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BAKGRUND: 
Då det står i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) att det skall finnas ett samarbete mellan 
hem och förskola. Samarbetet har utvecklats över tid och idag vill föräldrarna vara med att 
påverka vissa aspekter i verksamheten. Detta samarbete påverkar vår yrkesroll och i allra 
högsta grad barnen på förskolan.  
 
SYFTE: 
Att undersöka vårdnadshavares vilja att påverka i förskolan kontra pedagogers upplevelser 
gällande detta. 
 
METOD: 
Undersökningen bygger på enkäter till pedagoger och föräldrar från tre olika förskolor. Det 
lämnades ut 36 stycken enkäter till pedagoger och 26 kom tillbaka besvarade. Till 
föräldrarna lämnade vi ut 85 och fick tillbaka 32 ifyllda. 
 
RESULTAT: 
Enkätstudien visar att föräldrar vill vara med och påverka vissa delar av verksamheten mer 
än andra. Samma situationer som föräldrar vill påverka är också de områden pedagoger 
upplever att föräldrar visat intresse av att påverka. De områden flest föräldrar vill påverka är 
vardagsnära situationer såsom vila, mat och barnens säkerhet. Den pedagogiska 
verksamheten menar de flesta föräldrar är pedagogernas uppgift att planera för.



  2

Innehållsförteckning 
 

 

Inledning .................................................................................................................................................. 4 

Syfte ......................................................................................................................................................... 5 

Frågeställningar ................................................................................................................................... 5 

Begrepp ................................................................................................................................................... 5 

Bakgrund ................................................................................................................................................. 6 

Historik ................................................................................................................................................ 6 

Påverkan och samarbete ..................................................................................................................... 7 

Föräldrars tankar om samarbete.................................................................................................. 7 

Föräldrar och lärares olika roller ................................................................................................. 8 

Förskolan som ett komplement till hemmet ............................................................................... 9 

Föräldrainflytande ............................................................................................................................. 9 

Föräldrars syn ................................................................................................................................ 9 

Inflytande ..................................................................................................................................... 10 

Sammanfattning ................................................................................................................................ 10 

Teoretisk utgångspunkt ........................................................................................................................... 6 

Utvecklingsekologi ............................................................................................................................. 11 

Sammanfattning ................................................................................................................................ 12 

Metod .................................................................................................................................................... 12 

Kvantitativ metod .............................................................................................................................. 12 

Enkät .................................................................................................................................................. 12 

Urval .................................................................................................................................................. 13 

Bortfallsanalys ............................................................................................................................... 13 

Genomförande .............................................................................................................................. 14 

Arbetsfördelning ............................................................................................................................ 14 

Forskningsetik .................................................................................................................................... 14 

Reliabilitet/Validitet .......................................................................................................................... 15 

Analys ................................................................................................................................................ 15 

Resultat .................................................................................................................................................. 16 

Vårdnadshavares vilja att påverka .................................................................................................... 16 

Pedagogers upplevelser kring föräldrars påverkan i verksamheten. ............................................ 20 



  3

Sammanfattning ................................................................................................................................ 23 

Diskussion .......................................................................................................................................... 24 

Metoddiskussion ................................................................................................................................ 24 

Resultatdiskussion ............................................................................................................................. 24 

Vadagssituationer .......................................................................................................................... 24 

Pedagogiska aktiviteter ................................................................................................................. 25 

Utomhusmiljön .............................................................................................................................. 25 

Organisation .................................................................................................................................. 26 

Information om påverkansmöjligheter ......................................................................................... 26 

Möjlighet till påverkan .................................................................................................................. 26 

Didaktiska konsekvenser ................................................................................................................... 27 

Fortsatt forskning .............................................................................................................................. 27 

Tack.................................................................................................................................................... 28 

Referenser ............................................................................................................................................. 29 

Bilagor .................................................................................................................................................... 31 

1 Enkät till pedagoger ........................................................................................................................ 31 

2 Enkät till vårdnadshavare ............................................................................................................... 35 

3 Missivbrev....................................................................................................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  4

 

Inledning  
Föräldrar och pedagoger har ett stort gemensamt intresse och ansvarsområde vilket är barnen. 
Förskolans uppdrag enligt läroplanen för förskolan (Lpfö98) är att i samarbete med 
föräldrarna arbeta för att varje barn skall få möjlighet att utvecklas efter sina egna 
förutsättningar. För att detta skall vara möjligt måste ett nära och förtroendefullt samarbete 
med barnens hem finnas.  

Ett barn påverkas av alla de olika miljöer som det är en del av (Bronfenbrenner, 1979). Ju mer 
pedagoger och föräldrar vet om barnets olika världar som förskolan och familjen, desto bättre 
blir det för dess utveckling. Därför borde det ligga i alla pedagogers och föräldrars intresse att 
ha en öppen dialog om allt som rör barnet.  

Som blivande lärare i förskolan har vi intresserat oss för om föräldrar vill vara med att 
påverka och i så fall vad i förskolans verksamhet. Vidare också vad pedagoger anser om 
föräldrars intresse till inflytande. Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö98) skall föräldrarna 
delges förskolans mål och vad förskolan gör för att nå dem. Detta för att föräldrarna skall 
kunna påverka verksamheten vilket de har rätt till. Vet föräldrarna överhuvudtaget om sin 
rättighet att påverka sitt barns verksamhet och vill de i så fall vara med att påverka?  

Under lärarutbildningens gång har vi sett hur viktigt det är att en bra relation mellan 
pedagoger och föräldrar finns för att kunna göra det bästa möjliga för varje barn. Finns det en 
bra grund att stå på är det lättare att ha ett gott samarbete. Behöver föräldrarna vara med att 
påverka verksamheten för att detta samarbete skall vara möjligt, eller räcker det att ett 
ömsesidigt utbyte mellan pedagog och förälder sker kring det som båda vill göra det bästa för, 
alltså barnet?   
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Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vårdnadshavares vilja att påverka i förskolan kontra 
pedagogers upplevelser gällande detta. 

Frågeställningar 
• Inom vilka områden vill vårdnadshavarna vara med och påverka verksamheten och 

anser de sig ha möjlighet till detta? 
• Vilka områden vill vårdnadshavarna, enligt pedagogerna, ha inflytande över? 
• I vilken grad vill pedagogerna att vårdnadshavarna skall vara med att påverka i 

verksamheten? 
• Anser pedagogerna att de gett vårdnadshavarna information gällande deras möjligheter 

att påverka i förskolan? 
• Uppfattar vårdnadshavarna att de fått information gällande sina möjligheter att 

påverka i förskolan? 

Begrepp 
Nedan följer en förklaring av hur vi använder några termer som har betydelse för vår studie. 

Vårdnadshavare  
I studien används begreppen vårdnadshavare och föräldrar synonymt. När vi använder oss av 
ordet föräldrar inbegriper det också vårdnadshavare som ej är barnets biologiska föräldrar.   
 
Påverkan 
Begreppet beskrivs enligt Nationalencyklopedin (2009) som ”Fortlöpande inverkan vanl. med 
förändring som resultat” . Ordet används synonymt med inflytande i studien. 
 
Inflytande 
Begreppet beskrivs enligt Nationalencyklopedin (2009) som ”Möjlighet att påverka”. Ordet 
används synonymt i rapporten med påverkan. 
 
Samverkan 
Ordet samverkan står för ”ett gemensamt handlande för ett visst syfte” 
(Nationalencyklopedin, 2009). Betydelse för detta är att här sker ett lika arbete för att nå ett 
och samma mål. Det här är något som menas att arbetet sker likartat för att nå syftet. I vår 
rapport används ordet samverkan i historikavsnittet då det står i gamla statliga utredningar. 
 
Samarbete 
Ordet samarbete beskrivs på följande sätt på nationalencyklopedins hemsida: ”arbete som 
bedrivs av två eller flera tillsammans med gemensamt syfte” (Nationalencyklopedin, 2009). 
Här går det att se att ett arbete sker utifrån ett visst syfte. Detta arbete kan ske på olika sätt fast 
det är samma syfte. Samarbete kommer att i vår rapport användas då det gäller samarbetet 
mellan förskola och föräldrar.  
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Bakgrund  
Här nedan tas det upp kring hur det har sett ut historiskt kring föräldrasamverkan i förskolan 
fram till idag. Efter det följer aktuell forskning, både internationell och svensk, tillsammans 
med annan bakgrundslitteratur som är aktuell för ämnet. Vidare visas olika anledningar till att 
ett samarbete mellan förskola och hem är viktigt. Slutligen resoneras kring olika områden där 
föräldrarna vill ha inflytande.  

Historik 
För att få en förståelse för hur föräldrasamverkan har vuxit fram ges här en tillbakablick. 
Tittar vi tillbaka 150 år i backspegeln och fram till idag märks genom forskning och statliga 
utredningar att förhållandet mellan förskollärare och föräldrar har förändrats mycket genom 
åren.  

Stora förändringar gällande förhållandet mellan förskollärare och föräldrar har skett under det 
senaste seklet enligt Ivarson Jansson (2001) som är forskare inom området. Barnkrubban 
fanns från mitten av 1800-talet och var en föregångare till vår tids förskola och då var 
kontakten mellan föräldrar och de som arbetade på barnkrubban nästintill obefintlig. Tallberg 
Broman (1995,s.135ff) som har gjort en avhandling i förskolehistorik menar att de flesta barn 
gick trots att de var mycket små själva till barnkrubban så därför uteblev de spontana mötena 
mellan föräldrar och pedagoger. Vidare fanns det heller inga föräldramöten de kunde ses på.  

Barnkrubbans efterföljare var barnträdgårdarna som började växa fram vid sekelskiftet och 
vid dess ankomst började det talas om att utveckla ett samarbete med barnens hem. Detta kom 
enligt Tallberg Broman (1995) mestadels att innefatta uppfostran av barnens föräldrar. 
Ivarsson Jansson (2001) menar att föräldramötena på barnträdgårdarna endast riktade sig till 
barnens mammor och det gavs information om barnträdgårdens uppgift angående 
barnuppfostran. Senare fick föräldrarna också råd och stöd i sin föräldraroll på 
föräldramötena. Detta skedde enligt Tallberg Broman (1995) fram till 1930-talet då 
verksamheterna var inspirerade av Fröbel och det centrala i fröbelläran var just 
föräldrafostran. 

Under 1940-1960-talet blev det enligt Tallberg Broman (1995, s.136ff) en tydlig gräns mellan 
förskolan och hemmet och dess olika uppgifter och ansvar. Tidigare traditionella tankar om 
barn och familj bröts av att samhället nu skulle ta större ansvar för barnen. Barnet var nu 
förskolans enda uppgift och föräldraundervisningen uteblev och därmed minskade åter 
kontakten mellan föräldrar och förskollärare. 

Sedan vände vågen igen vid 1960-1970-talet då barnet i högre grad sågs i sitt sociala 
sammanhang och då ökade kontakten mellan förskolan och barnets hem igen. Denna gång var 
det dock inte för att stödja och hjälpa föräldrarna i deras roll utan för den stora roll barnets 
familjesituation spelar för barnets utveckling och dess potentialer (Tallberg Broman 1995).  
Förskolan och hemmet hade tillsammans ansvar för barnet så ett samarbete sinsemellan var ett 
krav för att pedagogerna skulle ha möjlighet att ta del av barnets erfarenhetsvärld. Utifrån 
dessa samtal kunde sedan mål sättas upp för barnet. 



  7

Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) är en utredning som gjordes av socialstyrelsen mellan 
åren 1968-1972 och där framhölls vikten av föräldrasamverkan. Detta skulle ske genom till 
exempel öppet hus där föräldrarna skulle få större inblick i verksamheten och föräldrasamtal 
för att pedagogerna skulle kunna ta del av föräldrarnas tankar och åsikter. Huvudsyftet med 
denna samverkan var att skapa goda förutsättningar och möjligheter för varje barn och alla 
föräldrar skulle få möjlighet till inflytande och samverkan. 

Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen 1987, s.81) som är föregångaren till 
dagens läroplan för förskolan visar på att barnen behöver ha ett samband mellan hemmet och 
förskolan för att de skall förstå den värld de lever i. Det är varje förälders rättighet att få 
information kring hur verksamheten bedrivs och de skall även kunna ha önskemål och åsikter 
kring denna. Ansvaret för att skapa detta samarbete ligger hos personalen som måste visa att 
föräldrarna alltid är välkomna och att deras tankar om verksamheten är viktiga.  

Dagens läroplan för förskolan (Lpfö98, s.15) säger att förskolan skall delge föräldrarna 
förskolans mål och vad de gör för att nå dem. Detta för att föräldrarna skall kunna påverka 
verksamheten vilket de har rätt till. Vidare skall förskolan i samarbete med föräldrarna arbeta 
för att varje barn skall få möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Alla som 
arbetar i förskolan skall därför ha ett tillitsfullt samarbete med barnens hem 

Påverkan och samarbete 
Nedan följer en redogörelse hur en del forskare genom sina undersökningar visar på vikten av 
ett väl fungerande samarbete mellan förskola och föräldrar.  
En del forskare verkar vare ense om att det är viktigt med en bra kontakt mellan föräldrar och 
pedagoger och att denna goda kontakt avspeglar sig på barnen. Både Andersson (2004, s. 29f) 
som i sin forskning intervjuat 40 föräldrar och Sandberg och Vuorinen (2007) som i sin 
forskning intervjuat 32 föräldrar och 36 pedagoger kommit fram till att en bra kontakt mellan 
föräldrar och lärare gynnar alla parter. Detta för att denna goda kontakt avspeglar sig på 
barnen och de känner sig trygga och därmed kan ta till sig det som undervisas. Ifall det finns 
en oro från föräldrarnas sida kan även oron finnas hos barnet. Vidare vill föräldrarna veta vad 
som händer under den tiden barnen är på förskolan. Sandberg och Vuorinen (2007) menar att 
föräldrar vill att det skall vara samma regler och normer hemma som i förskolan för att 
underlätta samarbetet. Förskollärarna är här av en annan åsikt då de menar att det är svårt att 
tillgodose samma regler då det i förskolan är stora barngrupper till skillnad från hemma  

Ytterligare anledning till samarbete med föräldrar ges i en amerikansk studie (Arnold et al 
2008) som visar på ett samband mellan föräldrasamarbete i förskolan och tidig läs- och 
skrivutveckling. Författarna menar att forskning tidigare har gjorts på samarbetet i skolan och 
det visade sig ha betydelse för elevers möjlighet till akademisk utbildning. Denna grupp 
forskare studerade 163 barn och deras föräldrar och lärare och drar slutsatsen att det är viktigt 
med föräldrasamarbete redan i förskolan för att gynna barnens tidiga läs- och skrivinlärning.  

Föräldrars tankar om samarbete 
Andersson (2004, s. 71ff) tar upp i sin intervjustudie att föräldrar som är positivt inriktade på 
skolan är de som har mött positiva och engagerade lärare som bryr sig om barnen och deras 
föräldrar. Det gäller att ha en tydlig kommunikation där öppenhet och förtroende är några 
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nyckelord. Föräldrarna vill kunna känna att läraren lyssnar på dem och att de tillsammans kan 
hjälpa barnen. Det som föräldrarna trycker på att de vill att skolan och lärarna skall göra med 
deras barn är att sätta barnen i centrum och vid problem även att de tittar på miljön runt 
barnen. Enligt författaren ser pedagogerna endast problemet utifrån barnen själva kan detta 
leda till att föräldrarna känner oro och har svårt att koncentrera sig i sitt arbete och det skapas 
en negativ spiral, vilket påverkar barnen. Föräldrarna känner inte den tryggheten att lämna 
barnen som är så viktig för ett väl fungerande samarbete.  

Föräldrarna i studien (Andersson 2004, s.90) påpekar att pedagogen skall lyssna på barnen 
och även utgå ifrån barnens individuella behov och kunna behålla nyfikenheten hos barnen så 
att de kan lära sig nya saker I studien kom det fram att föräldrarna vill att den pedagogiska 
miljön skall vara trygg och stressfri. Samarbetet mellan lärarna skall fungera bra och 
föräldrarna vill att lärarna skall hjälpas åt.  

I en stor enkätstudie med 206 föräldrar och 116 pedagoger (Sheridan 2008, s.106) framkom 
det att föräldrar och lärare anser att lärarna bör bestämma vad som görs i förskolan, eller att 
de bestämmer detta ihop med barnen. Lärare och föräldrar menar att en bra förskola är en där 
lek och lärande hör samman. En stor del av föräldrarna (nästan hälften) är negativa till att det 
ska vara fokus på lärande i förskolan, däremot är fler än hälften av lärarna positiva till att 
arbeta med lärande som matematik och att börja arbeta lite med skriftspråk. När det handlar 
om föräldrarnas påverkansmöjligheter, information och delaktighet är endast ett fåtal 
missnöjda, de flesta är nöjda eller mycket nöjda med detta i förskolorna (s. 116). 

Föräldrar och lärares olika roller 
Många rapporter tar upp svårigheten att veta var gränsen går mellan det som är föräldrarnas 
uppgift och vad som är pedagogernas ansvar och det råder delade meningar kring detta. 
Många lärare har uttryckt att det är svårt att veta var gränsen går mellan vad som är 
föräldrarnas ansvar och det som ligger på skolans sociala fostran (Andersson 2004,s.20). Det 
kan lätt leda till missförstånd och då tar lärarna på sig ett för stort ansvar som de inte klarar 
av. Föräldrarna kan antingen känna att de inte behöver anstränga sig så mycket eller också 
kan det leda till att föräldrarna känner sig åsidosatta och det blir inget bra samarbete. Det är 
viktigt att veta vilka roller lärare och föräldrarna skall inta för att ett samarbete skall fungera 
bra där ingen utav parterna känner sig otillräcklig.  

Gars (2002, s.96) menar dock att verksamheten idag visar på att det är svårt att sätta gränser 
för vad som är föräldrarnas roll och vad som är pedagogernas. Hon talar om att barndomen 
har blivit offentlig och att eftersom barnen ofta tillbringar en stor del av sin vakna tid i 
förskolan anser hon att uttrycket ”delad vårdnad” bäst beskriver det samarbete som finns idag 
i förskolan. Detta är en följd av samhällsutveckling och olika politiska och ideologiska beslut 
som har lett fram till att föräldrarna har ”medfostrare” i förskolan (Gars 2002, s.14). 
Anledningen till detta är att barnen vistats allt mer i förskolan och därför kan gränsen 
däremellan vara svår att dra. Det blir en otydlig gräns för vad som är pedagogernas uppgift 
respektive föräldrarnas.  

En statlig utredning angående inflytande i förskola och skola tar i sin rapport upp två 
perspektiv på föräldrainflytande. Samarbetet med föräldrar är viktigt ur ett 
demokratiperspektiv, där föräldrar kan ses som ställföreträdande för de barn som är så små att 
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de själva har svårt att framföra åsikter och önskemål. Ett annat perspektiv på varför det är 
viktigt är att föräldrar har det yttersta ansvaret för sitt barns fostran (Utbildningsdepartementet 
Ds 2003:46, s. 16). Detta är även något som står i föräldrabalken 2§ kap. 6 (Sveriges rikes lag 
2008). 

… Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets 
personliga förhållanden och skall se till att barnets behov blir  
tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet  
får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, 
utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka  
att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning, (föräldrabalken  
2§ kap. 6, Sveriges rikes lag 2008). 
 

 

Detta innebär att föräldrarna har ansvaret för barnens behov och även för att kunna försörja 
dem. Pedagoger behöver då ge föräldrar information om verksamheten för att de ska kunna 
utföra sitt uppdrag. 

Förskolan som ett komplement till hemmet 
I Lpfö 98 står det att förskolan skall vara ett komplement till hemmet, där barnen utvecklas. 
Ivarsson Jansson (2001, s.81ff) har efter att ha analyserat nästan 800 enkätsvar från anställda i 
förskolan och 595 enkätsvar från föräldrar i sin studie kommit fram till att komplement till 
hemmet för föräldrarna skall ske i form av att barnen i förskolan möter större grupper med 
barn då till skillnad från hemma där de bara är ett fåtal eller inga andra barn. Pedagogerna 
menar att förskolan även kan komplettera hemmet med att göra saker som föräldrarna inte 
hinner med som att gå till badhuset eller biblioteket. 

Föräldrainflytande 

Föräldrars syn 
Föräldrainflytande kan se ut på olika sätt och hur mycket föräldrarna skall vara med och 
bestämma över verksamheten kan också vara svårt att veta. Enligt Sandbergs och Vuorinens 
studie (2007, s. 80) kan föräldrainflytande ske i samband med att förskolorna har ett 
inflytanderåd där utvalda representanter från föräldrarna företräder alla föräldrarna. Detta 
inflytandesätt är relativt ovanligt i förskolorna vilket enligt författarna kan bero på att det 
ibland är svårt att hitta ett tillfälle att ta reda på de övriga föräldrarnas åsikter och tankar om 
de frågor som tas upp.  

Sandbergs och Vuorinens (2007)  studie visar att viljan till inflytande ser väldigt olika ut. En 
del föräldrar vill ha mer inflytande i verksamheten och de vill veta av minsta lilla förändring 
som sker. Sedan finns det de föräldrar som är nöjda och litar på personalens arbete och vill 
endast veta om det sker några större förändringar. Även föräldrarna i Ivarsson Jansson’s 
(2001, s.114f) studie utifrån ett stort antal föräldrar och pedagoger påpekar att de vill ha 
inflytande över verksamheten. Det som föräldrarna vill vara med och ha inflytande över är 
samlingar, utflykter, maten och utevistelse. Ett fåtal föräldrar påpekar att de vill kunna 
påverka barngruppens storlek och sammansättning. Föräldrarna menade att det var lättast att 
ta upp det som de vill påverka i verksamheten med pedagogerna vid föräldramöten eller 



  10

kontaktdagar då det vid hämtning och lämning oftast kan vara fler föräldrar i närheten och det 
kan vara svårt att ta upp saker då.  

I Sandbergs och Vuorinens (2007, s.20) studie visade sig att föräldrarna gärna hjälper till på 
förskolan genom att medverka vid utflykter eller att de mer än gärna ger bort saker till 
förskolan. Detta kan tas emot av förskolepersonalen på olika sätt, en del är positiva och andra 
negativa. Författarna menar att det blir ett dilemma för pedagogen då de inte vet hur mycket 
föräldrarna får hjälpa till. Det finns inga klara och tydliga regler om det. Detta kan leda till att 
de inte bjuder in föräldrar att hjälpa till vid fixardagar då det är oklart vems ansvar det är om 
något går fel.  

Inflytande 
Enligt Skolverkets allmänna råd är det pedagogernas ansvar att hitta olika sätt att samarbeta 
med föräldrarna på. Eftersom alla föräldrar är olika och kan uppfatta och ha behov av 
samarbete på olika sätt bör pedagogerna finna olika forum för hur samarbetet kan se ut. 
Pedagogerna bör använda sig av det dagliga mötet för samtal om barnets trivsel, lärande och 
utveckling (Skolverket, 2005, s.37). För att skapa ett positivt samtal skriver Andersson (2004, 
s.54ff) att det finns tre nyckelord vilka är lyssna, visa respekt och bekräfta. Dessa bör 
pedagoger hela tiden ha i åtanke vid möten med föräldrar. 

Ivarsson Jansson (2001, s.108ff) menar att de flesta pedagoger vill att föräldrarna skall ha 
visst inflytande i verksamheten. En del pedagoger uttrycker att det är pedagogerna som är 
ansvariga för verksamheten och de visar på en rädsla för att föräldrarna skall ta över allt mer i 
verksamheten om de får för stort inflytande. Andra pedagoger är mer öppna till inflytande och 
ser sitt yrke som ett serviceyrke och vill att föräldrarna skall vara med och säga vad de tycker 
om verksamheten. De flesta pedagoger i Sandbergs och Vuorinens studie (2007, s.28) ser 
gärna att föräldrar har en del inflytande i förskolan förutom över områden som pedagogik, 
personal och ekonomi. En del förskollärare menar även att det är viktigt att förankra beslut 
hos föräldrar och tydliggöra anledningar till olika förändringar. Författarna beskriver vidare 
hur personalen i intervjuer berättar om hur de tar det för givet att föräldrar är välkomna att 
delta en dag med sitt barn att pedagogerna helt enkelt missar att bjuda in föräldrarna (s. 116).  

Sammanfattning 
Att ett bra samarbete mellan pedagoger och föräldrar är viktigt av många anledningar är de 
flesta överens om. Vad som då menas med en god samverkan kan variera. Förväntningarna på 
vad som ingår i de olika rollerna ser olika ut och flera studier pekar på att det finns olika 
områden föräldrar är mer intresserade av än andra, därför är tydlighet och en bra kontakt en 
förutsättning för ett bra samarbete. En bra relation mellan förskola och föräldrar påverkar 
barnet i många avseenden, det gynnar deras utveckling och även deras framtida 
skolupplevelser. Det påverkar också barnens förhållande till förskolan, att de kan känna sig 
trygga där. 
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Teoretisk utgångspunkt 
För att kunna förstå vikten av ett väl fungerande samarbete mellan förskola och hem, utgår 
detta arbete ifrån den utvecklingsekologiska teorin. Den utvecklingsekologiska teorin har sin 
utgångspunkt i hur individen samspelar med miljön och men även hur miljön runt individen 
går att påverka (Bronfenbrenner 1979). Bronfenbrenner (1979, s.3ff) har varit den som 
utvecklat teorin och han är den som gick mer in på hur miljön påverkar individen i sin 
utveckling. Den närliggande miljön har alltid funnits med i utvecklingspsykologin fast 
Bronfenbrenner trycker mer på att miljön både indirekt och direkt påverkar 
utvecklingsprocessen. 

Utvecklingsekologi  
Enligt Bronfenbrenner (1979 s.3ff) pågår hela tiden en ömsesidig process där miljön anpassas 
efter individen och vise versa. Eftersom barnen ingår i många olika närmiljöer som påverkar 
dem är det inte säkert att de anpassas på samma sätt i samma miljö. Bronfenbrenner (1979) 
menar vidare att det inte enbart är närmiljön som påverkar individen, han menar att barnen 
ingår i många olika system som gått ända upp i övergripande samhällsstukturer. Han skriver 
om fyra olika system: mikrosystemet, mesosystemet, exosystemet och makrosystemet. I de 
olika systemen pågår hela tiden en ömsesidig påverkan som är viktig att vara medveten om. 

 I det första systemet, mikrosystemet, vilket är mest relevant för undersökningen, finns det 
som ligger närmast barnen som familjen, syskon, vänner, skola och förskola. Dessa miljöer 
kallas närmiljöer och barnen kan befinna sig i flera närmiljöer samtidigt. Tre nyckelbegrepp 
inom teorin är aktiviteter, roller och relationer, utifrån dessa samspelar individen med miljön 
(Bronfenbrenner 1979). Aktiviteterna som barnen upplever i mikrosystemet kan komma att 
påverka dem positivt eller negativt. Därför är det särskilt viktigt att aktiviteterna är 
stimulerande och utmanande för att barnen skall kunna utvecklas. Rollerna barnen möter i 
dessa system påverkar dem, som Andersson, (1986,s.25) beskriver har rollerna stor inverkan. 
Författaren funderar över om det är rollerna som får barnen att bli passiva eller om det är 
rollerna som får barnen att aktivt uppsöka sin egen kunskap. Även alla personer som barnen 
möter i dessa mikrosystem har olika rollfördelningar och de påverkar dem indirekt eller 
direkt. Är föräldrarna positivt inriktade på förskolan och har ett nära samarbete med 
pedagogerna så smittar detta av sig på barnen och de kan också känna att de blir positivt 
bemötta. Barnen möter en rad olika relationer i dessa system och de bör vara positiva för att 
barnen skall kunna utveckla sig och känna trygghet. En trygg miljö på förskolan leder till att 
barnen kan lära sig och stärkas i sin utvecklingsprocess. 

De olika mikrosystemen kan indirekt eller direkt påverka barnen. Det som de upplever 
hemma på morgonen tar de med sig till förskolan som att om föräldrarna har bråkat eller att 
det blev en stressig tid. Likadant tvärtom om de på förskolan upplevt något som inte varit bra, 
som att inte känna trygghet, tar de med sig detta hem (Andersson 1986, s. 26). Påverkan 
mellan dessa olika närmiljöer i mikrosystemet bildar ett nytt system som Bronfenbrenner 
(1979, s. 209ff) kallar mesosytemet. De näst kommande systemen är exosystemet och 
makrosystemet i dessa system ingår inte barnen själva utan de påverkar barnen indirekt. Här 
återfinns föräldrarnas arbetsplatser och även det som hör till vår kultur i Sverige 
(Bronfenbrenner 1979, s. 25f) 
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Sammanfattning  
Ett samarbete mellan förskola och hem är viktigt för att det som händer barnen i förskolan 
påverkas av det som händer hemma och tvärtom. Ett väl fungerande samarbete mellan 
förskola och föräldrar är till stor fördel för barnens utveckling och deras välbefinnande. De 
olika närmiljöerna som förskolan och hemmet påverkar barnen och de påverkar också 
varandra. Här går det att se att kontakten mellan pedagoger och vårdnadshavare är viktiga då 
vårdnadshavarna kan säga till pedagogerna att det varit lite stressigt hemma och pedagogerna 
får då en större förståelse för barnets situation. 

Metod  
I detta avsnitt beskrivs den metod som använts i studien. Vidare också hur urvalet är gjort och 
tillvägagångssättet vid genomförandet av undersökningen. Därefter redogörs för 
forskningsetiken och även studiens tillförlitlighet och giltighet. Därnäst följer hur det inkomna 
materialet är bearbetat och analyserat. Slutligen diskuterar vi kring hur arbetet varit upplagt 
mellan oss tre skribenter. 

Kvantitativ metod 
Utifrån vårt syfte, vilket är att undersöka vårdnadshavares vilja att påverka i förskolan och 
pedagogers upplevelser gällande detta, såg vi enkät och med det också en kvantitativ metod 
som det bästa. Detta för att kunna nå ut till många respondenter på relativt kort tid. Vår studie 
vill undersöka ifall vårdnadshavare vill vara med och påverka och i så fall vad de vill vara 
med och påverka och även i vilken utsträckning de vill var med. Björkdahl Ordell (2007) 
beskriver kvantitativ ansats som ett sätt att redogöra för hur vanligt eller hur ofta 
förekommande ett visst fenomen är. Enkäterna (bilaga 1 och 2) som används i studien har 
mätbara ord i svaren så som ”någon, flera, ingen” och ”viktigt, mindre viktigt, inte viktigt” 
med mera. En kvantitativ metod är då datainsamlingen innefattas av siffror eller andra 
mätbara ord (Trost 2001). Björkdahl Ordell (2007) diskuterar kring att de som använder sig av 
kvantitativa metoder behöver mycket god kunskap inom området som ska undersökas. Detta 
för att kunna få fram frågor och svarsalternativ som är relevanta för undersökningen. 
Författaren menar vidare att alla forskare vill ta reda på varför saker och ting är som de är, det 
är dock så att det ibland krävs en kvantifiering för att upptäcka och påvisa ett fenomen. 

Enkät 
Vi valde att använda oss av enkät för att frågorna kan vara känsliga då vi undersöker om 
vårdnadshavarna får möjlighet att påverka i verksamheten och vi vill förhindra att föräldrarna 
och pedagogerna känner sig utpekade. Vid enkät ser vi inte vem som svarar vad och med det 
blir respondenterna anonyma och svarar förmodligen mer sanningsenligt än vid en intervju. 
Detta är något som Björkdahl Ordell (2007) tar upp och menar att om syftet är att ta reda på 
en grupps attityder kring ett visst fenomen och om frågorna är för känsliga eller personliga för 
att ta i en intervju.  

Trost (2001) tar upp att det är bra att tänka på att det tar lång tid att färdigställa en enkät, 
författaren skriver även att det är otroligt viktigt att ha ett tydligt och klart syfte innan 
frågorna konstrueras. Detta har vi haft i åtanke och det blev en lång process innan vi kände 
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oss helt nöjda med våra frågor. Varje fråga tänktes igenom ett extra varv för att försäkra oss 
om att vårt språk var förståeligt för föräldrarna. Vid pedagogernas frågor utgick vi från oss 
själva då vi snart står som färdiga lärare. Innan enkäterna var helt färdiga utfördes en 
pilotstudie för att få reda på om det behövdes ändras något i enkätfrågorna. Denna pilotstudie 
utfördes på vänner som har barn på förskolan för att kunna se om de förstod alla frågorna. 
Ejlertsson (2005 s.35f) menar att enkäterna alltid skall prövas innan utdelningen genom att 
låta en liten grupp av till exempel vänner svara på enkäten. Detta görs i en pilotstudie vars 
syfte är att se om respondenterna tolkar frågorna på samma sätt som var tänkt vid 
konstruktionen. Med enkäterna följde ett missivbrev (bilaga 3) vilket Björkdahl Ordell (2007) 
menar alltid skall skickas med tillsammans med enkäten (läs mer om missivbrev i stycket om 
forskningsetik) 

Svarsalternativen i våra enkäter (bilaga 1 och 2) är utformade så att de skall kunna tydas på ett 
bra och tillförlitligt sätt som till exempel ja någon gång, ja flera gånger och nej. Andra 
svarsalternativ som förekommer ja, nej och vet inte. För att respondenterna skall få en chans 
att utveckla sina svar och även får möjlighet att fördjupa sig i ämnet har vi lämnat en öppen 
fråga på slutet av varje enkät (bilaga 1 och 2). Detta är enligt Ejlertsson (2005) bra då inte 
följdfrågor kan ges och därmed kan vi inte gå djupare in i svaren som vid en intervju. Trost 
(2001) skriver också om val av svarsalternativ. Är dessa av typen ”ofta” och ”sällan” bör 
medvetenhet finnas om att det enda som vi får reda på då är vad respondenten lägger in i de 
begreppen, det som inte kommer fram är vad han eller hon menar med ofta eller sällan. Därför 
bör svarsalternativen vara mer precisa 

Urval 
Syftet är att undersöka vårdnadshavares vilja att påverka i förskolan kontra pedagogers 
upplevelser gällande detta. Enkäterna delades ut till pedagoger och föräldrar på fyra olika 
förskolor, dessa ligger på olika geografiska platser för att få en större bredd i vårt resultat. 
Analysen jämför inte pedagoger och föräldrar på respektive förskola utan alla pedagogenkäter 
respektive föräldraenkäter är hoplagda och grupperna ställs som en helhet i relation till 
varandra. Det är enligt Björkdahl Ordell (2007) viktigt att tänka på att inte sedan generalisera 
för mycket i resultatet. Vi måste ha urvalet klart för oss och se på undersökningen som ett 
intressant exempel för just den grupp som undersökts. Totalt har vi delat ut 36 enkäter till 
pedagoger och 85 till föräldrar. 

Bortfallsanalys 
Antalet utlämnade enkäter var till föräldrar 85 och vi fick in 32 stycken. Det innebär att 38 
procent har svarat på föräldraenkäten. Av pedagogenkäterna var det 72 procent som 
besvarades (26 av 36). Därmed blev det externa bortfallet relativt stort hos föräldrarna, en 
orsak till detta kan vara att vi inte hade tid att skicka ut påminnelsebrev. Om respondenterna 
givits mer tid hade vi möjligtvis fått in fler svar. När det gäller pedagogerna var det 10 som 
inte svarade vilket gav en relativt hög svarsfrekvens. Vidare fanns det ett par interna bortfall 
på de flesta av frågorna då några av respondenterna hade utelämnat att svara på vissa frågor 
av för oss okänd anledning. Några svar var också otydbara då de hade kryssat över eller fyllt i 
flera och därför blev även dessa interna bortfall. I resultatet är det hela tiden redovisat hur 
många svarande det var vid varje fråga. 
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Genomförande  
Två enkäter skapades parallellt där en var avsedd för pedagoger (bilaga 1) och en för föräldrar 
(bilaga 2). Efter att vi kände oss klara med båda enkäterna gjordes en pilotstudie. Vårt val av 
försökspersoner blev fem av våra klasskamrater som snart är färdigutbildade lärare och tre av 
våra vänner som är föräldrar till barn på förskola. Klasskamraterna fick agera pedagoger 
medan vännerna fick utgå från sig själva som föräldrar. Efter de fyllt i tog vi emot deras 
enkäter och synpunkter som vi reflekterade över och ändrade det som behövdes i vår enkät. 
Vissa frågor formulerades om och vi ändrade om placeringar på svarsalternativen.  

Kontakt togs med pedagoger som vi var bekanta med för att höra om de ville delta i studien. 
På ett par av förskolorna frågade vi även om det gick bra att lämna ut enkäter till föräldrarna 
där. På andra förskolor gavs enkäter ut endast till pedagogerna. Vi lämnade personligen ut 
enkäterna tillsammans med missivbrevet till personalen på förskolorna. Samtidigt fick de ett 
kuvert där de kunde lägga de ifyllda enkäterna för att sedan lägga dessa i en försluten låda.  

När det gällde föräldrarna fick de enkäten och ett kuvert tillsammans med missivbrevet på 
deras barns platser i tamburen. Vi valde att göra detta då det skulle ta alldeles för lång tid att 
dela ut personligen till varje förälder eftersom alla hämtar på olika tider. För att de ändå skulle 
veta vilka vi var och göra det lite mer personligt satte vi upp en lapp på anslagstavlan med en 
bild på oss där vi skrev lite extra om vårt uppdrag. Där ställdes också de förslutna lådorna i 
vilka även föräldrarna lade de ifyllda enkäterna. I missivbrevet (bilaga 3), vilket var samma 
för föräldrar och pedagoger, stod datum för insamlandet vilket var en vecka efter utlämnandet 
och då hämtade var och en av oss upp enkäterna på respektive förskola. Vi fick totalt in 26 
enkäter från pedagoger och 32 stycken av föräldrarna. 

Arbetsfördelning 
Utförandet av enkäterna genomfördes av samtliga tre skribenter tillsammans. Sedan delades 
arbetet upp lite sinsemellan i olika områden för att sedan se över varandras områden och 
komplettera. Genom hela processen läste vi alla litteratur kring ämnet och metodiken. Alla har 
bidragit och tillfört lika mycket genom hela arbetet och gjort det till denna slutliga produkt.  

Forskningsetik 
Innan arbetets början tog vi del av de forskningsetiska principer som finns att ta hänsyn till 
och har följt de fyra etiska principer som ingår i individsskyddskravet (Vetenskapsrådet 
2002). För att följa informationskravet skrevs studiens syfte i missivbrevet (bilaga 3). Vidare 
skrevs där också att det är frivilligt att svara på enkäten och därmed också frivilligt att delta i 
undersökningen. Missivbrevet fick respondenterna tillsammans med enkäten och Björkdahl 
Ordell (2007) diskuterar kring andra viktiga punkter utöver detta som skall vara med i ett 
missivbrev som vi tog fasta på. Dessa punkter är vem som gör undersökningen, vilken grupp 
som undersöks och vem undersökningspersonerna kan vända sig till vid frågor. I missivbrevet 
skriver vi också att de forskningsetiska regler som gäller följs och att enkäterna behandlas 
konfidentiellt.  

Den andra principen i individsskyddskravet är samtyckeskravet i vilken deltagarens rätt att 
bestämma över sin medverkan beskrivs (Vetenskapsrådet 2002). Vid enkätundersökningar 
krävs inget samtycke på förhand då respondenten ger sitt medgivande att använda enkäten 
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genom att returnera denna. Därför kunde vi använda oss av alla de enkäter som besvarades. 
Den tredje etiska principen är konfidentialitetskravet som följs genom att inga förskolor 
nämns och på enkäterna hade vi inga frågor som berörde personuppgifter så det fanns ingen 
plats för att fylla i namn på enkäten. Nyttjandekravet är den fjärde etiska principen och den 
berättar att de uppgifter som fås in om enskilda personer endast får användas i 
forskningssyfte. Vi använder de inkomna enkäterna till vårt examensarbete och ingenting 
annat. Björkdahl Ordell (2007) menar att det går att vinna mer förtroende från de besvarande 
om respondenterna kan lägga enkäterna förseglade i en låda istället för att samla in enkäterna 
för hand. Detta gjordes för att få in så många enkäter som möjligt.  

Reliabilitet/Validitet 
Reliabilitet och validitet är två krav som ställs på all forskning (Björkdahl Ordell  2007, s.91). 
Nedan följer en beskrivning av vad dessa innebär allmänt och hur vi tagit hänsyn till dessa 
krav. Med reliabilitet, eller tillförlitlighet, menas att om studien gjordes om skulle samma 
resultat ges (Trost 2001 s.59). En förutsättning för detta är att frågorna förstås på samma sätt 
av olika personer(Björkdahl Ordell 2007, s.91). När frågorna utformades tog vi hänsyn till att 
vi som lärarstuderande har en förkunskap om begrepp som kanske många föräldrar inte har. 
För att undvika missförstånd försökte vi därför få frågorna så lättförståeliga som möjligt. Det 
är bra att testa detta på några personer före utlämnandet (Björkdahl Ordell 2007, s.91). Därför 
gjordes en pilotstudie för att sedan ändra enkäterna efter deras kommentarer för att undvika 
missförstånd. 

Validitet handlar om att man verkligen mäter det som avses (Ejlertsson 2005, s101). När 
frågorna utformades tog vi hela tiden hänsyn till att de verkligen skulle vara relevanta för vårt 
syfte eftersom validiteten, giltigheten, handlar om att det som undersöks är det från början 
tänkta (Thurén 2006). Kommunicerbarhet är även en viktig aspekt i resultatdelen för att 
undersökningen ska ha en hög giltighet1. Våra tankar om begränsningar handlar om att det 
kan kännas obekvämt för föräldrarna att vara för kritisk mot sina barns pedagoger. Detta kan 
medföra att det mest är föräldrar som är positiva till samarbetet som svarar. Detta kan vara en 
anledning till att resultatet på vår studie kan bli missvisande. Det kan vara känsligt för 
föräldrar att svara att de inte vill vara med och påverka sitt barns vardag och för pedagoger att 
de helst inte vill att föräldrarna ska vara delaktiga. I en anonym enkät har vi dock gett 
föräldrar och pedagoger möjlighet att vara uppriktiga. Det som talar för studiens giltighet är 
att detta är ett ämne som är förståeligt och bekant för både föräldrar och pedagoger, eftersom 
mötet dem emellan är något som sker varje dag. Det var inte heller många enkäter som var 
svårtydda för oss .  

Analys 
Björkdahl Ordell (2008, s.92) tar upp att i bearbetningsfasen gäller det att undersöka 
svarsalternativen och välja ut de svaren som bäst stämmer överens med syftet på 
undersökningen. Det går även att välja ut de som skiljer sig åt och då blir intressanta att ta upp 
i arbetet. Författaren menar vidare att genom att göra en enkät analyseras en grupp och inte 
vad enskilda personer tycker. Ejlertsson (2005, s. 111) menar att de öppna frågorna som finns 

                                                            
1 Kilström, Föreläsning: Syfte och ansats, Högskolan i Borås 2009-02-23  
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i en enkät bör analyseras genom att alla skrivs ner och sedan se om det är många som har 
svarat lika och därefter gruppera dem. Öppna frågor är inget som går att använda som en 
enskild variabel, då det oftast ett fåtal respondenter som besvarat dem.  

De inkomna enkäterna bearbetades för hand, de olika svarsalternativen numrerades i A, B, C 
och D alternativ i kolumner på ett papper för att underlätta analysarbetet. Därefter räknade vi 
varje streck som representerade antalet som hade svarat på varje fråga och sedan 
sammanställdes antalet i stort. Då enkäten innehöll öppna frågor och det endast var en del av 
respondenterna som hade skrivit något där valde vi att skriva ner det på ett enskilt papper och 
se om det fanns några förhållandevis lika svar. Detta för att kunna använda oss av det i 
resultatdelen som en förstärkande faktor. Därpå började själva analysen av de inkomna 
svaren. Under hela analysen låg fokuset på vårt syfte och frågeställningar för att se vilka 
frågor vi kunde använda oss av. Vi tittade efter om det fanns några mönster i vad pedagoger 
och vårdnadshavarna hade svarat. Då det visade sig att i bakgrundsvariablerna inte fanns 
några stora skillnader mellan grupperna, valdes dessa bort i resultatet. Istället sågs alla 
pedagoger oavsett utbildning som en enhet och alla vårdnadshavare oavsett kön som en 
annan. När denna sammanställning var gjord började tillverkandet av diagram och detta 
gjordes i Word för att det skall bli lättöverskådligt för läsaren. I resultatet valde vi att bara 
visa några svarsalternativ för att på det viset göra diagrammen mer tydliga.  

Resultat 
I detta avsnitt lyfts de resultat som vi valt ut och finner är intressanta utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. I början visas resultaten i diagram som efterföljs av förklarande text. 
Presentationen börjar med att visa resultaten från vårdnadshavarnas enkäter för att efter det 
visa pedagogernas enkätsvar. För att lättare kunna överblicka resultaten har vi valt att 
gruppera svaren utifrån de olika områden som även enkäten delades in i. Resultatet bygger på 
de 32 (av 85) föräldraenkäter och 26 (av 36) pedagogenkäter som samlades in. I de flesta 
frågor finns ett internt bortfall så därför redovisar vi antal svarande på varje punkt i parentes 
bredvid respektive punkt (n= antal svarande). Studien jämför inte de enskilda förskolornas 
pedagoger och vårdnadshavare med varandra.  

Vårdnadshavares vilja att påverka 
Nedan följer resultaten som visar antalet vårdnadshavare som svarat ”ja” på frågan om de vill 
vara med att påverka inom de olika områdena på förskolan: vardagssituationer, pedagogiska 
aktiviteter, utomhusmiljö och organisation.  
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Figur 1 visar hur många vårdnadshavare som vill vara med att påverka i olika 
vardagssituationer som barnens sovtid, kvaliteten på maten och om barnen skall äta upp all 
mat eller inte. 

Figur 1: Vardagssituationer: Antal vårdnadshavare som vill påverka.  

 

Av diagrammet i figur 1 kan utläsas att det är ett stort intresse från vårdnadshavarnas sida att 
påverka vardagssituationer som barnens sovtid och matkvalitet. Flest ville ha inflytande över 
barnens sovtid (24 av 28) och kvaliteten på maten (21 av 30). När det gäller om barnen skall 
äta upp maten eller inte är det 9 av 29 som vill ha inflytande. 

Figur 2 visar vårdnadshavarnas svar gällande om de vill vara med att påverka olika aktiviteter 
i förskolan som läs och skriv, matematik, fri lek och estetisk verksamhet.  

Figur 2: Pedagogiska aktiviteter: Antal vårdnadshavare som vill påverka.  

 

Figur 2 visar att vårdnadshavarnas intresse av att påverka de olika aktiviteterna på förskolan 
inte är stort. Hur mycket barnen skall arbeta med läs och skriv och språkutveckling var det 
endast 1 av 29 som ville ha inflytande över och i matematik 2 av 29 stycken. Det var även 
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bara några vårdnadshavare som visade intresse över att påverka estetisk verksamhet (4 av 30) 
och fri lek (4 av 29). 

Enkäten tog också upp utomhusmiljön såsom leksaker, säkerhet och hur mycket barnen vistas 
utomhus. I figur 3 visas antalet vårdnadshavare som vill vara med att påverka. 

Figur 3: Utomhusmiljön: Antal vårdnadshavare som vill påverka.  

 

Säkerheten på gården var en mycket viktig aspekt då hela 23 av 28 vårdnadshavare visade 
intresse av att vilja påverka detta. 16 av 29 ville påverka hur mycket barnen vistas utomhus 
och 13 av 30 stycken uppvisade intresse för att ha inflytande om vilka leksaker som skall 
finnas på gården. 

Gällande organisationen ställdes också frågor om vad vårdnadshavarna vill vara med att 
påverka som visas i figur 4. De olika aspekterna det gäller är: antalet barn på förskolan och 
antalet pedagoger på avdelningen. Vidare också vilka pedagoger som anställs.  

Figur 4: Organisation: Antalet vårdnadshavare som vill påverka.  

 

Diagrammet visar på att antalet barn på avdelningen är ett intressant ämne då 21 av 30 
vårdnadshavare ringade in ja på denna. Antalet anställda pedagoger vill 14 av 29 ha inflytande 
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över, men endast 6 av 30 vårdnadshavare vill kunna påverka vilka pedagoger som anställs. I 
de öppna svaren på enkäten har en förälder uttryckt sig såhär:  

Det som är något politiskt/ekonomiskt som matkvalitet och antalet barn  
är bra om föräldrar är med och påverkar för att förhindra besparingar.  
Vill inte vara med och påverka den pedagogiska verksamheten för den  
fungerar bra. Stort förtroende för pedagogerna, ifall det inte fungerat bra hade  
jag velat vara med och påverka. 

  

Detta citat visar att om föräldrarna är nöjda vill de inte vara med att påverka men om något 
inte fungerar som det skall vill de kunna påverka detta. 

I figur 5 visas i vilken utsträckning vårdnadshavare anser sig ha möjlighet att påverka i 
förskolans verksamhet. 

Figur 5: Vårdnadshavarnas svar gällande i vilken utsträckning de anser sig ha möjlighet 
att påverka verksamheten i förskolan: 

Påverkan  Mycket  Relativt mycket Inte så mycket Inte alls 

Antal vårdnadshavare 
n=29 

 

 

2 

 

17 

 

10 

 

0 

 

Tabellen åskådliggör att det inte är någon vårdnadshavare som inte anser sig kunna påverka 
någonting i verksamheten. Nästan två tredjedelar (19 av 29) anser sig ha möjlighet att påverka 
mycket eller relativt mycket. En tredje del (10 av 29) anser sig inte kunna påverka så mycket i 
verksamheten. 

I tabellen i figur 6 visas om vårdnadshavarna fått information gällande deras möjligheter att 
påverka i verksamheten. 

Figur 6: Vårdnadshavares svar på om de har fått information gällande deras möjlighet 
att påverka i förskolans verksamhet eller ej. 

Information Ja  Nej Vet inte 

Antal 
vårdnadshavare 
n=32 

18 6 8 

 

Tabellen visar att mer än hälften (18 av 32) av vårdnadshavarna har fått information om deras 
möjlighet att påverka i verksamheten. Vidare var det också 8 av 32 vårdnadshavare som inte 
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kom ihåg om de fått information kring detta eller inte och endast 6 av 32 som inte fått någon 
information alls. 

Pedagogers upplevelser kring föräldrars påverkan i verksamheten. 
Här följer resultatet av pedagogers upplevelser kring vårdnadshavares intresse av att påverka 
olika aspekter av verksamheten som: vardagssituationer, pedagogiska aktiviteter, 
utomhusmiljö och organisation. Svarsalternativen på denna fråga var ”ja flera har”, ”ja några 
har” och ”nej ingen har” visat intresse av att påverka. Här lägger vi samman alla de som har 
svarat ”ja flera har” och ”ja några har” i en grupp och väljer att visa endast de svaren i 
staplarna. 

I figur 7 visas pedagogernas upplevelse kring vårdnadshavares intresse av att påverka 
gällande barnens sovtid, matkvalitén och om barnen måste äta upp all mat. 

Figur 7: Vardagssituationer: Antalet pedagoger som upplever att vårdnadshavare visat 
intresse av att påverka. 

 

I svaret går det att utläsa att nästan hälften av pedagogerna anser att vårdnadshavare har visat 
intresse av att påverka barnens matsituationer som att de äter upp all mat (10 av 25) och 
matkvalitén (11 av 26). Däremot framkom det att flertalet pedagoger upplever att 
vårdnadshavarna vill vara med att påverka barnens sovtid (23 av 25). 
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Diagrammet i figur 8 visar vad pedagogerna svarat på om föräldrar visat intresse av att 
påverka olika aktiviteter på förskolan, som estetisk verksamhet, fri lek, matematik och läs och 
skriv och språkstimulerande aktiviteter.  

Figur 8: Pedagogiska aktiviteter: Antalet pedagoger som upplever att vårdnadshavare 
visat intresse av att påverka. 

 

Resultatet visar att lite mer än hälften av pedagogerna (14 av 25) har upplevt att 
vårdnadshavarna velat vara med och påverka läs och skriv aktiviteter. När det gäller den 
estetiska verksamheten är det lite mindre än hälften (11 av 26) av pedagogerna som upplevt 
att vårdnadshavarna visat intresse av att påverka. Däremot går det att se att pedagogerna 
erfarit ett mindre intresse från vårdnadshavarnas sida att påverka verksamheter som 
matematik (8 av 26) och fri lek (3 av 26). En pedagog uttryckte sig på följande sätt i de öppna 
frågorna i enkäten:  

 

Vi sänder ut månadsblad via mail till alla föräldrar med information om  
vår verksamhet, vad vi gör och varför vi gör det. Våra utv. mål har också  
presenterats. Vi känner att vi inte får så mycket respons på just det som rör  
verksamheten. Föräldrar vill veta vad barnen har gjort under dagen och om  
allt varit bra. 
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I figur 9 visas hur pedagogerna har svarat på om de tycker att föräldrarna visat intresse av att 
påverka utomhusmiljön, utifrån gårdens säkerhet, gårdens leksaker och den tid som barnen 
vistas utomhus. 

Figur 9: Utomhusmiljön: Antalet pedagoger som upplever att vårdnadshavare visat 
intresse av att påverka. 

 

I diagrammet går det att utläsa att majoriteten av pedagogerna upplevt att vårdnadshavarna 
visat intresse av att påverka gårdens säkerhet (20 av 26). Även går det att se att flertalet (17 av 
26) av pedagogerna upplevt att vårdnadshavarna visat intresse av att påverka den tid som 
barnen vistas utomhus. Däremot är det en liten andel av pedagogerna som upplever att 
vårdnadshavare vill vara med att påverka gårdens leksaker (9 av 26). Det vi ser här är att 
säkerhet och tid som barnen vistas utomhus är en viktig aspekt för föräldrarna.  

I figur 10 visas svaret på frågan om vårdnadshavare vill vara med att påverka organisatoriska 
frågor som antalet barn som finns på förskolan, vilka pedagoger som anställs och antalet 
anställda på förskolan.  

Figur 10: Organisation: Antalet pedagoger som upplever att vårdnadshavare visat 
intresse av att påverka. 
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Resultatet visar här att flertalet pedagoger inte upplevt att vårdnadshavarna visat intresse av 
att påverka de organisatoriska frågorna. Det som de ändå har visat mest intresse av att påverka 
är antalet barn på förskola där 11 av 26 pedagoger upplevt att vårdnadshavarna velat påverka. 
Däremot är det inte många pedagoger som upplevt att vårdnadshavare visat intresse av att 
påverka vilka pedagoger som anställs (4 av 26) och antalet anställda pedagoger (5 av 26). En 
av vårdnadshavarna uttryckte sig att det är bra att vara med och påverka politiska/ekonomiska 
frågor som antalet barn och matkvalitén för att det inte skall ske några besparingar på 
förskolan. 

I figur 11 visas i vilken utsträckning pedagogerna anser att vårdnadshavarna skall vara med 
och påverka verksamheten på förskolan. 

Figur 11: Pedagogernas svar gällande i vilken utsträckning de anser att 
vårdnadshavarna skall vara med att påverka i verksamheten generellt: 

Påverkan Mycket Relativt mycket Inte så mycket Inte alls
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Det visade sig att mer än hälften (14 av 25) av pedagogerna tycker att vårdnadshavare skall 
vara med att påverka mycket eller relativt mycket i verksamheten. Endast 1 av 25 ville inte att 
föräldrarna skulle vara med att påverka alls. Vidare var det 10 av 25 som inte tyckte 
vårdnadshavarna skulle vara med att påverka så mycket. 

Nedan i figur 12 visas om pedagogerna har gett information till vårdnadshavarna gällande 
deras rätt att påverka verksamheten på förskolan. 

Figur 12: Pedagogers svar på om de har gett ut information gällande vårdnadshavares 
möjlighet att påverka i förskolans verksamhet eller ej. 
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Tabellen visar på att mer än hälften (14 av 22) av pedagogerna har svarat att de gett ut 
information till vårdnadshavare gällande deras rätt att påverka i förskolan. Vidare är det 8 av 
22 som inte har gett ut någon information gällande detta. 

Sammanfattning 
Föräldrarna i studien vill ha mest inflytande över vardagliga bestyr såsom vila och matkvalitet 
och även säkerheten. Mer än hälften av föräldrarna anser sig kunna påverka olika delar i 
verksamheten på förskolan och det är också mer än hälften av pedagogerna som anser att 
föräldrar skall få vara med att påverka verksamheten i förskolan. Gällande pedagogernas 
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upplevelser av vad föräldrarna mestadels vill kunna påverka visade resultatet på barnens 
sovtid och gårdens säkerhet. När det gäller informationen kring föräldrars rätt till att påverka 
förskolans verksamhet visade resultatet på att mer än hälften av både pedagoger och föräldrar 
har gett respektive fått denna information.  

Diskussion 
Nedan följer metoddiskussionen där metodvalet problematiseras. Vidare fortsätter stycket 
med resultatdiskussion där bakgrund, resultat och skribenternas synpunkter vävs samman. 
Slutligen resonerar vi angående fortsatt forskning inom området. 

Metoddiskussion 
I genomförandet av rapporten använde vi oss av enkäter eftersom vi ville nå ut till många 
pedagoger och föräldrar på relativt kort tid. Björkdal Ordell (2007) pekar också på en annan 
fördel vilken är att respondenterna är anonyma i enkäter och tanken var med det att svaren 
skulle bli mer ärliga.  Vi är efter mycket arbete nöjda med valet av metod då vi tror att om 
valet hade varit intervju skulle risken varit att både föräldrar och pedagoger svarat utefter vad 
de tror är det rätta istället för hur de upplever situationen i fråga. Det tog dock mycket längre 
tid än beräknat att utforma enkäterna eftersom det är viktigt att frågorna blir rätt formulerade 
så att de inte kan misstolkas vilket var svårare än vi trodde. Vid pilotstudien som gjordes 
framkom endast ett fåtal misstolkningar som ändrades på direkten. Som självkritik kan 
nämnas att det trots mycket arbete med enkäterna samt en pilotstudie visade sig vid analysen 
att det hade kunnat tillkomma ett par svarsalternativ vid någon fråga på varje enkät. Det som 
missades var alternativ på en fråga på båda enkäterna om traditioner och drop in kaffe.  

Bortfallet blev relativt stort då det gäller vårdnadshavare. Detta fanns med i tankarna vid 
utdelningen så därför delades det ut 85 stycken. Flising, Fredriksson och Lund (1996) tar upp 
att föräldrar idag har mycket omkring sig hela tiden. De har även höga krav på att engagera 
sig i allt som rör deras barn. Därför tror vi att en faktor till detta bortfall var just detta och att 
föräldrarna på grund av alla dessa förväntningar ofta är stressade då de hämtar sina barn. Att 
fylla i en enkät är inte prioritet nummer ett utan den blir liggande och i många fall också 
bortglömd. Studien utfördes dessutom i december vilken är en hektisk månad i sig med 
julbestyr och allt därtill. Vi fick trots detta in tillräckligt många för att kunna använda dem i 
studien. När det gäller pedagogenkäten fick vi tillbaka de flesta vilket också var med i 
beräkningen då detta är ett ämne som dagligen påverkar deras yrkesroll. 

Resultatdiskussion  
I resultatet visas att det är vissa områden på förskolan som föräldrar är mer benägna att vilja 
ha inflytande över än andra. Dessa områden är i vissa fall också de som pedagogerna upplever 
att föräldrarna vill ha inflytande över men i andra fall går meningarna isär. Nedan diskuteras 
de olika områdena vi undersökt. 

Vadagssituationer   
 I vår studie går det att se att föräldrarna vill kunna påverka vardagssituationer såsom barnens 
sovtid och matkvalitet på förskolan (figur 1). Ivarsson Janssons (2001) studie visar också på 
att det är vissa områden som föräldrar vill ha mer inflytande i än andra som till exempel 
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maten, samlingar, utflykter, och utevistelse. Anledningen till att föräldrar svarat att de vill 
vara med och påverka vardagshändelserna som sker på förskolan kan vara att dessa har en 
direkt påverkan på situationen hemma. Har till exempel barnet inte fått den vilan det behöver 
eller ätit ordentligt med mat märks detta hemma på kvällen. Det här går att koppla samman 
med Bronfenbrenners (1979) tankar om de olika närmiljöerna och dess påverkan av varandra, 
därför är samarbetet viktigt för barnet. De situationer och rutiner som föräldrar känner igen 
från hemmiljön är det som verkar ligga närmast tillhands att vilja påverka i förskolan också. 
Pedagogerna upplever dock att föräldrarna mestadels visar intresse av att påverka 
vardagssituationer så som barnens sovtid (23 av 25) som visas i figur 7.  

Pedagogiska aktiviteter 
Det var inte många av föräldrarna som ville ha något inflytande över aktiviteter som läs- och 
skriv- och språkutveckling (1 av 29), matematik (2 av 29), fri lek (4 av 29) och estetisk 
verksamhet (4 av 30) (figur 2). Vår tolkning här kan vara att föräldrarna är nöjda med den 
pedagogiska verksamheten på förskolan där ett par av föräldrarna har uttryckt att det fungerar 
bra på förskolan. De menar vidare att om det är något som inte fungerar vill de kunna vara 
med att påverka, vilket visas i citatet under figur 4. Vår undran är om ett bra samarbetssätt 
måste finnas inom alla områden eller är det viktigare att hitta de områden av verksamheten 
föräldrar känner att de vill och kan samarbeta kring? Det är ju faktiskt så att utbildade 
pedagoger sitter inne med en hel del kunskap gällande det pedagogiska arbetet. Föräldrarna 
kanske nöjer sig med att veta vad som händer innanför dörrarna på förskolan och så länge det 
verkar bra vill föräldrarna inte blanda sig i. När det gäller pedagogernas upplevelser om vad 
föräldrarna vill vara med att påverka (figur 8) stämmer det överens med aktiviteter som 
matematik (8 av 26) och fri lek (3 av 26). Däremot har pedagogerna upplevelsen av att vissa 
av föräldrarna faktiskt visat intresse av att påverka estetisk verksamhet (11 av 26) och läs och 
skrivaktiviteter (14 av 25). Att svaren inom områden som läs och skriv och estetisk 
verksamhet skiljer sig åt mellan pedagoger och föräldrar en aning kan bero på att vi på en del 
förskolor endast delat ut enkäter till pedagoger. En öppenhet och tydlighet är dock alltid viktig 
då det enligt Arnold et al. (2008) finns ett samband mellan föräldrasamverkan och barns tidiga 
läs- och skrivinlärning. Finns en god dialog där pedagogerna kontinuerligt redogör för 
föräldrarna om verksamhetens mål och arbetssätt kan ett samarbete skapas där barnen gynnas 
genom att de olika närmiljöerna binds samman (Bronfenbrenner 1979).   

Utomhusmiljön  
På frågan i vår studie angående utemiljön svarade så många som 23 av 28 föräldrar att de vill 
kunna påverka gårdens säkerhet (figur 3). Det stämmer överens med pedagogernas 
upplevelser kring detta då 20 av 26 pedagoger har varit med om att föräldrar visat intresse av 
att påverka säkerheten på gården (figur 11). Här kan vi likt vardagshändelserna se att det som 
ligger närmast föräldrarna är barnens primära behov som mat, sömn och överlevnad och 
därmed vill de kunna påverka säkerheten. Att pedagogerna inser att detta är en viktig aspekt 
för föräldrarna skapar en bra relation mellan de olika närmiljöerna och skapar trygghet för 
både barn och föräldrar (Bronfenbrenner 1979)  
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Organisation 
Ett annat prioriterat område är barngruppens storlek där 21 av 30 föräldrar vill vara med och 
påverka (figur 4). Sandberg och Vuorinen (2007) har även kommit fram till att några föräldrar 
vill vara med och påverka de organisatoriska frågorna som barngruppens storlek. Här har 
också en förälder i vår studie som visas under figur 4 uttryckt att det är bra om de är med att 
påverka frågor som gruppens storlek för att förhindra besparingar. Att denna aspekt är viktig 
för föräldrarna tror vi beror på att de vill att deras barn skall synas och inte bara bli en i 
mängden. De vill att pedagogerna har tid att ge deras barn den uppmärksamhet de behöver. 
Pedagogernas upplevelser kring föräldrarnas intresse av att påverka de organisatoriska 
frågorna är att de helst vill kunna påverka antalet barn på förskolan (figur 10). Sandberg och 
Vuorinens (2007) studie visar också på att det finns olika områden som pedagoger tycker är 
mer lämpade för föräldrar att ha inflytande i än andra. Deras studie visade på att pedagogerna 
inte anser att föräldrarna bör ha inflytande över frågor som ekonomi och personal.   

Information om påverkansmöjligheter 
Av resultatet kan utläsas att fler än hälften av både pedagogerna (14 av 22) (figur 12) och 
föräldrarna (18 av 32) (figur 6) svarat att de hade informerat respektive fått information 
angående möjligheten att påverka. Vidare visas i figur 6 att 8 av 32 föräldrar inte visste om de 
fått denna information eller inte. Här går det att se att många föräldrar ändå har fått 
information gällande deras möjligheter till påverkan i verksamheten. De som i 
undersökningen svarat att de inte vet kan möjligen ha fått informationen men lagt den åt sidan 
eller missat på grund av olika anledningar. Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö98) skall 
pedagogerna informera om innehållet i läroplanen och vad strävansmålen är för att föräldrarna 
skall kunna påverka verksamheten. 

Möjlighet till påverkan 
Av resultatet framkommer att mer än hälften (19 av 29) av föräldrarna anser sig ha stor eller 
relativt stor möjlighet att påverka olika aspekter i verksamheten (figur 5). Av Sheridans 
(2008) studie framgick att när det handlar om föräldrarnas påverkansmöjligheter, information 
och delaktighet är endast ett fåtal missnöjda, de flesta är nöjda eller mycket nöjda med dessa 
delar i förskolorna. Ett par av föräldrarna har i vår enkät skrivit under övriga kommentarer att 
det fungerar bra på förskolan. Vidare framkom det att om det är något som inte fungerar vill 
de kunna vara med att påverka. Då stämmer detta överens med vad Andersson (2004) har sett 
genom sin studie att föräldrarnas främsta prioritet är att miljön på förskolan är lugn och trygg 
för barnen. 

Det framkom vidare att det också är mer än hälften (14 av 25) av pedagogerna som vill att 
föräldrarna skall vara med att påverka mycket eller relativt mycket (figur 11). Detta stämmer 
väl överens med Ivarsson Janssons (2001) studie där de flesta pedagoger vill att föräldrar skall 
ha ett visst inflytande medan andra visade en rädsla över att föräldrarna helt tar över om för 
mycket inflytande ges till dem. Några pedagoger beskriver i vår studie att de ger kontinuerlig 
information till föräldrarna om vad de gör på förskolan och varför men känner att de inte får 
mycket respons angående detta. Dock upplever de att föräldrarna vill veta vad barnen har 
gjort under dagen och om det har varit bra. Detta tolkar vi som att föräldrarna är nöjda med 
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den pedagogiska verksamheten och därmed litar på pedagogerna. Enligt Skolverket (2005) är 
det pedagogernas ansvar att hitta bra samarbetsvägar.  

Didaktiska konsekvenser 
Utifrån vår studie och andras rapporter vi tagit del av inser vi vikten av att det finns ett bra 
samarbete med föräldrarna. Att skapa positiva möten med föräldrarna är viktigt då detta 
gynnar barnen, ett positivt samarbete mellan lärare och föräldrar leder till att barnen känner 
sig trygga och när de upplever den tryggheten så kan de utvecklas. Ett positivt möte skapas då 
vi alla kan lyssna på varandra, ha förståelse för varandras tankar och idéer. 

Det gäller att klart och tydligt visa verksamheten för föräldrarna och beskriva vad det är som 
händer på förskolan och vad barnen lär sig. Detta för att föräldrarna skall kunna vara med och 
påverka och våga ställa frågor som vad och varför. Lärarna skall kunna ta emot åsikter och 
kunna lyssna aktivt på vad föräldrarna har att säga. Föräldrarna skall alltid känna sig 
välkomna att hälsa på och dörrarna skall stå öppna för dem.  

Vi måste arbeta efter att föräldrarna kan lita på oss och att vi på bästa sätt tar hand om och 
utvecklar deras barn till små egna individer. Föräldrarna är de som bäst känner sina barn och 
utefter detta måste vi tillsammans arbeta för att få barnen och föräldrarna att känna trygghet. 

Föräldrarna bör vara med att påverka i verksamheten för att det kan ske en förändring. 
Särskilt gäller detta organisatoriska frågor som barngruppens storlek antalet anställda 
pedagoger. Det ger större tyngd då det kommer ifrån föräldrarna själva. Därför är det bra att 
bilda ett föräldraråd som tillsammans med pedagoger kan diskutera sådana saker. Här går det 
också att ta upp förändringar som kommer att ske på förskolorna. Även föräldramöten och 
utvecklingssamtal är en bra samarbetsform då det är här möten med föräldrarna sker. Fast 
dessa möten måste ske på ett lockande och ett positivt sätt där verksamheten visas upp. 

Då föräldrar enligt vår studie och andras verkar ha ett stort förtroende för att pedagoger sköter 
de pedagogiska aktiviteterna bra, är det viktigt att pedagogerna har en bra utbildning och god 
kunskap om barns utveckling och lärande. Det måste också finnas en god relation där 
pedagoger och föräldrar visar respekt för varandra och tar del av varandras tankar och åsikter 
så att de olika närmiljöerna förenas (Bronfenbrenner 1979) och för att möjliggöra detta måste 
föräldrarna hela tiden få vetskap om vad som görs i förskolan och varför.  

Fortsatt forskning 
En fördjupning i ämnet skulle vara intressant. Att då studera samarbetet närmare på en 
förskola där både pedagoger och föräldrar är nöjda eller missnöjda. Hur ser egentligen ett bra 
respektive ett dåligt samarbete ut? Vad finns det för skillnader?  Några situationer vi inte haft 
möjlighet att undersöka men som ändå har stor betydelse för att ha en god relation är 
inskolning, utvecklingssamtal eller tamburkontakt. Det som också skulle vara intressant att 
titta närmare på är hur verksamhetens olika inslag förmedlas till föräldrarna. Används 
dokumentation som ett redskap i kontakten med föräldrar? 
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Tack 
Vi vill passa på att varmt tacka alla föräldrar och pedagoger som svarat på enkäten, utan er 
hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. Även ett stort tack till vår handledare Mary 
Larner vars positiva inställning och stöd varit helt ovärderlig. Självklart riktas även ett 
jättetack till våra familjer för all förståelse.  
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Bilagor 

1 Enkät till pedagoger 

Enkät till pedagoger 
Ringa in det svarsalternativ som passar bäst. Svara utifrån de föräldrar och barn som finns på den 
avdelning där enkäten delats ut. 

1. Min utbildning      Förskollärare/Lärare i förskolan              Barnskötare 
        Annat________________________________________________ 

2. Antal år jag arbetat inom förskolan                   Färre än 10 år   10‐20 år  Fler än 20 år 

3. På min avdelning finns det barn i åldrarna  0‐3år  3‐6år  0‐6år   
        Annat____________________________________   
      

4. Hur viktigt är det för dig att föräldrarna är med och påverkar olika delar i 
verksamheten? 

Mycket viktigt      Viktigt  Inte så viktigt      Inte viktigt alls 
 

Föräldrars intresse av att påverka i olika situationer: 

5. Vardagssituationer: 

a. Hur länge barnen skall sova på vilan? 

Föräldrar har visat intresse för att påverka              Ja, flera har                 Ja, någon har  Nej, ingen 
   
 
Om ja på föregående fråga, vad hände?   Det blev ändring          Ingen ändring men bra diskussion      Ingen ändring                      

Annat _________________________________________________ 

 

b. Vilken kvalitet på maten som serveras? 

Föräldrar har visat intresse för att påverka            Ja, flera har                 Ja, någon har  Nej, ingen  
 
Om ja på föregående fråga, vad hände?  Det blev ändring          Ingen ändring men bra diskussion      Ingen ändring                       

Annat _________________________________________________ 

 

c. Om barnen skall äta upp all mat eller inte? 
 
Föräldrar har visat intresse för att påverka           Ja, flera har                 Ja, någon har  Nej, ingen  
 
Om ja på föregående fråga, vad hände?  Det blev ändring          Ingen ändring men bra diskussion      Ingen ändring                       

Annat _________________________________________________ 
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6. Olika aktiviteter: 

a. Hur ofta barnen har estetisk verksamhet (sjunga, måla, skapa och drama)? 

Föräldrar har visat intresse för att påverka           Ja, flera har                 Ja, någon har  Nej, ingen  
 
Om ja på föregående fråga, vad hände?  Det blev ändring          Ingen ändring men bra diskussion      Ingen ändring                       

Annat _________________________________________________ 

 

b. Hur ofta barnen har fri lek på förskolan? 

Föräldrar har visat intresse för att påverka           Ja, flera har                 Ja, någon har  Nej, ingen  
 
Om ja på föregående fråga, vad hände?  Det blev ändring          Ingen ändring men bra diskussion      Ingen ändring                       

Annat _________________________________________________ 

 
c. Hur mycket vi pedagoger arbetar med matematik? 
 
Föräldrar har visat intresse för att påverka           Ja, flera har                 Ja, någon har  Nej, ingen  
 
Om ja på föregående fråga, vad hände?  Det blev ändring          Ingen ändring men bra diskussion      Ingen ändring                       

Annat _________________________________________________ 

 

d. Hur mycket vi pedagoger arbetar med läs‐ och skrivinlärning och språkutveckling? 

Föräldrar har visat intresse för att påverka           Ja, flera har                 Ja, någon har  Nej, ingen  
 
Om ja på föregående fråga, vad hände?  Det blev ändring          Ingen ändring men bra diskussion      Ingen ändring                       

Annat _________________________________________________ 

 

7. Utomhusmiljö: 

a. Hur mycket barnen vistas utomhus? 

Föräldrar har visat intresse för att påverka           Ja, flera har                 Ja, någon har  Nej, ingen  
 
Om ja på föregående fråga, vad hände?  Det blev ändring          Ingen ändring men bra diskussion      Ingen ändring                       

Annat _________________________________________________ 

 

b. Gårdens säkerhet (stänga grindar, staketet runt gården, farligt lekmaterial)? 

Föräldrar har visat intresse för att påverka           Ja, flera har                 Ja, någon har    Nej, ingen  
 
Om ja på föregående fråga, vad hände?  Det blev ändring          Ingen ändring men bra diskussion      Ingen ändring                       

Annat _________________________________________________ 
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c. Gårdens leksaker? 

Föräldrar har visat intresse för att påverka           Ja, flera har                 Ja, någon har  Nej, ingen  
 
Om ja på föregående fråga, vad hände?  Det blev ändring          Ingen ändring men bra diskussion      Ingen ändring                       

Annat _________________________________________________ 

   

8. Inomhusmiljön: 

a. Säkerhet (fönsterspärrar, grindar, farligt lekmaterial, trappor)? 

Föräldrar har visat intresse för att påverka           Ja, flera har                 Ja, någon har  Nej, ingen  
 
Om ja på föregående fråga, vad hände?  Det blev ändring          Ingen ändring men bra diskussion      Ingen ändring                       

Annat _________________________________________________ 

b. Inköp av lekmaterial? 

Föräldrar har visat intresse för att påverka           Ja, flera har                 Ja, någon har  Nej, ingen  
 
Om ja på föregående fråga, vad hände?          Det blev ändring          Ingen ändring men bra diskussion      Ingen ändring  
                                                                                         Annat_________________________________________________                                   

 

9. Organisatoriska frågor: 

a. Antalet anställda pedagoger? 

Föräldrar har visat intresse för att påverka          Ja, flera har                 Ja, någon har  Nej, ingen  
 
Om ja på föregående fråga, vad hände?         Det blev ändring          Ingen ändring men bra diskussion    Ingen ändring                          
             Annat_________________________________________________

   

b. Vilka pedagoger som anställs? 
Föräldrar har visat intresse för att påverka           Ja, flera har                 Ja, någon har  Nej, ingen  
 
Om ja på föregående fråga, vad hände?          Det blev ändring          Ingen ändring men bra diskussion      Ingen ändring                       
              Annat_________________________________________________ 

c. Antal barn på förskolan? 
Föräldrar har visat intresse för att påverka          Ja, flera har                 Ja, någon har  Nej, ingen  
 
Om ja på föregående fråga, vad hände?          Det blev ändring          Ingen ändring men bra diskussion      Ingen ändring                       
              Annat_________________________________________________ 
 

d. Mål för verksamheten? 
Föräldrar har visat intresse för att påverka          Ja, flera har                 Ja, någon har  Nej, ingen  

 
Om ja på föregående fråga, vad hände?          Det blev ändring          Ingen ändring men bra diskussion      Ingen ändring                       
              Annat_________________________________________________ 
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10. I vilken utsträckning anser du att föräldrarna skall vara med att påverka i 
verksamheten? 

Mycket                Relativt mycket              Inte så mycket               Inte alls 

11. I vilken utsträckning anser du dig ta tillvara på föräldrarnas idéer? 

                    Mycket                Relativt mycket              Inte så mycket               Inte alls 

12. När lämnar du ut information om läroplanen till föräldrarna? 

Vid inskolning      Vid föräldramöte           Vid utvecklingssamtal          Lämnar inte ut           
Annat_______________________________ 

13. Informerar du föräldrarna om deras möjlighet att påverka verksamheten?   

                Ja, det gör jag                   Inte jag men andra gör det                 Nej          
                     Annat_____________________________________ 
 

14. Jag vill att föräldrarna är med under en dag på förskolan. 

                      Instämmer helt                    Instämmer delvis                         Instämmer inte alls                  Ingen uppfattning 

15. Inför varje termin ber vi om föräldrarnas idéer kring den pedagogiska 
verksamheten.  

                  Instämmer helt                    Instämmer delvis  Instämmer inte alls                  Ingen uppfattning 

16. Vi bjuder in barnens vårdnadshavare till. 

Du kan ringa in fler alternativ  

        Fixardagar                            Att följa med på våra utflykter                          Att vara med en dag på förskolan 
                     Annat____________________________________________________________________ 

 

17. Andra funderingar/tankar kring samverkan mellan föräldrar och pedagoger: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Var vänlig lämna din ifyllda enkät i lådan som finns i hallen märkt med ”ENKÄTSVAR” senast 

onsdagen den 2dec 2009 

Tack så mycket för din medverkan! 

Jenni Bengtsson, Marie Hemström‐Carling och Åsa Dahlin 
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2 Enkät till vårdnadshavare 

Enkät till vårdnadshavare 
Svara utifrån det barn du har på den avdelning där enkäten delats ut. Ringa in det svarsalternativ som 
passar bäst, ringa bara in ett svarsalternativ. 

1. Jag är       Kvinna   Man  Båda vårdnadshavarna 

2. Mitt barn är       Upp till 3 år    4 ‐6 år 
3. Har du haft barn tidigare i förskolan  Ja     Nej 

 

4. I vilken utsträckning anser du dig ha möjlighet att påverka olika delar i verksamheten? 
 
Mycket       Rätt så mycket   Inte så mycket    Inte alls 

 

5. Vardagssituationer: 
a. Hur länge mitt barn skall sova?     

Jag vill vara med och påverka  Ja  Nej/Pedagogernas uppgift  Vet inte 
Jag får vara med och påverka   Ja   Nej    Vet inte 
Jag har försökt påverka    Ja   Nej 
Om du har försökt, hur gick det?  Blev ändring  Blev en bra diskussion  Blev ingen ändring 

 

b. Vilken kvalitet det är på maten som serveras? 

Jag vill vara med och påverka  Ja  Nej/Pedagogernas uppgift  Vet inte 
Jag får vara med och påverka   Ja   Nej    Vet inte 
Jag har försökt påverka    Ja   Nej 
Om du har försökt, hur gick det?  Blev ändring  Blev en bra diskussion  Blev ingen ändring 

 

c. Om barnen skall äta upp all mat eller inte? 

Jag vill vara med och påverka  Ja  Nej/Pedagogernas uppgift  Vet inte 
Jag får vara med och påverka   Ja   Nej    Vet inte 
Jag har försökt påverka    Ja   Nej 
Om du har försökt, hur gick det?  Blev ändring  Blev en bra diskussion  Blev ingen ändring 

6. Olika aktiviteter: 
a. Hur ofta barnen har estetisk verksamhet (sjunga, måla, skapa och drama)? 

Jag vill vara med och påverka  Ja  Nej/Pedagogernas uppgift  Vet inte 
Jag får vara med och påverka   Ja   Nej    Vet inte 
Jag har försökt påverka    Ja   Nej 
Om du har försökt, hur gick det?  Blev ändring  Blev en bra diskussion  Blev ingen ändring 
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b. Hur ofta barnen har fri lek på förskolan? 

Jag vill vara med och påverka  Ja  Nej/Pedagogernas uppgift  Vet inte 
Jag får vara med och påverka   Ja   Nej    Vet inte 
Jag har försökt påverka    Ja   Nej 
Om du har försökt, hur gick det?  Blev ändring  Blev en bra diskussion  Blev ingen ändring 

 

c. Hur mycket barnen arbetar med matematik? 

Jag vill vara med och påverka  Ja  Nej/Pedagogernas uppgift  Vet inte 
Jag får vara med och påverka   Ja   Nej    Vet inte 
Jag har försökt påverka    Ja   Nej 
Om du har försökt, hur gick det?  Blev ändring  Blev en bra diskussion  Blev ingen ändring 

 

d. Hur mycket barnen arbetar med läs‐ och skrivinlärning och språkutveckling? 

Jag vill vara med och påverka  Ja  Nej/Pedagogernas uppgift  Vet inte 
Jag får vara med och påverka   Ja   Nej    Vet inte 
Jag har försökt påverka    Ja   Nej 
Om du har försökt, hur gick det?  Blev ändring  Blev en bra diskussion  Blev ingen ändring 

7. Utomhusmiljö: 
a. Hur mycket barnen vistas utomhus? 

Jag vill vara med och påverka  Ja  Nej/Pedagogernas uppgift  Vet inte 
Jag får vara med och påverka   Ja   Nej    Vet inte 
Jag har försökt påverka    Ja   Nej 
Om du har försökt, hur gick det?  Blev ändring  Blev en bra diskussion  Blev ingen ändring 

       

b. Gårdens säkerhet (stänga grindar, staketet runt gården, farligt lekmaterial)? 

Jag vill vara med och påverka  Ja  Nej/Pedagogernas uppgift  Vet inte 
Jag får vara med och påverka   Ja   Nej    Vet inte 
Jag har försökt påverka    Ja   Nej 
Om du har försökt, hur gick det?  Blev ändring  Blev en bra diskussion  Blev ingen ändring 

 

c. Gårdens leksaker?  

Jag vill vara med och påverka  Ja  Nej/Pedagogernas uppgift  Vet inte 
Jag får vara med och påverka   Ja   Nej    Vet inte 
Jag har försökt påverka    Ja   Nej 
Om du har försökt, hur gick det?  Blev ändring  Blev en bra diskussion  Blev ingen ändring 
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8. Inomhusmiljön: 
a. Säkerhet (fönsterspärrar, grindar, farligt lekmaterial, trappor)? 

Jag vill vara med och påverka  Ja  Nej/Pedagogernas uppgift  Vet inte 
Jag får vara med och påverka   Ja   Nej    Vet inte 
Jag har försökt påverka    Ja   Nej 
Om du har försökt, hur gick det?  Blev ändring  Blev en bra diskussion  Blev ingen ändring 

       

b. Lekmaterial som finns för barnen? 

Jag vill vara med och påverka  Ja  Nej/Pedagogernas uppgift  Vet inte 
Jag får vara med och påverka   Ja   Nej    Vet inte 
Jag har försökt påverka    Ja   Nej 
Om du har försökt, hur gick det?  Blev ändring  Blev en bra diskussion  Blev ingen ändring 

9. Organisatoriska frågor: 
a. Antalet anställda pedagoger? 

Jag vill vara med och påverka  Ja  Nej    Vet inte 
Jag får vara med och påverka   Ja   Nej    Vet inte 
Jag har försökt påverka    Ja   Nej 
Om du har försökt, hur gick det?  Blev ändring  Blev en bra diskussion  Blev ingen ändring 

              

b. Vilka pedagoger som anställs? 

Jag vill vara med och påverka  Ja  Nej    Vet inte 
Jag får vara med och påverka   Ja   Nej    Vet inte 
Jag har försökt påverka    Ja   Nej 
Om du har försökt, hur gick det?  Blev ändring  Blev en bra diskussion  Blev ingen ändring 

         

c. Antal barn på förskolan? 

Jag vill vara med och påverka  Ja  Nej    Vet inte 
Jag får vara med och påverka   Ja   Nej    Vet inte 
Jag har försökt påverka    Ja   Nej 
Om du har försökt, hur gick det?  Blev ändring  Blev en bra diskussion  Blev ingen ändring 

 

10. Vid vilka tillfällen under terminens gång har du haft kontakt med pedagogerna? 
Du kan ringa in flera alternativ 

Hämtning/Lämning  Antal gånger per vecka_________________ 

Utvecklingssamtal   Föräldramöte    Drop in kaffe    E‐post 

Annat_____________________________________________________________________________ 
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11. Har du blivit inbjuden att vara med vid:  
Du kan ringa in flera alternativ  

Fixardagar    Att följa med på våra utflykter    Att vara med en dag på förskolan   
Jag har inte blivit inbjuden alls 
Annat____________________________________________________________________ 

 
Om du inte har blivit inbjuden: Skulle du vilja bli det  Ja  Nej 
Om du har blivit inbjuden: Var du i så fall med?   Ja  Nej 
Om du har blivit inbjuden men inte var med: varför?  Tidsbrist  Jag ville inte  Annat 

 

12. Har du fått information om att det finns en läroplan för förskolan? 
                           

Ja    Nej    Vet inte 
 

13. Har du fått information om att du enligt läroplanen har möjlighet att påverka i förskolan? 
    

Ja    Nej    Vet inte 

14. Var/När har du fått informationen om läroplanen? 
Du kan ringa in flera alternativ  

 
Vid inskolning  På föräldramöte    Vid utvecklingssamtal 
Via media    Eget initiativ    På anslagstavlan 
Annat________________________________________________________ 

 

15.  Jag känner till förskolans mål för verksamheten. 
 
Instämmer helt  Instämmer delvis                     Varken eller  Inte alls 

 

16. Övriga tankar/funderingar kring samarbetet mellan föräldrar och pedagoger. 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Lämna enkätsvaren i lådan som står i hallen på förskolan, märkt ”ENKÄTSVAR”, senast  
onsdagen den 2 dec 2009.   

Tack så mycket för din medverkan! 

Jenni Bengtsson, Marie Hemström‐Carling och Åsa Dahlin 
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3 Missivbrev 
Högskolan i Borås 
Institutionen för pedagogik   
2009-11-24 
En studie kring föräldrasamverkan i förskolan 

Som studerande på Högskolan i Borås genomför vi just nu en studie för vårt examensarbete. 
Vi läser vår sista termin på lärarlinjen med inriktning mot förskolan. 

Undersökningen gäller hur pedagoger och föräldrar ser på föräldrasamverkan i förskolan. Vi 
är intresserade av detta för att vi tycker att det är viktigt att det finns en bra kontakt mellan 
pedagoger och föräldrar. Vi lämnar ut enkäter om detta ämne till ett stort antal föräldrar och 
pedagoger i olika förskolor. Vi följer vetenskapsrådets etiska principer och därmed kommer 
allt material behandlas anonymt och inga namn på er eller er förskola kommer att publiceras. 
Det är frivilligt att delta i undersökningen men för att få ett så bra resultat som möjligt är det 
angeläget för oss att få veta vad just du tycker.  

Du kan lämna din ifyllda enkät i det bifogade kuvertet som du lägger i den förslutna lådan i 
hallen senast onsdagen den 3 dec  

Genom att delta i undersökningen bidrar du till att utveckla våra kunskaper som blivande 
lärare, och vi är därför oerhört tacksamma för din medverkan. 

Har ni några frågor, tveka inte att ta kontakt med oss eller vår handledare, Mary Larner. 

Tack på förhand/ 

Jenni Bengtsson                             xxxxxxxxxxxxxxxx ,tel. xxxxxxxxxxx 
Åsa Dahlin                                    xxxxxxxxxxxxxxxx ,tel. xxxxxxxxxxx 
Marie Hemström Carling   xxxxxxxxxxxxxxxx ,tel. xxxxxxxxxxx 
 

Handledare:  

Mary Larner   xxxxxxxxxxxxxxxx  

 

 

 

 

 

 


