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Sammanfattning 

Med detta examensarbete vill jag ta reda på hur förskolepedagoger och föräldrar både på 
förskolor med kommunala och förskolor i privat regi uppfattar föräldrainflytande och 
föräldrasamverkan. I relation till denna ska jag undersöka hur pedagogerna och föräldrar 
beskriver samverkan och föräldrarnas inflytande i förskoleverksamhet. Undersökningen ska 
genomsyra vad föräldrarna och pedagoger förstår under samverkan och vilka 
samarbetsmöjligheter som finns för att pedagoger ska kunna genomföra förskolans uppdrag och 
föräldrar känner sig nöjda och trygga, både på förskolor med kommunala och med privata regier. 
Det skall finnas en vilja hos pedagoger och föräldrar för att uppdraget ska genomföras på alla 
förskolor.  

Frågeställningar 

• Hur ser föräldrarna på sin samverkan och inflytande i den privata och kommunala 
förskolan? 

• Hur uppfattar pedagoger föräldrarnas samverkan och inflytande i privata och kommunala 
förskolan? 

• Finns det skillnader i föräldrasamverkan och föräldrainflytande på förskolor med privata 
regier och på kommunala och i så fall vilka? 

Val av metod  

För studien samlades data genom kvalitativa intervjuer både med föräldrar och med pedagoger 
för att få ut så mycket information som möjligt och för att kunna ställa följdfrågor. Alla 
intervjuer sammanställdes för att sedan analyseras.   

Resultat 

Resultatet visar att det finns många olika uppfattningar både bland pedagoger och bland föräldrar 
om hur mycket och på vilket sätt föräldrarna skall ha inflytande i verksamheten och skall vara 
delaktiga. Undersökningen visar också att genom att välja en förskola med privat regi väljer man 
mer inflytande i verksamheten. Det viktigaste är att alla är eniga om att samarbete är nödvändigt.  

 

 
 



 

Förord 

Jag arbetar på förskolan sedan många år tillbaka och i alla dessa år har jag sett vikten av ett bra 
samarbete mellan förskolan och hemmet. Jag har arbetat många år både på kommunala förskolor 
och på förskolor i privat regi. Så jag har fått viktiga erfarenheter från de olika förskoleformerna 
vilket jag inspirerades av och ville därför undersöka samarbetet och föräldrainflytande på 
kommunala och privata förskolor. 

Jag vill tacka alla intervjupersoner som har ställt upp och tagit tid för intervjuer, det är de som 
har gjort det här arbetet möjligt. Vidare vill jag tacka min familj för det stöd jag fick för arbetet. 
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1. Inledning 
Samverkan mellan förskolan och hemmet är betydelsefullt för barnens utveckling och lärande. 
För att samarbete ska ske behöver både förskola och föräldrar skapa förståelse både för egen och 
varandras position, kommunicera och samarbeta. Föräldrarna har ansvaret för barnets uppfostran 
och utveckling. Förskolans uppdrag är att komplettera hemmet. Samverkan mellan förskola och 
hem handlar om förutsättningar som skapas tillsammans av pedagoger och föräldrar som visar 
vilja och förståelse med goda relationer där syftet är att få det bästa för barnet.  Är mål och 
innehåll i verksamhet tydlig, så skapas bättre förutsättningar för föräldrarnas inflytande. Känner 
föräldrarna till hur förskolan fungerar, så kan de vara med och påverka. Eftersom föräldrarna står 
barnen närmast, är deras synpunkter värdefulla för verksamheten. 

Jag har valt att skriva om samarbete mellan föräldrar och förskolan men också om föräldrarnas 
inflytande på förskolan. I denna studie kommer jag att undersöka samarbete och 
föräldrainflytande som ett generellt fenomen på förskolan. Exempel på några områden är 
föräldramöte, utvecklingssamtal, dagliga kontakter och olika former av kommunikation mellan 
pedagoger och föräldrar. Jag har även valt att skriva om eventuella skillnader i samarbete och 
inflytande mellan dem kommunala förskolor och förskolor i privat regi. Fokus i denna studie 
kommer även vara på möjliga olikheter som finns i samarbete och föräldrainflytande mellan 
olika typer av förskolor.  

2. Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur föräldrar och förskolepedagoger uppfattar 
föräldrainflytande och föräldrasamverkan, både på kommunala förskolor och förskolor i privat 
regi. I relation till denna ska jag undersöka hur föräldrarna både i kommunala och privata 
förskolor beskriver sitt inflytande i förskoleverksamhet. Vidare vill jag ta reda på vilken/vilka 
förhållningssätt pedagoger har både på förskolor med kommunala och med privata regier i 
samarbete med hemmet.  

Undersökningen ska ta reda på vad föräldrarna och pedagoger förstår under samverkan och vilka 
möjligheter som finns för att pedagoger ska kunna genomföra förskolans uppdrag både på 
förskolor med kommunala och med privata regi. Det skall finnas en vilja hos pedagoger och 
föräldrar för att uppdraget ska genomföras på alla förskolor.  

2.1 Frågeställningar 
• Vad innebär föräldrasamverkan och föräldrainflytande både i den privata och 

kommunala förskolan? 

• Hur ser föräldrarna på sin samverkan och inflytande i den privata och kommunala 
förskolan? 

• Hur uppfattar pedagoger föräldrarnas samverkan och inflytande i privata och 
kommunala förskolan? 
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• Finns det skillnader i föräldrasamverkan och föräldrainflytande på förskolor med 
privata regier och på kommunala och i så fall vilka? 

 

2.2 Begränsningar 
Förskolor som bedrivs i privata regier, finns både som personalkooperativ och 
föräldrakooperativ. Här har jag begränsat studiens omfång till föräldrakooperativ. Detta baserar 
på grundläggande tankar och funderingar som finns i styrsystemen och resulterar i erfarenheter 
som fastställer att traditionellt föräldrarna har mera inflytande på föräldrakooperativa förskolor. 

 

2.3 Begreppsdefinition 
Jag kommer att behandla följande begrepp i den här studien:  

Föräldrainflytande. Det handlar om föräldrarnas möjligheter att ta initiativ och påverka barnens 
vardag på förskola. Jag anser att föräldrainflytande och delaktighet är flertydiga.  

Föräldrasamarbete och föräldrasamverkan har samma betydelse i detta arbete. Det handlar om 
kontakten mellan förskolan och hemmet/föräldrar.  

3. Litteratur och tidigare forskning 

3.1  Vad säger styrdokumenten? 
Medverkan, samverkan och samarbete används ofta som synonyma begrepp. I läroplan för 
förskolan Lpfö 98 och Lpfö 2010 står det att förskola och hem ska samarbeta och att samarbetet 
är viktigt. Men det står inte om på vilket sätt och hur ska föräldrar och pedagoger samarbeta. Det 
står inte heller hur föräldrarna ska medverka eller vad de ska få medinflytande i 
förskoleverksamheten. Det finns ingen vägledning om hur man ska arbeta med 
föräldrasamverkan i praktiken. Varje verksamhet får enskilt tolka och bedöma ämnet och 
bestämma vad som ska göras i samverkan med familjer. Föräldrasamverkan är essentiellt och 
förskolans pedagogiska verksamhet ska planeras i nära kontakt med hemmet. Förskolan ska 
sträva efter är att ”visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull 
relation mellan förskolans personal och barnens familjer”. (Lpfö 98, s.12)  
 
I Lpfö 98 kan man läsa: 
 

Arbetslaget skall 
• ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i 
förskolan, 
• föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande 
både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal, 
• ge föräldrarna möjligheter att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den 
pedagogiska planeringen, 
• beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av 
verksamheten och 
• se till att föräldrarna blir delaktiga i utvärderingen av verksamheten.(Lpfö98 s. 12) 
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Som vi kan se lyfter fram både Lpfö 1998 och Lpfö 98/2010 samarbete mellan föräldrar och 
förskolan som ett viktigt arbetsområde. Samarbetet ska vara nära och förtroendefull. Man kan 
även konstatera att utvecklingssamtal är angiven som en kontaktform. Lpfö 98/reviderat 2010 
kräver även att föräldrarna ska vara delaktiga och få möjlighet att påverka förskoleverksamheten. 
Styrdokumenten hävdar att samarbete med hemmet är en viktig utgångspunkt för arbetet på 
förskolan. Enligt läroplanen ska samarbete mellan förskolan och hemmet utgå ifrån respekt, 
ömsesidighet och öppenhet. Föräldrar och förskolepersonal diskuterar inte bara barnets 
utveckling och lärande utan också förskolans planering och genomförande av förskolans 
uppdrag. Eftersom barnen och föräldrar och förutsättningar är olika pedagogernas 
förhållningssätt måste anpassas medveten kontinuerligt.  

I Lpfö 98/reviderat 2010 står: 
 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall 
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall 
kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett 
nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna skall ha möjlighet att inom 
ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.  
 

Det står i Lpfö 98/reviderat 2010 att: 

Arbetslaget ska 
 

• visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation 
mellan förskolans personal och barnens familjer, 

• föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och 
lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång 
varje år, och 

• beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av 
verksamheten. (Lpfö 98/reviderat 2010 s. 13) 

Förskolans betydelse för uppfostran och lärande har ökat och med detta har samverkan och 
samarbete mellan förskolan och hemmet fått större dimensioner. Enligt Lpfö delar föräldrarna 
och förskolan ansvaret för barnets uppfostran och utveckling.  
 
Förskolans uppdrag anges i Lpfö 98/2010 att vara ett stöd för hemmet för att skapa 
förutsättningar för barnets utveckling och i samband med detta till ansvarstagande 
medmänniskor i samhället.  
 
Enligt skolverket (1998) är föräldrasamverkan all kontakt mellan hemmet och förskolan, både 
den dagliga kontakten vid lämning och hämtning av barnet och den organiserade kontakten vid 
föräldrasamtal föräldramöten och föräldramedverkan av olika slag i verksamheten (1998). Den 
grundläggande kontakten byggs upp vid inskolningstiden mellan förskolan och hemmet. 
Öppenhet och respekt lägger grunden för en bra samverkan mellan föräldrar och förskola. Det är 
viktigt i samarbete med hemmet att bestämma om vilka mål som ska gemensamt komma fram 
till för barnet.  
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När värderingar i förskoleverksamheten tydliggörs och ett öppet klimat införs, när det 
kontinuerligt samtalas kring barnets bästa kan föräldrar och pedagoger tillsammans identifiera 
svårigheter som hindrar på väg mot måluppfyllelse. 
 

3.2: Lyssna på föräldrarna 
Enligt Andersson (2004) är föräldrarna en resurs för förskoleverksamhet och pedagoger måste 
lära sig att se på dem som stöd. Men de glömmer ofta detta. För att pedagogerna kan samarbeta 
med föräldrar måste det finnas tid och plats, där både föräldrar och pedagoger känner sig trygga 
och välkomna (Andersson, 2004). Författaren menar att alla föräldrar oavsett utbildning och 
bakgrund vill bli bekräftade och lyssnade på och de vill ha bemötts med respekt i verksamheten. 
 
Både pedagoger och föräldrar behöver få en helhetsbild av barnet för att kunna främja barnets 
utveckling, det är därför de behöver utbyta kunskaper om barnet. Det är pedagogernas uppgift att 
hjälpa till att föräldrarna får en inblick i verksamheten för att se hur barnet fungerar i 
barngruppen och för att barnet vistas en stor del av dagen på förskolan. Men enligt Andersson 
behöver också förskolepedagoger ha kunskaper om hur barnet fungerar i hemmamiljö för att 
skapa sig en helhetsbild av barnet.(Andersson, 2004). Pedagogerna har ansvaret för att samspelet 
mellan hemmet och förskolan ska fungera på det bäst möjliga sättet för barnets bästa menar 
Andersson (2004). 
 
Andersson (2004) Menar att en pedagogisk utmaning för pedagoger är att se möjligheter i stället 
för att se svårigheterna. Föräldrar till barnen som har det svårt på förskolan vill ha information 
om hur barnen har det på förskolan. Föräldrarna vill ha känslan av att de hjälper pedagoger, 
något som är viktigt enligt Andersson. Föräldrarna söker efter bra och nära relation till 
förskolepedagoger och de vill bli väl bemötta. De vill också vara med och göra roliga saker 
tillsammans med pedagoger och barnen på förskolan (Andersson 2004). När barnet inte har 
något problem på förskolan så fungerar samverkan mellan hem och förskoleverksamheten bra 
anser Andersson. När värderingar är tydliga och klimatet är tillitsfullt så trivs både barnen och 
föräldrar, menar hon (Andersson, 2004). 
 

3.3 Kriterier för samarbete  
Vad är egentligen samarbete på förskolan och vad är föräldrainflytande på förskolan? Svaret kan 
vara olika på grund av hur en ser ämnet. Vi kan också konstatera att det finns olika grader och 
intentioner för samarbete och inflytande både mellan pedagoger och mellan föräldrar.  
Föräldrasamarbete och föräldrainflytande har olika former av föräldrakontakt. Den viktigaste 
formen av föräldrasamverkan och föräldrainflytande är föräldrakontakt som är betydelsefull. Det 
viktigaste hinder för en bra fungerande samverkan kan vara tidsbrist både hos pedagoger och hos 
föräldrar.  

Vilka förutsättningar ska finnas för att samverkan ska fungera? Det finns många olika faktorer 
som styr verksamheten och som behövs för att samarbete mellan föräldrarna och pedagoger 
fungerar. Men jag har valt att redogöra för förutsättningar som jag anser ha stor betydelse i 
samarbetet.  

Enligt Andersson (2004) finns det fem kriterier för samarbete mellan förskolan och hemmet. 
Enligt författaren ska båda föräldrar och pedagoger vara intresserade för samarbete. Båda partner 
ska påverka med synpunkter och idéer när det uppstår komplikationer. Vidare borde de ha 
samma mål. Problemlösning i fall att det uppstår konflikter ska ha positiva effekter för hemmet 
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och för förskolan. Sista kriteriet är att pedagoger och föräldrarna ska vara eniga om när och hur 
och när de ska samarbeta. 
 
Vidare menar författaren att det måste finnas respekt, både partner måste ha goda avsikter, de 
måste vara öppna och ärliga, ge varandra feedback, att lyssna på den andra och att vara nyfiken 
på det den säger (Andersson 2004). 
 
Behovet av samarbete och samverkan mellan föräldrar och pedagoger finns alltid. Fredriksson 
(1991) menar att pedagogernas engagemang är avgörande för hur tillfredsställande samarbetet är. 
Enligt Fredriksson är föräldrarnas intresse för barnets vardag en grundförutsättning för att 
samverkan fungerar men pedagogernas vilja för samarbete med föräldrarna är enormt viktigt. 
Han menar att det ligger i pedagogernas ansvar att samarbete kommer till stånd. Pedagogernas 
tankar och funderingar att samarbete på förskolan är nödvändig och deras motivation är 
betydelsefull. Fredriksson menar att om föräldrarna ska kunna ha åsikter och idéer kring 
förskoleverksamhet måste de få möjlighet att ha regelbunden information.  
 

3.4 Föräldrainflytande i förskolan 
Sandberg och Vuorinen (2007) anser att grundläggande och klargörande information om det som 
händer på förskolan är viktig för att föräldrarna får ett bra intryck om verksamheten. Kunskap 
om förskolans styrform, uppdrag och uppgifter är viktiga för föräldrarnas inflytande.  Enligt 
läroplanen ska föräldrar ha möjlighet till att påverka förskoleverksamheten utifrån det som står i 
styrdokumenten. Därför är det viktigt att förskolan tydliggör verksamheten och synliggör dem 
grundläggande värden, något som lägger grunden för ett växande intresse hos föräldrar.  

  

3.5 Formellt och informellt föräldrainflytande 
Sandberg och Vuorinen (2007) skiljer mellan formellt och informellt inflytande. Enligt Sandberg 
och Vuorinen (2007) är ett formell inflytande ett sätt att arbeta och påverka 
förskoleverksamheten exempelvis föräldraförening, föräldrabruket; de olika namn på en 
organisation där föräldrarna har huvudansvaret. Informellt inflytande är enligt Sandberg och 
Vuorinen (2007) makten som skapas genom en bra relation mellan förskolan och föräldrar. 
Relationen mellan hem och förskola kan påverkas av många olika yttre faktorer, som till 
exempel situationen på arbetsmarknaden, d.v.s. om en förälder är arbetslös. Enligt författarna 
(2007) har den här relationen ändrats mycket genom tiderna. De nyare familjemönster som har 
börjat ta form i det nya samhället upplevs också som märkvärdiga av pedagoger. Idag är 
föräldrar mer utbildade än tidigare. Dagens föräldrar vill och förväntas utöva mer och aktivare 
inflytande i verksamheten. 

Enligt Olsson (2003) föräldrarna hade tidigare ingen inflytande på förskolan. Idag har föräldrar 
två olika former av möjligheter till att ha inflytande och påverka förskoleverksamheten. Den 
första formen är genom brukarinflytande och det är när föräldrar är med och försöker påverka 
verksamheten inifrån (voice-påverkan). Här har de möjlighet att bli hörda av pedagoger. Den 
andra är genom valfriheten att byta förskolan till en annan verksamhet (exit-påverkan) ifall att 
ingen lyssnar och de inte är nöjda. 
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Enligt Sandberg och Vuorinen (2007) finns det olika sätt att öka föräldrarnas inflytande på 
förskolan.  När föräldrarna är med och samarbetar, påverkas verksamheten och de får inflytande 
över verksamheten. Ett annat sätt att ta reda på vad föräldrarna tänker om verksamheten är att 
bjuda dem till diskussionsmöte eller genom enkäter. Att lämna ansvaret för förskolans ekonomi 
är också ett sätt för att höja föräldrainflytande.   

3.6  Sammanfattning 
Samarbete med föräldrarna ingår i förskolans uppdrag. Samarbetet mellan förskolan och 
föräldrar måste vara betydelsefullt, eftersom ämnet i många olika styrdokument på lokala, 
kommunala och på den nationella nivån förekomer.  

4. Teoretisk utgångspunkt: Det fenomenologiska perspektivet 
Enligt Stukat (2011) ska man välja metoden utifrån studiens syfte. I denna studie vill jag utgå 
från ett fenomenologiskt perspektiv. Enligt Justessen och Mik-Mayer (2011) intresserar sig 
fenomenologer av det unika och det konkreta. Ett fenomenologiskt perspektiv handlar om att 
man som forskare vill förstå aktörer i deras uppfattningar och berättelser. 
  
Justessen och Mik-Mayer (2011) menar att i det fenomenologiska perspektivet finns inget ideal 
som man skulle sträva efter. Detta innebär också att intervjuaren inte har som uppgift att bedöma 
om en upplevelse är riktig eller inte. Enligt författarna är intervjuarens roll att hjälpa 
intervjupersoner att berätta om sin upplevelse utan att bli styrd.  
 
Det finns tre nyckelbegrepp inom fenomenologin; subjektivitet, livsvärld och mening. Enligt 
fenomenologin kan vi inte fånga det verkliga och det objektiva. Vi kan bara uppfånga 
människans upplevelser. I det fenomenologiska perspektivet är man intresserad av att förstå hur 
ett fenomen exempelvis samverkan upplevs på en kollektiv livsvärld, exempelvis på en förskola 
såsom en förälders situation på sitt barns förskola.  Inom fenomenologin har subjektivitet en 
grundläggande betydelse och både subjektivitet och tolkning spelar en stor roll. Det finns en 
relation mellan subjektet och livsvärlden. Här är livsvärlden som människan uppfattar och 
upplever den. Minnen av en individs vardagsliv eller förväntningar som den har för framtiden 
tillhör också livsvärlden. Det vill jag kunna beskriva om i min studie; beskriva livsvärlden, 
föräldrarnas och pedagogernas livsvärldar i samband med samarbetet mellan förskola och 
hemmet. 
 
Denna studie har en fenomenologisk ansats eftersom jag har blivit inspirerad av fenomenologin. 
Jag ville förstå hur föräldrar och pedagoger förstår samverkan mellan hemmet och förskolan. Jag 
ville förstå deras uppfattningar. Jag ville med denna studie ge både föräldrar och pedagoger 
möjlighet att beskriva verkligheten som de känner och så noggrann som bara möjlig. Jag ville gå 
ifrån generaliseringar och höra själv föräldrar och pedagoger för att förstå hur de tänker med 
egna ord. Jag ville hitta kunskapen som finns i deras berättelser, där både person och berättelse 
är unik. Eftersom fokusen ligger på de unika upplevelser och erfarenheter av deltagarna valde jag 
detta perspektiv.  

5. Metod  
Här skriver jag hur jag har gått tillväga för att genomföra studien. Jag beskriver också hur jag 
samlade och bearbetade information. Vidare beskriver jag mitt förhållningssätt och de etiska 
överväganden som denna studie baserar på.  
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Stukat (2011) drar en linje mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Han menar att man kan 
välja mellan att sikta mot en bredd och ytligt resultat eller fördjupa sig och försöka få förståelse. 
I en kvalitativ undersökning kan man belysa mångfalden av data och man kan jämföra och 
granska den. Utifrån detta anser jag att en kvalitativ metod passar bäst till mitt syfte.  

 

5.1. Val av metod: kvalitativ metod 
 
För att uppnå syftet med undersökningen valde jag att använda mig av den kvalitativa metoden 
eftersom jag ville undersöka föräldrarnas och pedagogernas uppfattningar i ett sammanhang, i en 
kontext som samverkan och föräldrainflytande. Jag valde kvalitativa intervjuer som metod både i 
intervju med föräldrar och med pedagoger, detta för att få så mycket information som det bara 
går för att få svar på mina frågor. Jag ville även att båda samarbetspartner ska få likadana 
förutsättningar och möjligheter att komma till tal för att beskriva egna föreställningar om 
föräldrarnas inflytande och samverkan i förskolan. 
 

5.2 Intervjufrågor  
Enligt Kvale, S.& Birkmann, S. (2009) finns några kvalifikationskriterier för intervjuaren. Han 
menar att intervjuaren måste ha omfattande kunskap om ämnet, hen måste kunna presentera 
syftet för intervjun, samt måste vara vänlig och tydligt. Vidare skriver författaren att intervjuaren 
måste vara känslig och lyssna på det som personen säger. Intervjuaren är öppen och är sig klar 
med vad som är adekvat för intervjuade person och är kritisk. Till sist måste intervjuaren kunna 
klargöra och utvidga betydelsen av intervjupersonens yttranden. Under studiens genomförande 
strävade jag efter att uppfylla kraven som ställs på mig som intervjuaren.  

Intervjufrågor kan vara ostrukturerade, semistrukturerade eller strukturerade (Kvale 2009). När 
intervjufrågor är ostrukturerade, så vill intervjuaren ge den intervjupersonen möjligheten att styra 
inriktningen på intervjun, det är för att intervjuaren har liten förkunskap om ämnet eller för att 
det handlar om känsliga frågor. Här brukar man ställa både vad- och hur frågor. 

När intervjufrågor är semistrukturerade arbetar intervjuaren med en intervjuguide men det finns 
utrymme för avvikelser från guiden. Här ställs vad- och hur frågor. 

När intervjufrågor är strukturerade har intervjuaren redan i förhand bestämd frågornas ordning 
och den använder sig av slutna frågor där det finns några svarsalternativ att välja emellan och 
den intervjupersonen har inget utrymme för avvikelser. Här ställs oftast vad- frågor. 

Jag har valt att använda mig av semistrukturerade frågor, eftersom jag vill att intervjupersoner 
skulle få möjligheter att beskriva egna åsikter mer detaljerat om de så önskade. Jag vill även att 
intervjupersoner reflekterar över de frågor samtidigt som jag kan få fram ny kunskap om 
samverkan och inflytande på förskolan. 

5.3.  Urval  
 
Trost (2012) menar att man borde ha en statistisk representativ urval. Det betyder att alla 
intervjupersoner ska representera en del av befolkningen. Enligt Trost (2012) kan man välja 
mellan slumpmässiga och icke-slumpmässiga urval. När urvalet är icke-slumpmässigt är urvalet 
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på något sätt representativ för populationen. När urvalet är slumpmässigt enligt författaren är det 
bundet eller obundet urval. Vid bundet urval är urvalet styrt och vid obundet urval är det 
slumpen som avgör (Trost 2012).    
 
Jag hade kontaktat många förskolor för undersökningen men intresset för studien var inte stor. 
Rektorer som jag kontaktade via mejl eller telefonsamtal förklarade tidsbristen som största 
problemet. Jag ville att intervjupersoner skulle vara intresserade av undersökningen och tog tid 
som behövs för intervjun.  I mitt urval har jag valt fyra förskolor, två kommunala och två 
förskolor med privata regier. Alla förskolor ligger i en stor stad i Västra Götaland. Jag har ställt 
förfrågan till pedagoger och föräldrar att delta i studien. Med hjälp av pedagoger fick jag kontakt 
till några av föräldrar. En pedagog och två föräldrar valdes slumpmässigt och beroende på 
deltagarintresset. Så alla deltagare, både pedagoger och föräldrar visade intresse för studien. Jag 
intervjuade en förskollärare och en förälder ifrån varje förskola, alla från förskolornas 
småbarnsavdelningar för att ha en jämnare grupp och för att kunna jämföra föräldrasamverkan i 
min undersökning. Intervjuer, både med föräldrar och med pedagoger genomfördes på dem 
respektive förskolor.   
 

5.4.  Missivbrev och intervjuguide:  
 
Missivbrev är enligt Trost (2012) ett följbrev som medföljer frågeformuläret. Författaren menar 
att ett missivbrev ska se inbjudande ut och inte ska vara så långt. Vidare förklarar författaren att 
missivbrev ska vara motiverande så att personen som läser det får viljan att besvara frågor.  
 
Trost (2012) menar att intervjuguiden innehåller frågor som ska tas upp under intervjun. 
Frågorna utgår från problemställning/ar. Man brukar inleda en intervju med frågor som gör att 
intervjupersonen kan slappna av och känna sig bekväm. Intervjuguiden innehåller frågor utifrån 
studieämnet; samarbete, inflytande och olika former av samarbete.  För att samtalet får en 
naturlig gång så har jag ibland ställt följdfrågor eller ändrat ordningen på intervjufrågor. Jag har 
kontinuerligt försökt hitta den röda tråden i samtalet. Jag har använt mig av öppna frågor för att 
den intervjuade personen själv kan formulera sina svar på vilket sätt som helst.  
 

5.5  Presentation av förskolor och intervjupersoner  
 

Här ska jag presentera både förskolor och intervjupersoner, både pedagoger och föräldrar.  Jag 
har valt att undersöka 4 förskolor, två kommunala förskolor och två förskolor i privat regi. Jag 
har gjort det med omtanke eftersom jag ville undersöka om det finns skillnader i 
föräldrainflytande och föräldrasamverkan mellan de två olika styrformer.  

Förskolan 1  
Förskolan 1 är en föräldrakooperativ förskola med 17 barn och på 1 avdelning. Där arbetar 3 
pedagoger och alla har heltidstjänster. Pedagogen på denna förskola är föreståndare, en kvinna 
och 58 år. Föräldern på denna förskola är en kvinna, 36 år, mamma till en 5- årig pojke, är 
ansvarig för förskolans ekonomi och arbetar på en högskola. 
 
Förskolan 2  
Förskolan 2 är en föräldrakooperativ förskola med 36 barn och på 2 avdelningar. Avdelningar är 
åldersindelade, 1-3 och 4-5 åringar. Fyra pedagoger jobbar där och alla har heltidstjänster. 
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Pedagogen är en kvinna, 37 år, arbetar sedan 11 år på samma förskola. Förälder är en man, 43 år 
gammal, är pappa till en 5- årig pojke.  
 
 
Förskolan 3  
Förskolan 3 är en kommunal förskola med 76 barn och på 4 avdelningar. Avdelningar är 
åldersindelade. Tio pedagoger arbetar på den förskola och nio har heltidstjänster, en av 
pedagoger arbetar 50 %.  Pedagogen är 52 år, en kvinna och arbetar sedan 9 år på samma 
förskola. Förälder är en kvinna, 30 år gammal, mamma till en 4- årig flicka och egenföretagare. 
 
Förskolan 4  
Förskolan 4 är en kommunal förskola med 86 barn och på 5 avdelningar. Avdelningar är 
åldersindelade. Tio pedagoger jobbar där. Nio pedagoger har heltidstjänster, en pedagog arbetar 
80 %. Pedagogen är en 24 årig kvinna, nyexaminerad förskollärare och arbetar sedan 1 år på 
förskolan. Förälder är en kvinna, mamma till en 4- åring pojke, första barn, arbetssökande och en 
kultursamordnare.   
 

5.6 Genomförande 
 
Jag tog kontakt med förskolorna och förklarade syftet med undersökningen. Därefter frågade jag 
dem om de är intresserade av undersökningen. De pedagoger som i avdelningar var intresserade 
fick vara med. Dessutom hjälpte de pedagoger mig med att hitta intresserade föräldrar. Tid var 
också ett viktigt moment i studien. Jag anpassade mig efter förskolornas tidsschema och tog de 
tider som passade dem bäst.  
 
Jag ställde raka, enkla och öppna frågor. Trost (2012) menar att enkla frågor leder till djupare 
och mer intressanta svar. Jag lämnade inte intervjufrågor till varken föräldrar eller pedagoger. 
Jag hade även bestämt mig för att utföra intervjuer så att jag kunde koncentrera mig på frågor 
och personer och anpassade ordningen som frågorna ställdes i och följdfrågor till det svar som 
jag fick från den intervjuade personen. Som hjälpmedel har jag använt mig av Ipad för att spela 
in intervjuer. Jag förde bara små anteckningar vid intervjuer och intervjuer transkriberades direkt 
på samma kväll på dator. Efter att jag hade skrivit ner svaren, skickade jag texten till 
intervjupersonen till justering. Alla intervjuer är sparade på Ipad för dokumentation.  

 

5.7 Validitet  
Efter att jag hade transkriberat varje intervjupersons intervju på dator, ville jag ge dem möjlighet 
att korrigera och eventuell komplettera sina förklaringar. Jag mejlade intervjutexterna till dem 
intervjupersonerna och bad dem om korrigering, komplettering eller justering om de ansåg att 
det behövdes. När analysen eller delar av den presenteras för intervjupersoner, kan man enligt 
Kvale, S.& Birkmann, S. (2009) pratar om kommunikativ validitet. Efter det hade jag utfört en 
respondentvalidering för att kontrollera om jag har uppfattat deras påståenden på rätt sätt. Enligt 
Kvale, S.& Birkmann, S. (2009) är det respondentvalidering. Kommunikativ validitet och 
respondentvalidering är de kvalitetskriterierna inom fenomenologin. 

Vid intervjuer hade jag haft fokus på etiska frågor. Så ville jag även att alla deltagare skulle 
känna sig trygga. Vidare ville jag fokusera på att inte pressa svar ifrån intervjupersonerna. Jag 
försökte vara lyhörd och medveten om att inte ställa känsliga frågor. 
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5.8 Etiska aspekter  
 
Under studiens gång var det viktigt för mig att sträva efter en god forskningsetisk moral. Jag var 
noga med att intervjuerna inte kändes förödmjukande eller kränkande. Där tog jag hjälp av 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer som ett verktyg. Enligt Vetenskapsrådet (2002) 
baserar forskningsetiska kraven på fyra allmänna huvudkrav som är tolkade och tillämpade. 
Föräldrarna blev vid intervjuer informerade om de fyra principerna genom missivbrevet och 
även vid muntlig kommunikation.  

 
Informationskravet: Enligt informationskravet måste forskaren informera dem 
intervjupersonerna om syftet med undersökningen. Deltagare måste veta vilken uppgift den har 
och vilka villkor som gäller för den deltagaren.  
 
Samtyckeskravet: Enligt samtyckeskravet är det deltagare som bestämmer om den vill 
medverka eller inte och för hur länge.  

  
Konfidentialitetskravet: Enligt Konfidentialitetskravet måste forskaren förvara personuppgifter 
så att ingen obehörig person kan komma åt dem.  

 
Nyttjandekravet: Enligt nyttjandekravet får de personliga uppgifter som samlades för en 
undersökning inte användas för ett annat ändamål.  
 
Under datainsamlingen förklarade jag tydligt för de medverkande respondenterna om studiens 
syfte enligt informationskravet. Personer har själv bestämt om att medverka i studien enligt 
samtyckeskravet. Enligt Konfidentialitetskravet ska medverkande personer vara anonyma, så jag 
har berättat om intervjupersoners anonymitet. Jag har även berättat att studiens data och 
intervjupersonernas uppgifter kommer bara att användas i denna studie; nyttjandekravet. Bara 
jag har tillgång till intervjufiler och intervjutexter och allt information och deras namn och namn 
på deras förskolor kommer att handlas varsamt.  
 
Jag ställde frågan till alla de intervjupersoner om de önskade sig veta var forskningsresultatet 
kommer att publiceras. Jag anser att det är rimligt att skicka en sammanfattning av studien till 
varje deltagare ifall att hen är intresserad. Efter att ha gjort alla intervjuer har jag transkriberat 
dem på dator. 
 

5.9 Analys 
 

Här i analysarbetet ska jag begripliggöra, synliggöra och kommunicerbar göra min datainsamling 
så att man ska förstå syftet med studien.  I analysen och tolkningsarbetet av den empiriska 
studien används fenomenologins struktur. Där genomförs 4 faser enligt Starrin och Svensson 
(1994) och varje fas har ett syfte.  

I den första fasen av analysen läste jag det insamlade materialet några gånger för att försöka 
bilda en helhetsbild av data som jag hade samlat. Jag ville förstå vilka uppfattningar de 
intervjupersonerna hade. Därefter markerade jag alla viktiga påståenden i intervjutexter som var 
viktiga för undersökningen.   
 
Som nästa steg försökte jag hitta de kvalitativa och relevanta skillnader och likheter i intervjuer. 
Jag sökte även efter eventuella återkommande företeelser och funderingar. Där såg jag nya 
tolkningar som resulterade i att jag gick igenom intervjuerna en gång till. När jag hade fått en 
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förståelse för arbetets olika delområden och dess relation till det hela fokuserade jag mig på det 
och lämnade det som inte var väsentlig för undersökningen. 
 
När jag inte mer kunde hitta nya tolkningar i innehållet började jag med att kategorisera olika 
uppfattningar och beskrivningar. Beskrivningar får enligt Starrin och Svensson (1994)  vara 
intressanta och inte överlappa varandra.  I den här fasen sorterade jag de citat som var likadana. 
Här gick jag utifrån frågeställningarna i studien. Jag upptäckte de befintliga kategorier.  
  
I den sista fasen organiserade jag beskrivningar i underkategorier till de huvudkategorierna. 
Utsagorna har jag betraktat som likvärdiga med varandra. 
 
Jag anser det lämpligaste sättet att sammanställa data i min studie är att sammanfatta intervjuer i 
fyra grupper som följs; pedagoger på dem kommunala förskolor, föräldrar på de kommunala 
förskolor, pedagoger på dem privata förskolor och föräldrar på de privata förskolorna.  

6. Resultat 

6.1 Kommunala förskolor:  

Pedagogernas åsikter kring samverkan och föräldrainflytande 
Genom mina intervjuer kunde jag se att pedagogerna pratade om föräldrainflytande och 
föräldrasamverkan som en grundläggande förutsättning för att allt ska fungera på förskolan. 

”En bra grund är att man kan ha en god relation med föräldrarna. Det hade varit idealiskt ifall 
alla kunde vara lika engagerade i att skapa en bra miljö och lärande för barnen, både föräldrar 
och pedagoger. Nu ser det inte riktigt ut så i dagsläget, men det finns ju en förhoppning om att 
det ska bli så en dag. Ibland får man kanske tänka om och hitta på andra sätt för att skapa en 
god föräldraverksamhet som passar oss.” (Sara) 

En pedagog berättade om att hen vill se engagerade föräldrar som vill vara med och påverka 
verksamheten.   

”Jag vill se engagerade föräldrar, föräldrar som visar intresse. För jag känner att det brister 
mycket.  Kanske att de inte har tid, möjlighet, sen har vi föräldrar som inte försöker lägga tid på. 
Där har jag önskat större engagemang. För vi är här för barnens skull. Att föräldrar försöker se 
vad vi gör för barnen. För att barnen får en bra start i livet.” (Sara) 

När det handlar om föräldrarna och om att de ska vara med och ha inflytande över verksamheten 
pratar en pedagog om följande områden:  

”De får gärna komma in på avdelningen med sina idéer. Ibland kommer de in en liten stund och 
stannar. Vi har julpyssel en kväll innan jul, där föräldrarna kommer tillsammans med sina barn 
och pysslar till jul. De hämtar mat och äter tillsammans samtidigt som de julpysslar. Men de är 
mycket mer än tidigare i verksamheten. Mer finns inte. De är ju som kunder och vi vill att de ska 
vara nöjda. De får inte ta över verksamheten.”(Lina)  

Man kan se att båda pedagoger visar och berättar om sina önskemål om att föräldrarna ska vara 
med och påverka men på olika nivåer; här pratar en pedagog om att skapa lärande miljöer 
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tillsammans med föräldrar, medan den andra ser på inflytandet som att hämta mat när förskolan 
firar jul tillsammans med barnen. Pedagogen berättar att föräldrarna får komma med idéer och 
förslag men vill gärna begränsa hur långt föräldrainflytande ska gå.  

Att hämta och lämna barnen på förskolan fungerar bra, berättar båda pedagoger.  

När jag frågade pedagogerna om hur den dagliga kommunikationen fungerar, berättade de om de 
olika kommunikationsvägar som existerar i verksamheten.  

”Tamburen är platsen för de vardagliga möten. Det är oftast i tamburen som samtalen om 
barnet sker. Hur dagen har varit för barnet, om det hänt något speciellt båda bra och ibland 
mindre bra saker. Vi får ganska mycket insikt i hur de har det hemma. Skulle det vara så att man 
verkligen behöver prata med föräldrarna om något så får man boka tid med dem. Det skulle vara 
bra med e-mejl-kontakt men vi har inte det. En del föräldrar kan inte läsa svenska.”(Sara)  

”Kommunikationen fungerar väldigt bra. En stor del av kommunikationen är muntlig”.(Lina) 

På både två förskolor finns brukarråd, där föräldrarna sitter och diskuterar sina tankar och 
funderingar kring verksamheten.  

”Vi har ju brukarrådet, där föräldrarna brukar sitta.”(Sara) 

”Vi har också ett föräldraråd. Där känner de sig delaktiga. Då känner de att de har mycket 
påverkan i huset. Där sitter alla föräldrar, en representant ifrån varje avdelning och chefen. 
”(Lina) 

Nästa fråga handlade om utvecklingssamtal. Här berättar Sara: ”Här är språk ett problem. Är det 
så att språket är ett stort problem, så hämtar vi tolk. Där kommer bara föräldrar utan barn, för 
annars kan det bli lite rörigt. Om de har några frågar så kan vi ta upp det.” (Sara) 

Hur fungerar den i föräldramöte, frågade jag. Svaret var: ”Vi hade misslyckats med det. Vi hade 
inte en enda förälder. Då kan man fråga sig är det vi eller vad för att de inte kommer? Är det 
sättet vi har det eller de kanske har problem med språket?  Det finns många tankar som går runt. 
Varför blev det inte så bra? ”(Sara) 

 

Slutsats 

I analysen av intervjusvaren kom det tydligt fram att pedagoger har olika förhållningssätt när det 
gäller föräldrainflytandets betydelse och innehåll. Det kom också fram att båda två förskolorna 
välkomnar den dagliga kontakten med föräldrar. Vi kan även se vikten av en bra fungerande 
kommunikation i relation till språkkunskaper, då föräldrarna inte kommer till föräldramöte. Eller 
finns det andra grunder för att de inte är med på föräldramöte?  
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Föräldrarnas åsikter kring samverkan och föräldrainflytande 
 

När föräldrarna talade om hur samarbete ska se ut, berättade de om den dagliga dialogen, om 
kontakten vid inlämning och avhämtning, men de berättade även om tidsbrist hos pedagoger.  

”Jag tycker dialog vid inlämning och avhämtning är viktig men det beror på hur personalen har 
det.  Att personalen har tid och att man kan få samtal med personalen, att man mejlar, att man 
kan skriva vad man önskar och i fall att man vill ha samtal med personalen. Att man har tillit, att 
de lyssnar. Det är viktigt att jag som förälder får insyn i den dagliga verksamheten t.ex. vad de 
planerar att göra med barnen och vad som har hänt under dagen.  Skulle jag komma med 
förslag om förändringar önskar jag att personal och ledning tar mina synpunkter på allvar och 
tillsammans ser vi vad som är möjligt att göra.”(Johanna) 

”Dialog, tid, tillit och samspel och att de tar en på allvar och lyssnar. Att de är lyhörda för mitt 
barn. Att jag känner att någon kommer och uppmärksammar henne vid inlämning, då känner jag 
mig trygg här. Självklart inte bara vid lämning utan resten av dagen också att de finns där när 
hon behöver personalen t.ex. är ledsen eller något annat behov.” (Malin) 

Som svar på frågan ”var kan du och var finns möjlighet för dig som förälder att påverka” svarar 
en mamma: 

”Det ser ju begränsad ut. Jag är nu inte så mycket insatt i det. Men det kanske kommer senare 
att jag blir mer medveten. Jag var inte med på inskolningen, utan min sambo. Det är det som jag 
saknar. Men nu tänker jag om det kunde finnas mer personal. Man oroar sig lite för hur mycket 
de hinner med barnen. Viktigt att det finns en balans mellan egen lek, vård och ett pedagogiskt 
styrt program. ”(Johanna) 

För föräldrarna är kommunikation med pedagoger viktig och de använder sig av olika begrepp 
exempelvis relation, dialog och kontakt. De anser att den dagliga kontakten mellan föräldrar och 
pedagoger är betydelsefull. Här pratar en förälder om veckobrevet i form av e-mejl, något som 
hon saknar.  

”Det vanligaste är dialogen, den muntliga kontakten. Det finns också lappar som de lägger både 
på anslagstavlan och i barnets fack. Det kunde kompletteras med e-mejl. Nu har de pratat om en 
hemsida. I början fanns mycket information om verksamheten men nu är det mycket om mitt 
barn. Veckobrev har vi inte. Men det är något som jag saknar. Det är bra tycker jag. Det ska jag 
framföra vid nästa föräldramöte eller direkt till personalen.”(Johanna) 

Det viktigaste, vad är det? 

”Det viktigaste i samarbete med förkolan är att kommunikationen fungerar, ömsesidigt intresse 
och engagemang för barnen.” (Johanna) 

Var vill du att Du som förälder får mera inflytande?  

”Jag vill ha mer insyn i hur pedagogiken ser ut. Det är något som jag inte kan påverka? Kanske 
ta reda på vad jag kan påverka och informera andra om vårt inflytande genom brukarrådet.  
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Sedan finns här en kulturell mångfald. Problemet är att inte alla föräldrar inte kan prata 
svenska och inte alla är intresserade. Alla föräldrar kan komma till brukarrådet.  Men vi kan 
inte komma och styra förskolan utan vi kan komma med våra förslag. En förutsättning är att 
föräldrar är intresserade. Resursen är också viktig. Man har inte alltid pengar till allt. 
”(Johanna) 

Slutsats 

De intervjuade föräldrar har olika innebörd i begreppen föräldrasamverkan och 
föräldrainflytande. Föräldrarna är nöjda med vardagliga kontakten, men vill i kommunikation 
med förskolan använda sig av nya vägar, exempelvis veckobrev i form av e-mejl. Men 
föräldrarna vill ha insyn i pedagogiken. De vill även få mer kunskap om de områden de kan 
påverka verksamheten. Här påpekas mångfald och att det finns många föräldrar som inte kan 
prata svenska och inte är intresserade av pedagogiken. Jag ser en röd tråd mellan språk och 
intresse. Här blir det viktigt att ta reda på om språket är ett hinder och i så fall vad man kan göra 
åt det. 

6.2 Förskolor i privat regi  

Pedagogernas åsikter kring samverkan och föräldrainflytande 
Pedagogen som arbetar på den föräldrakooperativa förskolan kommer med en viktig information. 

”På en föräldrakooperativ är det viktigaste att samarbeta med föräldrar, hela kooperativet 
bygger på att ha ett bra föräldrasamarbete., det är det viktigaste av allting.” (Hanna)  

Som svar på frågan ”vad samarbete med föräldrarna betyder för dig” svarade en pedagog ”Det 
mest betydande för mig. Man måste ha det bästa möjliga samverkan med föräldrar för att det ska 
fungera samspel med barnen och att de ska känna sig trygga och nöjda.” (Kristine) 

När jag frågar Hanna hur hon vill att samarbetet ska se ut, säger Hanna: ” Jag vill att föräldrar 
är med och påverkar, att de får insyn i barngruppen, jag tänker på läroplanen och på mitt 
uppdrag som förskollärare”.  

Hon är den enda pedagog som pratar om läroplanen och om förskollärarnas uppdrag. Det är ju 
förskollärarens ansvar att skapa förutsättningar för föräldrarnas delaktighet och inflytande i 
verksamhet och att se till att föräldrarna får möjlighet till  att utöva inflytande i verksamhetens  
pedagogiska planeringen.   

”Jag tycker att samverkan fungerar bra på den här förskolan. Vi arbetar jätte mycket och aktivt 
med den. Att de har mycket inflytande och att de får en insyn i barngruppen. Det får de i en bra 
dialog. Allt bygger på att de är med och påverkar den.  Vi har ju läroplanen som vi måste arbeta 
efter. Det beror jätte mycket på hur vi personal och kooperativet fungerar. Men det är inte så 
styrd, så jag känner att det är roligare, meningsfullt och harmoniskt.” (Hanna)   

Kristine berättar så här om föräldrasamverkan på sin förskola: Jag vill att föräldrarna ska våga 
komma till mig och berättar om hur de tänker, om saker, även om de inte är positiva. De ska 
känna trygghet med det.  Det beror på mig som pedagog om de kommer och berätta eller nej. 
Det är bara jag som pedagog som kan förmedla det till dem att de kan komma och prata.  
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Här berättar pedagogen Hanna om föräldrarnas val: ”Det fungerar på ett helt annat sätt än inom 
kommunala förskolor. Det är många som har själv valt det. Och föräldrarna deltar mycket i 
verksamheten. Det innebär att man kommer sig mycket nära till varandra och man kommer i 
dialog med varandra.  Jag är med i styrelsen där föräldrarna träffas, så att man har en dialog 
tillsammans.” 

Slutsats 

Som vi kan se det finns stora skillnader i de två olika styrformer. Pedagogerna på de privata 
förskolorna vill att föräldrarna har insyn i barngruppen. Medan det i kommunala förskolor är de 
föräldrar som vill ha insyn. För pedagogerna på privata förskolor är samverkan med föräldrar 
som de säger ”det mest betydande”. Här blir pedagogerna anställda av föräldrarna. 
Maktpositionen liknar inte den i kommunala förskolor. 

Föräldrarnas åsikter kring samverkan och föräldrainflytande 
 

Eftersom föräldrarna är ansvariga på privata förskolor, så ser diskussioner om inflytande och 
samarbete på en privat förskola och på en kommunal förskola inte likadant ut. Följande föräldrar 
har både barn på föräldrakooperativa förskolor. Här kan man se föräldrarnas ansvarsområden.  

”Eftersom det är föräldrakooperativ och det styrs av föräldrar har vi ju ganska stort inflytande 
över hur förskolan ska fungera, genom att vi har våra roller, vi har en personalansvarig, 
ekonomiansvarig, ordförande. Personalen har bara det pedagogiska ansvaret. Vi har våra roller 
på förskolan. Det blir mycket samarbete, inte bara kring det praktiska.  Det är mycket i 
samverkan att se till att allt fungerar. Det är vi föräldrar som driver förskolan. ”(Maria) 

Vi har ju delat upp ansvarsområdena ganska mycket. Vi har ju en tradition sedan 70 talet. Man 
ställer upp solidariskt för varandra, Den andan har lite grann försvunnit nu. Det är ju viktigt att 
man har ju ett jobb och man konkurrerar.  Vi har olika ansvarsområden. Vi har ju en 
ekonomiansvarig, en städar, en fixar, en handlar, det är ju viktigt att alla trivs.  (Anders) 

I en förskola i privat regi blir föräldrarnas attityder mot de andra föräldrarna viktiga för att allt 
ska fungera. 

”Det är viktigt att man har ungefär en likadan uppfattning, att föräldrarna visar hänsyn, det är 
ju inte vår arbetsplats, utan vi har ju våra barn där. Det kan bli lätt konkurrens. Det ska vara 
hälsosamt. Men när jag tänker på skolan, där ska alla vara lika, vi är ju alla föräldrar, och vi är 
föräldrar på eget sätt. Ingen tävling, tävlingsmomentet måste man försöka bort. Man måste 
försöka vara kamratlig och korrekt.”(Anders) 

Under intervjuer kom jag fram hur mycket makt en förälder på en privat förskola har. Vi kan se 
att även här har föräldrarna ingen påverkan på det pedagogiska arbetet. De vill och litar på att 
pedagoger sköter arbetet. Jag kom också fram till att det är föräldrarna som anställer pedagoger. 
Så man kan påverka den pedagogiska verksamheten genom att anställa ”rätt person”. 
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”Vi har inte så mycket påverkan på det pedagogiska arbete utan där är pedagoger som sköter 
det arbetet. Där litar vi på deras kompetens. Men däremot har vi mycket inflytande ex på 
Gruppstorlek, vi har bestämt att det ska vara 17 barn i barngruppen och personaltäthet, vi har 
påverkan på vilka som vi kan anställa. Vi har 4 anställda och en egen kokerska. Det var faktiskt 
jag som var personalansvarig. Man kan välja vilka som man vill anställa, mat och personal. 
Men inte så mycket i det pedagogiska, där lägger vi oss inte så mycket i, det är pedagoger som 
sköter det. Ansvar har vi också. Vi har också mycket ansvar.”(Maria) 

Har man rättigheter, så har man också skyldigheter. Här beskriver föräldrar vilka skyldigheter 
föräldrar har gentemot verksamheten och pedagoger 

”Genom att det är föräldrakooperativ är vi alla föräldrar anställda, man får lämna in utdrag ur 
polisregister, man jobbar i barngruppen också, vi får lämna .man får jobba en vecka per termin 
och familj, En gång per termin oavsett hur många barn man har från måndag till måndag, har vi 
plikt. man är där en hel fredag i barngruppen, man är en av personal. Då ser man sitt barns 
vardag och man får mera insyn i det pedagogiska arbetet. Tanken är inte att vara med sitt barn, 
utan att avlasta personal. Det är ett sätt för oss att spara pengar, och ha personaltäthet på 
förskolan.” (Maria) 

”Jag tycker det är viktigt att vi föräldrar är mycket i barngruppen, På eftermiddagar tar vi över. 
Då brukar ju föräldrarna avsluta. Vi bestämmer ju mycket, vi har ju möten, en ekonomisk 
förening, vi har en stadga. Vi kan ju bestämma mycket men låter vi de bestämma. Vi är ju 
rådgivande. Vi har nyss sagt nej till att köpa en Ipad. Vi låter de bestämma. ”(Anders) 

Under intervjutider kunde jag se stora skillnader i att arbeta på kommunala och på 
föräldrakooperativa förskolor. Jag kunde även se stora skillnader i föräldrarnas tankar, 
funderingar och önskemål i samverkan och i inflytande på förskolan. Nu kommer jag att 
analysera resultatet. Jag kommer att dra likheter och skillnader mellan dem olika arbetsformer på 
förskolan.  

Jag upptäckte både skillnader och likheter i samverkan och inflytande på de fyra förskolor.  

Föräldrar på dem kommunala förskolor visade sig nöjda med samarbetet på förskolan och ingen 
av dem önskade sig mera inflytande på förskolan. De var aktiva i föräldrarådet och de ville 
samarbeta med förskolan. För de var enormt viktigt att de pedagogerna lyssnar på dem. 
Samtidigt som de inte ville påverka verksamheten på något sätt. 

Föräldrar på de privata förskolor jobbade aktiv i förskolan, både hade stort ansvar, använde 
mycket tid för att det ska fungera på förskolan. De hade stort ansvar men också mycket mer 
rättigheter än den föräldern på de kommunala förskolor men var också nöjda. Både hade valt 
förskolan.  

Pedagoger på de kommunala förskolorna var olika i åsikter. En pedagog tyckte att föräldrarna 
har mycket rättigheter och de behöver inte mera. Men pedagogen på den andra kommunala 
förskolan menade att hon önskade sig mera inflytande för föräldrar.  

Pedagoger på de kooperativa förskolor var nöjda med att dela ansvaret med föräldrar, fast de 
tyckte det är bra så. 
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7. Diskussion och slutsatser 

7.1 Metoddiskussion 
Här vill jag diskutera hur undersökningens metod och tillvägagångssätt har påverkat resultatet. 
Jag kommer också att diskutera och lyfta fram faktorer som kanske har påverkat föräldrarnas och 
pedagogernas uppfattningar. Jag anser att frågorna borde vara så att man inte blandar lätt ihop 
dem. Det gjorde några intervjupersoner. Metoden var mycket tidskrävande, tycker jag. Tid för att 
kontakta rektorer, både på telefon och skriva mejl, tid för att förberedda intervjuerna, själva 
intervjutiden, sitta och skriva ner dem, skicka till intervjuperson och tillbaka.  Men jag anser att 
metoden passade till syftet, eftersom jag ville fördjupa mig i personernas olika berättelser. Efter 
att jag i efterhand analyserade intervjuuppgifter så anser jag att intervjutid var en viktig faktor. 
Pedagogen som blev intervjuat direkt på morgonen hade varit utvilad och mer uppmärksam än 
pedagogen som jag intervjuade sen på eftermiddag efter arbetet. Dessutom fick den sistnämnda 
pedagogen ett telefonsamtal och vi fick avbryta intervjun för en kort stund. En mamma som blev 
intervjuad hemma hos henne fick några samtal från hennes make, då han var med barnen ute. En 
annan intervjuperson, en pappa hade ett litet barn som behövde hans uppmärksamhet. Det blev 
att han inte var helt uppmärksam. 

Att jag tog semistrukturerade intervjuformer, anser jag kan vara ett plus för intervjuer. Jag såg att 
det fanns behovet för följdfrågor vid intervjupersoner. Jag anser också att intervjupersoner både 
pedagoger och föräldrar hade olika kunskaper om ämnet. Så jag måste kunna tillämpa frågor, 
ändra dem och ge dem tillräcklig tid med att svara och komma med reflektioner. De 
intervjupersoner hade inte behövt välja emellan förhandsbestämda svarsalternativ som vid slutna 
frågor i strukturerade intervjuer något som var en plus punkt för intervjupersoner, tycker jag. 
 
Jag önskade att få intervjua både kvinnliga och manliga pedagoger även mammor och pappor för 
att på det sätet få ett bredare studieresultat. Men som det var träffade jag bara på en manlig 
förälder. Resterande intervjupersoner var kvinnor. 
 

7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka hur pedagoger och föräldrarna ser på samarbete och 
föräldrainflytande. Vidare ville jag undersöka om det finns skillnader i samarbete och 
föräldrainflytande mellan kommunala förskolor och förskolor i privat regi. Jag var intresserad av 
att se hur olika aktörer, pedagoger och föräldrar upplever samarbete och föräldrainflytande.  

För att nå syftet med undersökningen formulerade jag tre frågeställningar som skulle hjälpa till 
att granska problemområdet. Det var att se att begreppen föräldrasamverkan och 
föräldrainflytande kunde diskuteras utifrån många olika synvinklar och är relativ sammansatta. 
Ämnet är mångfasetterat. Jag kunde se att det finns en indikation för motsättningar i föräldrarnas 
och pedagogernas önskemål och förväntningar.  

I Lpfö står om en nära kontakt mellan förskolan och hemmet. Detta kunde man se i alla 
föräldrars och pedagogers uttalande. Men det står inte på vilket sätt och hur mycket föräldrarna 
ska ha inflytande i förskoleverksamhet.   
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Enligt Andersson (2004) är föräldrarna en resurs för förskolan. Detta kunde man se speciellt i 
förskolor med privata regier. Här har föräldrarna stort ansvar, de är ansvariga för ekonomi, 
personal, städ, inköp, ja nästan allt, bara inte för pedagogiskt arbete.  

Sandberg och Vuorinen (2007)  diskuterar olika möjliga aspekter av föräldrarnas inflytande och 
anser att man kan öka föräldrainflytande genom exempelvis bjuda föräldrar på diskussionsmöten 
eller genom att lämna ansvaret för förskolans ekonomi till föräldrar. Denna lösning ser vi som en 
röd tråd i de förskolorna med privata regier i undersökningen.  

Om man tittar närmare på Anderssons kriterier för samarbete (Andersson 2004) ser man som en 
punkt att båda partner ska vara överens om hur och när det ska samarbetas. Hör man pedagoger 
och föräldrar i undersökningen, så ser man att inte alla är nöjda med sina rättigheter eller 
skyldigheter. Undersökningsresultatet visar också att föräldrarna inte har lika mycket intresse för 
den pedagogiska verksamheten. 

Fredriksson (1991) anser att det alltid finns ett behov av samarbete mellan pedagoger och 
föräldrar. Men det är enligt författaren pedagogernas engagemang som är avgörande för 
samarbetet och föräldrainflytande.  

Under intervjuer märkte jag att det fanns olika uppfattningar bland föräldrar om samarbete och 
föräldrainflytande på förskolan. Som en förälder berättade, man väljer förskolan, man väljer 
ansvar och rättigheter. Som ett resultat av undersökningen kan man se att alla aktörer är 
engagerade, men på olika sätt.  

Det ansågs av en förälder och en pedagog att språkbrister påverkar kommunikationen och 
föräldrainflytande. Språket kan vara ett hinder för föräldrar med ett annat modersmål än svenska 
i att påverka i verksamheten. 

På kommunala och privata förskolor hade föräldrarna olika möjligheter att påverka 
verksamheten. Man kunde även se att bland pedagoger fanns det också olika intentioner för att 
skapa förutsättningar för föräldrainflytande på förskolan. Pedagogerna hade olika uppfattningar 
om vad samarbete på förskolan är och vilka förutsättningar föräldrarna behöver till inflytande.   

Pedagogernas uppdrag är att bemöta föräldrar utifrån deras förutsättningar. Det ligger i 
pedagogernas ansvar att sträva efter ökad föräldrasamverkan. Det är pedagogernas ansvar att ta 
initiativet, men också är det pedagogernas ansvar att upplysa föräldrarna om vilka rättigheter och 
vilket ansvar de har. Det är ju pedagoger tillsammans med föräldrar som skapar de 
förutsättningar för barnens lärande och utveckling. Det krävs en förståelse för varandras 
livsvärldar, för att kunna skapa en ömsesidig glädje.  

Undersökningen visar också att pedagoger och föräldrar har olika uppfattningar om vad 
föräldrasamverkan och inflytande är och hur det ska fungera i praktiken. Pedagoger skall utgå 
ifrån läroplanen för att inom nationella målen skapa de förutsättningar som ger föräldrarna 
möjligheter till samarbete och inflytande. Föräldrarna ska kunna ha inflytande över 
verksamhetens utformning. Jag anser att Lpfö 98/2010 som ett nationellt dokument tar ett 
sociokulturellt perspektiv, där fungerande samarbete, kommunikation och samverkan är 
nödvändiga för föräldrarnas delaktighet i verksamheten och för barnens lärande och utveckling.  
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8. Förslag till vidare forskning 
Genom detta arbete har jag fått kunskap om många olika synvinklar i ämnet samarbete, 
samverkan och föräldrainflytande på förskolan. Jag har inte lagt tonvikten vid dem 
maktförhållanden som finns i relationen mellan föräldrar och pedagoger. Som ett nästa steg anser 
jag att det är intressant att undersöka hur maktförhållanden kan påverka föräldrainflytande och 
föräldrasamverkan med förskolan. En viktig aspekt i föräldrasamverkan är språkkunskaper, detta 
ser vi även i mitt undersökningsresultat. Man kunde undersöka vikten av språkförståelse i 
kommunikationen i verksamheten i relation till samarbete och föräldrainflytande. En annan 
aspekt som man kan fördjupa sig i är att undersöka hur personalens förhållningssätt till 
utomhusaktiviteter, till skapande kan påverka samarbetet och föräldrainflytande. Kan 
verksamhetens lärande miljöer påverka föräldrarnas attityder mot förskoleverksamhet och skapa 
nya förutsättningar för samarbete och föräldrainflytande? Där kan man se vilken betydelse 
föräldrarnas/pedagogernas förhållningssätt och verksamhetens förutsättningar för en fungerande 
samverkan har.  
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Bilaga 1  

Informationsblad och samtyckesblankett 

Hej! 

Jag heter Schahnaz Parkhideh och läser vid institutionen för Individ och samhälle till 
lärarutbildningen på Högskolan Väst. Min inriktning är lärare mot förskola och förskoleklass. 

Just nu genomför jag mitt examensarbete och har valt att undersöka hur ett bra samarbete mellan 
förskola och hem kan upprättas. Som metod har jag valt att intervjua både förskolepedagoger och 
föräldrar till förskolebarn.  

Intervjufrågor handlar om hur pedagoger och föräldrar upplever att vardagskontakten och 
samverkan med förskolan och hemmet fungerar men också om hur föräldrarna upplever sitt eget 
inflytande i förskolans verksamhet. Vidare finns möjlighet att fundera över för att utveckla 
föräldrasamverkan på förskolan. 

I studien kommer jag att jämföra föräldrasamverkan och föräldrars inflytande på enskilda 
förskolor med den på kommunala förskolor. 

Jag kommer att redovisa resultaten av undersökningen i mitt examensarbete. 

Både föräldrarnas och pedagogernas medverkan är frivillig och alla svar ska behandlas anonyma.  

Jag är tacksam för Er medverkan. 

 

Med vänliga hälsningar  

Schahnaz Parkhideh 

Mobil:  

E-mail:   

  

 
 



Bilaga 2 

Intervjuguide för intervju med pedagoger  

Kön  

Ålder  

Yrke 

Utbildning 

Allmänna frågor 

• Vad betyder föräldrasamverkan för dig? 

• Hur vill du att föräldrasamverkan ser ut? 

• Vad är viktigt i föräldrasamverkan? 

Samverkan på min förskola 

• Hur fungerar föräldrasamverkan på Din avdelning/förskola? 

• Var finns föräldrainflytande på Din avdelning/förskola? 

• Hur upplever Du att den fungerar? 

• Hur fungerar den i utvecklingssamtal? 

• Hur fungerar den i föräldramöte? 

• Hur fungerar den i vardagliga möten? 

• Hur fungerar den i lämna/hämta barnen? 

• Hur fungerar den i informationsflod? 

• Vilken/vilka former av kommunikation finns? 

• Finns det en föräldraförening eller föräldraforum? 

Tankar och funderingar 

• Vad anser du är det viktigaste, det lättaste och det svåraste i föräldrasamverkan?  

• Var vill du att föräldrarna får mera inflytande? 

 

 

 

 
 



Bilaga 3 

Intervjuguide för intervju med föräldrar  

Kön  

Ålder 

Yrke 

Utbildning 

 

Allmänna frågor 

• Vad betyder föräldrasamverkan för dig? 

• Hur vill du att föräldrasamverkan ser ut? 

• Vad är viktigt i föräldrasamverkan? 

Samverkan på mitt barns förskola 

• Hur fungerar föräldrasamverkan på Ditt barns avdelning/förskola? 

• Var finns föräldrainflytande på Ditt barns avdelning/förkola? 

• Hur upplever Du att den fungerar? 

• Hur fungerar den i utvecklingssamtal? 

• Hur fungerar den i föräldramöte? 

• Hur fungerar den i vardagliga möten? 

• Hur fungerar den i lämna/hämta barnen? 

• Hur fungerar den i informationsflod? 

• Vilken/vilka former av kommunikation finns? 

• Finns det en föräldraförening eller föräldraforum på Ditt barns förskola? 

Tankar och funderingar 

• Vad anser du är det viktigaste, det lättaste och det svåraste i föräldrasamverkan?  

• Var vill du att Du som förälder får mera inflytande?  
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