 

föräldrar och pedagoger blir synliga, så kan de diskuteras i verksamheten med 

föräldrar och pedagoger för att skapa ökad förståelse av vad båda parter söker 
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i relationen hem-förskola, vilket i stället leder till en vidareutveckling. Här 

gäller det att släppa tryggheten som Löfdahl (2014) beskriver att pedagogerna 

samverkar kring för att i stället öppna upp för nya kommunikationssätt 

(Bhering, 2002). 

 

Sammanfattning 

Jag har genom denna studie studerat föräldrars uppfattningar om samverkan 

och inflytande i förskolan. Det som framkommit är en bild av hur föräldrar 

kan uppfatta detta. Det har under arbetets gång blivit tydligt hur samverkan 

och föräldrainflytandet är under utveckling genom föräldrars berättelser. Det 

är en komplex relation som påverkas av flera delar. Det allra mest fram-

trädande är hur tryggheten, tilliten och förtroendet för pedagogerna ligger till 

grund för hela relationen och hur detta utgår från pedagogernas synliggörande 

av barnen. Samt hur studien visar att det i samverkan mellan hem och förskola 

framträder en idealbild/norm kring den ”goda” vårdnadshavaren respektive 

den ”goda” pedagogen. 

 

Vidare forskning 

Arbetet med analysen av mitt material har gett upphov till nya tankar och 

idéer om vidare forskning. En idé om vidare forskning kan vara att öka 

studiens omfattning och jämföra olika kommuner för att få en mer generell 

uppfattning. Samtidigt anser jag att en mer begränsad kvalitativ forskning, 

kring något utav de olika områden som berörts, kan skapa ytterligare för-

ståelse för hur föräldrar uppfattar samverkan och inflytande. Studien har 

berört föräldrars normer kring en “god” förälder och hur de uppfattar 

förskolan i en marknad betonad av konkurrens. Dessa skulle kunna vara 

utgångspunkt för ytterligare forskning. Ytterligare en riktning skulle kunna 

innebära hur föräldrainflytandet påverkats som en följd av den reviderade 

läroplanen.  
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BILAGA 1: Intervjuguide 
 
Syfte och frågeställningar till studien 
Mitt arbete har kommit att handla om relationen mellan vårdnadshavare och 

förskola utifrån vårdnadshavarnas perspektiv. Jag vill i mitt arbete belysa 

relationen mellan förskola och hem. Enligt de forskningsetiska principerna är 

ditt deltagande frivilligt och du kan när som helst under vårt samarbete 

meddela mig att du inte vill fortsätta ditt deltagande. Dina svar kommer att 

behandlas konfidentiellt och endast användas i denna studie. 

 
Uppvärmningsfrågor: 

- Hur länge har du haft barn i förskolan? 

- Har du haft barnet/barnen på samma förskola under hela tiden? 

 
Intervjufrågor:   

- Berätta om din relation till förskolan? 

- Vilka är dina tankar kring föräldrainflytande? 

- Vilken roll har du i förskolans föräldrainflytande?  

- Hur tänker du kring ansvars fördelning mellan föräldrar och förskola?  

- Vilket inflytande upplever du att du har i förskolans verksamhet? 

- När upplever du att du kan framföra åsikter om och till förskolan? 

- Vad i verksamheten upplever du att det är viktigt att få inflytande i? 

- Berätta om hur du vill att samarbetet ska se ut med förskolan? 

 
Slutord: 

- Sammanfattning av vad jag uppfattat. 

- Är det något mer du vill tillägga som du tycker att du inte har fått sagt? 

- Kan jag kontakta dig om det är så att jag behöver mer information i 

någon fråga? 

 

Jag kommer under intervjuns gång att ställa följdfrågor där informanterna har 

möjlighet att utveckla och fördjupa sina tankar, så att jag får en så korrekt data 

av deras personliga tankar och erfarenheter som möjligt. 



  

 

 

 BILAGA 2: Enkätsammanställning  
 

Jag får vara med och 
påverka hur förskolan 
arbetar med mitt 
barns utveckling och 
lärande 

Instämmer 
helt eller till 
stor del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls / vet 
ej 

Neutral Svarsfrekvens 

Sörgårdens förskola 64% 25% 11% 
 

88% 

Lugnets förskola 74% 20% 6% 
 

86% 

Brusets förskola 71,90% 12,50% 15,60% 
 

88% 

Ekens förskola 71% 21% 8% 
 

93% 

Bergets förskola 59% 18% 14% 9% 93% 

Norrgårdens förskola 63% 28% 9% 
 

62% 

Vikens förskola 47% 38% 15% 
 

47% 

Vindens förskola 54% 34% 12% 
 

98% 

 

Jag har möjlighet att 
vara delaktig i 
förskolans utvärdering 
och förbättring av 
verksamheten 

Instämmer 
helt eller till 
stor del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls / 
vet ej 

Neutral Svarsfrekvens 

Sörgårdens förskola 66% 18% 16% 
 

88% 

Lugnets förskola 82% 14% 4% 
 

86% 

Brusets förskola 75% 12,50% 12,50% 
 

88% 

Ekens förskola 72% 19% 9% 
 

93% 

Bergets förskola 41% 27% 14% 18% 93% 

Norrgårdens förskola 53% 12% 25% 10% 62% 

Vikens förskola 69% 23% 8% 
 

47% 

Vindens förskola 61% 19% 20% 
 

98% 

 

  



  

 

 

 

Extern värdering av 
förskolans 
föräldrainflytande 1 2 3 4 5 6 7 

Sörgårdens förskola       X       

Lugnets förskola     X         

Brusets förskola         X     

Ekens förskola         X     

Bergets förskola       X       

Norrgårdens förskola     X         

Vikens förskola           X   

Vindens förskola       X       

 

  



  

 

 

 BILAGA 3: Mejl till förskolechefer 

 

Hej Xxxxxx! 

 

Mitt namn är Linnea Östlund och jag studerar sista terminen på 

förskollärarutbildningen vid Mittuniversitetet. Just nu är jag mitt uppe i det 

självständiga arbetet, där jag har kommit att intressera mig för hur 

vårdnadshavare ser på relationen till pedagoger och sina möjligheter till 

inflytande i förskolans verksamhet. Kontakten med vårdnadshavare är viktig i 

förskolan, men det kan också vara utmanande. Därför anser jag att det är 

angeläget att studera detta utifrån vårdnadshavarnas perspektiv. 

 

Jag kontaktar dig för att jag är intresserad av att prata med två vårdnadshavare 

från Xxxxxxxxx förskola. En intervju tillsammans med vårdnadshavare skulle 

innebära en ökad förståelse för relationen mellan hem och förskola. Jag undrar 

därför om du vet några föräldrar som skulle kunna tänka sig att ställa upp på 

en intervju? 

 

Inom kort kommer jag att ringa dig och se vilket intresse det finns hos på er 

förskola för denna intervjustudie. Har du några frågor eller funderingar tveka 

inte att kontakta mig antingen via melj eller telefon. 

 

Vänliga hälsningar! 

 

Linnea Östlund 

Mittuniversitetet, Härnösand 

Tel: 07x-xxx xx xx 

E-mail: aennilxx@xxxxxx.xxx 


