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BAKGRUND:      I dag talas det mycket om att föräldrar ska vara delaktiga och kunna 

påverka förskolans verksamhet. Pedagogerna i förskolan ska ta hänsyn 
till föräldrars synpunkter och önskemål om innehållet i den dagliga 
verksamheten. Vår undran är hur föräldrar upplever att de kan påverka 
och vad föräldrar vill påverka.  

  SYFTE:  Vårt syfte med undersökningen är att undersöka hur föräldrar upplever 
sig kunna påverka i förskolan samt vad föräldrar vill påverka i den 
vardagliga verksamheten.  

  METOD:          Vi valde att göra en kvalitativ undersökning då vi var ute efter 
föräldrarnas upplevelser av hur de kan påverka i förskolan. Detta 
gjorde vi med hjälp av redskapet self report. 

  RESULTAT:           Studiens resultat visar att de flesta föräldrar kunnat påverka i 
förskolan på ett eller annat sätt. Några beskriver situationer då de 
påverkat det egna barnets situation. De allra flesta föräldrar menar att 
dialogen mellan hem och förskola är av stor vikt. Det framkom även 
att en del föräldrar anser det vara svårt att påverka i förskolan.            
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Inledning 
 
Föräldrasamverkan ser inte ut på samma sätt på förskolorna i Sverige. Det kan bero på att 
föräldrarna har olika förväntningar på förskolan men det kan även vara pedagogerna som ser 
olika på hur föräldrasamverkan kan se ut. Det kan även vara en osäkerhet hos pedagogerna 
som gör att det är svårt att få igång ett bra samarbete. I Skolverkets allmänna råd (2005) 
betonas vikten av samarbetet mellan pedagoger och föräldrar. En öppen kommunikation och 
möjlighet att påverka i förskolan framhålls som en viktig del och det är pedagogernas ansvar 
att involvera föräldrarna i det. I Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 2006) 
finns riktlinjer för samverkan som talar för att pedagogerna ska ha ett nära samarbete med 
föräldrarna. Att samarbeta med föräldrar är något som pedagogerna i förskolan skall göra och 
det har betydelse för barnets utveckling. ”I samarbete med hemmen skall barnens utveckling 
till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas” (Utbildningsdepartementet 
2006, s 4). Det framgår även att förskolan ska vara ett stöd för föräldrarna och för att kunna 
vara detta behöver pedagoger lära känna familjen och ha kunskaper om deras levnadssituation 
(Utbildningsdepartementet 2006). 
 
Genom våra erfarenheter som barnskötare inom barnomsorgen har vi upplevt att det kan vara 
en balansgång mellan att engagera föräldrar och hålla ett avstånd. Samarbetet är dock inte 
alltid helt okomplicerat. Pedagoger som arbetar i förskolan planerar, genomför och utvärderar 
och har kanske lite svårt för att låta föräldrar komma med synpunkter för att påverka 
innehållet. Föräldrar kanske inte vet vad de kan påverka i förskolan. Fredriksson (1991) 
menar att föräldrar ofta vill vara delaktiga om pedagogerna tillåter dem. Vi anser att det är 
viktigt att veta vad föräldrar vill ha inflytande över samt hur föräldrarnas åsikter och tankar 
bemöts. Det är även intressant att veta vad föräldrar vill vara delaktiga i och om de vill vara 
delaktiga i förskolan. I Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 2006) framgår det 
att det är pedagogerna som ansvarar för att samarbetet blir så bra som möjligt men det är även 
viktigt att föräldrarna är intresserade av barnets vardag i förskolan. 
 
Dessa tankar har fått oss intresserade av hur föräldrar inom förskolan tänker om påverkan och 
samverkan. 
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Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur föräldrar upplever sig kunna påverka i förskolan, samt 
vad föräldrar vill påverka i den vardagliga verksamheten. 
 

Avgränsningar och begreppsanvändning 
 
I detta avsnitt tydliggörs vissa begrepp som används i studien. Andra begrepp kommer att 
förklaras löpande i texten i anknytning till dess sammanhang. Vi har använt oss av 
Nationalencyklopedins ordbok (1996) men även författares definitioner. 
 
Begreppet samarbete betyder att samverka, arbeta tillsammans med andra för ett gemensamt 
mål (Nationalencyklopedins ordbok 1996) . Dessa två begrepp används som synonymer i 
arbetet. I studien kommer vi att använda begreppen föräldrasamverkan och föräldrasamarbete, 
då menas alla former av kontakt med föräldrarna. En förälder är en biologisk mor eller far till 
en viss person. I vår studie menar vi att den person som har vårdnaden om ett barn är att 
betrakta som dess förälder. Begreppet inflytande beskrivs som möjlighet att påverka 
(Nationalencyklopedins ordbok 1996). Eftersom båda begreppen används i frågeställningen 
till föräldrarna kommer vi att använda dem som synonymer. Samverkansform är olika former 
av samverkan i förskolan, det kan då handla om föräldramöte, utvecklingssamtal, 
tamburkontakt eller drop-in (Sandberg & Vuorinen 2007). 
När vi använder oss av ordet pedagoger menar vi den personal som arbetar med barnen i 
förskolan oavsett vilken utbildning de har. Detta för att inte behöva skriva ut olika 
utbildningar som förskollärare, lärare, fritidspedagoger, barnskötare eller titel.  
 

Bakgrund  
 

I följande avsnitt redovisas hur förskolan som institution har vuxit fram med fokus på hur 
samverkan och föräldrainflytande har sett ut ur ett historiskt perspektiv samt vad 
styrdokumenten säger om samverkan och inflytande. Här kommer även att tas upp forskning 
på området. 
 

Från småbarnsskola till förskola 

 
Från mitten till slutet av 1800- talet fanns en småbarnsskola där det i huvudsak skulle ges 
omvårdnad och fostran till fattiga barn vars mödrar var tvungna att arbeta. Barnen var mellan 
två och sju år. De fostrades genom att undervisas och de skulle lära sig utantill. De 
undervisades i kristendom, läsning, skrivning och räkning. Barnen skulle lära sig renlighet 
och att lyda. Småbarnsskolan var en hjälp till ensamma mödrar som arbetade och inte var 
hemma för att fostra barnen själva. Föräldrar var inte på något sätt inblandade i vad eller hur 
omsorgen om barnen bedrevs. Från slutet av 1800-talet till 1940-talet infördes så kallade 
barnträdgårdar. I barnträdgårdarna arbetade ledarinnor som skulle fylla barnen med 
kunskaper. Ledarinnorna skulle vårda och leda barnen och fungera som rådgivare för barnens 
mödrar. I barnträdgårdarna skulle barnen förberedas för framtidens skolgång och familjeliv. 
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Det är fortsatt en hjälp och ett stöd för mödrar dock inte endast fattiga. Ledarinnorna var de 
som visste bäst vad barnen behövde och hur de skulle uppfostras och undervisas. På mitten av 
1900-talet och fram till mitten av 1980-talet öppnas daghem, det är socialstyrelsen ger ut råd 
och anvisningar för verksamheten. Det fanns mål att fostra, vårda och att undervisa barnen. 
Målet var att främja en harmonisk utveckling och att anpassa barnet till samhället. Genom 
politiken i Sverige försökte man att jämna ut klasskillnaderna i samhället. Här övergår det 
mer till att vara till nytta för samhället och inte endast för mödrarnas hjälp (Vallberg Roth 
2002). 
 
1968 tillsattes Barnstugeutredningen (Skolverket 1998, s. 16-20) som fick igång 
diskussionerna om barnomsorgens betydelse för barnets utveckling och fostran. Enligt denna 
utredning var det viktigt att sätta barnet i centrum för verksamheten som ska bygga på ett 
vetenskapligt förhållningssätt. Eftersom barnets utveckling påverkas av sin omgivning hade 
samhället ett stort ansvar för barnets personliga utveckling. Utifrån barnstugeutredningen 
skrevs ett pedagogiskt program (Socialstyrelsen 1989) för förskolans mål och verksamhet. 
Familjestödsutredningen tillsattes 1974 för att utreda en utvidgad föräldraförsäkring från sex 
till elva månader samt små barns förutsättningar att vara på daghem. Fokus förskjuts från 
mödrarna eller samhällets bästa till barnets bästa (Skolverket 1998).  
 
 
Föräldrasamarbete  
 
I det pedagogiska programmet för förskolan (Socialstyrelsen 1989) finns tydliga anvisningar 
om föräldrasamarbete. Här poängteras att förskola och hem har olika roller och skall 
komplettera varandra. Det som grundläggs i hemmet vidareutvecklas i förskolan. Förskolan 
ska ha ett nära samarbete med hemmen för att få en förståelse för barnets verklighet. Här 
framhålls att föräldrar ska ha rätt att vara delaktiga i planering och genomförande av 
verksamheten. Föräldrarna har även rätt till lediga dagar som försäkringskassan ersätter för att 
kunna vara delaktiga i barnens vardag på förskolan. I det pedagogiska programmet belyses 
vikten av att pedagoger och föräldrar förstår sina olika roller och att det endast kan ske genom 
ett nära samarbete och att pedagogerna ska anstränga sig för att lära känna familjerna och 
bygga upp en förtroendefull relation. Det är viktigt att visa respekt för föräldrarna och det är 
föräldrarna som har ansvaret för att fostra sina barn. När pedagogerna planerar sin verksamhet 
ska de ta hänsyn till vad alla föräldrar har för synpunkter. I det pedagogiska programmet 
beskrivs ingående hur pedagogerna ska gå till väga redan under inskolningen, i den dagliga 
kontakten, genom samtal och olika familjeaktiviteter för att det ska bli ett bra samarbete och 
förtroendefulla relationer till alla föräldrar. Det finns även riktlinjer för kommunens ansvar 
när det gäller samarbete med föräldrar som säger att personalen har rätt till fortbildning 
(Socialstyrelsen 1989). 
 
Förskolan får en egen läroplan  
 
1996 övertog utbildningsdepartementet ansvaret för barnomsorgen och från augusti 1998 fick 
förskolan sin första läroplan, Läroplan för förskolan (Lpfö) 98 (Utbildningsdepartementet 
2006).  När barnen finns i barnomsorgen och senare i skolan har pedagogerna som arbetar där 
ett delat ansvar för varje barn. Alla föräldrar har rätt att förvänta sig att deras barn får en så 
god omsorg som möjligt och att de får möjligheter att tillägna sig kunskaper och färdigheter 
som de behöver. Det är pedagogernas ansvar att upprätta goda relationer med barnens 
föräldrar och kunna förmedla och ta emot viktig information som rör barnet och dess familj. 
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Det är personalen i förskolan som ansvarar för att det blir ett så bra samarbete som möjligt. 
Föräldrar har rätt till fortlöpande information om verksamheten och sitt barn. Det är lika 
viktigt att personalen får veta så mycket som möjligt om barnets vardagssituation för att 
personalen ska kunna förstå och möta barnet på ett så bra sätt som möjligt. Förskolans 
målsättning ska vara hög när det gäller föräldrainflytande och föräldrasamverkan (Skolverket 
1998).  Det är föräldrarna som ska vara ledare och gränssättare för sina barn. De ska ha 
valfrihet och inflytande över förskolans verksamhet (Vallberg Roth 2002). Förutsättningen för 
att få en trygg miljö där barnet kan känna att normer och värden är lika i de olika miljöerna är 
genom en bra kontakt mellan föräldrar och förskolan. Det är även bra om föräldrar får delta på 
olika sätt i förskolans verksamhet för att främja kontakten (Skolverket 1998). 
 
Skolverkets (2005) allmänna råd för förskolan har skrivits utifrån aktuell forskning och 
beprövad kunskap. Skriften riktar sig till kommunerna som ansvariga för kvaliteten och till 
personalen som arbetar inom förskolan. I de allmänna råden (Skolverket 2005) framhålls 
vikten av personalens förhållningssätt och vikten av att samarbeta med föräldrar. Det 
framhålls att föräldrasamarbetet ska vara förtroendefullt och att föräldrar ska ges en möjlighet 
att kunna påverka verksamheten. Det ska finnas en öppen och levande dialog med alla 
föräldrar om innehållet i förskolans verksamhet (Skolverket 2005). Det är viktigt att ta hänsyn 
till föräldrarnas synpunkter i planeringen för att både de och barnet ska känna att de kan 
påverka verksamheten. Föräldrarna ska kunna vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten. 
Naturligtvis måste det ske inom ramen för verksamhetens mål. Föräldrarna har rätt att veta 
vad som sker på förskolan och för att kunna påverka ska pedagogerna vara bra på att ge 
information om verksamheten. Det är även viktigt att föräldrarna är aktiva och intresserade av 
vad barn gör på förskolan (Skolverket 2007). 
 

Forskning  

 
Föräldrasamverkan i förskolan 
 
Föräldrasamverkan beskrivs enligt Ståhle (1995, s.38) och Sandberg & Vuorinen (2007, s.38) 
som möten mellan föräldrar och pedagoger. Dessa möten handlar både om informella 
vardagliga tamburkontakten och formella föräldramöten och andra planerade möten. I 
förskolan är det viktigt att föräldrarna får inflytande över verksamheten barnen vistas i. 
Föräldrarna fungerar som ställföreträdare för sina barn då de på grund av sin ålder inte kan 
påverka förskolans verksamhet fullt ut (Utbildningsdepartementet 2003). Sandberg & 
Vuorinen (2007) har skrivit en rapport med ett övergripande syfte att belysa hur föräldrar och 
pedagoger ser på samverkan i förskolan. De menar att samverkan mellan hem och förskola är 
viktigt för att kunna få en helhetsbild av barnet och situationen barnet befinner sig i men även 
för det fortsatta arbetet med barnens utveckling. En annan studie om föräldrasamarbete i 
förskolan menar författaren att om samarbetet ska fungera måste pedagogerna och föräldrarna 
vara intresserade av att samverka annars blir det inget samarbete (Fredriksson 1991, s. 87). 
Det handlar även om att pedagoger har kunskap om samarbetets betydelse för barnets 
utveckling och att de bjuder in föräldrar att delta i barnens värld på förskolan. Fredriksson 
(1991, s. 13) studie visar att föräldrar i förskolan vill samarbeta med pedagoger i förskolan, 
däremot är inte sagt att ett nära samarbete är helt okomplicerat. Hon menar att föräldrar vill ta 
del av barnets vardag i förskolan om pedagogerna tillåter och välkomnar dem. Därför är det 
av stor vikt att lära känna barnets föräldrar och kunna prata med dem om barnets utveckling, 
för att barnens vistelsetid på förskolan ska bli så bra som möjligt. Med det menar hon att 
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barnen märker om inte föräldrar och pedagoger har en bra kontakt eller kanske tycker illa om 
varandra och det i sin tur leder till att barnet hamnar i en obehaglig situation. För att barnet 
ska känna sig trygg i förskolan och ha möjlighet att utvecklas på ett bra sätt, måste barnet 
känna att föräldrarna bli respekterade av pedagogerna. Författaren (s.107-109) menar att 
samarbetet mellan pedagoger och föräldrar och hur det fungerar, är väsentligt för barnets 
utveckling. Fredriksson anser att det är bra om pedagogerna försöker ta tillvara på 
föräldrarnas kunskaper om sina barn och även annat som kan vara av intresse. Om föräldrar 
ges möjlighet att påverka och att delta i verksamheten så upplevs inte hemmet och förskolan 
som två skilda värdar. Hon menar att barnen växer upp i två olika miljöer, hem och förskola, 
och då blir föräldrarna viktiga i och med att de kan förmedla mellan dessa två miljöer 
(Fredriksson 1991, s. 11).  
 
I en studie av Kraft-Sayer & Pianta (2000) har de undersökt vikten av att tidigt grundlägga 
goda relationer och ett gott samarbete mellan personal, föräldrar och barn. Detta för att 
barnens utbildning och alla övergångar mellan olika skolformer skall bli så gynnsamma som 
möjligt. De menar att ett bra samarbete och rutiner för detta ska vara väl kända inom 
skolledning och personal. De anser även att det ska ske naturligt och starta tidigt. Kraft-Sayer 
& Pianta (2000) menar att pedagogerna ska arbeta tillsammans för att skapa bra relationer och 
kontakter med föräldrar för att ge barnet bästa möjliga förutsättningar att utvecklas positivt. 
De menar att det är viktigt att lägga grunden för ett gott samarbete redan från början. Det är 
även viktigt att alla övergångar mellan olika verksamheter ges bästa förutsättningar för att bli 
lyckade. Det kan vara bra om det finns en grundmall att arbeta utifrån som är väl känd i 
kommunen, hos rektor och personalen på förskola, fritids och skola. En mall att utgå ifrån 
som anpassas efter varje familj och barn. De menar vidare att om samarbetet startar tidigt och 
föräldrar känner sig viktiga och delaktiga, finns de bästa förutsättningarna om det skulle 
uppstå någon form av problem för barnet. De menar också att det är viktigt att pedagogerna 
ser både barnets och familjens starka sidor och kan lyfta fram det (Kraft-Sayre & Pianta 
2000).  
 

Samverkansformer i förskolan 
 
I förskolan finns många olika tillfällen för pedagoger och föräldrar att samverka 
(Utbildningsdepartementet 2003). I Sandberg & Vuorinens (s. 54.56, 2007) studie 
framkommer det att tamburkontakten och utvecklingssamtalen är de samverkansformer som 
uppskattas mest av föräldrar och pedagoger. Tamburkontakten var viktig enligt föräldrarna för 
att det då finns möjlighet att prata om barnet. Föräldrarna och pedagoger menar att det är 
önskvärt att hinna prata en stund vid lämning och hämtning. Däremot menade pedagogerna att 
mötet i tamburen är ofta väldigt kort då många blir lämnade och hämtade samtidigt. 
Tidsbristen är en orsak till att mötet blir kort, då många föräldrar har en tid att passa menar 
pedagogerna. Den andra samverkansformen som föräldrarna uppskattade är då föräldrar och 
pedagoger träffas och diskuterar barnets utveckling, trivsel och lärande som kallas för- 
utvecklingssamtal. Föräldrarna uppskattar denna form av samverkan, speciellt då de kan 
förbereda sig inför samtalet ex. fundera kring ett antal frågeställningar (Sandberg & Vuorinen 
2007).   
 
Sandberg & Vuorinen (s.61-64, 2007) har kommit fram till att det finns samverkansformer 
som inte alltid ses som positiva såsom drop-in. Det är ett möte då föräldrar bjuds in till 
förskolan på en fika då de har möjlighet att träffa andra föräldrar och barn. En del föräldrar 
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förstår inte syftet med drop-in, andra ser det som en möjlighet för barnet att få visa upp sin 
förskola. Flera pedagoger ser drop-in som tidskrävande och en rörig samverkansform.  
 
En annan vanlig samverkansform i förskolan är föräldramöten. Föräldramöten är tillfällen då 
pedagogerna kallar alla föräldrar som har möjlighet att närvara till ett möte, oftast på 
kvällstid, där pedagogerna informerar om verksamheten. På föräldramöten, som kan se olika 
ut på olika förskolor, får oftast föräldrar möjlighet att diskutera olika frågor som tas upp av 
pedagogerna med varandra (Utbildningsdepartementet 2003). 
 

Det föräldrar upplever att de kan påverka i förskolan 
 
Ståhle (1995) har även undersökt föräldrasamverkan i förskolan. Hon har jämfört kommunala, 
föräldrakooperativa och Pysslingens förskolor AB. I undersökningen framgick att bara ett 
fåtal föräldrar med barn i kommunala förskolor och Pysslingens förskolor var intresserade av 
att delta i förskolans verksamhet genom att städa, laga mat, anställa personal, medverka i 
förskolans ledningsgrupp eller delta vid den pedagogiska planeringen. Även om det hade getts 
möjligheter att delta i dessa aktiviteter, vilket föräldrar inte kan på kommunala förskolor idag. 
Detta trots att de hade möjlighet att delta i dessa aktiviteter. Däremot var föräldrar med barn i 
föräldrakooperativa förskolor mer positiva till det. Ståhle (1995, s. 77) menar att föräldrar 
som deltar i olika arbetsuppgifter i förskolan får mer insyn i verksamheten och därigenom 
även kan påverka verksamheten. Resultatet i Ståhles undersökning visar att de flesta föräldrar 
i de olika förskolorna upplevde att det fanns en kommunikation mellan dem och pedagogerna 
samt att de kände sig välkomna till förskolan (Ståhle 1995, s. 59). 
 
Sandberg & Vuorinen (2007) menar att föräldrarnas önskan kring inflytande varierade 
väldigt, beroende på deras behov och önskemål. En del föräldrar ville vara med och påverka 
allt som rör barnet medan andra föräldrar endast ville påverka större verksamhetsbeslut som i 
sin tur påverkar barnet. Några föräldrar i undersökningen har skänkt leksaker, böcker och 
annat som förskolan behöver, de menade att det är ett sätt och påverka i förskolan.  Andra 
föräldrar menar att de försökt att bidra på samma sätt men stoppas av regler och pedagogernas 
osäkerhet när det gäller föräldrarnas erbjudan om hjälp (Sandberg & Vuorinen 2007, s. 17-
23). Föräldrarna i både Ståhles och Sandberg & Vuorinens studie menar att de vill vara med 
och diskutera verksamheten men är inte intresserade av att planera den. Föräldrarna menar att 
det är pedagogerna som ska ha huvudansvaret i att planera och genomföra den dagliga 
verksamheten men om det sker beslut som berör förändringar av rutiner vill de vara med och 
diskutera det. Föräldrarna i Fredrikssons (1991) studie menar att de kan påverka genom att 
hjälpa förskolan med praktiska sysslor. 
 
Det föräldrar önskar de kunde påverka i förskolan 
 
I flera undersökningar som handlar om föräldrasamarbete beskriver föräldrar situationer då de 
skulle vilja påverka. Det handlar om allt ifrån verksamheten i stort till det enskilda barnet. 
Sandberg & Vuorinen (s. 31, 2007) menar att föräldrar ofta vill vara med och diskutera 
verksamheten men däremot är de inte intresserade av att påverka verksamheten. Fredriksson 
(s. 37, 1991) anser att pedagogerna måste bjuda in föräldrarna i förskolans verksamhet men 
även ta reda på vad föräldrar har för kunskap om den. Annars kan det vara svårt för 
föräldrarna att veta vad och hur de kan påverka. 
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Inflytande över förändringar som rör verksamheten såsom ändringar av tider för samling och 
utevistelse är viktigt för vissa föräldrar i Sandberg & Vuorinens (s. 30-31, 2007) 
undersökning. Föräldrarna menar att pedagogerna sällan frågar efter deras åsikter vid 
ändringar, vilket de önskar. Andra föräldrar i samma undersökning vill absolut inte vara med 
och påverka små ändringar i den dagliga verksamheten. De litar på att pedagogerna gör ett bra 
arbete och vill bara påverka när det gäller större verksamhetsbeslut. Föräldrarna undersökning 
uttryckte att information om barnet och dess erfarenheter i förskolan var något de önskade 
höra mer av. Pedagogerna menade att detta oftast gällde de äldre barnen föräldrar. Föräldrar 
till yngre barn frågade däremot om barnet hade ätit och sovit. Intresset för vad barnen hade 
gjort under dagen var inte speciellt stort. Författarna anser att det kan bero på att som förälder 
har man bara en liten inblick i förskolans värld och då kan det vara svårt att veta vad man ska 
fråga (Sandberg & Vuorinen 2007). 
 
Annat som föräldrar upplevde att de ville påverka var mindre barngrupper och öppettider. 
Föräldrarna ville även påverka innehållet i verksamheten. Det handlar då om att barnen ska få 
mer uteaktiviteter, skapande, musik och gymnastik (Ståhle 1995). Något som Ståhle (1995) 
och Sandberg & Vuorinen (2007) skriver om är att många föräldrar vill vara med och påverka 
i förskolans verksamhet men upplever att det inte går. Däremot har de inte framfört det till 
pedagogerna. Föräldrarna menar heller inte att de är missnöjda. Ståhle (1995) tror att det kan 
bero på att föräldrarna är nöjda och litar på pedagogerna. De flesta av föräldrarna var ändå 
nöjda med sin barnomsorg. Både föräldrarna och barnen trivdes. Tillräcklig information om 
barnet och dess utveckling visade sig vara en orsak till att föräldrarna trivdes.  
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Teoretiskt förhållningssätt  
 
En användbar teori som verktyg för att analysera olika miljöers påverkan på barns liv är Urie 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori (1979). Med miljöer menas omgivningar eller 
yttre förhållanden som påverkar människor, djur och växter. Fysiskt kan det vara luft, vatten, 
mark, bebyggelse, arbetsplats eller kommunikationer. Psykiskt kan det vara människor som 
omger oss. Med ekologi menas läran om sambandet mellan organismer och deras miljö 
(Malmström, Györki & Sjögren 1986). Den utvecklingsekologiska teorin ska hjälpa oss att 
förstå varför det är viktigt att föräldrar upplever sig nöjda med sina möjligheter till inflytande 
och påverkan på det egna barnets förskola. Teorin hjälper oss att förstå sambandet mellan en 
bra relation mellan pedagoger och föräldrar och hur denna relation i sin tur påverkar hur 
barnet mår och utvecklas.  
 
En forskare som använt sig av Bronfenbrenners teori är Fredriksson (1991) som menar att den 
utvecklingsekologiska teorin är passande när samarbetet mellan föräldrar och pedagoger 
diskuteras. Den utvecklingsekologiska teorin visar på vikten av ett bra samarbete mellan olika 
miljöer och att en nära kontakt knyter ihop de olika miljöerna. Fredriksson (1991) säger att 
det är viktigt för barns utveckling att föräldrar och pedagoger har en nära kontakt med 
varandra, att de olika närmiljöerna ex. hem och förskola binds ihop istället för att fungera som 
avskilda världar. Det sker genom olika ”länkar” som kan vara kommunikation mellan 
pedagoger och föräldrar eller regler som liknar varandra.  
 

Utvecklingsekologi 
 

Den utvecklingsekologiska teorin har utvecklats av Urie Bronfenbrenner runt 1980 efter 
många års studier av hur miljön påverkar individens utveckling (Hwang & Nilsson 2007, s. 
52-55). Bengt-Erik Andersson beskriver utvecklingsekologin som ett teoretiskt perspektiv 
som hjälper oss att synliggöra relationer i miljön som påverkar individens utveckling 
(Andersson 1986). Det centrala i teorin är samspelet mellan individen och miljön. Andersson 
(1986) menar att enligt Bronfenbrenner är individen aktiv och påverkbar. Bronfenbrenner vill 
visa på ett perspektiv av mänsklig utveckling. Han menar att utveckling är ett resultat av 
interaktion mellan människor. Beteende är något som utvecklas i samspel mellan personer i 
olika miljöer (Bronfenbrenner 1979, s. 3-7). Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori ger 
en bild av de miljöer som påverkar individen. För ett barn i förskolan kan det vara familjen, 
förskolan, släktingar, bostadsområdet och kompisar. Miljön har en stor betydelse för 
individens utveckling men individen påverkar även delar av sin miljö. Pedagoger påverkar 
barnet i förskolan, föräldrar påverkar sina barn men barnet påverkas även av hur relationen är 
mellan pedagoger och föräldrar.  
 
Det huvudsakliga i den utvecklingsekologiska teorin är att den grundar sig på ett 
systemperspektiv: mikrosystemet, mesosystemet, exosystemet och makrosystemet. 
Systemperspektivet består av olika närmiljöer men den innefattar även hela samhället. 
Andersson (1986) beskriver det som cirklar, där individen är i centrum tillsammans med olika 
närmiljöer – mikrosystem. Mikrosystemet är de närmiljöer som individen vistas i, det kan t ex 
vara familj, förskola eller skola. Dessa är miljöer som direkt eller indirekt påverkar individen 
och därigenom har betydelse för dess utveckling. Samspelet mellan individen och miljön sker 
med hjälp av aktiviteter, roller eller relationer. Nästa cirkel står för mesosystemet, vilket 
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innebär relationer och kontakter som utvecklas mellan ett antal mikrosystem. Detta kan t ex 
vara kontakten mellan förskolan och hemmet. Går vi utanför mesosystemet talar Andersson 
om exosystemet. Det är förhållanden som ligger utanför individens närmiljö men som 
påverkar individen eller närmiljön. Makrosystemet är det system som omfattar värderingar 
och samhällsförhållanden som påverkar individens situation. Det kan gälla politiska beslut 
som inverkar på barnets direkta närmiljö (Andersson 1986).  
 
Utveckling är en process där en växande person upplever en varierad tillvaro och blir 
motiverad till att engagera sig i olika aktiviteter. Den mest kraftfulla sociala påverkanskraften 
på en individs utveckling är andra personers handlingar. Olika miljöer har olika effekter för 
utvecklingen. Den större effekten av att utsättas för olika grupper av miljöer i tidig barndom 
visar sig i variationen av aktiviteter hos barnet och barnets beteende och relationer med 
föräldrar och andra vuxna (Bronfenbrenner 1979, s. 146-150).  
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Metod 
 
I det här avsnittet redogörs för den metod som använts i undersökningen. Här beskrivs hur 
genomförandet av studien gått till och hur urvalet gjorts. Här beskrivs även hur vi bearbetat 
det material som samlats in. Det kommer även att redovisas för studiens reliabilitet och 
validitet samt de etiska regler vi tagit hänsyn till i undersökningen.  
 

Kvalitativ metod 

 
Inom forskning sägs det att studien kan vara kvalitativ eller kvantitativ. I vår undersökning 
använder vi oss av kvalitativ metod där vi redovisar resultatet i form av text. Med ett 
kvalitativt synsätt är forskaren intresserad av hur individer tolkar, upplever och strukturerar 
sin verklighet (Backman 1998). I kvalitativa studier handlar det om att hitta variationer i 
svaren. Forskaren bör vara lyhörd för att inte påverka svaren och för att få så mycket 
information som möjligt. Informationen som kommer in är ofta ostrukturerad och för att 
kunna bearbeta materialet är det viktigt att gå systematiskt tillväga (Malmqvist 2007).  Det 
som undersöks gäller endast för just de föräldrar som deltar i undersökningen och kan inte 
generaliseras och gälla för andra föräldrar (Björkdahl-Ordell 2007). I en kvalitativ 
undersökning kan forskarens värderingar och erfarenheter ses som ett hjälpmedel för att 
kunna tolka det insamlade materialet. Det är forskarens intressen som avgör vad av det 
insamlade materialet som kommer att användas (Olsson & Sörensen 2001). I kvalitativa 
studier kan olika redskap användas såsom intervju, observation eller self report (Malmqvist 
2007). I vår studie används self report som redskap. 
 

Self report 

 
Då vi är intresserade av att få veta föräldrars upplevelser av hur de kan påverka i förskolan 
använder vi oss av self report (se bilaga 2) i undersökningen. När personer som deltar i en 
undersökning ombes att skriva en text utifrån en bestämd fråga kallas detta för self report. Det 
handlar då om en större, övergripande fråga som respondenterna får fundera och skriva om. 
Self report handlar om att få mer kunskap om ett visst område eller ämne (Davidsson 2007). 
En persons berättelse kan beskriva en livshistoria eller en avgränsad händelse eller företeelse. 
Det går även att be en person att skriva korta berättelser under en längre tid, lite var dag under 
en vecka eller två (Olsson & Sörensen 2001). Fördelen enligt Davidsson (2007) med self 
report är att respondenterna skriver texterna i lugn och ro och kan fundera igenom sina svar. 
Däremot kan inga följdfrågor ställas när föräldrarna lämnat in sin text och kan gå miste om 
respondenternas viktiga reflektioner kring ämnet. Därför menar Davidsson (2007) att det är 
det mycket viktigt att formulera en tydlig fråga med starkt fokus som gör det lätt att skriva 
sina upplevelser, tankar och erfarenheter kring. Forskaren bör även uppmana respondenterna 
att beskriva sina upplevelser så grundligt som möjligt, både de positiva och de negativa 
upplevelserna. De inkomna self reportbreven skall därefter analyseras och bearbetas. 
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Genomförande 

 
I self reporten valde vi att ställa en övergripande fråga så att respondenterna fritt kunde 
beskriva situationer de upplevt. Tillsammans med frågeställningen skrevs ett brev där 
undersökningens syfte och vilka vi är förklarades. Vi förklarade även hur self reporten skulle 
samlas in och att vi tagit hänsyn till de etiska reglerna. För att pröva self report frågan ombads 
två pedagoger som arbetar i förskolan att läsa texten och ge synpunkter. 
 
För att kunna genomföra denna studie behövde vi få kontakt med föräldrar som har sitt/sina 
barn i förskolan. Vi valde att ta kontakt med två pedagoger som arbetar i förskolan där vi inte 
känner föräldrarna. Första kontakten togs via telefon då syftet med studien presenterades. 
Pedagogerna var mycket positiva till studien och de kunde tänka sig att hjälpa oss med att 
dela ut missivbreven och self report frågan till föräldrarna. Vi bestämde datum då breven 
skulle lämnas på förskolan. Missivbreven och self report frågan lämnades till pedagogerna 
tillsammans med en plastficka att samla in self report breven som föräldrarna skrivit i. 
Pedagogerna delade ut ett brev till varje familj. En vecka senare hämtades de self report brev 
som föräldrarna skrivit.  
 
Då föräldrarnas skrivna self report skulle hämtas upptäcktes att endast tre föräldrar skrivit. Vi 
diskuterade med varandra och kom fram till att pröva lämna ut nya missivbrev och self report 
frågor på ytterligare två förskolor där de flesta föräldrar och pedagoger känner till vilka vi är. 
Det finns en möjlighet att detta kan påverka deras val att delta i undersökningen. Vi gick till 
var sin förskola för att dela ut breven personligen denna gång. Samtidigt som missivbreven 
och self report frågan delades ut på förskolorna fick vi möjlighet att förklara för pedagoger 
och några föräldrar vi mötte, syftet med undersökningen. Efter den andra omgången fick vi in 
ytterligare åtta self report brev av föräldrar. Sammanlagt har vi fått elva self report brev.  
 
Under arbetets gång har vi båda två analyserat texterna i self reporten både individuellt och 
tillsammans. Var och en har läst och skrivit enskilt. När vi sedan träffats har vi diskuterat det 
som var och en sett i texterna och sammanställt detta till en gemensam text. 
 

Urval 

 
Vi valde att lämna 46 missivbrev med self report fråga till föräldrar på två förskolor i olika 
kommuner i Väst Sverige. På förskola nr ett delades det ut 21 brev och på förskola nr två 
delades det ut 25 brev. Missivbrev med self report fråga lämnades till alla föräldrar på en 
avdelning på varje förskola.  I andra omgången delades det ut ytterligare 33 missivbrev med 
self report fråga på ytterligare två avdelningar på två andra förskolor. På förskola nr tre 
delades det ut 18 brev och på förskola nr fyra delades det ut 15 brev. Sammanlagt delades 79 
missivbrev med self report fråga ut till föräldrar på fyra olika förskolor.  
 

Analys och bearbetning 

 
Texterna vi samlade in analyserades genom att använda Georgi´s analysmetod som beskrivs 
av Davidsson (2007). Analysmetoden består av fem steg och den har använts för att kunna 
bearbeta materialet. Det första steget handlar om att läsa igenom texten och sätta sig in i varje 
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respondents upplevelser för att kunna förstå helheten och för att kunna återge deras 
upplevelser så troget som möjligt. I det andra steget ska texten delas in i meningsbärande 
delar. Det kan handla om enstaka ord som anses vara viktigt i texten, kopplat till det som 
undersöks. I nästa steg plockas delarna bort som inte fyller någon funktion såsom 
upprepningar och onödig information. Det handlar om att försöka hitta meningsbärande teman 
som en eller flera respondenter ger uttryck för. I det fjärde steget analyseras de teman som 
funnits och kopplar dem till det som undersöks. Det viktiga är att hitta kärnan i varje text. I 
det sista steget sammanställs resultatet. Här delas resultatet i två delar, den relativa strukturen 
och den generella strukturen. I den relativa strukturen beskrivs respondenternas upplevelser 
om ämnet, var för sig. I den generella strukturen redogörs för likheterna i de insamlade 
texterna (Davidsson 2007).  
 
Då alla svar samlats in lästes allt material igenom. Därefter delades texterna mellan oss och 
lästes flera gånger för att försöka skapa en helhetsbild av det som varje text handlade om.  Det 
som ansågs vara av betydelse för undersökningen skrevs ner, respondent för respondent. 
Därefter analyserades texterna för att försöka hitta likheter mellan respondenternas texter som 
sedan sorterades under olika rubriker. Till sist sammanställdes resultatet och delades in i den 
relativa strukturen och i den generella strukturen. Analysen har gjorts utifrån de 
frågeställningar undersökningen har.  
 

Etik 

 
När forskaren förbereder sin undersökning är det av stor vikt att de etiska frågorna är med 
från undersökningens början till slut (Kvale 1997). I forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet (2002) gett ut, beskrivs 
vilka regler forskaren bör följa. Det finns fyra huvudkrav inom detta som forskaren bör tänka 
på. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet går ut på att informera respondenterna om syftet med 
undersökningen och vad deltagarna har för uppgift i undersökningen. Forskaren ska tala om 
att det är frivilligt att delta i undersökningen och att de har rätt att avbryta sin medverkan när 
de vill. Informationen kan ske antingen muntligt eller skriftligt. Samtyckeskravet innebär att 
deltagarna själva får avgöra om de vill delta i undersökningen. Det är dessutom viktigt att få 
samtycke från förälder/vårdnadshavare om undersökningsdeltagarna är under 15 år och 
undersökningen är av etiskt känslig karaktär. Forskaren ska även informera att deltagarna när 
som helst får avbryta sin medverkan utan att det får negativa följder för personen. 
Konfidentialitetskravet går ut på att skydda deltagarnas anonymitet. Det är viktigt att alla 
uppgifter som kan identifiera personer som är med i undersökningen ska antecknas, lagras, 
och avrapporteras så att ingen utomstående kan komma åt uppgifterna.  Nyttjandekravet 
handlar om att uppgifterna som forskaren får in, används enbart i forskningssyfte. Uppgifterna 
som samlats in får inte användas för ingripanden som direkt påverkar den som deltar i 
undersökningen (Vetenskapsrådet 2002).  
 
I undersökningen användes de fyra huvudkraven genom att skriftligt informera 
respondenterna om vilka vi är, syftet med undersökningen och deras uppgift i 
undersökningen. Respondenterna fick information om att de själva bestämmer om de vill 
medverka och att de kan avbryta sin medverkan när som helst. Respondenterna fick även 
information om att svaren kommer att presenteras i vårt examensarbete men kan varken 
kopplas till dem eller de förskolor där de har sina barn.  
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Reliabilitet 
 
Enligt Trost (2001) står reliabilitet för tillförlitlighet, det vill säga att undersökningen är 
pålitlig och opåverkad av slumpen. Tillförlitligheten i en undersökning handlar om att det som 
är tänkt att undersökas är det som verkligen blir undersökt (Kilström 2007). Det är viktigt att 
det redskap som är lämpligast att använda är det som används (Thuren 2006). Vår 
undersökning är ingen heltäckande studie utan ger svar på elva föräldrars upplevelser av hur 
de kan påverka i förskolan.  Detta är endast en indikation och kommer oavsett vad att ge oss 
insikter i hur det kan se ut och ser ut för dessa föräldrar. Tillförlitligheten i en undersökning 
gjord med self report som redskap har en stark sida i att de som deltar i undersökningen har 
tid på sig att tänka igenom sina svar. Respondenten blir inte heller påverkad av oss som utför 
undersökningen då vi inte träffas personligen. 
 

Validitet 

 
Med validitet menas giltighet, det vill säga att man undersöker det som är tänkt att 
undersökas.  Det är viktigt för validiteten att vi noggrant formulerar den text som ges till 
respondenterna (Davidsson 2007). För att stärka validiteten i undersökningen var vi i kontakt 
med vår handledare för att få respons på missivbrev och self report fråga. För att öka 
validiteten i vår undersökning har vi prövat frågeställning på två föräldrar för att få reda på att 
frågorna svarar mot syftet. 
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Resultat 
 
I följande avsnitt kommer det att redogöras för det resultat som kommit fram i 
undersökningen. Avsnittet är indelat i den relativa strukturen och den generella strukturen.  
 

Relativa strukturen 

I denna del redogörs för de enskilda brevens utsagor. I resultat delen används fingerade namn 
som både kvinnor och män kan ha. Respondenterna benämns som ”hon” trots att det mycket 
väl kan vara en manlig individ som skrivit svarsbrevet.  
 
Ann: 
 
Ann skriver att hon inte anser sig kunna påverka så mycket. Ann är själv förskollärare och 
undrar om hon ibland kan upplevas som ”jobbig” av personalen på barnets förskola: ” Jag tror 
att jag ibland upplevs som lite jobbig, jag vet ju vad jag kan kräva”. Ann skriver att hon har 
förståelse för pedagogernas arbetssituation och vet att det ibland kan vara stressigt. Ann har 
föreslagit förändringar om att informera föräldrarna när det arbetar vikarier på avdelningen 
och hon skriver att det händer ibland men inte alltid: ”Det är inte så kul som förälder att hitta 
en ny personal i gruppen som dessutom inte hälsar.”  
 
Ann skriver vidare att hon inte alltid känner att hon blir lyssnad på när det är något som hon 
vill diskutera. Ann har föreslagit att de ska införa överlämningssamtal mellan de olika 
verksamheterna men pedagogerna anser att om det är något hon vill förmedla till nästa 
avdelning så kan hon berätta det själv. Ann upplever ibland att personalen pratar med henne 
som till en kollega och inte som förälder: ”Jag kan skilja min yrkesroll och min privata roll 
men de har nog svårt med det.”  
 
Ann har diskuterat med personalen hur de tänker när de ex bakar pepparkakor med alla barn 
utom hennes, då barnet är glutenintolerant så då får barnet endast se på: ”Det finns faktiskt 
glutenfri deg att köpa.” Ann frågade om förskolan kunde köpa in sådan deg till nästa gång. 
Ann avslutar med att det finns mycket som är positivt och hoppas att hon inte ska uppfattas 
som om hon bara klagar. 
 
Kim: 
 
Kim har endast träffat en pedagog som hon haft en öppen och bra relation med. Hon menar att 
utvecklingssamtalen är bra tillfällen att få säga vad hon tycker och tänker. Men ibland anser 
Kim att pedagogerna lägger fokus på fel saker under samtalet: ”Ska verkligen en tre- åring 
kunna äta med kniv och gaffel?” Hon anser att pedagogerna på förskolan har för stora krav på 
barnen och det är något hon skulle vilja förändra. Kim skriver att personalen är dåliga på att 
informera om vad som ska hända i tid, hon tycker att informationen ofta kommer för sent. 
Kim skriver att det inte finns så mycket mer som hon vill påverka och att hon tycker att det 
har blivit bättre den senaste tiden. 
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Eva: 
 
Eva skriver att hon upplever att det är svårt att påverka i förskolan. Hon skriver att allting 
fungerar bra. Det som hon säger sig ha påverkat är att ändra sitt barns tider och byte av dagar 
vilket har fungerat bra. Det finns inget annat som hon skulle vilja påverka. 
 
Robin: 
 
Robin skriver att hon kunnat påverka genom att be om hjälp till det egna barnet. Det egna 
barnet har varit i behov av extra tid i vardagssituationer som vid på/av klädning och i 
matsituationen: ”Mitt barn behöver mycket tid på sig, både när det gäller att ta på sig/ av sig 
kläder men även vid maten” . Robin anser att personalen har gett barnet detta. Robin skriver 
även om att hon kunnat påverka på vilket sätt de firar barnens födelsedagar. De firar de barn 
som fyller i samma månad vid samma tillfälle för att det inte ska vara kalas så ofta. Vid 
kalasen får de barn som fyllt år vara med och bestämma vad de vill bjuda på: ”Barnen åt 
mycket glass förut idag äter de fruktsallad, popcorn och bakar.” Något som hon skulle vilja 
påverka är att barnen ska få vara utomhus mer än de är idag. 
 
Ida: 
 
Ida skriver om att hon känner att personalen tar henne på allvar och bryr sig om hennes 
synpunkter. Hon har kunnat påverka barnets hämtnings- och lämningstider. Hon har påverkat 
”proceduren” vid hämtning och lämning. Ida skriver även att hon begärt och fått extra stöd för 
det egna barnet när det gällt gruppdynamik och sociala spelregler. Båda föräldrar i detta svar 
skriver att de har oregelbundna arbetstider och att de fått mycket bra stöd av personalen när 
det gäller detta och de känner att de har kunnat ändra och utöka barnets tider efter behov utan 
svårigheter. De skriver även att de har fått lov att vara med i verksamheten och ”gått bredvid” 
sitt barn på ett sätt som inte andra föräldrar brukar göra. De skriver att de upplever personalen 
som lyhörd för deras synpunkter och att de är mycket glada och nöjda med en bra fungerande 
förskola. 
 
Chris: 
 
Chris anser att det är viktigt att det finns en dialog mellan pedagogerna i förskolan och 
föräldrarna. Hon skriver att det är viktigt som förälder att vara tydlig och tala om för 
pedagogerna vad barnen har för intressen: ”Har jag märkt hemma att det finns stort intresse 
för siffror eller bokstäver, då har jag talat om det och fått positiv respons från pedagogerna.”  
 
Chris skriver även att hon haft önskemål som avviker från de rutiner som finns på förskolan. 
Dessa önskemål handlar om omsorg av det egna barnet: ”Mitt barn hade ett stort behov av att 
sova middag trots att hon skulle börja på syskonavdelning, där barnen inte hade sovande 
vila.” Hon menar att om det finns en nära relation mellan pedagoger och föräldrar, ”då vågar 
man ta diskussioner som kan kännas jobbiga, som sovrutiner”. Hon upplever pedagogerna på 
förskolan som väldigt lyhörda och tillmötesgående, ”Sovvilan” löste sig genom att 
pedagogerna från småbarnsavdelningen hjälpte till. 
 
Chris önskar större påverkansmöjligheter kring beslut som berör övergångar mellan 
avdelningar. Hon skulle vilja ha en diskussion med pedagogerna på avdelningen. Hon 
upplever att ibland flyttas barnen från småbarnsavdelning till syskonavdelning trots att de inte 
är tillräckligt ”mogna”. Chris anser att det ofta är snabba beslut och att som förälder får hon 
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reda på det i sista stund: ”Jag fick inte reda på det förrän samma dag, av en ren slump, då mitt 
barn skulle på julledighet.”  
 
Kristina: 
 
Kristina anser att hon kan påverka i förskolan. Hon menar att det är viktigt som förälder att 
vara delaktig i förskolans verksamhet: ”Jag talar om för personalen vad jag tycker och 
tänker.”  Kristina anser att det är viktigt att ha en pedagogisk verksamhet: ”Mitt barn behöver 
stimuleras mer, mer pedagogiskt, inte bara lek hela dagarna.” Hon har diskuterat detta med 
pedagogerna i förskolan och de kom överens om att barnet skulle stimuleras mer till att spela 
spel. 
 
Lena: 
 
Lena skriver att hon är väldigt nöjd med pedagogerna på förskolan. Hon har påverkat genom 
att be pedagogerna om hjälp då det gäller hennes barns språkutveckling. Lena anser att hennes 
barn behöver tid till språklig träning både hemma men även på förskolan. Pedagogerna var 
positiva till hennes förslag och idag får barnet medveten språklig träning en liten stund varje 
dag.: ”Fröknarna tog det väldigt bra, de avsätter tid för att mitt barn ska få sin lilla stunds 
träning varje dag”. Hon anser att pedagogerna är duktiga och mycket professionella. 
 
Linda: 
 
Linda menar att det är viktigt med en rak kommunikation mellan hem och förskola. Hon anser 
att det är viktigt att våga säga till eller ifrågasätta om det är någonting som hon som förälder 
undrar över: ”Mitt barn hade följt med ett annat barn hem, utan att jag visste om det, då blev 
jag förbannad.” Hon skriver att utvecklingssamtal är bra tillfällen till att diskutera saker och 
ting: ”Vi diskuterade hämtningsrutiner under utvecklingssamtalet och efter det kändes det 
bättre.” Linda skulle vilja att pedagogerna berättade mer om det som händer under dagen. 
Hennes barn berättar väldigt lite om verksamheten och om olika händelser. 
 
Katja: 
 
Katja anser att hon varit väldigt aktiv och verkligen försökt att påverka. Hon skriver att hon 
tillsammans med andra föräldrar försökt att påverka för att deras barn ska ha en bra 
verksamhet att vistas i. Situationen hon beskriver handlade om möten med pedagoger, 
rektorer, verksamhetschefer och politiker då det diskuterades en omorganisation: ”Det var så 
stora barngrupper så våra femåringar var tvungna att flytta in i skolans lokaler.” Katja skriver 
att alla föräldrar var inbjudna till ett möte då detta skulle diskuteras. Hon håller inte med om 
att det var någon diskussion utan allt var redan bestämt. Katja menar att föräldrarna hade inget 
att säga till om: ”Vad skulle vi där att göra, det var redan bestämt, vi hade heller inget att säga 
till om.” Katja uttrycker att det ibland är omöjligt att försöka påverka: ”De vill att vi ska vara 
med och påverka och vara delaktiga men när vi väl försöker då är det omöjligt.”  Katja skriver 
att det är svårt att påverka annat än tider för lämning och hämtning: ”Det är väl bara barnets 
tider jag kan ändra, om jag jobbar extra”. 
 
Maria: 
 
Maria anser att frågan var svår att svara på. Hon är inte intresserad av att vara delaktig i 
förskolans verksamhet. Hon menar att det är pedagogerna som får planera och genomföra 



 

19 
 

aktiviteterna och att hon litar på dem: ” Det är personalen som får sköta den biten, jag litar på 
dem fullt ut.” Hon skriver även att hon är ensamstående förälder och har inte ork till att vara 
engagerad i förskolans verksamhet. Maria menar dock att möjlighet till att påverka finns om 
hon skulle vilja: ” Personalen frågar mig ibland, på utvecklingssamtalet, om det är något jag 
undrar över eller skulle vilja förändra.” 
 

Generella strukturen 

 
Här redovisas likheter och olikheter i texterna. Avsnittet är indelat under olika rubriker där 
fler respondenter beskriver liknande situationer eller situationer med liknande betydelse.  
 

Att få stöd för det egna barnet  
 
I texterna framkommer att flera föräldrar har kunnat påverka då det gäller det egna barnets 
situation. Föräldrarna uttrycker sin tacksamhet för pedagogernas insatser och engagemang för 
barnen. Några föräldrar tar upp olika situationer som handlar om extra stöd för det egna 
barnet. Genom att pedagogerna ger deras barn mer tid och stimulans i olika situationer anser 
de att de lyckats påverka. En förälder skriver att barnet behövde extra tid på sig vid 
av/påklädning men även vid matsituationer: ” Mitt barn behöver mycket tid på sig, både när 
det gäller att ta på sig/ av sig kläder men även vid maten”. En annan beskriver att barnet fått 
stöd från pedagogerna på flera sätt. Föräldern menar då att pedagogerna stöttat barnet när det 
gäller gruppdynamik och sociala spelregler. Föräldern anser även att hon kunnat påverka det 
egna barnets situation då båda föräldrarna kunnat ”gå bredvid” sitt barn en längre period än 
vanligt. Någon förälder menar att de kunnat påverka genom att få pedagogerna till att 
medvetet träna barnets språkutveckling.  
 
Att påverka enkla praktiska rutiner 
 
Det framkommer att föräldrar anser sig ha kunnat påverka det egna barnets situation på 
förskolan genom diskussioner och samtal med pedagogerna. De menar att dialogen är viktig 
mellan förälder och pedagog då de kan framföra önskemål eller intressen barnen har för 
tillfället. Några föräldrar betonar vikten av en rak kommunikation.  De menar att det är viktigt 
att våga säga vad man tycker och tänker: ”Jag talar om för personalen vad jag tycker och 
tänker”. En förälder uttrycker att en nära relation mellan pedagoger och föräldrar är viktig för 
att kunna ”ta jobbiga diskussioner”. Några föräldrar menar att de tagits på allvar och känner 
att personalen bryr sig om deras synpunkter. Föräldrarna beskriver även att de är nöjda med 
pedagogerna i förskolan och ger uttryck för att pedagogerna är lyhörda och tillmötesgående. 
De uttrycker även att pedagogerna är duktiga och professionella.  
 
När det gäller den dagliga kontakten i förskolan menar en förälder att de försökt påverka 
genom att be pedagogerna tala om när vikarier arbetar på barnets förskola. Föräldern berättar 
att det händer ibland men inte alltid. För övrigt menar föräldern att det är viktigt med den 
dagliga dialogen men känner sig inte alltid lyssnad på. Några andra föräldrar skriver att de 
utan problem kunnat påverka genom att ändra barnens lämnings- och hämtningstider men 
även byte av dagar. En förälder har kunnat påverka ”lämnings- och hämtningsproceduren”. 
Någon menar att ändra barnens lämnings/ hämtningstider är det enda som går att påverka. 
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Utvecklingssamtalet tar föräldrarna upp som ett bra forum för att diskutera med pedagogerna 
vad de ”tycker och tänker” om ”saker och ting” som berör verksamheten eller det egna barnet. 
En förälder beskriver en situation med ett större möte som hölls med pedagoger, rektorer, 
verksamhetschef och politiker. Förhoppningen som förälder var att påverka verksamhetens 
utformning men det visade sig att ”allt var redan bestämt”. 
 
 
Att inte få gehör för sina önskningar 
 
En förälder har försökt att påverka i förskolan men anser att det är svårt. Föräldern har försökt 
flera gånger att komma med förslag eller att diskutera någonting men pedagogerna ser 
föräldern mer som en kollega. Föräldern tror själv att pedagogerna uppfattar henne som 
”jobbig”. En annan anser att pedagogerna brister i att informera. Föräldern upplever att 
informationen kommer ofta för sent men skriver dock att det har blivit bättre nu. Ett par 
föräldrar uttrycker att personalen är dålig på att ge information i tid och anser att beslut ofta är 
snabba. En annan förälder uttrycker ilska över bristande hämtningsrutiner. 
 

Att inte vilja påverka 
 
Av de föräldrar som deltagit i undersökningen har sju uttryckt sig negativt om att påverka 
förskolans verksamhet. En förälder anser att föräldrar inte har något att säga till om utan det är 
omöjligt när det väl gäller. Några andra föräldrar anser sig inte heller kunna påverka så 
mycket, de tycker att det är svårt att påverka och uttrycker en önskan om att påverka mer. Ett 
fåtal föräldrar är inte intresserade av att vara delaktiga i förskolans dagliga verksamhet. 
Föräldrarna beskriver även situationer då de skulle vilja påverka men har inte kunnat eller 
velat av någon anledning. Det har då rört sig om övergångar och samtal mellan avdelningar, 
information om barnet och verksamheten är för dålig, pedagogerna ställer för höga krav på 
barnen och en önskan om mer utevistelse. Innehållet i verksamheten berörs av hälften av 
föräldrarna som på olika sätt beskriver en önskan om att påverka innehållet.  
 
Föräldrarna i undersökningen tycker att det finns mycket som är positivt och det fungerar bra. 
Flertalet av föräldrarna uttrycker att de både kan och har kunnat påverka och är nöjda med de 
förändringar som skett. Någon förälder skriver att möjligheter finns om man vill påverka. Två 
föräldrar beskriver situationer då de försökt påverka men skriver inte specifikt om något 
speciellt. Några föräldrar tar upp att det är svårt att påverka i förskolan. De är heller inte 
intresserade av att påverka eller vara delaktiga. 
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Diskussion 
 
I det här avsnittet kommer den använda metoden att diskuteras.  Vidare kommer att diskuteras 
det resultatet som undersökningen visat. Vi kommer här att sammanföra resultatet med 
tidigare forskning och egna reflektioner.  
 

Metoddiskussion 

 
För att få reda på föräldrarnas upplevelser av hur de kan påverka i förskolan valde vi self 
report som redskap, för att få så utförliga och genomtänkta svar som möjligt. Vi valde mellan 
intervju och self report. Vi funderade länge och eftersom det inte fanns någon studie gjord 
med self report inom ämnet ansåg vi det som intressant och lite spännande att välja just det 
redskapet. Vi diskuterade även om det skulle vara lättare för föräldrar att delta i en 
undersökning gjord med self report än med intervju då de kan skriva en tid som de själva 
väljer. Vi valde att ha en öppen frågeställning vilket visade sig vara svårt. Det svåra var att 
formulera en öppen, tydlig men samtidig enkel fråga. Målet var att försöka vara så neutrala 
som möjligt i frågeställning för att inte påverka vad respondenternas skulle skriva. Då self 
report breven samlats in var de flesta väldigt korta, trots att det i frågeställningen 
uppmuntrades att utförligt berätta om sina upplevelser. Vi funderade om frågeställningen var 
för öppen, frågan kunde kanske preciserats tydligare. 
 
Med self report som redskap fick vi föräldrarnas upplevelser om vad de påverkat i förskolan, 
trots att de flesta self report breven var korta. Vi håller med Davidsson (2007) som menar att 
nackdelen med self report är att inga följdfrågor kan ställas. Vi är ändå nöjda med de bidragen 
vi fått. Möjliga orsaker till att så få svarade första gången kan bero på tidsbristen. Föräldrarna 
fick bara en vecka på sig att skriva och de fick heller ingen påminnelse. Redan från början 
hade vi en aning om att det kunde vara svårt att få föräldrar att delta i denna sorts 
undersökning. Det har påverkat och stressat oss så att vi glömde skicka ut påminnelser, vilket 
förmodligen hade lett till fler svar. Istället valde vi att vända oss till två andra förskolor. Det 
hade varit bättre att föräldrarna hade fått två veckor på sig och efter en vecka skickat ut 
påminnelser. Något annat som kunnat göras annorlunda var att personligen upplysa 
föräldrarna om vår undersökning och eventuellt tydliggjort frågan mer, vilket hade betytt att 
vi hade fått tillbringa en eller flera dagar på förskolan för att alla föräldrar skulle få samma 
information. En annan tanke är att informationen skulle ges på ett föräldramöte.  
 

Resultatdiskussion 

 
Vi har valt att diskutera följande områden ur undersökningens resultat: att påverka det egna 
barnets situation, kommunikation som en viktig samverkansform och föräldrarnas 
påverkansmöjligheter i förskolan. 
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Att påverka det egna barnets situation 
Resultatet i vår undersökning visar att många föräldrar har kunnat påverka det egna barnets 
situation. I förskolan ska föräldrarna ha möjlighet att kunna påverka. Föräldrarna ska kunna 
vara delaktiga i förskolans verksamhet vilket innebär att även kunna påverka det egna barnets 
situation (Utbildningsdepartementet 2006). Flera föräldrar tog upp behovet av extra stöd av 
olika slag för sitt barn.  Vi anser att det är betydelsefullt att föräldrar tas på allvar då de har 
synpunkter och önskemål när det gäller det egna barnet. Det är föräldrarna som har 
huvudansvaret och känner sitt barn bäst och då är det viktigt att lyssna på föräldrarna 
(Socialstyrelsen 1989). I Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 2006) framkommer det även att 
föräldrarna har rätt att förvänta sig att barnet får en bra omsorg och möjlighet till utveckling.  
 
Det fanns dock föräldrar som upplevde det svårt att påverka. En möjlig orsak kan vara att 
pedagogerna brister i att involvera föräldrarna i förskolans verksamhet. Fredriksson (1991) 
menar att föräldrarna ofta vill vara delaktiga i barnens vardag men att det finns en osäkerhet 
hos föräldrarna, då de inte vet vad och hur de kan påverka. Det finns studier som visar att 
föräldrar inte alls är intresserade av att påverka verksamheten i stort utan det handlar om att få 
vara delaktig, att få inblick i barnets vardag (Sandberg & Vuorinen 2007).  
 
Kommunikation som en viktig samverkansform  

 
Det framkom i undersökningen att dialogen mellan pedagogerna och föräldrarna är viktig för 
att kunna påverka i förskolan. Fredriksson (1991) skriver att ett nära samarbete inte alltid är 
okomplicerat. Det är upp till pedagogerna att välkomna föräldrarna till förskolan för att sedan 
lära känna dem och för att kunna diskutera barnets utveckling. Hon menar även att om 
dialogen inte finns mellan pedagoger och föräldrar känner barnet detta och hamnar därmed i 
en obehaglig situation. För att barnet ska kunna ha möjlighet att utvecklas på ett positivt sätt 
är det viktigt att samarbetet fungerar mellan hem och förskola (Bronfenbrenner 1979). Vi 
anser att ett väl fungerande samarbete då det finns en dialog mellan föräldrar och pedagoger i 
förskolan har betydelse för barns utveckling. Vi anser att hem och förskolan måste sträva åt 
samma håll när det gäller barnets utveckling. Samarbetet är viktigt mellan hem och förskola 
för det har betydelse för barnets möjligheter att kunna utvecklas allsidigt 
(Utbildningsdepartementet 2006). 
 
Föräldrarna i studien tar upp dialogens betydelse i olika sammanhang. Några föräldrar 
menade att det är viktigt med en rak relation då man kan ta upp och diskutera jobbiga 
situationer. Vi kan hålla med föräldrarna att det kan vara lättare diskutera känsliga eller 
jobbiga situationer om det finns en öppen relation och där det finns ett samarbete. Det fanns 
även föräldrar som menade att det förekom situationer då kommunikationen inte fungerade. 
Med det menade de att de inte togs på allvar då de hade förslag på förändringar och att en del 
information kom alldeles för sent. Det kan finnas många orsaker till detta men det framgår 
inte riktigt vad det är för typ av information som kom för sent. Vi kan nästan ana att det 
handlar om att föräldrar vill vara med och diskutera förändringar, som föräldrarna i Sandberg 
& Vuorinens studie. Många föräldrar vill vara delaktiga men menar att det är svårt när det inte 
ges någon möjlighet (Sandberg & Vuorinen 2007). Vi håller med Ståhle (1995) som menar att 
det är viktigt att framföra detta för pedagogerna för att det ska kunna ske en förändring. 
 
De föräldrar som deltagit i undersökningen menar att kommunikationen i den dagliga 
kontakten är av stor vikt, som Ståhle (1995) och Sandberg & Vuorinen (2007) beskriver som 
informella möten mellan föräldrar och pedagoger, de vardagliga tamburkontakterna. Som vi 
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tolkar föräldrarna i undersökningen är det lättast att påverka genom den informella vardagliga 
kontakten medan planerade möten oftare är för information om saker som redan är bestämt. 
Undantaget är utvecklingssamtal där föräldrar anser att de kan påverka framförallt det egna 
barnets situation vilket även framkom i Sandberg & Vuorinens (2007) undersökning.  
 
Föräldrarnas påverkansmöjligheter i förskolan 
 
Föräldrarna i undersökningen var positiva till förskolorna och deras verksamhet generellt. 
Mycket fungerar bra och de känner sig nöjda med det som de kunnat påverka. Detta tolkar vi 
som att de känner sig respekterade av pedagogerna på förskolorna vilket har betydelse för att 
barnet ska känna sig trygg i förskolan och ha möjlighet att utvecklas på ett bra sätt. Den 
utvecklingsekologiska teorin visar på vikten av ett bra samarbete mellan olika miljöer och att 
en nära kontakt knyter ihop de olika miljöerna. Fredriksson (1991) menar att samarbetet 
mellan pedagoger och föräldrar och hur det fungerar, är väsentligt för barnets utveckling.  
Med hjälp av den utvecklingsekologiska teorin (Bronfenbrenner 1979) kan pedagoger och 
föräldrar förstå att en nära relation och en öppen kontakt är viktig för att pedagoger och 
föräldrar tillsammans ska kunna arbeta för varje barns bästa möjligheter till en positiv 
utveckling. På förskolorna i undersökningen tolkar vi att pedagoger har kunskap om 
samarbetets betydelse för barnets utveckling och att pedagogerna är trygga i sin yrkesroll 
(Fredriksson 1991) då föräldrarna uttrycker sig positivt om pedagogernas lyhördhet och 
tillmötesgående. Kraft-Sayre & Pianta (2000) menar att när samarbetet startar tidigt och 
föräldrar känner sig viktiga och delaktiga, finns de bästa förutsättningarna om det skulle 
uppstå någon form av problem för barnet. De menar också att det är viktigt att pedagogerna 
ser både barnets och familjens starka sidor och kan lyfta fram det. Det framkommer i 
undersökningen att en nära relation mellan pedagoger och föräldrar är av betydelse när det 
gäller svåra situationer som kan uppstå i förskolan.  
 
Resultatet i studien visar att föräldrar vill samarbeta med pedagoger i förskolan precis som 
Fredrikssons (1991) studie. Det är därför av stor vikt att lära känna barnets föräldrar och 
kunna prata med dem om barnets utveckling för att barnens vistelsetid på förskolan ska bli så 
bra som möjligt. För att barnet ska känna sig trygg i förskolan och ha möjlighet att utvecklas 
på ett bra sätt, måste barnet känna att föräldrarna bli respekterade av pedagogerna. Om 
föräldrar ges möjlighet att påverka och att delta i verksamheten så upplevs inte hemmet och 
förskolan som två skilda värdar. Fredriksson menar att barnen växer upp i två olika miljöer, 
hem och förskola, och då blir föräldrarna viktiga i och med att de kan förmedla mellan dessa 
två miljöer (Fredriksson 1991). Med hjälp av den utvecklingsekologiska teorin kan pedagoger 
och föräldrar förstå att en nära relation och en öppen kontakt är viktig för att pedagoger och 
föräldrar tillsammans ska kunna arbeta för varje barns bästa möjligheter till en positiv 
utveckling. Pedagoger påverkar barnet i förskolan, föräldrar påverkar sina barn men barnet 
påverkas även av hur relationen är mellan pedagoger och föräldrar (Bronfenbrenner 1979).  
 
Vi anser som Skolverket (2005) att föräldrasamarbetet ska vara förtroendefullt och att 
föräldrar ska ges en möjlighet att kunna påverka verksamheten. Det ska finnas en öppen och 
levande dialog med alla föräldrar om innehållet i förskolans verksamhet. Det är pedagogernas 
ansvar att involvera alla föräldrar. 
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Didaktiska konsekvenser 

Syftet med studien är att undersöka hur föräldrar upplever sig kunna påverka i förskolan, samt 
vad föräldrar vill påverka i den vardagliga verksamheten. Det har blivit tydligt för oss att både 
föräldrar och pedagoger ser olika på vad föräldrar ska vara med och påverka. Det är viktigt att 
veta vad föräldrar vill ha inflytande över och det är viktigt hur föräldrarnas åsikter och tankar 
bemöts. Vi vet att det är pedagogernas ansvar att upprätta goda relationer med barnens 
föräldrar och kunna förmedla och ta emot viktig information som rör barnet och dess familj. 
Det är personalen i förskolan som ansvarar för att det blir ett så bra samarbete som möjligt. 
Det är lika viktigt att personalen får veta så mycket som möjligt om barnets vardagssituation 
för att personalen ska kunna förstå och möta barnet på ett så bra sätt som möjligt (Skolverket 
1998). Vi anser att pedagoger i förskolan behöver vara tydligare med att tala om för 
föräldrarna att det är viktigt med deras deltagande samt på vilket sätt de kan påverka. För att 
det ska bli så bra samarbete som möjligt mellan pedagoger och föräldrar krävs att 
pedagogerna anstränger sig och att föräldrarna är intresserade. Vi anser att det skulle vara en 
resurs att använda sig av föräldrars idéer eller till och med bjuda in lediga föräldrar att vara 
delaktiga i verksamheten. Det krävs då att det är genomtänkt och sker på ett organiserat sätt. 
Det är då vi får reda på vad föräldrarna har för kunskaper om verksamheten och därigenom 
kan tala om vad och hur de kan påverka. Vi anser att en orsak till att många föräldrar känner 
att det är svårt att påverka i förskolan kan vara rädslan hos pedagoger som gör det svårt att 
låta föräldrar påverka. Den rädslan handlar om, enligt oss, att pedagoger är rädda för att 
föräldrarna ska ha synpunkter och vilja ändra på rutiner och verksamhetens innehåll.  Vi anser 
även att intresset för vad barnen gör på förskolan måste finnas hos föräldrarna annars kan det 
kännas meningslöst att försöka involvera föräldrar om de inte vill. 
 

Fortsatt forskning 

 
För att få en tydligare bild av vad fler föräldrar upplever sig kunna påverka och vad de vill 
påverka skulle det vara intressant med en ny studie med enkät. En annan tanke är att forska 
kring en rubrik i resultatet ex. att få stöd för det egna barnet.  
  
Tack 
 
Vi vill framföra ett stort tack till alla de föräldrar som tagit sig tid att medverka i vår studie 
och delat med sig av sina tankar och erfarenheter. Utan er hade vi inte kunnat undersöka detta 
intressanta område. Vi vill rikta ett stort tack till de pedagoger som har hjälpt oss att dela ut 
och samla in missivbrev och self report fråga till alla föräldrar. Dessutom vill vi tacka vår 
handledare Rauni Karlsson som under arbetets gång kritiskt granskat arbetet och fått oss att 
tänka efter. Ett stor tack även till våra respektive familjer och vänner som har stöttat oss under 
hela studietiden. 
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                                                           Bilaga 1. 

 

 

 

 
Föräldrainflytande 
 
 
Vi är två studenter som läser lärarprogrammet med inriktning mot förskolan på Högskolan i 
Borås. Vi kommer att tillsammans skriva ett examensarbete som kommer att handla om 
föräldrainflytande. För att få kunskap i vad ni föräldrar har för åsikter och erfarenheter 
gällande föräldrainflytande vill vi gärna att ni hjälper oss genom att ni självständigt skriver en 
berättelse utifrån en fråga. Frågeställningen kommer att delas ut till föräldrar på två olika 
förskolor i olika kommuner. 
 
Vi följer de forskningsetiska principer som gäller, ert deltagande är frivilligt och ni har rätt att 
säga nej till att delta eller avbryta ert deltagande under tiden. Alla svaren lämnas anonymt och 
kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer att presenteras i vårt examensarbete. 
Svaren kan inte härledas till varken er, era barn eller respektive förskola.  
 
Svaren kan ni lägga i det bifogade kuvertet som ni sedan lämnar till en av pedagogerna på ditt 
barns avdelning på förskolan. Vi är tacksamma om vi kan få era svar inom en vecka, senast 
_____ då vi hämtar era svarskuvert. 
 
 
Om ni vill fråga om något är ni alltid välkomna att ringa eller maila oss. 
 
Yvonne Johansson       XXX  mail:  XXX  
Jaana Kuula                  XXX  mail: XXX 
 
 
På förhand vill vi tacka för din medverkan 
 
Borås i september 2008 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 
 

               
Bilaga 2. 

Frågeställning                                  
 
Pedagoger som arbetar i förskolan ska ha en nära kontakt med barnens föräldrar. Det är viktigt att 
föräldrar får vara delaktiga och känner att de kan påverka förskolans verksamhet. Vi är intresserade av 
vad just du har för upplevelser av föräldrainflytande. Vi är tacksamma om ni beskriver era svar så 
utförligt som möjligt. 
 
Beskriv en situation när som förälder upplevt att du kunnat påverka den dagliga verksamheten på ditt 
barns förskola. Finns det annat du skulle vilja påverka i förskolans verksamhet. En situation kan vara 
en händelse, aktivitet eller något annat som händer på förskolan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÖGSKOLAN I BORÅS 
501 90  Borås 
Telefon  033 - 435 40 00 
 
 
 


