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Föräldrasamverkan 
– en studie om föräldrars delaktighet och inflytande i 

förskolan 

 

Abstract 

Denna studie syftar till att undersöka hur föräldrar uppfattar föräldrasamverkan och vad de 

upplever sig ha inflytande över och delaktighet i förskolans verksamhet.  

Studien baseras på en kvalitativ fokusgruppsintervju med föräldralediga föräldrar. Resultatet 

visar att föräldrarna visserligen vill vara delaktiga i deras barns vardag på förskolan, utifrån 

deras eget behov och de förutsättningar som krävs. Föräldrarna upplever dock samtidigt en 

svårighet att sätta sig in i den bakomliggande pedagogikens funktion för verksamheten. 

Föräldrarna tror också att fler spontana träffar skulle ge mer samhörighet och delaktighet i 

förskolan. 

Nyckelord: förskola, delaktighet, föräldrar, samverkan 
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1. Inledning 
Debatten kring föräldrasamverkan och bättre insyn är idag hetare än någonsin och det 

diskuteras mycket kring förskollärarens roll i våra förskolor. I läroplanen för förskolan står 

det bland annat att förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.  Arbetet 

tillsammans med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet 

(Lpfö 98 reviderad 2010). Här nedan presenteras en bakgrund till mitt valda ämne. Jag utgår 

från Skolverket (2010:800) och Läroplanen för förskolan (Lpfö 1998, reviderad 2010). 

 

1.1 Bakgrund 
Den här uppsatsen beskriver samverkan ur ett föräldraperspektiv och det övergripande syftet 

är att studera hur föräldrar uppfattar föräldrasamverkan och vad de upplever sig ha inflytande 

och delaktighet över i förskolan. Ett citat av Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi beskriver 

på ett tydligt sätt vad samverkan handlar om: ”Om vi väljer att se förskolan som en plats för 

lyssnade måste det naturligtvis finnas utrymme för föräldrarna också” (Åberg & Lenz 

Taguchi 2005, s.135). 

När ett barn börjar i förskolan kan det vara en orolig tid för en förälder då de lämnar det 

käraste de har, barnet, och överlåter det till någon annan. Föräldrar tycker ofta olika i frågan 

om samverkan och i vilken utsträckning den kan fungera. Varje förälder med barn har många 

olika behov som behöver tillgodoses och för att lyckas behöver engagemanget komma, inte 

bara från pedagoger, utan också ifrån föräldrarna själva. Det kan dock många gånger vara 

svårt att bemöta föräldrars många olika önskemål, samtidigt som verksamhetens dagliga 

sysslor och den pedagogiska utvecklingen måste tillgodoses.  

Varje förälder, barn och olika situationer måste mötas med ett medvetet förhållningssätt, samt 

att samverkan med föräldrar måste ses som en tillgång. Beroende på olika förutsättningar hos 

barnet och föräldrarna finns det dock olika krav och behov som måste bemötas och 

tillfredsställas. Då jag dagligen arbetar i förskoleverksamhet, har forskningen i detta ämne 

gett en djupare kunskap om föräldrars föreställning och upplevelser kring föräldrasamverkan. 

Utgångspunkt för den här studien är att låta föräldrarna uttrycka sig om de fördelar och 

nackdelar som finns i en föräldrasamverkan.  
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1.2 Föräldrasamverkan i styrdokumenten 
I skollagen och läroplanerna beskrivs att skolan skall vara ett stöd för familjerna i deras 

ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.  

Både föräldrar och skola är avgörande för barns utveckling och hälsa. 

1.2.1 Läroplan för förskolan 

I förskolans reviderade läroplan (Lpfö 98/10) står bland annat att förskolan ska komplettera 

hemmet så att de bästa möjliga förutsättningarna kan ges, så att barnen kan utvecklas. Därför 

är det viktigt att förskolan är tydliga med mål och innehåll för verksamheten och ha ett nära 

samarbete som skapar förtroende och samarbete där föräldrar ska ha möjlighet att vara med 

och påverka verksamheten. Förskollärarens särskilda ansvar är bland annat att se till så att 

varje barn med föräldrar får en god introduktion i förskolan (Lpfö 98/10). 

Förskolläraren ska se till att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god 

introduktion i förskolan, och att vårdnadshavare ges möjligheter till delaktighet och 

utvärdering i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den 

pedagogiska planeringen (Utbildningsdepartementet, Lpfö 98 reviderad 2010, s.15). 

 

I den reviderade läroplanen för förskolan finns också riktlinjer som bland annat beskriver 

förskollärarens särskilda ansvar när det gäller att ge barn och föräldrar en god introduktion i 

förskolan. Till förskollärarens ansvar hör också att föräldrar ges möjlighet till delaktighet, 

samt utvärdering av den planerade verksamheten i form av mål och syfte. 

1.2.2 Skollagen 

Skollagen är den lag i Sverige som styr det offentliga skolväsendet som består av förskola, 

förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola och sameskola. Den 

innefattar även fritidshem. 

Fjärde kapitlet i Skollagen (2010:800) handlar om inflytande för vårdnadshavare och deras 

rätt till delaktighet i barnets vardag. Här betonar Skollagen (2010:800) att varje förälder ska 

ges möjlighet till inflytande i verksamheten oavsett vilken skolform.  

Varje enhet ska ha ett fungerande forum där föräldrar kan få träffa andra föräldrar, rektor och 

pedagoger. Rektor/förskolechef ansvarar för att det finns ett fungerande samråd. I Skollagens 

åttonde kapitel framhävs även förskolläraren och dennes särskilda ansvar om att de ska föras 

samtal mellan förskolan och vårdnadshavare. En god kommunikation är en viktig 

utgångspunkt för barns utveckling. 
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1.3 Syfte och Problemformulering 
Syftet är att undersöka hur föräldrar uppfattar föräldrasamverkan och vad de upplever sig ha 

inflytande över och delaktighet i verksamheten på förskolan. 

Frågorna som ställs är: 

Vad ger föräldrar för yttranden om samverkan i förskolan? 

Hur ser föräldrar på möjligheten till föräldrainflytande i förskolan? 
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2. Litteraturgenomgång 
Litteraturen nedan presenterar bl.a. den teoretiska utgångspunkten i det sociokulturella 

perspektivet. Vidare presenteras tidigare forskning om samverkan samt forskning om olika 

samverkansformer som bör finnas på förskolan. 

2.1 Föräldrasamverkan - sett ur ett sociokulturellt perspektiv 
Den sociala kompetensen är ett fundament i människans utveckling. Lev Vygotskijs stod för 

den kulturhistoriska teorin och hans idéer utvecklade den sociokulturella teorin. Denna fick 

stor betydelse för bland annat Strandbergs och Säljös vidareutvecklingen av de sociala 

interaktionerna. Strandberg (2010) menar att den sociala kompetensen är grundläggande för 

utveckling av alla sorters relationer och samspel människor emellan. Han menar också att 

delaktighet är en central del i samspelet. Därför är det viktigt att samspelet utgår från varje 

individs erfarenhet. Detta för att förstås deras omvärld och för att skapa de bästa 

förutsättningarna till fortsatt samarbete och utveckling (Strandberg, 2005). 

Den kunskapsförmedling som sker mellan olika parter handlar om att man överför 

information och färdigheter från den som kan till den som inte kan (Säljö 2000), i detta fall 

mellan föräldrar till pedagoger och tvärtom. 

Den grundläggande attityden kring lärande och utveckling måste bygga på att vi 

alla delar med oss (Strandberg 2005, s.62). 

Vygotskij menar att yttre interaktioner är källan till vårt inre tänkande. Samspel och förmågan 

att hjälpa varandra växer när det finns ett samspel människor emellan.  

2.1.1 Sociala interaktioner 

De sociala interaktionerna är alla former av mänskligt samspel som grundlägger utveckling 

människor emellan. När de olika parterna möts och hanterar olika situationer utvecklas också 

de sociala kompetenserna där jag lär mig tillsammans med andra  

2.1.2 Kreativa interaktioner 

De kreativa interaktionerna är att omskapa de redan nyttjade relationerna, hjälpmetoderna och 

situationer. Vi lär oss mycket när vi kan omforma de vi redan kan. När man själv kan påverka 

sin egen situation tar man också stora steg i utvecklingen.  

Kreativitet är en social process som medverkar i ett deltagande samanhang och inte i 

enskilt huvud. Handling, intellekt och känsla samspelar med varandra (Strandberg 2005, 

s.105).  
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2.1.3 Kommunikativa interaktioner 

Dialogen mellan människor är en av många kommunikations former och som bygger på 

ömsesidiga och jämlika relationer mellan två parter som ofta tycker olika men att båda har 

samma möjlighet till att kunna påverka på hur samtalet läggs upp och hur det utformas.  För 

att uppnå en kvalitet i dialogen krävs det att både parter får känna att de kan bidra med något 

(Strandberg 2005). 

2.2 Samarbete - en delad vårdnad 
I förskolan är det viktigt att pedagogerna ser samarbetet mellan hem och förskola som en 

delad vårdnad med ett gemensamt ansvar för barnets utveckling. Att det är föräldrar som ska 

fostra sina barn är tydligt, men det anses också att föräldrar behöver kunskap för att göra detta 

på rätt sätt. 

I en studie gjord av Tallberg Broman (1998) har förskollärare tillfrågats om vad som är 

deras mål med verksamheten. De svarar att de ska vara trevligt, barnen ska känna sig trygga 

och ha roligt. Barnen ska få en positiv bild av skolan då förskolan är en första start på de 

kommande skolåren. Förskollärarna i studien menar också att barnen ska ges en god 

omvårdnad och få tillfälle att leka. Föräldrar förväntar sig att barn får modern kompetens i 

förskolan (Tallberg Broman, 1998).  I Läroplanen för förskolan och i skollagen står det tydligt 

att föräldrarna ska ges större utrymme i verksamheterna men förskollärarna i studien visar 

stor tveksamhet och menar att det ändå är de som är pedagoger (Tallberg Broman, 1998).  

För att kunna samarbeta med föräldrar behöver förskolan vara tydlig i sina mål och i 

verksamhetens innehåll samt vilka normer och regler som gäller (Lpfö 98/10). Pedagogernas 

och barnens dokumentation samt utvärdering och uppföljning ska alla regelbundet kunna ta 

del utav och föräldrar ska även få möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av den 

pedagogiska verksamheten. Föräldrar behöver också ha kunskap om innehåll och arbetssätt, 

för att kunna komma med idéer och förslag till förbättring. Daglig samvaro och kontakt vid 

hämtning och lämning är lika viktig som planerade och strukturerade möten. Ett förtroende 

och ömsesidig respekt, ger en god relation och en bra grund för det utvecklande samarbetet. 

Dock är det så att inte alla kan vara lika delaktiga och engagerade, eftersom föräldrar har 

olika önskemål och förutsättningar. Det är därför viktigt att förskolan ser till föräldrarnas 

behov, intressen och förväntningar. Behoven kan se väldigt olika ut för en förälder som 

lämnar sitt första barn i förskolan, jämfört med en förälder som lämnar sitt andra eller tredje 

barn (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 

Barns trygghet, föräldrarnas syn på förskolan och personal är viktiga aspekter för barnet, 

samtidigt som föräldrar och förskola ska vara det primära. Markström (2005) menar att en del 

föräldrar ser personalens främsta uppgift att passa barn, medan en del menar att personalen 
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ska bidra med kunskap och information i allmänhet och i synnerhet det som rör barnet i 

förskolan. Förskolans uppgift är därför att visa hur verksamheten är utformad och att hjälpa, 

stötta föräldrarna i detta arbete. Föräldrar litar på i allmänhet på att förskolepersonalen tar 

hand om deras barn, men där måste finns gränser för vad som är en förälders uppgift och vad 

som är en pedagogs uppgift. Föräldrar ska sköta fostran medan pedagogerna ska ses som den 

förlängda arm som tar hand om fostringen när föräldrarna arbetar (Markström, 2005).  

Det viktiga är att föräldrar och pedagoger tillsammans kan föra en dialog, att föräldrar känner 

sig välkommen som en del av samarbetet och att det bedrivs ett ömsesidigt arbete med 

gemensamma mål och krav som ska uppfyllas. Självklart kan föräldrar få ställa krav men de 

måste också veta vilka åtagande som följer när man är förälder i en skola. Föräldrar måste se 

sig som en del av gemenskapen, vilja vara engagerad och förhålla sig kritiska och vara en 

samarbetspartner i verksamheten (Nilsson, 2008).   

 

Den delade vårdnaden som förskolläraren och föräldrarna har, handlar om tillit. Föräldrarna 

måste lita på att förskolläraren tillgodoser och ser barnets behov så att föräldrar känner sig 

tillfredställda när det kommer till deras eget barn (Gars, 2006). 

I en studie gjord av Ivarson Jansson (2001) för att få föräldrars uppfattning om 

förskoleverksamheten som komplement till hemmet, framgick att den sociala samvaron var 

det som var viktigt samt att barnen lärde sig att umgås med andra människor. Studien visar 

också att verksamheten behövde stimulera och utveckla barnen och att pedagogerna var 

ersättare när föräldrarna arbetade. Barnens intressen måste tillvaratas och god omsorg för 

barnen är viktig samt att förskolan ska vara ett stöd och ett komplement till hemmet (Ivarson 

Jansson, 2007). Föräldrar har stort behov av att verksamheten är positiv för deras barn och att 

vardagen ska kunna fungera, men många föräldrar kan känna att det är känsligt att tala med 

förskolepersonalen med risk för att ifrågasätta förskollärarens kompetens. På samma sätt är 

förskolläraren beroende av att föräldrar klarar av ett föräldraskap utanför förskolan lika 

mycket som föräldrar är i behov av pedagogernas kompetens (Gars, 2008). Det är en 

förutsättning för det samarbete som ska fungera som ett komplement till hemmet.  

Det regelverk som förr angav att föräldrarna skulle anpassa sig efter verksamhetens regler 

och vanor har nu ersätt med att föräldrarna ska ges större ansvar över hur verksamheten och 

dess innehåll utformas (Ivarson Jansson, 2001). Samarbetet med föräldrar ska ske redan när 

barnet har fått sin plats på förskolan som är en självklar del i den pedagogiska verksamheten. 

Det ska i förskolan också finnas rutiner och traditioner som ska vara ett stöd när det gäller 

samarbete med föräldrarna. Dessutom har ett arbetslag alltid egna förväntningar och ett 
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ansvar från ledning att skapa en så god kontakt som möjligt med föräldrarna (Ivarson Jansson, 

2001).  

Förskolan måste visa föräldrar att de är välkomna att delta i den pedagogiska verksamheten. 

För de föräldrar som inte har möjlighet till detta, kan dokumentation med bilder, filmer eller 

utställningar vara ett utmärkt redskap för att få också dessa föräldrar delaktiga i 

verksamheten. Föräldramöten med information och diskussion måste hållas regelbundet, då 

förälders behov och intressen varierar allt eftersom barnet blir äldre och ansvaret läggs på den 

anställde att anpassa och utforma en strategi för olika samarbetsformer med föräldern (Ivarson 

Jansson 2001). 

2.3 Ett ömsesidigt förhållningssätt 
Sandberg och Vuorinen (2007) ifrågasätter om inflytande är desamma som medbestämmande 

och vad som händer om föräldrars föreställningar och förväntningar inte stämmer överens 

med pedagogens? En del föräldrar vill ha inflytande över allt som rör barnet, medan en del 

vill ha inflytande över förskolans rutiner, eftersom detta påverkar deras situation hemma. För 

en del föräldrar räcker det med ett inflytande om större förändringar görs, medan resten kan 

överlåtas till personalen (Sandberg & Vuorinen, 2007).  

 

Engagerade föräldrar har både positiva och negativa aspekter för förskolans verksamheter. De 

positiva är att föräldrar kan utmana förskollärarens pedagogiska medvetenhet och bidra till 

reflektionen hos pedagogen. Pedagogerna tvingas hela tiden tänka igenom de beslut och 

tankar som finns i förskolan eftersom föräldrarna gärna vill höra vilka tankar som ligger 

bakom. Den negativa aspekten kan vara att föräldrarna med stor medvetenhet om 

verksamheten också ofta har svårt att acceptera brister i verksamheten och att de kan ta tid att 

åtgärda och implementera nya rutiner. Oftast vet föräldrar idag också vilka media och 

politiker de ska vända sig till om de inte får gehör för sina synpunkter (Sandberg &Vuorinen, 

2007). 

 

Jensen och Jensen (2008) skrev en artikel ”professionellt föräldrasamarbete” att pedagoger 

många gånger är rädda för att släppa in föräldrarna i verksamheten och att de är oroliga för 

möten med föräldrarna. Relationen är det som utgör barnets trivsel och välbefinnande och 

avgör barnets hälsa och utveckling. Förr behövde en lärare aldrig riskera att få frågor 

angående sitt beteende eller sin auktoritet, men idag känner sig många lärare sårbara. Det 

krävs att läraren har stor relationskompetens och att kunskapen om kommunikation innebär 

att läraren möter såväl barn som föräldrar. Men det är inte alltid att det känns bekvämt att tala 

om den professionelles personliga kunskaper, resurser och i relation till verksamhetens 
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kvalitet. Men för att föräldrasamarbetet ska bli bättre så måste pedagogerna först se över 

relationen och självkritiskt se på sig själv för att komma underfund med varför olika möten 

sker, eller varför det inte går att nå barnet eller komma överens med föräldern (Nilsson, 

2008).  

2.4 Olika samverksamformer i förskolan 
Här nedan presenteras olika samverkansformer som ska äga rum i förskolan enligt våra 

styrdokument Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) och Skollagen (2010:800). 

2.4.1 Utvecklingssamtal  

Föräldrasamtalet är numera en etablerade verksamhet, en tydlig samverkan som har befästs i 

förskolan och som sker nästan varje dag. Föräldrar och pedagoger träffas för att tala om 

barnen, hur de har haft det och hur de gemensamt på bästa sätt ska ordna för dem. 

Föreställningar om barn och deras behov, vad som är ett gott föräldraskap och vad som ligger 

i förskollärarens uppdrag kommer ofta till uttryck (Gars, 2006). Utvecklingssamtalen används 

för att visa barnets utveckling men är även ett sätt att ge en bild av förskolan och dess 

verksamhet. Förskolläraren har i sitt uppdrag ett särskilt ansvar att bedöma och övervaka 

barnets individuella utveckling medan föräldern har ansvaret för barnets välbefinnande. 

Samtalen är en strävan efter samsyn och ska ses som en konkurrens mellan de olika parterna 

(Markström, 2007). 

 

I förskolan och hemmet bedriver båda parter ett gemensamt samarbete där olika uppgifter 

definieras och där ansvar, makt och kontroll utövas. I de dagliga mötena och i 

utvecklingssamtalen möts båda parter för att tala om hur barnet har det och hur det är i 

förskolan, men här är det viktigt att det skiljs på hem och förskola. Det ger en föreställning 

om hur det är i respektive miljö i relation till barnet. Detta är ett sätt för förskola och 

föräldrarna att tillsammans eller var för sig skapa sig den kontroll som kan tydliggöra gränsen 

mellan hem och förskola. Inför samtalet blir föräldrarna involverade genom att de får ta del av 

föräldrafrågor kring förskolan och även barnet får frågor ställda till sig där de kan visa vad de 

kan och reflektera över sig själva. Samtalet kan ses som ett stöd, där föräldrarna kan resonera 

med de professionella om det enskilda barnets utveckling och framtid (Markström, 2007), det 

styrker det som skollagen uttrycker om fortlöpande samtal. 

 

Utvecklingssamtal tillsammans med föräldrar med barnet i fokus och dess utveckling och 

lärande är ett stort möte i förskolan. Varje part måste få möjlighet att vara lika förberedd inför 

samtalet för att kunna vara med och påverka. Förskolläraren ska stödja barnet på många olika 



 

 - 15 -  

sätt med en gemensam strategi. De viktigaste för många föräldrar är att deras barn mår bra, 

har roligt, utvecklas och att det finns en möjlighet som förälder att vara med och påverka och 

känna sig respekterade (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 

2.4.2 Pedagogisk dokumentation 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) tar upp vikten av den pedagogiska dokumentationen och hur 

den ger föräldrarna möjlighet till insyn i verksamheten. Författarna beskriver sin arbetsplats 

som utgångspunkt och hur de anser att föräldrarna betraktar den pedagogiska 

dokumentationen. Författarna menar också att när föräldrarna får titta in i verksamheten och 

lyssna på barnet, så får de ett nytt perspektiv och kan därmed ställa nya frågor (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005). 

  

Tidigare ställde föräldrarna frågor som berörde vad barnen ätit under dagen, om de varit ute 

eller inne. Men genom en pedagogisk dokumentation får föräldrar en uppfattning hur barnet 

tänker, hur de gjort och hur pedagogen tänkte. De såg också att genom dokumentationen lär 

föräldrar sig beskriva den verksamhet som råder och att sätta ord på det arbetet som görs på 

förskolan. Genom att föräldrarna visade sitt engagemang för den pedagogiska 

dokumentationen började pedagogerna även att skriva månadsbrev där de gemensamt kunde 

reflektera vad barnen hade gjort och pratat om. Detta resulterade i att de blev mer engagerade 

föräldrar och ett större stöd ju större del föräldrarna fick ta av verksamheten. Föräldrarnas 

synpunkter fick föras i ett månadsbrev, vilket ledde till att pedagogerna delade med sig av 

deras pedagogiska sammanfattningar, vilket i sin tur skapade en delaktighet hos föräldrarna i 

den pedagogiska verksamheten (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 

2.4.3 Inskolning 

Varje förskola har sin grundidé för att få en så bra inskolning som möjligt till och varje 

avdelning har också oftast sitt eget sätt att utveckla verksamheten. Hur länge en inskolning 

ska hålla på är olika. Det kan vara en, två, tre dagar eller tre veckor. Allt beror på vilken 

grundidé förskolan har. Eriksson (2010) menar att det inte beror på vilken inskolningsmetod 

som förskolan använder eller hur lång den varar utan det är vårt förhållningssätt, hur 

pedagogerna använder tiden och vilka förutsättningar som förskolan skapar före, under och 

efter inskolningen. När förskolan/avdelning valt en metod för inskolningen kan pedagogerna 

också börja utveckla sitt förhållningssätt och deras arbetssätt före, under och efter 

inskolningen. Det finns inga direkta inskolningsformer som ska äga rum, utan detta sker i 

samråd med rektor. Förskolans uppgift att hitta den form som passar, utifrån de mål och 

riktlinjer som ges i läroplanen för förskolan (Eriksson, 2010).  
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Inskolning handlar om att få varje barn och förälder att känna sig trygg och att förskolan 

anpassar alla delar i verksamheten och därför är det väl värt att lägga stort engagemang på 

inskolningen och på kontakt med föräldrarna (Eriksson, 2010). En del föräldrar väljer att 

besöka olika förskolor innan de bestämmer sig vilken förskola som deras barn ska börja på. 

Deras första intryck av förskolan och pedagogen är därför väldigt viktig för att föräldrarna ska 

känna sig välkomna och trygga i sitt val av förskola. Därför är det oerhört viktigt att alla på 

avdelningen/förskolan känner till barnet och är väl förberedda för det första mötet med barnet 

och dess förälder. Som tidigare nämnts, finns det olika strategier att gå tillväga vid inskolning, 

men det bästa är om det finns en gemensam strategi som fungerar för alla inblandade. En del 

förskolor anordnar öppet hus när inskolningen börjar närma sig och en del gör också 

hembesök, men det viktigaste är att verksamheten förebereds oavsett vilken typ av metod som 

används. Vidare menar Eriksson (2010) att kommunikationen och samarbetet under en 

inskolning med andra avdelning/personal är ett viktigt komplement. Att samarbeta och hjälpa 

varandra under en inskolning ger också det inskolade barnet med förälder en lugn miljö 

samtidigt som det ger den resterande barngruppen en väl genomtänkt verksamhet, vilket ofta 

betalar sig i slutändan (Ericsson, 2010).  

2.4.4 Föräldramöten 

Föräldramöten kan se ut på olika sätt beroende på de behov och traditioner som finns på 

förskolan. Även föräldramötets innehåll varierar, med bland annat informationskvällar, 

temakvällar med föreläsare eller diskussioner som gruppen har tillsammans i föräldragruppen 

(Sandberg & Vuorinen, 2007). 

 

Föräldrarna vill gärna ha innehåll för mötet redan vid inbjudan, för att så tidigt som möjligt 

kunna förbereda sig och vara delaktiga i diskussionen. Mötena måste vara effektiva och hållas 

så korta som möjligt då föräldrarna oftast har begränsad tid, med tanke på jobb och eventuell 

barnvakt. Många föräldrar ser mötena som en samvaro där pedagogen som bonus får 

möjlighet att ta del av hur andra föräldrar upplever föräldraskapet. De kan vara föräldrar som 

inte har så många i sin bekantskapskrets och som gärna vill komma i kontakt med andra 

föräldrar, det kan också vara förstagångs föräldrar som behöver mer gemenskap (Sandberg & 

Vuorinen, 2007).  
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras val av metod för undersökningen samt urval och 

undersökningsgrupp. Därefter presenteras genomförandet, de etiska överväganden, 

bearbetning och analys. 

3.1 Val av metod 
Jag har valt att göra en kvalitativ intervju med en strukturerad fokusgrupp. Syftet med 

kvalitativ undersökning är att studera respondenternas uppfattningar. Kvalitativa intervjuer 

bygger på ett samtal mellan respondenterna och de som intervjuar, därmed blir båda parter 

aktiva deltagare i samtalet (Patel & Davidsson, 2011). Jag valde att använda mig av en 

fokusgrupp där alla i gruppen har något gemensamt. Deltagarna får föra fram sina åsikter 

samtidigt som de andra lyssnar och kan delge egna erfarenheter och på så sätt ge ett djup i 

frågorna. En strukturell fokusgruppintervju är ett gruppsamtal med fler än två deltagare, där 

samtliga i diskussionen har samma fokus och kan bidra till ett gemensamt samtal (Wibeck, 

2010). Till skillnad från vanliga intervjuer där det endast framförs en åsikt i taget och ur 

dennes perspektiv blir en fokusgrupp ett samspel med andra deltagare och en djupare 

diskussion.  

Att samtalet är strukturerat innebär att samtalsledaren har kontroll över det aktuella ämnet 

som ska diskuteras och där jag som samtalsledare håller mig till fastställda frågor (Wibeck, 

2010). Jag använder min egen kunskap om ämnet som ett verktyg när jag utför intervjuerna 

och genom mitt val av kvalitativa intervjuer får respondenterna uttrycka sig väl och får 

utrymme att utveckla sina tankar om ämnet till ett levande samtal. 

3.2 Urval och undersökningsgrupp 
I ett samtal tillsammans med en av föräldrarepresentanterna på min förskola där jag arbetar 

berättade jag om min uppsats och det aktuella syftet. Hon har nyss blivit vald till 

föräldrarepresentant på förskolan och visade ett stort intresse för samverkan. Hon ville gärna 

hjälpa till att ordna föräldrar från sin föräldragrupp som skulle vara intresserade att delta i en 

studie. Efter att föräldern pratat med deltagarna fick jag e-poster till de berörda deltagarna. 

Alla deltagarna fick ta del av mitt brev (se bilaga 1) och därefter fick de lämna svar om de 

ville delta i studien eller inte. Av tio utskickade mejl besvarades endast fyra. Alla deltagare 

var kvinnor mellan 25-35 år. Tre av föräldrarna har två barn, den tredje har tre barn. 

Föräldrarna i intervjun delar inte samma erfarenhet av förskolan då deras barn inte går på 

samma förskola. 
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3.3 Etiska övervägande 
Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. Ny 

kunskap är värdefull på flera sätt och kan bidra till individens och samhällets utveckling. Jag 

har tagit del av de regler och riktlinjer kring etik inom det humanistiska och 

samhällsvetenskapliga område som Vetenskapsrådet (2011) har behandlat och tagit fram de 

fyra allmänna krav som råder. Det första kravet är informationskravet där forskaren skall 

informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Detta har 

gjorts genom att jag som intervjuar tagit kontakt med dem som ska bli intervjuade genom 

mejl och berättar forskningen syfte och min avsikt med intervjun. Det andra kravet är 

samtyckeskravet där deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan och vilket varje deltagare tagit del av vid första kontakt detta har gjorts genom att 

brevet och genom min presentation vid intervjun. Det tredje kravet är konfidentialitet kravet 

där alla uppgifter i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentiellitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem. Det fjärde kravet är nyttjande kravet där intervju personerna blir informerade 

om att deras uppgifter som forskaren samlar in endast får användas i det aktuella 

forskningsändamålet även här fick respondenterna ta del av de vid min presentation 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

3.4 Genomförande 
Jag kontaktade den mödravård som har hand om föräldragrupper, där ett redan fastställt 

datum var klart när föräldragruppen skulle träffas. Via e-post tog jag kontakt med de föräldrar 

som skulle delta i studien (Se bilaga 1). Respondenterna som medverkade, bor alla i samma 

stad men har sina barn på olika förskolor. 

Jag har gjort en intervjustudie i form av en fokusgruppsintervju med ljudupptagning. Jag 

spelade in hela intervjun och förde även egna anteckningar, ifall det skulle bli dålig 

ljudkvalitet vid inspelningen. Vid mötet började jag med att presentera mig själv och studiens 

syfte utifrån brevet (Bilaga 1). Därefter fick respondenterna ta del av de etiska överväganden 

som vetenskapsrådet har tagit fram. Frågorna som jag ställde (se bilaga 2) framgick som jag 

önskade. Samtalet ledde även till en diskussion föräldrarna emellan. Det tillkom även fler 

intressanta frågor under intervjun som jag ansåg passade in i diskussionen. Min roll som 

ledare var att hela tiden vara aktiv där jag ställde frågor och kom med fler motfrågor om så 

behövdes. 
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3.5 Bearbetning och analys 
Efter intervjun lyssnade jag igenom inspelningen och sammanställde svaren utifrån frågorna 

och de anteckningar som jag fört. En transkribering har gjorts, där citaten är framställda exakt 

så som föräldrarna har talat in under intervjun. Efter en sammanställning av intervjun, gick 

jag igenom fråga för fråga och tog ut det som var mest intressant utifrån min forskning och 

utifrån mina forskningsfrågor. Jag fick ihop cirka en timme inspelat material, samt tio 

handskrivna sidor från intervjun. 

Mina forskningsfrågor var: 

 Vad ger föräldrar för yttranden om samverkan i förskolan? 

Hur ser föräldrar på möjligheten till föräldrainflytande i förskolan? 
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4 Resultat  
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för den intervjun som jag gjort. Resultatet visar de 

fyra föräldrars föreställningar och förväntningar om föräldrasamverkan, delaktighet och 

inflytande. Jag har för enkelhetens skull i fortsättningen valt att kalla respondenterna för 

föräldrar.  

4.1 Vad betyder föräldrasamverkan? 
Här nedan presenteras det som föräldrarna ansåg vara viktigt för att nå en ökad 

föräldrasamverkan. 

4.1.2 Delaktig  

Att vara med och påverka den pedagogiska verksamheten tycker föräldrarna inte ska vara 

något problem utan tvärtom vill föräldrarna vara med, bli delaktiga och ha inflytande över 

verksamheten. 

Att vara delaktig i det mesta, att man kommer på samtal där man får se hur det går 

för dom och att man får vara med en dag också 
. 

Analys 

Alla föräldrar hoppas på en stor delaktighet i deras barns utveckling, att det finns fortlöpande 

samtal och möjlighet till att få vara med under en dag. Samtliga i den intervjuade 

föräldragruppen anser att en bra inskolning gör att föräldrar får en bred insyn i hur allt 

fungerar och känner en större trygghet med pedagogen. Viktigt för föräldrarna är också att ens 

barn får utrymme för vad den tycker är roligt och att ens likheter och olikheter blir sedda. Den 

kommunikativa interaktionen som sker mellan parterna är viktigt i ett deltagande 

sammanhang för att kunna skapa en förståelse för varandras världar. Föräldrarna uttrycker hur 

viktigt det första mötet vid inskolning är och att föräldrar känner sig delaktig i verksamheten. 

På så sätt menar föräldrarna att de får en större insyn i verksamheten och lär känna 

pedagogerna och förstå verksamheten på ett bättre sätt. Deras behov av att bli delaktiga i 

verksamheten anses som en stor fördel när det kommer till trygghet, de menar att detta skapar 

en trygghet hos dem och deras barn och att gemenskapen också ökar.  

4.1.3 Gemenskap 

Med en gemenskap skapas det en trygghet hos föräldrarna och deras barn. Ett sätt för att 

gemenskapen ska ökas och att föräldrar ska våga öppna upp sig ses genom att föräldrarna får 

tid att träffa pedagoger och andra föräldrar  

När man ses på spontana träffar, pratar man inte bara om barnen och det är 

inte så stressande som när man lämnar och hämtar, utan man träffas på ett 
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helt annat plan. Oftast känner man inte de andra föräldrarna man säger bara 

hej och hejdå när man träffar på dem. 

 

Analys 

Föräldrarna uttrycker avsaknaden av den gemenskap som de kan få från andra föräldrar. I en 

kreativ relation bygger man också upp en relation där samspelet inte sker i enskilt huvud utan 

i interaktion med andra . 

 Föräldrarna tror att om det anordnades fler träffar där det fanns tid att umgås och lära 

känna varandra så hade föräldrar kanske vågat öppna upp sig mer och på så sätt öka 

gemenskapen och nå en förbättrad samverkan. Föräldrarna tror även att fler spontana träffar 

skulle ge mer delaktighet och respons hos föräldrar, eftersom föräldramöten oftast handlar om 

att förmedla viktig information och inte ger så mycket utrymme för att småprata sinsemellan 

och lära känna varandra. Föräldrarna känner att de sociala relationerna blir en viktigt del i 

gemenskapen, inte bara för att lära känna pedagoger utan också för att lära känna andra 

föräldrar. Föräldramötena anses mest utnyttjas till att delge viktig information och att det på 

dessa möten inte finns tid att lära känna varandra. Föräldrarna uttrycker sin förståelse över att 

alla inte kan avsätta samma tid och inte har tid att engagera sig eller stanna kvar en stund 

extra vid hämtningen/lämning för att småprata och menar därför att fler spontana träffar 

skulle kunna skapa en större gemenskap på förskolan.  

4.2 Brist på kommunikation 
En rak kommunikation där raka och ärliga svar ges utan att prata om saker som inte är 

väsentliga räcker många gånger väldigt långt, sen kan man naturligtvis ha åsikter om rak 

kommunikation menas att man till exempel alltid ska säga vad man tycker. Så länge parterna 

kommunicerar med varandra så blir det alltid färre missförstånd eller missnöje och då kan det 

också komma fram en hel del olika aspekter på vad man tycker och tänker i olika frågor 

menar föräldrarna. 

 

Vi fick själva starta en grupp, de som brydde sig engagerade sig. Vi fick ha mötena själva 

och vi fick inte vara på förskolan heller.  

 

En av föräldrarna berättar om ett önskemål som framkom under ett föräldramöte, där 

föräldrarna ville att ett staket runt förskolan skulle höjas och så här säger hon: 

 

Det krävdes två föräldramöten och där vi med bestämdhet sa att vi ska ha det och där vi 

till och med hotade med tidningen och göra ett reportage om det. Där märker man hur 

viktigt det är att de gav sig till och sist. 
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Analys 

En av föräldrarna beskriver sin förskola om hur de själva fick dra ihop ett forum för samråd 

för att kommunicera föräldrar emellan och där förskolan inte ställde upp med vare sig 

personal eller lokal. Föräldrarna uttrycker hur viktigt det är att de blir hörda och sedda, men 

risken finns att samverkan kan bli en kamp mellan föräldrar och pedagoger och där 

pedagogerna hamnar i underläge för att kunna möta eventuella önskemål hos föräldrarna där 

media spelar en stor roll. Återigen blir kommunikationen en viktig del i samspelet med andra 

föräldrar. Föräldrarna vill känna att de har rätt att framföra sina åsikter, allt för att undvika 

missförstånd mellan parterna samt en gemenskap där föräldrarna också får lära känna både 

pedagogerna och andra föräldrar. Detta tolkar jag som att föräldrar och pedagoger bör mötas 

på ett jämställt plan, där kommunikationen emellan ger lika stora möjligheter att kunna 

påverka men att det också uttrycks ett behov av att det kan diskutera olika lösningar.  

4.3 Engagemang och delaktighet 
Föräldrarna vill förstå varför, de tycker det är viktigt att som förälder känna till läroplanen för 

att förstå och att även planeringar om vad som händer på förskolan blir synligt 

Ofta är papper svåra att förstå. Står det läroplan! Jaha. Vad betyder nu detta? Men 

är man inne i verksamheten så är det kanske inte så svårt. 

 

Som föräldrarepresentant har jag märkt att det är svårt att få föräldrarna 

engagerade och att ta sig tid. Jag hade skickat mejl till alla föräldrar men fick bara 

svar från två föräldrar som påpekade en del och hade önskemål och då tänker man 

att, då är kanske de flesta föräldrarna nöjda. Men det vet jag ju att de inte är, för 

när vi kommer till föräldramötena så är det mycket klagomål om ditten o datten 

 

Analys 

Det händer dagligen väldigt mycket kring barns utveckling på en förskola. Och för att öka sitt 

engagemang och känna större delaktighet i verksamheten och allt som händer och sker kring 

utvecklingen av deras barn, behöver föräldrarna känna till lite om läroplaner och pedagogik 

och varför saker och ting sker som de gör på förskolan. Detta är viktigt för att bättre förstå hur 

och varför till exempel planering och annat dagligen måste skötas och vad som för övrigt 

händer på förskolan för att utvecklingen kring det sociala ska kunna fortsätta att utvecklas. 

Men varför är det då så svårt att engagera föräldrarna? Samtliga i intervjugruppen tycker att 

det är lite märkligt att de inte engagerar sig mer, eftersom det ju trots allt handlar om deras 

egna barn. Men det är i allmänhet så att det kan kännas svårare att ge sig in i en diskussion, 

om parterna inte pratar ”samma språk”. Och om föräldrarna inget säger, så kan personalen 

lika gärna tolka detta som att allt är frid och fröjd.  
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Föräldrarna menar att det är viktigt med inflytande och att de kan samtala med både rektor 

och politiker för att påverka. De anser att om föräldrarna känner till läroplanen skapar det en 

större förståelse, en möjlighet att påverka den pedagogiska verksamheten och att föräldrarna 

kan känna till planeringen om vad som händer på förskolan. Det kan tolkas som att 

föräldrarna väljer att stå tillbaka för att de inte har kännedom om verksamheten och överlåter 

allt åt pedagogerna och förlitar sig på att kunskapen ska överföras från pedagogerna och inte i 

en ömsesidig relation där föräldrarna kreativt medverkar som en del i verksamheten.  

4.4 Vems behov - föräldrarnas eller förskolans? 
Att alla delaktiga parter i förskolan har olika behov råder det inga tvivel om och att 

tillmötesgå alla föräldrars olika behov är inte alltid lika lätt. Föräldrar är i behov av att lämna 

sina barn på förskolan under tiden de arbetar och deras uppfattning vad barnen ska ha med sig 

skiljer sig.  

Vi hade en på förskolan som tyckte att barnen mer eller mindre ska vara färdiga 

akademiker när de går ut förskolan men, de måste ju finnas en begränsning liksom 

på allting och vad man som förälder kan kräva av sin förskola. Det viktigaste för 

mig är att jag blir hörd. 

Jag känner att många föräldrar vill att de ska hända så mycket på dagis, barnen 

ska få alla aktiviteter på förskolan, men jag tycker inte det, så länge min son har 

det bra, är mycket ute och leker för det tycker han är roligt. Men sen har jag hört 

jättemånga andra föräldrar som klagar på att de inte händer något, att de gör inget 

med barnen på förskolan. Det verkar som att det måste göras så mycket hela tiden 

och såklart har alla barn och föräldrar olika behov, men ibland är det för stora 

krav på förskolan. 

 

Analys 

Att de allra flesta föräldrar vill förstå varför och känna till om läroplaner, planering och vad 

som händer och sker i förskolan råder det inga tvivel om. Och att det finns många olika 

åsikter om hur ens barn ska ha de på förskolan råder det heller inga tvivel om. Föräldrarna 

förstår också den stora skillnaden på att vara utbildad pedagog och att vara förälder, samtidigt 

som en av föräldrarna tycker att det ibland ställs lite väl höga krav på förskolan. En förälder 

anser att det inte är hennes behov som ska tillfredställas utan hennes barns. Hon menar att det 

ibland kan bli för mycket och att det måste finnas en begränsning av vad föräldrar kan kräva. 

Som pedagog är det viktigt att se till barnets behov av att få vara barn och hur viktigt det är 

med ett tillåtande förhållningssätt där pedagogen är närvarande och fångar upp barnets 

intresse. Föräldrarna menar också att det krävs att pedagogerna tar lite mer plats, framför allt 

vid första mötet när det är tid för inskolning. Om pedagogerna som berättar och visar upp 

verksamheten är lite mer framåt, skulle det medföra att föräldrar känner sig mer trygga och att 
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de kan bidra till en bättre och starkare gemenskap och samverkan. Det viktiga och som 

kommer väl till uttryck är föräldrarnas behov av att känna sig sedda och att deras barn får 

utrymme för vad de tycker är roligt och att var och ens likheter och olikheter blir sedda. 

Föräldrarna tycker också om att mötas och diskutera fram lösningar och att känna till 

planeringar och vad som händer på förskolan där man kan tolka det som att de kreativa 

interaktionerna blir väldigt viktiga i samspelet mellan pedagoger och föräldrar för att kunna 

skapa en förståelse för varandra. 
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5 Diskussion 
Syftet med undersökning är att studera hur föräldrar uppfattar föräldrasamverkan och om de 

upplever sig ha inflytande och delaktighet i verksamheten på förskolan. Frågorna som jag 

ställde mig var vad ger föräldrar för yttranden om samverkan i förskolan och hur ser föräldrar 

på möjligheten till föräldrainflytande i förskolan? Jag diskuterar även den metod som jag valt 

för min studie utifrån den valda litteraturen. 

5.1 Metoddiskussion 
Jag utförde intervjun i en fokusgrupp med föräldrar, där jag gjorde en ljudupptagning. Då 

intervjun endast omfattade fyra av tio tillfrågade föräldrar fick inte undersökningen den bredd 

och det djup som jag hade önskat. Resultatet tycks dock inte ha påverkats då  

forskningsfrågorna är besvarade. Fyra föräldrar som på olika sätt och med olika erfarenheter 

av förskolan samlades för att föra en dialog om samverkan och dess betydelse i förskolan. 

Hela intervjun spelades in och anteckningar fördes. Intervjuerna skedde i en väldigt bekväm 

och avspänd miljö där föräldrarna kände sig hemma och det blev ett väldigt naturligt möte 

mellan intervjuaren och respondenterna. Föräldrarna fick tillsammans reflektera över det 

aktuella ämnet och deras egen situation kom ofta på tal. Nackdelen med denna 

fokusgruppsintervju var att föräldrarna ofta relaterade till sin egen situation, sin egen förskola, 

att det ibland blev väldigt personligt mellan respondenterna och att det inte alltid diskuterades 

generellt om samverkan och hur den ska fungera på förskolan. Det positiva var att mina frågor 

belystes ur en mängd olika perspektiv och att alla deltagare fick känna sig delaktiga i 

diskussionen.   

5.2 Resultatdiskussion 
Här nedan diskuterar jag resultatet utifrån den litteratur som jag använt i min studie. 

5.2.1 Samverkan för barns utveckling 

Att ha föräldrar med i verksamheten är en positiv förutsättning för verksamheten och för 

barnens utveckling men det måste finnas pedagoger som bjuder in och välkomnar för att 

föräldrarna ska ”våga” komma in och känna att det finns möjlighet till inflytande och 

delaktighet. Om barn ska få den bästa möjliga utvecklingen behöver pedagoger samarbeta 

med hemmet. Det är föräldrarna som känner sina barn bäst och därför måste förskolan 

anpassa verksamheten utifrån barnens behov. Sandberg och Vuorinen (2007) tar upp den 

negativa aspekten som föräldrasamverkan kan ge och som även nämns i resultatet av 

intervjuerna. De menar att med den medvetenhet som föräldrar får, kan detta också leda till att 

de påtalar de brister som finns i verksamheten, och får föräldrarna inte gehör för sina 
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synpunkter och tankar så går de till media. Detta tenderar att ske allt oftare och följden blir en 

maktkamp mellan pedagoger och föräldrar, där föräldrarna använder sig av hotelser för att 

driva igenom sina krav och där förskolan ofta hamnar i underläge. Oavsett utgång, är det väl 

alltid bättre för alla parter, om de båda parterna kan föra dialogen på en mer sansad nivå. Där 

föräldrar och förskola kan kommunicerar i samförstånd så att bristen på kommunikation inte 

gör att någon av parterna inte känner sig hörda, osedda eller i underläge.  

 

Att förskolan är tydlig i mål och syfte, ger också föräldrar en bättre insyn i vad som händer i 

förskolan och gör att de kan vara med och påverka i den pedagogiska verksamheten på ett mer 

aktivt sätt. Föräldrar behöver dock ha kunskap om innehåll och arbetssätt för att kunna 

komma med idéer och förslag till förbättring, menar Pramling Samuelsson och Sheridan 

(1999). I ett förtroendefullt samarbete och en ömsesidig respekt skapar pedagogerna också en 

god relation där föräldrar i den dagliga samvaron ska få lika stor möjlighet till delaktighet 

som vid planerade och strukturella möten. 

5.2.2 Föräldrar möter pedagoger 

Vart går då gränsen mellan privat och offentligt? Får en förälder säga ifrån när de tycker att 

något är fel, eller när de vill ifrågasätta verksamheten utan att känna att de trampar ”den 

professionella” på tårna? När är det ett professionellt förhållningssätt mellan mig som 

pedagog och förälder? Ska förälder utelämna privata angelägenheter om sig själv som inte 

förskolan har med att göra, eller bör pedagogerna visa förståelse och skapa en djupare 

relation? Vad händer om pedagogen skapar en för nära relation med föräldern? Vad finns det 

för risker med att utelämna sitt privatliv?   

 

Markström (2005) menar att förskolans uppgift är att visa hur det fungerar i verksamheten och 

kompensera och komplettera föräldrarna i sin uppgift. Föräldrarna ansvarar för fostran medan 

pedagogerna ska ses som den förlängda armen som tar hand om fostran när föräldrarna 

arbetar. Det primära är att barnen känner sig trygga, har roligt och mår bra.  

 

Att vara pedagog och att vara förälder är stor skillnad och många föräldrar anser att så länge 

mitt barn har det bra så mår jag också bra. Men även här finns det stor skillnad i vad en 

förälder kan kräva av förskolan. En del föräldrar ser på förskolan som en barnpassnings miljö 

och ett måste när de arbetar, medan andra anser att förskolan ska bidra med kunskap så att 

barnen lär sig något och får ut så mycket som möjligt av tiden på förskolan. Även här är det 

delade meningar när det gäller hur stor kunskap ett barn ska ha när de är färdiga på förskolan. 

Detta framkommer i resultatet från intervjun. Hur stora krav ställs på förskolan och hur ska 
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förskolan kunna bemöta alla föräldrars behov? Nilsson (2008) menar att det viktigaste är att 

de olika parterna kan föra en dialog tillsammans och att föräldrarna känner sig välkomna som 

en del av samarbetet och att tillsammans skapas ett ömsesidigt arbete med gemensamma krav 

som ska uppfyllas. 

5.2.3 Teori i praktik  

I det sociokulturella perspektivet beskrivs kommunikationen som en viktig aspekt i 

samverkan. Strandberg (2005) menar att samarbetet ska vara ömsesidigt och jämlikt och 

behöver inte alltid innefatta att parterna tycker lika men att båda ska ha samma möjligheter till 

inflytande och delaktighet i verksamheten. Förskolan ska vara tydlig i mål och syfte för att 

kunna synliggöra det arbetet som skapas tillsammans med barnen och för att skapa en större 

förståelse för det arbetet som vi utför. Föräldrarna ska bjudas in till delaktighet och finna en 

chans att vara med och påverka eller komma med idéer till verksamheten. Vidare menar Säljö 

(2000) att de sker en kunskapsförmedling mellan parterna, där det är ett givande och tagande 

hos båda parterna för att skapa en förståelse för varandras uppdrag. Ivarson Jansson (2001) 

menar att den sociala samvaron är det som är det viktiga samt att barnen lär sig att umgås med 

andra människor.  

Strandberg (2005) ser den kreativa processen som ett deltagande samanhang och inte i enskilt 

huvud där pedagoger, föräldrar och barnen samspelar för att uppnå bästa kvalitet. För att 

uppnå en föräldrasamverkan måste båda parterna vara delaktiga och känna sig behövda. De 

sociala interaktionerna som sker mellan parterna blir ett viktigt moment när det ska hålls 

diskussioner och dialoger då mötet ska ske på ett sådant sätt som tillfredställer båda parter. 

Kommunikationen mellan de olika parterna är en viktig del för att kunna förstå varandra och 

för att kunna samverka för bästa utveckling. Strandberg (2005) menar att utvecklingen sker 

när parterna möts och när det finns möjlighet att få påverka sin egna situation.  

5.3 Vidare forskning 
För att få en bredare och klarare bild av föräldrasamverkan skulle det vara intressant att forska 

vidare om hur förskollärare i allmänhet ser på föräldrasamverkan och dess utformning i den 

pedagogiska verksamheten och hur de i sådana fall arbetar utifrån mål och riktlinjer. 

Uppfyller förskolan dessa mål och riktlinjer? Och hur bedrivs den dagliga verksamheten med 

att ge föräldrarna möjlighet till mer inflytande och delaktighet? 
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6 Sammanfattning 
I debatten kring föräldrasamverkan, höjs samtidigt ett varnande finger för att den ökade 

medvetenhet som föräldrar får, också kan också leda till att påtalade brister i en verksamhet 

och som föräldrar inte får gehör för, i större utsträckning kan komma att hamna på mediernas 

skrivbord.  

Detta examensarbete har gjorts i syfte att beskriva hur föräldrar uppfattar föräldrasamverkan 

och vad de upplever sig känna för inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet. 

Förutsättningen för en bra samverkan är att det finns delaktiga föräldrar och engagerade 

pedagoger, men vad tycker föräldrarna om samverkan i förskolan och hur ser de på 

möjligheten till föräldrainflytande? Studien baseras på en kvalitativ fokusgruppsintervju, där 

intervjuer gjordes med föräldralediga föräldrar. Intervjuundersökningen visar stora 

variationer, där en del föräldrar tycker att de har för lite insyn i den pedagogiska 

verksamheten, medan en del inte tycker att det alltid är så intressant att ta reda på vad som 

ligger bakom den pedagogiska verksamheten. Däremot är det samtligas önskan, att komma på 

fler träffar i förskolan, i syfte att bättre lära känna pedagoger och andra föräldrar.  
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Jag studerar till förskollärare via högskolan i Kristianstad och under höstterminen 2011 ska 

jag skriva en C-uppsats. Syftet med uppsatsen är att belysa hur föräldrar uppfattar 

föräldrasamverkan och vad de upplever sig ha inflytande, delaktighet över i förskolan. 

Kontakten mellan hem och förskola är en viktig del för barnens lärande och utveckling och i 

Skollagen (2010/800) och i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010) finns det 

riktlinjer som förhåller sig till det särskilda ansvaret kring föräldrasamverkan. 

Undersökningen kommer att utföras i en fokusgrupp, med det menar jag att intervjun kommer 

att ske i grupp samt spelas in.  Ni som intervjuas kommer att behandlas konfidentiellt under 

hela undersökningen och du väljer själv om du vill delta i intervjun. 

 Din röst är viktig! 

Med vänlig hälsning 

Jessica Nilsson                      
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Bilaga 2 
 

Föräldrafrågor till undersökningen 

 

Vad betyder föräldrasamverkan för er? 

 

Hur gör förskolan för att nå varje förälder? 

 

Hur anser du att förskolan bör engagera dig som förälder i verksamheten? 

 

På vilket/vilka sätt har du som förälder möjlighet att påverka verksamheten? 

 

När anser du att du som förälder skall vara med och påverka den pedagogiska 

verksamheten?  

 


