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Sammanfattning 
Syftet med denna C-uppsats har varit att få ökad insikt och kunskap kring 
föräldrasamverkan i förskolan. Vi har valt att undersöka och analysera 
föräldrasamverkan ur ett förskollärarperspektiv. 

I litteraturstudien ger vi en bild av hur föräldrasamverkan behandlas i tidigare forskning, 
utredningar och styrdokument utifrån följande tre aspekter: syftet, rollfördelningen och 
formerna. Resultatet i litteraturstudien visar att föräldrasamverkan har setts av staten 
som ett ej fungerande område i förskolan men också som en grundsten i den 
pedagogiska verksamheten. Vikten av en fungerade föräldrasamverkan poängteras även 
i Lpfö 98. Inställningarna som presenteras inom den tidigare forskningen är av 
varierande karaktär.  

Den empiriska undersökningen innefattar fem kvalitativa intervjuer med förskollärare 
om hur de uppfattar fenomenet föräldrasamverkan. I bearbetningen av intervjuerna har 
vi utgått ifrån den fenomenografiska ansatsen där fokus ligger på att lyfta fram 
variationer i uppfattningarna. I den empiriska undersökningen har vi kommit fram till 
att syftet, rollfördelningen och de olika formerna är komplexa aspekter av fenomenet 
föräldrasamverkan. Förskollärarnas uppfattningar som presenteras i den empiriska delen 
är mångfaldiga.  

Slutligen problematiseras vårt empiriska resultat kopplat till vår litteraturstudie samt 
våra egna reflektioner kring detta. Då variationerna i inställningarna bland förskollärare 
är vida kan vi se ett behov av att reflektera över fenomenet föräldrasamverkan både 
enskilt och i grupp speciellt med tanke på forskningens konstaterande relaterat till 
pedagogernas uppfattningar och den påverkan de har på föräldrasamverkan.  
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Förord 
Visionerna till denna uppsats föddes ungefär för ett år sedan, i slutet av vår femte termin 
på Lärarhögskolan.  Efter att vi hade gått tillsammans inriktningen Pedagogiskt arbete 
mot yngre barn samt specialiseringen Barn, Teknik och Skapande beslutade vi oss för 
att skriva ihop om fenomenet föräldrasamverkan i förskolan.  

Under hela skrivandet av examensarbetet har samarbetet fungerat väl där vi både har 
utmanat men också gett varandra stöd. Genom vårt goda samarbete har denna uppsats 
förfärdigats av oss båda. 

Vi vill ta tillfället i akt och tacka våra informanter för att vi fick ta del av deras 
uppfattningar gällande fenomenet föräldrasamverkan. Vi vill också tacka vår handledare 
Monika Ringborg för sin konstruktiva kritik samt Catharina Franck och Jan - Erik 
Westlund för deras fruktbara råd och förslag.  

Slutligen säger vi ett stort tack till våra familjer och vänner för att stått ut med oss under 
tio utmanande veckor. Det är ert tålamod och er positiva inställning som har hjälp oss 
oerhört mycket på vägen.     

 

Stockholm 2007 

Sigrid Senghore Lilian Veider 
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1 Inledning 
Vi är två lärarstudenter som tillsammans har gått inriktningen Pedagogiskt arbete med 
yngre barn. Anledningen till att vi bestämde oss att skriva följande uppsats tillsammans 
är vårt brinnande intresse för förskolan. Därför kommer vi att utgå från förskolans 
verksamhet. 

I Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan1 som är skriven för att fungera 
som ett stöd för utvärderingen och utvecklingen av förskolans kvalité understryks det 
bland annat vikten av att samarbeta med föräldrar. Samverkan ska baseras på 
uppriktighet, samspel och respekt. Skolverket menar att personalen måste ha ett 
medvetet förhållningssätt gällande samverkan eftersom man kommer att möta olika 
barn, situationer och föräldrar. Vidare betonas det att föräldrasamverkan kan upplevas 
både som en resurs och som ett bekymmer beroende på områdets strukturer och 
socioekonomiska förutsättningar. Personalen kan vara till stöd för föräldrarna kring 
barnens fostran och utveckling medan föräldrarna har en central roll i att medverka och 
utöva inflytande på verksamhetens kvalitetsutveckling.  

Förskolan erbjuder även många naturliga tillfällen till samverkan mellan personal och föräldrar i 

och med att barnen dagligen lämnas och hämtas. Denna samverkan handlar oftast om utbyte 

av information. För att ge föräldrarna möjlighet att vara med och aktivt påverka förskolans 

innehåll och organisation krävs att den pedagogiska verksamheten diskuteras under former 

som ger alla föräldrarna möjlighet till ett reellt inflytande. 2

Utifrån våra befintliga erfarenheter av tidigare arbete ute på fältet som barnskötare samt 
det vi har upplevt genom den verksamhetsförlagda utbildningen på Lärarhögskolan i 
Stockholm är vår uppfattning att samarbete med föräldrar är en mycket väsentlig del av 
lärarprofessionen.  Vi anser att lärarutbildningen inte har kommit i kontakt med ämnet 
föräldrasamverkan i den utsträckning som krävs för vårt framtida yrkesval.   

Personalens möten med familjen och arbetet med barnen hänger ihop och påverkar varandra. 

… Jag är övertygad om att kontakterna och samarbetet kring barnen påverkar deras 

uppväxtmiljö. Kvalitet på möten mellan föräldrarna och personalen blir en viktig del av det 

klimat som barnen växer upp i och har betydelse för barnens upplevelse av helhet i tillvaron.3

Vår okunskap på området är anledningen till varför vi har valt att fördjupa oss i ämnet 
föräldrasamverkan. 

 

 

                                                 
1 Skolverket, Allmänna råd och kommentarer för Kvalitet i förskolan, 2005  

2 Ibid. s. 28 

3 Nils Anderson, Mötas kring barnen, 1994, s. 101 
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2 Syfte och problemformulering  
Syftet med examensarbetet är att få ökad insikt och kunskap kring föräldrasamverkan i 
förskolan. Vi vill undersöka och analysera föräldrasamverkan ur ett 
förskollärarperspektiv. Avsikten är att beskriva och analysera föräldrasamverkan både i 
den empiriska undersökningen och i litteraturstudien.   

2.1 Avgränsningar 
Inom ramen för detta examensarbete har vi valt att fokusera på fem förskollärares 
uppfattningar i den empiriska undersökningen. Detta anser vi kan bidra till en mer 
kvalitativ studie då det kan finnas en risk med att ha för många intervjuer. Materialet 
kan lätt bli svårhanterligt.4 Med hänsyn till ovanstående är vår problemformulering 
följande:  

• Hur uppfattar fem förskollärare föräldrasamverkan? 
 

Vi är medvetna om att vi genom vår undersökning inte kommer att kunna ge 
generaliserbara lärdomar om hur förskollärare uppfattar fenomenet föräldrasamverkan 
eftersom vårt undersökningsunderlag är avgränsat till ett mindre antal informanter.  Vi 
menar att bara för att fem förskollärare har vissa uppfattningar om fenomenet 
föräldrasamverkan så behöver det inte betyda att den övriga förskollärargruppen har 
exakt samma inställningar. Men då det handlar om en och samma yrkesgrupp, i detta 
fall förskollärare, kommer det att alltid finnas liknande tendenser i olika förskollärares 
åsikter.  

2.2 Arbetets disposition  
Vår uppsats börjar med en litteraturstudie där det skildras hur föräldrasamverkan 
behandlas i statliga utredningar, styrdokument samt vad den tidigare forskningen visar. 
Därefter följer vår metodbeskrivning som belyser vårt tillvägagångssätt för besvarandet 
av vår frågeställning. Efter detta presenteras resultatet av vår empiriska undersökning 
som utgår från fem intervjuer. Slutligen tolkas och diskuteras det empiriska resultatet 
kopplat till vår tidigare litteraturstudie samt ger vi förslag på vidare forskning. 

 

 

 

 

                                                 
4 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 2005  
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3 Litteraturstudie 
Under litteraturstudien kommer vi att ge en bild av hur föräldrasamverkan behandlas i 
litteraturen, utredningar och styrdokument. Vi kommer att presentera en historisk 
tillbakablick av föräldrasamverkan och vad den tidigare forskningen visar.  Genom det 
försöker vi att identifiera de olika aspekterna som relateras till föräldrasamverkan i 
förskolan. 

3.1 Historik 
Avsikten med en historisk tillbakablick är att få en uppfattning kring 
föräldrasamverkans progression, vad som har försiggått och vad som ligger till grund 
för förskolans agerande kring samarbetet med hemmet. Vår historiska tillbakablick 
kommer att påbörjas med Barnstugeutredningen, SOU 1972:26 och 27, eftersom detta 
anses vara det första dokumentet som sakligt belyser innehållet i förskolans 
pedagogiska verksamhet.5 Sedan fortsätter vi med att belysa Familjestödsutredningen, 
SOU 1981:25, och det Pedagogiska programmet för förskolan, SOU 1987:3. Den 
historiska delen avslutar vi med att belysa innehållet i det nuvarande styrdokumentet för 
förskolan, Lpfö 98. Sammanfattningsvis kommer vi att skriva en slutsats som baseras på 
reflektioner relaterat till de ovannämnda utredningarna och styrdokumenten. 

3.1.1 Barnstugeutredningen 

En omfattande och inflytelserik statlig utredning om förskoleverksamheten, 
Barnstugeutredning, 6 publicerades 1972. Utredningen betonade föräldrasamverkan som 
ett övergripande mål för förskolan. En av hörnstenarna i den aktuella utredningen var att 
alla föräldrar skulle ges samma förutsättningar till samverkan och inflytande. Man 
rekommenderade bland annat olika tillfällen för samverkan så som föräldramöte, samtal 
mellan personal och förälder kring det enskilda barnet, föräldrafika och även att 
invänjningen på daghemmet skulle förlängas för att därigenom ge förälder och personal 
en bättre start och tillfälle att lära känna varandra.  

I Barnstugeutredningens betänkanden står det att förskolan skall utgöra ett komplement 
till hemmet och stödja föräldrarna i deras föräldraskap. Då barnet skall vistas i två olika 
miljöer är det viktigt att barnen känner sig bekanta och trygga i båda miljöerna. De skall 
uppleva att det finns ett samband mellan hem och förskola och att normer och 
värderingar är överensstämmande i båda miljöerna. Bästa förutsättningen för att nå en 
samklang är att kontakten mellan föräldrar och personalen präglas av en ömsesidig tillit 
och respekt. Ett sätt att stärka sambandet mellan de två olika miljöerna är att låta 
föräldrarna på olika sätt delta i förskolans verksamhet.  

Man kan dessutom läsa i Barnstugeutredningen att föräldrarna har ett emotionellt band 
till sina barn som kan hindra föräldrarna i deras omdöme när det kommer till barnets 
                                                 
5 Gerda Simmons – Christenson, Förskolepedagogikens historia, 1997 

6 Socialstyrelsen, SOU 1972: 26 och 27, 1972 
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svårigheter. Det är där personalens ansvar kommer in som yrkesinriktade fostrare. 
Personalen bör hålla en distans till föräldrarna och undvika en vanlig 
vänskapsförbindelse, det vill säga att de skall ha en yrkesrelation till föräldrarna. 
Samtidigt är det av största vikt att göra denna relation fruktbar med ett känslomässigt 
innehåll. Det är också personalens ansvar att ta det första initiativet i samverkan och se 
till att det kommer till stånd.    

Barnstugeutredningens utvärdering åskådliggör att förskolan inte lyckades med att 
engagera föräldrarna i verksamheten. Hur förskolan borde fungera kommenterades 
sällan av föräldrarna. De ifrågasatte inte eller deltog i beslut som berörde arbetet i 
förskolan. De var inte heller insatta med vad som pågick under förskolans dagliga 
verksamhet. För att förbättra samarbetet mellan personalen och föräldrarna framfördes 
det vikten av att finna samarbetsmodeller som gav föräldrarna möjlighet att direkt 
påverka förskolans arbetssätt. Eftersom människor inte är lika antogs det finnas många 
skiftande metoder för att åstadkomma samarbete.7

När det gäller att finna former för samverkan är det kanske mest praktiskt om föräldrarna 

kommer med förslag /…/ Föräldrarna kan ha barn både i förskola och grundskola och kan 

därför behöva delta i föräldrasamverkan på olika håll.8

3.1.2 Familjestödsutredningen  

Familjestödsutredningen från 1981, SOU 1981: 25, 9 var den nästa stora statliga 
utredning om barnomsorgen. Där framhålls det bristfälliga föräldrasamarbetet som ett 
resultat av att föräldrarna arbetar heltid och inte förmår att engagera sig i 
barnomsorgens verksamhet. Familjestödsutredningen föreslog därför att småbarns 
föräldrar skulle få möjlighet till att förkorta sin arbetstid, samtidigt rekommenderades 
införandet av blandade barngrupper som motivation till ökad föräldradeltagande i 
barnomsorgen.  

Familjestödsutredningen tar upp daghemmets funktion som en komplettering till 
hemmet. För att daghemmet skall fungera som ett stöd till familjen måste det vara 
tydligt för institutionen vad det ska komplettera. I betänkandet understryks det dessutom 
att det är föräldrarna som har huvudansvaret för barnet och att det ansvaret kan inte 
daghemmet ta över. Föräldrarna kommer med sina kunskaper och intressen som 
vanligtvis inte är representerade inom daghemmet. På så sätt bidrar det till att 
daghemmets kännedom om andra områden i samhället bryter daghemmets avskildhet. 
Men det bidrar också till att barnspecialiseringen inte blir ensidig.    

Familjestödsutredningen lyfter upp vikten av att barnen får erfara ett positivt samarbete 
mellan föräldrar och pedagoger. 

                                                 
7 Ekman, Susanne. Sundell, Knut, Mamma, pappa, dagis: föräldrasamarbete i förskolan, 1992 

8 Socialstyrelsen, SOU 1972: 26, 1972, s. 203 

9 Socialstyrelsen, SOU 1981: 25, 1981   
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Samarbetet bör syfta till att stödja barnen, skapa samband mellan barnens olika miljöer och 

vara en förebild för demokratiskt samverkan.10  

Familjeutredningen menar vidare att det är betydelsefullt att finna former för föräldrars 
arbete i och påverkan över verksamheten i daghemmet. 

3.1.3 Pedagogiskt program för förskolan  

I Pedagogiskt program för förskolan,11 understryks vikten av ett nära samarbete mellan 
föräldrar och personal, med anledning till verksamhetens beaktande till barnens 
verklighet utanför förskolan. Förskolans roll är att vara en tillsats till hemmet och fyller 
inte samma funktion för barnet som hemmet. Föräldrarna är de som har kunskaper om 
det enskilda barnet och om dess närmiljö, vilket motiverar till ett nära samarbete kring 
barnen. Samarbete måste bygga på en gemensam respekt för varandras kompetenser. 

Föräldrarna är de som känner barnet bäst men det är personalen som känner barnet bäst i 

förskolan.12  

Det poängteras att vikten av personalens ansvar till uppmuntrandet av föräldrarnas 
aktiva deltagande och reellt inflytande. Föräldrarna har rätt att få information, delta i 
och påverka planeringen och genomförandet av verksamheten. Samarbetstillfällena som 
föreslås av Socialstyrelsen är invänjning, den dagliga kontakten, det enskilda samtalet, 
föräldramöten, gemensamma fester, utflykter, öppet hus och arbetsträffar. Formerna ska 
vara av varierande karaktär på grund av de olikheter som finns hos föräldrarna.  

För att undvika kris i samarbetet måste personalen ha tydliga mål och vara medveten 
om den egna yrkesrollen och behörigheten. Socialstyrelsen betonar dessutom att 
otillräcklig samverkan kan framkalla osäkerhet hos barnet och ge underlag till 
ofullkomliga förväntningar och missuppfattningar hos både personalen och föräldrar. 

3.1.4 Läroplanen för förskolan 

I Lpfö 9813 kan man läsa att vårdnadshavare har huvudansvaret för sina barns 
uppfostran. Medan förskolan skall fungera som ett komplement till hemmet och vara ett 
stöd, genom att erbjuda möjligheter till en rik och mångsidig fostran, utveckling och 
växande. Samarbetet med föräldrarna ska ske inom ramen för de nationella målen, där 
föräldrarna ska ha möjlighet till inflytande över verksamheten i förskolan. Förskolans 
tydlighet om mål och innehåll är en av utgångspunkterna för att föräldrarna ska kunna 
utöva inflytande i förskolan och det är viktigt att samverkan bygger på respekt och en 
tillitsfull relation. Samarbetet med föräldrarna skall stärka barnens enskilda möjligheter 
till utveckling.  

I riktlinjerna som understryks i Lpfö 98 kan man bland annat se att en viktig del i 
förskolans ansvar är att ge en god introduktion till föräldrar och barn samt att föra ett 

                                                 
10 Ibid. s. 285 

11 Socialstyrelsen, Pedagogiskt program för förskolan, 1983 

12 Ibid. s. 54 

13 Utbildningsdepartementet, Läroplanen för förskola, Lpfö 98, 1998 
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kontinuerligt samtal om barnens utveckling och lärande samt utvecklingssamtal. 
Pedagogerna i förskolan måste ta hänsyn till föräldrarnas åsikter samt erbjuda dem 
möjlighet att påverka hur målen åskådliggörs i den pedagogiska planeringen och 
genomförandet av verksamheten. De skall också få chansen till att vara delaktiga i 
granskningen av verksamheten.  

3.1.5 Sammanfattande reflektion 

I vår bearbetning av de ovanstående utredningarna och styrdokumenten har vi 
konstaterat att avsikten med föräldrasamverkan belyses utifrån olika vinklar. I 
Barnstugeutredningen relateras föräldrasamverkans närvaro till barnets trygghetskänsla 
som är beroende av en delad uppfattning av normer och värderingar mellan hem och 
förskola. Syftet i Barnstugeutredningen relateras även till stödjandet av föräldrar i deras 
föräldraskap.  I Familjestödsutredningen nämns avsikten med samverkan som ett sätt att 
hjälpa barnet, åstadkomma en förbindelse mellan hemmet och institutionen samt vara en 
förebild för demokratiskt samverkan. I Pedagogiska programmet för förskolan 
motiveras föräldrasamverkan som en metod för att få kunskap om barnens tillvaro 
utanför förskolan. Bristen på samverkan relateras till osäkerhet hos barnet och att 
missförstånd kan uppstå mellan hemmet och institutionen. Lpfö 98 understryker 
emellertid ett samarbete med föräldrarna som ett sätt för att ge barnet möjligheter till att 
erbjuda en varierande fostran, utveckling och växande.  

Former för samverkan har varit detaljerat beskrivna i både Barnstugeutredningen och 
det Pedagogiska programmet för förskolan, när det kommer till de olika tillfällena för 
en samverkan såsom föräldramöte, invänjning, föräldrafika, samtal mellan personal och 
föräldrar kring det enskilda barnet, den dagliga kontakten, utflykter och öppet hus. Båda 
belyser vikten av skiftande metoder för samverkan med anledning till olikheterna hos 
föräldrarna. Föräldrarna skall ges möjlighet till deltagande i verksamheten och 
inflytande över förskolans arbetssätt. I det Pedagogiska programmet konkretiseras det 
ytterligare genom att deltagande och inflytande relateras till planering och 
genomförande av verksamheten. Detta kan vi även läsa i Lpfö 98. Deltagande och 
inflytande är också två former som benämns i Familjestödsutredningen. Hur 
föräldrasamverkan skall komma till uttryck är däremot mer abstrakt skrivet och mindre 
styrt när det kommer till de olika tillfällena för samverkan i Lpfö 98. Tillfällen som 
benämns i Lpfö 98 är kontinuerlig samtal, utvecklingssamtal och utvärdering av 
förskolans verksamhet. 

En annan aspekt som tas upp i Barnstugeutredningen är förskolans roll i 
föräldrasamverkan. Förskolan skall fungera som en komplettering till hemmet och ge 
liknande villkor till alla föräldrar. Eftersom föräldrarnas omdöme till det egna barnet 
påverkas av det känslomässiga band som uppstår mellan föräldrar och barn ska 
personalen på förskolan fungera som en yrkesinriktad fostrare. Det är också personalens 
ansvar att ta första steget i samverkan och se till att det inträffar. Liknande resonemang 
kan man ta del av i Familjestödsutredningen när det kommer till förskolans roll i att 
komplettera hemmet. I Pedagogiska programmet för förskolan konkretiseras förskolans 
och hemmets roll i samverkan. Där betonar man de olika kompetenserna som de olika 
miljöerna förfogar över. Föräldrarnas uppfattning ligger på barnet i hemmet medan 
förskolan har kunskaper om förskolebarnet. Det är förskolans uppgift att initiera en 
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föräldrasamverkan. I Läroplanen 98 kan man läsa att föräldrarna är de som har 
huvudansvaret för barnet samtidigt som förskolan skall fungera som ett stöd i barnets 
fostran och utveckling. När det kommer till föräldrarnas roll i förskolan kan vi se att det 
inte finns några krav nedskrivna vare sig i Barnstugeutredningen, 
Familjestödsutredningen, det Pedagogiska programmet för förskolan eller i den 
nuvarande läroplanen, Lpfö 98. Det enda som är skrivet när det gäller föräldrar är att de 
skall erbjudas möjlighet till delaktighet och inflytande genom de olika tillfällena. Endast 
en skyldighet som nämns gällande föräldrar är deras huvudansvar för barnets fostran. 
Däremot uppfattar vi att det finns ett underliggande förväntan, relaterat till föräldrarnas 
roll i samverkan utifrån de olika tillfällena som benämns i styrdokumenten och 
utredningarna. Vi får en uppfattning av att föräldrarna förväntas medverka och påverka i 
de olika tillfällena som erbjuds. Vi har också konstaterat att föräldrarnas roll i dagens 
styrdokument är mer abstrakt beskrivet. Detta eftersom samverkanstillfällena är fler och 
mer utförligt beskrivna i de tidigare utredningarna och styrdokumentet än i dagens 
läroplan för förskolan.  

Avslutningsvis anser vi oss ha kunnat urskilja tre olika aspekter i dessa ovannämnda 
utredningar och styrdokument: syfte med föräldrasamverkan, rollfördelningen mellan 
föräldrar och pedagoger samt former för föräldrasamverkan i förskolan. Vi har lagt 
märke till att föräldrasamverkan setts av staten som ett ickefungerande område i 
förskolan men också som en grundsten i den pedagogiska verksamheten. Man kan även 
i Lpfö 98 läsa vikten av en fungerande föräldrasamverkan.  

3.2 Tidigare forskning 
Syftet med detta avsnitt är att redogöra för och analysera hur föräldrasamverkan 
uppfattas av pedagogerna relaterat till de olika aspekterna vi fann. Då det var svårt att 
hitta forskning knutet till enbart förskolelärarnas uppfattningar har vi även tagit med 
forskning som behandlar de övriga pedagogernas inställningar. Genom att ta upp 
tidigare forskning vill vi försöka identifiera eventuella övriga aspekter relaterat till 
föräldrasamverkan samt komplettera vår förståelse för de redan funna aspekterna: 

• Syftet med föräldrasamverkan  

• Rollfördelningen i föräldrasamverkan 

• Formerna för föräldrasamverkan i förskolan 

Vi kommer att lyfta fram de likheter och olikheter som vi har funnit genom en tematisk 
kategorisering samt genom en sammanfattande reflektion i slutet av detta avsnitt som 
tydliggör de olika aspekterna. Den tidigare forskningen som tas upp kommer sedan att 
användas som ett verktyg i jämförelse i diskussion och tolkningsdelen med vår 
empiriska undersökning.  
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3.2.1 Delad vårdnad  

I avhandlingen Delad vårdnad? Föräldraskap och förskolläraruppgift i den offentliga 
barndomen, 14 har Christina Gars utfört både en litteratur- och en empirisk 
undersökning om föräldrasamverkan i förskolan. Den empiriska undersökningen 
utfördes 1995 – 1996. I sin avhandling behandlar hon barn och barndoms socialisation 
knuten till samhällsförändringar, och föreställningar om föräldrarnas roll och 
professionalitet i förhållande till förskolläraryrket. Avsikten med avhandlingen är att 
bidra till samtalet om och uppfattningen av föräldrars och förskollärares samverkan. 

Gars redovisar i sin avhandling för vilka drastiska förändringar de små barnens 
barndom har genomgått under de senaste decennierna. Hon syftar på barndomens 
institutionalisering och professionalisering som ett resultat av övergången från 
agrarsamhället till ett industrisamhälle.  

Enligt Gars kan barndomens ändringar även relateras till föräldraskapets förändringar. 
Uppkomsten av den offentliga socialisationen ledde till att ett traditionellt kvinnligt 
område – vård och uppfostran av småbarn, institutionaliserades och 
professionaliserades. Ansvaret för uppfostran av barnet låg inte längre enbart på 
föräldrar utan den offentliga sektorn tog över delar av föräldrarnas roll. Anledningen till 
detta var bland annat myndighetens ambivalenta syn på föräldraskapet och en önskvärd 
ideologisk samhällsutveckling. Bekymret för familjens och samhällets fortbestånd 
bidrog till att det formulerades program för de små barnens fostran. De kunskaper som 
föräldrarna kunde överföra till sina barn blev inte längre tillräckliga. Man ville påverka 
och förändra föräldrars sätt att ta hand om och uppfostra sina barn.  I och med det blev 
föräldraskapet offentligt och föräldrarna fick professionella medfostrare i form av 
lärare. Den svenska förskolan har haft en lång historia av att vilja influera och uppfostra 
föräldrar, vilket har varit i olika skeden huvudsyftet med verksamheten.  

I den empiriska delen visar Gars att denna syn på fostran av föräldrarna fortfarande är 
aktuell inom förskollärargruppen. Samtalet handlar om, enligt förskollärarna, att ta del 
av information om barnet av föräldrarna men också att ge information. Det handlar om 
att tillrättavisa föräldrarna i deras tillvägagångssätt i att ta ansvar för sina barns fostran 
och utveckling i hemmet, till exempel hur de tar hand om barnens hygien och annan 
vård. 

Det värsta är när man ser att något är fel och måste få föräldrarna att förstå att det här gör ni 

fel... De tycker ju inte att det är något problem. Så ska man försöka få dom att förstå att de här 

är ett problem. Dom tycker ju att dom gör barnets bästa.15

I materialet som presenteras i avhandlingen kan man läsa att både föräldrar och 
förskollärare har en kluven uppfattning till ansvarsfördelningen i samverkan. Gränsen 
mellan föräldraskap och förskolläraruppgiften är otydlig, eller rättare sagt de överlappar 
varandra. Föräldrasamverkan präglas av både hopp och problem. I förskollärarnas 

                                                 
14 Christina Gars, Delad vårdnad? Föräldraskap och förskolläraruppgift i den institutionaliserade barndomen, 

2002  

15 Christina Gars, Delad vårdnad? Föräldraskap och förskolläraruppgift i den institutionaliserade barndomen, 

2002, s, 51 
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uttalanden finns det tydliga tecken som visar på respekt och tillit men också på 
misstänksamhet och motsättningar. 

Den professionaliseringen och institutionalisering av barndomen och föräldraskapet 
som beskrivits ovan har lett till den så kallade delade vårdnaden. Den delade vårdnadens 
har successivt vuxit fram under den modernisering och välfärdsutveckling som ägde 
rum under 1800 – talet och 1900 – talet. Den delade vårdnaden betecknas av Gars som 
föräldrars och lärares samverkan, deras gemensamma omhändertagande av barnen. 
Barndomens reglerande har blivit en förenad fråga för föräldrar och förskollärare. 

3.2.2 Ansvarsfördelningen i föräldrasamverkan 

Rollfördelningen diskuteras även i rapporten Det är ändå jag som är pedagogen – 
Förskollärares och grundskollärares föreställningar om barnen, föräldrarna och 
läraruppdraget i en ny tid, 16 där Ingegerd Tallberg Broman redovisar för en 
intervjuundersökning av tolv lärare och tio förskollärare. Intervjuundersökningen 
utfördes 1996. Studien syftar bland annat till att granska förskollärarnas och 
grundskollärarnas förställningar om föräldrar och läraruppdraget i slutet av 1990 talet. 
Speciellt inriktar sig rapporten till föreställningar om ansvarsfördelningen mellan de 
professionella och föräldrarna, gällande barnet.   

Rapporten fastslår att ett ökad föräldradeltagande inte är något som förskollärarna och 
lärarna upplever som positivt. Det framkallar snarare en oro i personalens roller, det 
känner sig hotade.  Personalen upplever också en osäkerhet av innebörden i 
föräldrasamverkan. Detta beror bland annat på att föräldrarnas mål inte alltid enligt 
förskollärare och lärare stämmer överens med verksamhetens mål. Personalen anser sig 
själva vara de professionella då de genomgått en utbildning som står för vissa värden 
och synsätt. Pedagogerna menar på att föräldrarna inte har liknande kunskaper. På så 
sätt uppstår det en konflikt mellan pedagogens ansvarsområde och föräldradeltagande. 
Dessa uppfattningar utifrån pedagogen har Tallberg Broman sammanfattat i sin boktitel 
Det är ändå jag som är pedagogen.  

En föräldrasyn som avspeglas av personalen kan kategoriseras i två olika arter, enligt 
Tallberg Broman. Vissa förskollärare och lärare talar om föräldrar som kunder och inte 
bara som föräldrar. De menar att kunder har rätt till att påverka förskolans verksamhet. 
Men de flesta av pedagogerna ser inte föräldrarna som aktivt påverkande i 
verksamheten. Flera uttrycker dock betydelsen av ett positivt stöd av föräldrarna för 
verksamhetens innehåll och utveckling. Pedagogerna anser dock att ett ökat 
föräldradeltagande ska begränsas till hemmet.    

I intervjuerna kommer det fram att lärarna och förskollärarna upplever sitt läraruppdrag 
som något invecklat och problematiskt. Tallberg Broman redovisar för att det har 
tillkommit många nya arbetsbördor inom läraryrket, framförallt av samarbetsart. Det 
som påtalas regelbundet är hur lärarens arbetsinnehåll förflyttats från barncentrerad 
verksamhet till samarbetsgrupper med andra vuxna. Kraven på föräldradeltagande och 
föräldrainflytande har ökat. Ändringarna upplevs som intressanta och viktiga men 

                                                 
16 Ingegerd Tallberg Broman, Det är ändå jag som är pedagogen. Förskollärares och grundskollärares 

föreställningar om barnen, föräldrarna och läraruppdraget i en ny tid, 1998   
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alltför tidskrävande av förskollärarna och lärarna. De intervjuade är mycket eniga om att 
fler och fler uppgifter läggs på dem idag och att lärarrollen har förändrats radikalt. 

Ja lärarrollen är förändrad, tycker jag. Man har blivit allt ifrån lärare, till psykolog, syster, 

kurator.17

3.2.3 Förskolan som komplement till hemmet 

En annan studie som också tar upp förskollärarnas föreställningar av de olika rollerna i 
samverkan är Relation hem – förskola - Intentioner och uppfattningar om förskolans 
uppgift att vara komplement till hemmet 1990 -1995 18 skriven av Ewa Ivarson Jansson. 
I denna avhandling undersöks det hur de anställda uppfattar förskolan som komplement 
till hemmet och hur föräldrar uppfattar förskolans kompletterande uppgift under 1990- 
talet. Avsikten med avhandlingen är att belysa och analysera samverkan mellan hem 
och förskola. Avhandlingen behandlar och har utgångspunkt i tre enkätundersökningar: 
personalundersökningen (1989 -1990), föräldraundersökning 1 (1991 - 1993), 
föräldraundersökning 2 (1992 – 1995) samt i de statliga och kommunala 
styrdokumenten för förskola. 

Ivarson Jansson har konstaterat att vissa av pedagogerna i undersökningen anser att 
deras arbete är en service till föräldrarna och att de är inställda på att ta tillvara 
föräldrarnas avsikter och önskemål. Dessa pedagoger anser att avgörandet av vad som 
bör ske i verksamheten växer fram utifrån samarbetet med föräldrarna.  

En annan uppfattning som finns bland pedagoger enligt Ivarson Jansson är att 
pedagogerna anser att verksamheten är deras ansvar och att de vet bäst vad som bör 
genomföras. De menar på att de skall handla utifrån sitt professionella omdöme. Det 
framgår från undersökningen att det finns en rädsla för att tillfällena att bestämma 
minskar bland pedagogerna om föräldrarna får alltför stort inflytande.  

Studien slår fast att de anställdas uppfattningar om sitt eget yrke är en viktig faktor vid 
kontakten med föräldrarna och att synen på föräldrar har förändrats från att ha varit 
informationsmottagare till att även innefatta förväntningar och engagemang, som inte 
fanns med på samma sätt i de tidigare intentionerna under 1970 talet. Samverkan 
gestaltas i avhandlingen som en metod för att verksamheten skall kunna utgöra ett 
komplement till hemmet. 

I personalundersökningen framkom det att en stor del av de anställda uppfattar att 
verksamheten kan planeras utan föräldrarnas inflytande. Föräldrarnas inflytande 
begränsades till att ge förslag på aktiviteter i arbetet med barnen. Huvuddelen av de 
anställda tycker att föräldrarna skall vara med och påverka endast i vissa avseenden. Det 
är bara en tredjedel av de anställda som anser att föräldrarna skall utöva inflytande i de 
flesta avseenden. En liten grupp menar att föräldrarna skall kunna påverka i alla 
avseenden, och några få ansåg att föräldrarna inte skulle ha något inflytande alls.  

                                                 
17 Ingegerd Tallberg Broman, Det är ändå jag som är pedagogen. Förskollärares och grundskollärares 

föreställningar om barnen, föräldrarna och läraruppdraget i en ny tid, 1998, s. 61 

18 Ewa Ivarson Janson, Relation hem – förskola. Intentioner och uppfattningar om förskolans uppgift att vara 

komplement till hemmet 1990 – 1995, 2001 
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Enligt Ivarson Jansson kan det ovanstående resultatet relateras till de rådande 
traditionerna på de enskilda förskolorna och de anställdas tyckanden om att föräldrar 
inte har tid att engagera sig i verksamheten. Därtill har även pedagogerna föreställningar 
om att inte se föräldrar som samarbetspartner i verksamhetsfrågor, vilket enligt Ivarson 
Jansson strider mot de intentioner som uttrycks i de statliga och kommunala 
styrdokumenten. Det är viktigt att tillägga att avhandlingen däremot bevisar att de allra 
flesta föräldrarna vill vara med och påverka verksamheten i förskolan. Hon anser dock 
att ett större inflytande från föräldrarna sida tar tid att arbeta fram. Dessutom krävs det 
diskussioner om vad inflytande i själva verket skall syfta på.  

Ivarson Jansson slutsats är att samarbetet mellan föräldrar och personal är en avgörande 
faktor som kan utvecklas mer. Undersökningen visade att det finns bekymmer med att 
få till stånd ett fungerande samarbete, inflytande och delaktighet. Otydlighet vid 
rollfördelningen mellan pedagog och förälder anses som ett hinder i att uppnå en 
fungerande föräldrasamverkan. Hon betonar att föräldrarna ska ses som en betydelsefull 
samarbetspartner i förskolan samt vikten av pedagogens uppmuntran av 
föräldrasamverkan. Det finns en risk att ansvaret för barnets fostran annars helt och 
hållet tas över av samhällets förmedlare inom förskolan istället för att vara en 
komplettering till hemmet.  

3.2.4 Föräldrainflytande eller föräldramedverkan 

Problematiken med personalens syn på inflytande avspeglas även i undersökningen Två 
perspektiv på förskolan – En studie av hur föräldrar och personal bedömer kvalitet och 
samverka. 19 Där kartlägger Lena Olson bland annat hur föräldrar och personal bedömer 
olika aspekter av samverkan. Undersökningen bygger på ett enkätformulär som har gått 
ut till tolv daghem.  

I undersökningen skiljer Olson på begreppen föräldrainflytande och föräldramedverkan. 
Hon menar på att dessa två begrepp inte skall förväxlas med varandra. Inflytande 
kopplar hon till föräldrarnas möjlighet till att påverka verksamhetens innehåll i 
förskolan. Medverkan däremot relateras till föräldrarnas deltagande i verksamheten utan 
att vara anställda. Föräldrarna kan mycket väl ha inflytande över verksamheten utan att 
medverka.  

Resultatet visade på att ungefär hälften av föräldrarna ville utöva inflytande på 
innehållet i förskolans verksamhet. Ju högre grad föräldrarna ville påverka desto högre 
grad kunde de tänka sig att medverka.  

Då kan man dra slutsatsen att föräldrarna vill medverka för att kunna förändra och då blir 

återigen inte föräldramedverkan ett mål i sig, utan ett medel för att påverka verksamheten!20

Föräldrarnas vilja av att ha inflytande påverkas av vilket förtroende föräldrarna har för 
personalen och hur nöjda de är med förskolans insatser, ju nöjdare föräldrarna är desto 
mindre vill de utöva inflytande. Nära hälften av personalen däremot ansåg att de inte 

                                                 
19 Lena Olson, Två perspektiv på förskolan. En studie av hur föräldrar och personal bedömer kvalitet och 

samverkan, 1993  

20 Ibid. s. 42 - 43 
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gav föräldrarna möjlighet att påverka verksamhetens innehåll. Det framkom att 
personalen var mer nöjda än föräldrarna med de olika sidorna av föräldrasamverkan och 
inflytande. Enligt Olson är detta ett tecken på att samverkan mellan personal och 
föräldrar skulle kunna förbättras. När det verkligen gäller tycks inte föräldrarnas chanser 
till inflytande vara tillräckligt stora.  

Undersökningen tyder på att personalens uppfattning angående graden av föräldrarnas 
inflytande över innehållet i verksamheten är beroende av personalens trygghetsfaktor. 
Ju säkrare personalen var i kommunikationen med föräldrarna desto bättre tycktes 
samarbetet fungera. Personalen kopplade dessutom ihop föräldrarnas inflytande med 
barnens möjligheter till påverkan över verksamhetens innehåll. Det vill säga: 

... ju mer personalen låter barnen vara med och påverka beslut, desto mer instämmer man i att 

föräldrarna kan påverka verksamheten.21   

Fördelarna med ett utökat föräldrainflytande, enligt personal, är att det ger en bra 
kontakt med föräldrarna, samarbetet med föräldrarna underlättas och att föräldrarna får 
ökad insikt om verksamheten. Att det finns en del för personalen att vinna på med att 
släppa in föräldrarna och låta de påverka innehållet i verksamheten undertrycks även av 
Olson.  

Nackdelarna däremot som personalen upplever med föräldrarnas inflytande är att ta 
hänsyn till alla föräldrars önskemål. Personalen ansåg att det är de som är specialister 
och att föräldrarna inte skall bestämma över deras arbete. Föräldrarnas inflytande 
kopplas även till en längre beslutsprocess samt svårigheter med yrkesroller. Det 
framkommer i Olsons studie att det finns en viss ovilja från personalens sida att låta 
föräldrarna påverka verksamhetens innehåll samt för en utökad föräldramedverkan.  

3.2.5 Insyn eller medverkan 

Inflytande och medverkan är begrepp som även behandlas av Ylva Ståhle i rapporten 
Insyn eller medverkan?22 Ytterligare en aspekt av föräldrasamverkan som lyfts fram av 
Ståhle är insyn. Syftet med rapporten är bland annat att granska föräldrasamverkan i åtta 
föräldrakooperativ, åtta kommunala förskolor samt åtta Pysslingen förskolor AB. 
Resultatet visade att Pysslingen förskolor och kommunala förskolor påminde om 
varandra i samtliga aspekter medan föräldrakooperativen skiljde sig från de resterande. 
Vi har valt att lyfta fram endast resultaten från de kommunala förskolorna eftersom vår 
empiriska studie kommer att utföras inom den kommunala förskolan. 

Ståhle menar att medverkan går ut på att föräldrarna deltar i verksamheten, men detta 
innebär dock inte att föräldrarna har någon påverkan över den. Syftet med medverkan är 
att bli bekant med regler, rutiner, de andra barnen, personalens och deras 
förhållningssätt. Delaktigheten ska bidra till att ofullkomliga föreställningar hos 
föräldrar elimineras. Rapporten visar att föräldrarna inte alltid vill medverka men de vill 

                                                 
21 Ibid. s. 39 

22 Ylva Ståhle, Insyn eller medverkan? Hur huvudmanskap påverkar föräldrars val av barnomsorg, trivsel och 

föräldrasamverkan, 1995 
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ha insyn i den. Med insyn menar författaren tillgång till information om barnet och 
verksamheten. 

3.2.6 Betydelsen av förskollärarnas inställning till föräldrasamverkan 

En annan aspekt som poängteras av Ylva Ståle i rapporten Insyn eller medverkan?23 Är 
innebörden av förskollärarnas inställning till föräldrasamverkan. Rapporten framhäver 
att det finns en betydelsefull relation mellan föräldrarnas medverkan i förhållande till 
personalens attityd till deras medverkan. Föräldrarna medverkade mera när personalen 
ställde sig positiva till deras medverkan. Ur studien framkom det dessutom att 
föräldrasamverkan sker på personalens initiativ. Hälften av föräldrarna framförde inte 
sina önskningar om verksamheten till personalen även om de hade en. Detta på grund av 
rädslan för konflikter som kan komma att påverka pedagogens relation till barnet. 

I sin rapport beskriver Ståhle föräldrasamverkan som en sammankomst mellan föräldrar 
och personal kring barnet. Personalen och föräldrar samarbetar för att ge barnet en 
gynnsam uppväxt med så bra villkor som möjligt.  Här innefattas både de oplanerade 
sammankomsterna i den dagliga vardagen och de planerade samtalen, föräldramöten 
med mera. Hon framhäver vikten av att samverkan skall äga rum på lika villkor och 
båda partner skall gagnas av den. 

3.2.7 Uppfattningar av olika samverkansformer 

Inge Johansson presenterar ett treårigt forskningsprojekt i boken Barnomsorg som 
resultatenheter – Vad tycker chefer, förskollärare och föräldrar? 24  Syftet med 
projektet är att studera påverkan mellan organisation och pedagogik i ett skede då 
barnomsorgens verksamhet övergått till att bli så kallade resultatenheter. 
Undersökningen genomfördes med hjälp av enkäter till chefer, förskollärare och 
föräldrar.  

Studien påvisar att förskollärarna var positiva till mera enkla samverkansformer, så som 
den dagliga kontakten mellan föräldrar och personal. Det är också den vardagliga 
kontakten som pedagogerna vill förstärka ytterligare. Medan till mer avancerade former 
av samverkan, så som delaktighet i formulerande av målen, var personalens inställning 
tvivelaktig till. En stor del av förskollärarna ville inte att föräldrarna skulle delta aktivt i 
verksamheten.   

En av de intervjuade framhåller att föräldrarna redan idag har en sådan pressad situation att 

det inte kan förväntas lägga ner kraft på att få inflytande i förskolans inre arbete. 25  

Enligt rapporten trivs förskollärarna med sitt självständiga bestämmande i arbetet. Det 
fanns dock en liten del förskollärare som tyckte att för mycket ansvar lades på dem, 
istället för föräldrar. Förskollärarna anser att samverkansformer och utveckling av dessa 
former påverkas av föräldrarnas attityd till ansvarsfördelningen mellan pedagog och 
förälder. 

                                                 
23 Ibid.  

24 Inge Johansson, Barnomsorg som resultatenhet. Vad tycker chefer, förskollärare och föräldrar?, 1993 

25 Ibid. s. 31 
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3.2.8 Sammanfattande reflektion    

I vår bearbetning av tidigare forskning har vi konstaterat att syftet med 
föräldrasamverkan är både komplext och varierande. I sin avhandling relaterar Gars 
avsikten med föräldrasamverkan till fostran av föräldrarna. Hon visar att 
föräldrasamverkan handlar om att både få information och att ge information om barnet. 
Författaren poängterar att den information som förskollärarna ger handlar ofta om att 
korrigera föräldrarnas sätt att ta hand om sina barn relaterat till barnets utveckling, 
fostran och omsorg i hemmet. Ivarson Jansson tar upp syftet med föräldrasamverkan 
som en metod för att få förskolans verksamhet att fungera som ett komplement till 
hemmet. Syftet med att vara ett komplement till hemmet innefattar dock inte enligt 
författaren att institutionen skall ta över ansvaret för barnens fostran utan att fungera 
som ett stöd. Avsikten med samverkan är att fungera som ett stöd i barnens utveckling 
och fostran. I Olsons rapport kan vi se att syftet med föräldrasamverkan kopplas till att 
ha en bra kontakt med föräldrarna och att föräldrarna får en ökad insikt om 
verksamheten vilket underlättar arbetet för pedagogerna. Detta kan vi också se i Ståhles 
rapport där föräldrasamverkan knyts till föräldrarnas möjligheter till insyn över 
verksamheten och de förhållningssätt som ligger till grund för verksamheten. Detta för 
att bristfälliga föreställningar hos föräldrar skall avlägsnas. Dessutom relateras behovet 
av ett samarbete till att ge barnet en lämplig uppväxt med så bra villkor som möjligt. 
Genom att bearbeta den tidigare forskningen har vi lagt märke till att syftet med 
föräldrasamverkan kopplas till barnets möjligheter till utveckling, föräldrarnas fostran 
och till att skapa gynnsammare förutsättningar för förskollärarnas arbete. 

När det kommer till ansvarsfördelningen i samverkan mellan pedagoger och föräldrar 
menar Gars att den är otydlig och går in i varandra. Det är också därför som författaren 
betecknar det gemensamma omhändertagandet av barnen mellan föräldrar och 
förskollärare med begreppet Delad vårdnad. Författaren understryker dessutom att 
relationen mellan dessa två parter i samverkan genomsyras av både respekt och 
åsiktsskiljaktigheter. Osäkerheten från förskollärarnas sida när det kommer till 
föräldrasamverkan belyses även av Tallberg Broman. I hennes rapport kan man läsa att 
förskollärare upplever sitt läraruppdrag som något komplicerat på grund av svävande 
gränser i samverkan med föräldrarna. Förskollärarna menar att det är de som är 
professionella och har utbildning för att verkställa verksamhetsmålen medan föräldrarna 
inte har liknande kunskaper. Det är också där som förskollärare menat att problematiken 
uppstår, när föräldrarnas mål inte stämmer överens med verksamhetens mål. Att 
förskollärarna trivs med att själva bestämma över deras arbete framkommer även av 
Johansons rapport. Ivarson Jansson går in på liknande resonemang, att den övervägande 
delen av pedagoger anser sig ha tolkningsföreträde när det kommer till förskolans 
verksamhet eftersom det är de som vet bäst. Både Ivarson Jansson och Tallberg Broman 
visar också att det finns en annan inställning bland pedagoger när det kommer till det 
egna uppdraget. Det finns pedagoger som anser att deras arbete är service- och 
kundinriktat och att det bland annat går ut på att ta tillvara föräldrarnas önskningar och 
intentioner.  Enligt författarna är det väsentligt att pedagogerna ser föräldrarna som en 
samarbetspartner men det är inte en självklarhet i pedagogernas synsätt. Ståhle 
poängterar dessutom vikten av att föräldrasamverkan skall ske utifrån liknande 
förutsättningar och att både föräldrar och personalen skall gagnas av den. Från 
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ovanstående resonemang är våra slutsatser att ansvarsfördelningen är diffus och kan just 
på grund av det upplevas som problematiskt av förskollärarna.  

När det kommer till det tredje aspekten av föräldrasamverkan, det vill säga de olika 
formerna, så konstaterar Johanson att det finns två olika uppfattningar bland 
förskollärare. Den formen som förskollärare är mer positivt inställda till är de så kallade 
enkla samverkansformer såsom den dagliga kontakten. Det är också den formen som 
förskollärarna vill utveckla. Till de mer avancerade formerna är förskollärarna dock mer 
tvivelaktiga till. Med de mera avancerade formerna menas här delaktighet i 
formulerande av målen, vilket vi kopplar till begreppet inflytande. Delaktighet och 
påverkan är två samverkansformer som lyfts fram även av Ståhle. Hon menar att 
föräldrarnas deltagande inte nödvändigtvis kan kopplas till föräldrarnas möjlighet till 
inflytande och att det just därför som dessa två begrepp ska skiljas åt. Rapporten visar 
att föräldrarna inte alltid vill medverka men de vill ha insyn i den, alltså få information 
om barnet och verksamheten. Olson menar däremot att man kan påverka förskolans 
verksamhet utan att delta, och att deltagande i sig inte är ett mål utan ett medel för att 
kunna utöva inflytande. I rapporten kopplas föräldrarnas möjlighet till påverkan av 
verksamheten till barnens inflytande. I förskollärarnas uppfattningar finns det både för- 
och nackdelar representerade, angående föräldrarnas direkta inflytande på 
verksamheten. Nackdelarna är dock de som är övervägande i förskollärarnas 
inställningar, vilket kan kopplas till deras ovilja av föräldrarnas direkta påverkan. Olson 
och Ivarson Jansson kopplar denna ovilja bland pedagogerna till en rädsla och otrygghet 
i rollerna, där föräldrarna kan få alltför stort inflytande. Pedagogerna anser att 
verksamheten kan planeras utan föräldrarnas inflytande och att påverkan kan avgränsas 
till förslag på aktiviteter. I Tallberg Bromans studie kan man dessutom läsa att ett ökat 
deltagande av föräldrarna ska begränsas till hemmet, enligt förskollärarna. 
Undersökningarna visade att ett fungerande samverkan med dess former, delaktighet 
och inflytande, är svårt att realisera. Författarna poängterar till slut att det är viktigt att 
föra diskussioner kring avsikten med föräldrarnas inflytande och deltagande.  

Ytterligare en aspekt relaterat till föräldrasamverkan i förskolan som vi har funnit är 
betydelsen av förskollärarnas uppfattningar kring det aktuella ämnet. I rapporten Insyn 
eller medverkan? fastställer Ståhle att föräldrarnas möjligheter till de olika 
samverkansformerna är beroende av personalens attityder. I sin rapport visar hon att 
föräldrarnas deltagande är högt om personalen är positiva till detta. Att kontakten 
mellan föräldrar och personal är bunden till de anställdas uppfattningar framhålls även 
av Ivarson Jansson. Hon menar att hur samverkan kommer till stånd är betingat av hur 
personalen uppfattar sitt eget yrke. Olson menar dessutom att pedagogernas 
uppfattningar om samverkan är nära knutet till deras trygghetsfaktor gällande yrket.       

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att föräldrasamverkan uttrycks i den tidigare 
forskningen som ett sammansatt fenomen. I litteraturstudien har vi lyft fram de olika 
aspekter som vi har funnit relaterat till det aktuella fenomenet. Variationen i 
uppfattningarna som vi har försökt åskådliggöra under detta kapitel har bidragit till vår 
ökade insikt och vidare nyfikenhet kring de olika aspekterna i föräldrasamverkan.  

Eftersom inte all forskning som vi har tagit del av har skilt på de olika yrkesgrupperna 
inom förskolan är vi intresserade av att enbart undersöka hur förskollärarnas 
uppfattningar ser ut kring de olika aspekterna av föräldrasamverkan: syftet, 
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rollfördelningen och formerna för föräldrasamverkan. Detta på grund av att 
förskollärare som yrkesgrupp är de som har en akademisk utbildning och har det 
övergripande ansvaret för den dagliga verksamheten. Utöver detta kan vi konstatera att 
all forskning som vi har använt oss av i litteraturstudien har genomförts innan Lpfö 98 
blev styrdokument för förskolan. Vi är med andra ord intresserade av hur förskollärare 
som yrkesgrupp i nutid uppfattar fenomenet föräldrasamverkan.  
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4 Metod 
För att komma åt de olika uppfattningarna kring fenomenet föräldrasamverkan har den 
övervägande delen av den behandlade forskningen utgått från enkätundersökningar, 
enligt oss kan det vara en nackdel eftersom svarsalternativen är slutna. Det vill säga att 
det redan finns givna svarsmöjligheter. I en öppen intervju eller en så kallad kvalitativ 
metod är svarsalternativen däremot öppna, det finns inga givna svar. Inom den 
kvantitativa metoden vill man komma åt mängd, kvantitet och storlek medan inom den 
kvalitativa fokuserar man på djupet.26  Det är också anledningen till varför vi har valt att 
utföra en kvalitativ empirisk undersökning. I metodkapitlet kommer vi att beskriva hur 
vi har gått tillväga både i litteraturstudien som vi har presenterat i kapitlet 3 samt i vår 
empiriska undersökning och vilket teoretiskt perspektiv som ligger till grund i studien.  

4.1 Fenomenografi     
För att undersöka och få svar på vår frågeställning: Hur uppfattar fem förskollärare 
föräldrasamverkan?, har vi genomfört en empirisk studie. Vi har valt att använda oss av 
kvalitativa intervjuer27 med anledning till att lyfta fram förskollärarens variationer i 
uppfattningar av fenomenet föräldrasamverkan.  

Intervjun går bland annat ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka 

erfarenheter den har, hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut.28   

I Svenska Akademins ordbok29 förklaras ordet fenomen som en företeelse som kräver 
förklaring och görs till föremål i en undersökning. Vi anser att föräldrasamverkan är ett 
begrepp som inte är självklart och på så sätt blir det ett fenomen. Vi har utgått från en 
fenomenografisk ansats30 i vår studie, som är en kvalitativ inriktad empirisk 
forskningsansats där fokus ligger på de olika uppfattningarna av ett fenomen. Inom 
fenomenografin har man fokus på att beskriva och urskilja variationer i olika individers 
uppfattningar om ett och samma fenomen. 

… fenomenografin utgår ifrån att företeelser i världen kan ha olika innebörd för olika 

människor.31

                                                 
26 Staffan Larsson, Kvalitativt analys: exemplet fenomenografi, 1986. Michael Uljens, Fenomenografi: forskning 

om uppfattningar, 1989 

27 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 2005. Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997  

28 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 2005, s. 23 

29 Svenska Akademins ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ , den 20.04.07 

30 Staffan Larsson, Kvalitativt analys: exemplet fenomenografi, 1986. Michael Uljens, Fenomenografi: forskning 

om uppfattningar, 1989  

31 Michael Uljens, Fenomenografi: forskning om uppfattningar, 1989, s. 10 
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I de kvalitativa metoderna kan man skilja på första och andra ordningens perspektiv. I 
den första ordningens perspektiv fokuserar man på fakta och verkligheten i sig, alltså 
vad något är. Medan i andra ordningens perspektiv söker man efter uppfattningar av 
verkligheten, alltså hur något uppfattas vara, men det betyder dock inte att verkligheten 
är så. Alla människor uppfattar världen på ett individuellt och speciellt sätt utifrån sina 
erfarenheter och den kulturen man lever i. Erfarenheter32 står för den kunskap och 
kunnighet som bygger på upplevelse och iakttagelse. På så sätt skapas innebörden i 
varje människans individuella verklighet och det är också det som blir verkligheten för 
var person. Uppfattningen av ett fenomen blir då högst personligt och kan skilja sig 
avsevärd från människa till människa.  

Fenomenografin utgår också ifrån att det existerar en verklighet utanför människan men att 

verklighetens betydelse eller mening konstitueras genom det mänskliga uppfattandet av den/.../ 

I fenomenografi betonas att erfarenhet är den grund utifrån vilken uppfattningen skapas och att 

verkligheten konstitueras av uppfattanden. 33

Enligt Michael Uljens och Staffan Larsson34 kännetecknas fenomenografins område av 
den andra ordningens perspektiv alltså hur något uppfattas vara och inte hur något 
verkligen är. Medan de samtidigt betonar att dessa två perspektiven är beroende av 
varandra. Vad - aspekten ger förutsättningen för hur - aspekten. Fenomenografin 
inriktar sig inte heller på att leta efter orsaker till varför människor har de uppfattningar 
som de har. Främsta orsaken till detta är enligt Uljens35 människans förändliga och 
situationsberoende uppfattningar. Trots att man inom fenomenografin inte fokuserar på 
orsakerna till människors inställningar är det ändå av vikt att se till de olika skälen som 
påverkar variationerna i de förekommande uppfattningarna.  

Vi har valt att utgå i vår empiriska undersökning ifrån den andra ordningens perspektiv 
genom att beskriva och analysera hur föräldrasamverkan framstår för förskollärarna och 
inte att skildra verkligheten, det är inte frågan om rätt eller fel utan hur fenomenet 
föräldrasamverkan framstår för fem förskollärare. Genom att använda oss av en 
fenomenografisk ansats som ett teoretiskt perspektiv blir det viktigaste för oss att finna 
vilka variationer som förekommer i förskollärarnas inställningar.  

4.2 Urval 
Enligt Jan Trost36 är syftet med kvalitativa studier att uppnå så stor variation som 
möjligt.  

Urvalet skall helst vara heterogent inom den givna homogeniteten.37   

                                                 
32 Iréne Györki, Peter Sjögren, Kristin Grenholm, Bonniers Svenska Ordbok, 2001, s. 132   

33 Michael Uljens, Fenomenografi: forskning om uppfattningar, 1989, s. 14 

34 Staffan Larsson, Kvalitativt analys: exemplet fenomenografi, 1986. Michael Uljens, Fenomenografi: forskning 

om uppfattningar, 1989  

35 Michael Uljens, Fenomenografi: forskning om uppfattningar, 1989 

36 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 2005  
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I vårt fall är homogeniteten representerad av att vi enbart har valt att intervjua 
förskollärare. Förskollärare är en speciell yrkesgrupp som har en särskild förtrogenhet 
till fenomenet föräldrasamverkan och som är relevant till vår problemställning: Hur 
uppfattar fem förskollärare föräldrasamverkan?  Enligt Larsson38 bidrar valet av en 
specifik yrkesgrupp till att studien inte blir slumpmässig, vilket vi tenderar att hålla med 
om. De övriga orsakerna till att vi valde att intervjua förskollärare var att vi ville ha 
informanter med liknande utbildningsbakgrund och själva kommer att arbeta inom 
förskolan. Det heterogena i vår studie företräds däremot av att de intervjuade är fem 
olika individer som kommer från två olika förskolor. Den första förskolan ligger 
belägen i Liljeholmens stadsdel och den andra förskolan är placerad i Botkyrka 
kommun.  

4.3 Uppläggning och genomförande 
4.3.1 Litteratur 

Enligt Michael Uljens39 är litteraturstudien en av komponenterna i de fenomenografiska 
forskningsarbetet. Vi har utfört en litteraturstudie för att avgränsa och komma åt de 
olika aspekterna av fenomenet föräldrasamverkan samt att skapa en förförståelse inom 
området.  

I vår litteraturstudie har vi tagit stöd av Sven Hartmans40 beskrivning om vad som 
menas med en litteraturstudie. Han menar att i en litteraturstudie skall man göra en 
avgränsad selektion som skall vara lämpligt för det område man arbetar med. Uppgiften 
handlar om att välja, strukturera och sammanfatta det funna materialet. 

Författarens egen frågeställning bestämmer vad som återges av litteraturen, inte så att man 

förvränger det faktiska innehållet, men så att man tydliggör de förhållanden man tagit som sin 

uppgift.41

Läsningen för vår del fokuserades kring litteratur som vi ansåg vara relevant för vår 
undersökning, och behandlade ämnet föräldrasamverkan. Vi använde oss huvudsakligen 
av primärlitteratur utom vid ett tillfälle då det inte gick att få tag på ursprungskällan. 
Trots aktivt sökande blev vi då tvungna att använda oss av sekundärlitteratur. Den 
litteratur som vi har läst har vi hittat genom att söka i följande databaser: 
Lärarhögskolans bibliotekskatalog, artikelsök, Libris webbsök och Google schoolar. De 
sökord vi har använt oss av är: Föräldrasamverkan, föräldrakontakt, förskolan, 
samarbete, förskollärare och uppfattningar. Det är dessa sökord som vi anser ha relevans 
för vår frågeställning och vårt syfte.  
                                                                                                                                               
37 Ibid. s. 117 

38 Staffan Larsson, Kvalitativt analys: exemplet fenomenografi, 1986. Michael Uljens, Fenomenografi: forskning 

om uppfattningar, 1989 

39 Michael Uljens, Fenomenografi: forskning om uppfattningar, 1989 

40 Sven Hartman, Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter, 2004 

41 Ibid. s. 50 
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Litteraturen som vi fann delade vi upp mellan oss. Samtidigt som vi läste antecknade vi.  
Anteckningarna användes sedan som ett diskussionsunderlag i jämförandet av olika 
slags litteratur och finnandet av de olika aspekterna av föräldrasamverkan. Strukturen i 
vår litteraturdel resulterades utifrån våra iakttagelser relaterat till den behandlade 
litteraturen.   

4.3.2 Intervjuer 

Intervjuerna har utförts på förskollärarnas respektive arbetsplatser, vilket underlättade 
pedagogernas möjligheter att närvara. Detta bidrog också till att informanterna kunde 
känna sig trygga då det fick befinna sig i en miljö som de redan kände till. Tryggheten 
är enligt Trost42 en avgörande faktor i en kvalitativ intervju.  I vårt miljöval hade vi 
informerat pedagogerna om att vi ville utföra intervjuerna i en ostörd miljö, avskilt från 
det övriga verksamheten, så att pedagogen skulle kunna fokusera på intervjun utan 
några avbrott. Vi hade informerat förskollärarna om att avsätta en timme för varje 
intervju. Tiden varierade dock mellan fyrtio och sextio minuter för de olika 
pedagogerna 

I upplägget av intervjuerna tog en av oss huvudansvaret som intervjuledare medan den 
andra satt med som en passiv iakttagare. Detta för att den intervjuade och intervjuledare 
skulle få bättre möjligheter till en djupare kontakt då det rörde sig om enbart två 
personer. Denna arbetsfördelning växlade vi mellan oss från gång till gång. 

För att intervjuerna skulle kunna dokumenteras använde vi oss av en fickbandspelare, 
vilket godkändes av informanterna. Att det finns både för- och nackdelar med att 
använda sig av en bandspelare understryks bland annat av Trost: 

Till fördel hör att man kan lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger efteråt, man kan 

skriva ut intervjun och läsa vad som ordagrant sagts... Man behöver inte göra en massa 

anteckningar utan kan koncentrera sig på frågorna och svaren... Till nackdelarna hör att det tar 

tid att lyssna till banden och att det är besvärligt att spola den fram och tillbaka för att leta rätt 

på en detalj.43  

Trots de ovannämnda nackdelarna anser vi att ljudupptagningen möjliggör att fånga 
informanternas uppfattningar i detaljerad form så som ordval, pauser, skratt och så 
vidare, vilket vi ser som en nödvändighet inom fenomenografin.    

För att introducera de intervjuade i vårt ämnesval föräldrasamverkan, valde vi att i 
förväg mejla ut en kort information med övergripande frågor eller så kallade 
ingångsfrågor. 

Avsikten var att utifrån dessa ingångsfrågor, föra ett samtal som fördjupade intervjuarnas 

förståelse för den intervjuades uppfattning av fenomenet så långt som var möjligt.44

Vi hade två olika frågeformulär.45 I det första frågeformuläret som skickades iväg till 
förskollärarna innehöll enbart de övergripande frågorna. Dessa frågor belyste de olika 

                                                 
42 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 2005 

43 Ibid. s. 53 -54 

44  Staffan Larsson, Kvalitativt analys: exemplet fenomenografi, 1986, s. 26 
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aspekterna av föräldrasamverkan som vi hade funnit utifrån litteraturstudien. Dessa 
frågor ställdes alltid på samma sätt och var det enda som var samstämmiga över alla 
intervjuer. På så sätt strukturerade vi upp intervjuerna genom att hålla oss inom 
bestämda ramar. Medan frågorna vi använde oss utav var så kallade ostrukturerade 
eftersom de inte hade några fasta svarsalternativ.46 Öppna frågor bidrar enligt oss till att 
erhålla ett subjektivt underlag, vilket är centralt inom fenomenografin eftersom man har 
fokus på att skildra och urskilja variationer i olika individers uppfattningar om ett och 
samma fenomen.  

Det andra frågeformuläret, följdfrågorna eller en så kallad checklista,47 var något som 
informanterna inte fick tillgång till. Checklistan användes som en hjälp för oss 
intervjuare så att vi inte skulle förbise några viktiga synvinklar av det aktuella 
fenomenet. Dessa frågor nyttjades även som ett förtydningsinstrument till 
informanterna, vid behov.  

4.3.2.1 Centrala begrepp 

Vi kommer nedan att definiera de begreppen som är centrala i vår studie i enlighet med 
Nationalencyklopedin48 och Svenska Akademins ordbok49, vilket kom att stå till grund 
för hur vi använde oss av de olika begreppen. Följande begrepp har vi använt oss av i 
utformandet av intervjufrågor:  

Samverkan är gemensamt handlande för visst syfte 

Samarbete står för arbete som bedrivs av två eller flera tillsammans med gemensamt 
syfte 

Syfte beskrivs som planerad följd av visst handlande  

Delaktighet beskrivs som aktiv medverkan 

Inflytande är möjlighet att påverka viss utveckling 

Roll är ett sociologiskt begrepp för de förväntningar och normer som är förknippade 
med en social position eller uppgift 

Former står för egenskaper hur saker och ting gestaltar sig 

Vi kan utifrån Nationalencyklopedin och Svenska Akademins ordbok tyda att samarbete 
och samverkan är liktydiga, delaktighet däremot är synonym med medverkan. Vi kunde 
också konstatera att inflytande och påverkan är begrepp som är utbytbara. Vi menar att 
delaktighet och inflytande är två former av föräldrasamverkan eftersom de ger form åt 
föräldrasamarbete.  

                                                                                                                                               
45 Se Bilaga 1 och 2 

46 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 2005  

47 Staffan Larsson, Kvalitativt analys: exemplet fenomenografi, 1986, s. 27 

48 Nationalencyklopedin, www.ne.se, den 02.04.07  

49 Svenska Akademins ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ , den 30.05.07 
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Nedanstående begrepp belyser definitionen av våra informanter och ger en 
beskrivningsförklaring för institutionen där informanterna arbetar: 

Förskollärare beskrivs som person med förskollärarutbildning 

Förskola står för pedagogiskt verksamhet för inskrivna barn i ålder 1-5 år 

Till slut har vi valt att definiera begreppen uppfattning och fenomen eftersom det är 
centrala begrepp inom fenomenografin som är vår teoretiska utgångspunkt: 

Uppfattningar står för personligt sätt att betrakta och bedöma något 

Fenomen beskrivs som en företeelse som kräver förklaring och görs till föremål i en 
undersökning. 

Utifrån vår tolkning av fenomenografin drar vi slutsatsen att syftet, formerna och 
rollfördelningen är tre aspekter av fenomenet föräldrasamverkan som kan uppfattas på 
olika sätt från förskollärare till förskollärare, inom institutionen förskolan. Fenomenet 
föräldrasamverkan med sina tre aspekter är inte en företeelse som är självklar, vilket vi 
har kunnat se utifrån vår litteraturstudie. Eftersom uppfattningarna inom 
fenomenografin betraktas som subjektiva, förändrliga, situationsberoende, 
erfarenhetsbaserade och något som konstituerar verkligheten anser vi att det är av 
största vikt att undersöka hur förskollärares inställningar ser ut av fenomenet 
föräldrasamverkan.  

4.3.3 Analys av materialet 

Utifrån fenomenografin finns det tre steg50 när det kommer till att bearbeta intervjuerna.  

• De bandade intervjuerna (utsagorna av uppfattningen) skrivs ut på papper 
ordagrant  

• Analys av de skriftliga utsagorna 

• Analysen resulterar i beskrivningskategorier 

Vi började med att skriva ut utsagorna ordagrant på datorn. Detta gjorde vi tillsammans. 
Vi delade upp och sammanställde intervjuutsagorna i tre olika dokument utifrån de tre 
övergripande frågorna. Dessa frågor belyste de olika aspekterna av fenomenet 
föräldrasamverkan:  

• Syftet med föräldrasamverkan 

• Rollfördelningen i föräldrasamverkan 

• Formerna för föräldrasamverkan  

Detta gjorde vi för att kunna bearbeta de olika aspekterna av fenomenet 
föräldrasamverkan var för sig. Vi läste och diskutera det utskrivna materialet för att få 
ett helhetsintryck av vårt bearbetningsunderlag. Läsningen upprepades flera gånger för 
att öka förståelsen av innebörden i utsagorna. Därefter började vår analys av de 
intervjuades svar. Vi samlade förskollärarnas konkreta uppfattningar i ett nytt 

                                                 
50 Michael Uljens, Fenomenografi: forskning om uppfattningar, 1989, s. 11 
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dokument.51 Uppfattningarna i detta dokument var inte längre bundna till en person. 
Genom att göra en jämförelse mellan de olika uppfattningarna inom varje aspekt 
försökte vi hitta likheter och skillnader, alltså variationer. Dessa variationer kom senare 
att bilda de kvalitativt skilda kategorisystemen inom varje aspekt av fenomenet 
föräldrasamverkan. Beskrivningskategorierna utgör också den empiriska 
undersökningens huvudsakliga resultat.52  

4.4 Tillförlitlighetsfrågor  
Eftersom den kvalitativa undersökningen går ut på att vi som forskare tolkar de olika 
uppfattningarna anser vi att det är omöjligt att tala om objektivism eftersom alla ser 
världen utifrån vilka glasögon de har på sig. Michael Uljens53 beskriver validiteten 
inom den fenomenografiska ansatsen som beskrivningskategoriernas relation till de 
uttryckta uppfattningarna. Det vill säga hur grundligt kategorierna företräder 
informanternas uppfattningar. Ur en fenomenografisk ansats hanterar man detta genom 
att ta med en oberoende medbedömare som kontrollerar kategoriernas giltighet. I vår 
studie har vi ingen sådan medbedömare, då tiden var kort. Däremot anser vi att detta 
problem kan minimeras genom följande åtgärder:     

• Vi har byggt vår litteraturstudie på forskning, statliga utredningar och 
styrdokument 

• Vi har använt oss av samma övergripande frågor i intervjuerna 
• Intervjufrågorna har varit öppna för att komma åt informanternas uppfattningar 
• Vi har spelat in alla intervjuer och skrivit ut dessa ordagrant tillsammans för att 

undvika att materialet återges på fel sätt.  
• Det utskrivna materialet lästes om ett antal gånger 
• Analysen av förskollärarnas uppfattningar presenteras i bilagan. 
• Beskrivningskategorierna belyses av de intervjuades utsagor i form av citat.  

 

I och med dessa åtgärder menar vi att den kvalitativa undersökningen som vi har 
genomfört trots allt inte saknar validitet. 

4.5 Etiska aspekter 
Genom att vi har valt att utföra vår empiriska del med hjälp av intervjuer med enskilda 
förskollärare har det varit centralt för oss att tänka på de forskningsetiska aspekterna.54   

Det har varit viktigt för oss att ta hänsyn till de intervjuades integritet. Med det menar vi 
att: 

                                                 
51 Se bilaga 3 

52 Michael Uljens, Fenomenografi: forskning om uppfattningar, 1989, s. 46 

53 Ibid.  

54 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 2005  
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• Vi har inledningsvis informerat förskolelärarna om vad vår undersökning 
handlar om 

• Informanterna har blivit tillfrågade om de velat delta i vår undersökning och 
inspelning av intervjuerna 

• Vi har hållit informanternas identitet anonyma  

• Citaten har omformulerats från talspråk till skriftspråk i analysdelen (bilaga 3) 
och i resultatdelen, utan att förvränga innehållet 
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5 Resultat 
Avsikten med denna studie har bland annat varit att identifiera och beskriva de 
kvalitativt skilda sätt på vilka de fem förskollärare uppfattar fenomenet 
föräldrasamverkan. Ur de genomförda intervjuerna har vi delat in förskollärarnas svar 
under tre huvudbeskrivningskategorier som belyser tre aspekter av fenomenet 
föräldrasamverkan:  

• Syftet med föräldrasamverkan 

• Rollfördelningen i föräldrasamverkan  

• Formerna för föräldrasamverkan 

I analysen55 av intervjuerna har vi kunnat urskilja och konstruera ett antal 
beskrivningskategorier som belyser variationen i förskollärarnas uppfattningar inom 
varje huvudkategori.  

Dessa beskrivningskategorier kommer att förtydligas genom citat från förskollärarna. 
När vi använder oss av begreppet förskollärarna i resultatet syftar vi inte till ett bestämt 
antal förskollärare utan begreppet innefattar allt ifrån en till fem personer. Detta på 
grund av att fokus ligger på olika uppfattningar och inte på individer. Citaten har 
omformulerats från talspråk till skriftspråk. Finns det tre punkter i citatet markerar detta 
pauserna som förskollärarna gjorde under intervjuerna. Tecknet /.../ står för satser som 
har tagits bort. Det kursiverade i citaten representerar förskollärarnas uppfattningar.   

5.1 Syftet med föräldrasamverkan  
När det kommer till huvudkategorin syftet med föräldrasamverkan har vi kunnat urskilja 
sex beskrivningskategorier: samförstånd mellan förskollärare och föräldrar, skapa 
motivation hos föräldrarna, belysa barnet, det är det bästa för barnet, institution och 
samhället samt professionen. Dessa beskrivningskategorier belyser variationen inom 
huvudkategorin syftet med föräldrasamverkan. 

5.1.1 Samförstånd mellan förskollärare och föräldrar 
Ett argument som lyfts fram av förskollärarna är att ett av syftena med 
föräldrasamverkan är att uppnå en god kommunikation mellan förskollärarna och 
föräldrar.  

För mig är det jätte viktigt att ha en god kommunikation med föräldrarna. Den måste liksom in 

där för att jag ska göra ett bra jobb.  

Den goda föräldrakontakten är ju något som man försöker bygga upp i slutändan. 

Förskollärarna tycker att det är viktigt att uppnå en intressegemenskap med föräldrarna. 
De menar på att det är betydelsefullt att föräldrarna får en förståelse för vad förskolans 
verksamhet går ut på, vad den innehåller och vilka motiv som ligger bakom.  

                                                 
55 Se bilaga 3 
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Syftet med föräldrasamverkan är ju samförstånd, att man får ett samförstånd med föräldrarna, 

att förstå den verksamhet som vi håller på med och varför vi håller på med sådant /…/ Ja det är 

ju att föräldrarna ska få insyn.  

Förskollärarna vill att föräldrarna skall se att förskolans verksamhet inte enbart handlar 
om omsorg utan också har en pedagogisk intention.    

Man måste försöka få med sig föräldrarna i ens tankeverksamhet … så att det inte bara blir de 

tre frågorna, om de har sovit, ätit och bajsat. Det är klart att det också är viktigt, men det skulle 

vara ännu roligare om de frågade vad vi har gjort idag. Det händer ju att de finns de som gör 

det men det är ganska …    

Förskollärarna anser att det är av största vikt att det finns en enighet mellan dem och 
föräldrarna, att det uppstår en vi känsla. Genom att arbeta mot samma mål skapas en 
samhörighet    

Syftet är att vi ska bli så nära bekanta att det bli lätt att samarbeta kring barnet. Det är det som 

är viktigaste … och att barnen känner att vi tillsammans med föräldrarna dras åt samma håll så 

att vi vill barnens väl. Vi känsla och barnet är viktigaste här. 

5.1.2 Skapa motivation och intresse hos föräldrarna 
Att skapa motivation och intresse ses som en avsikt med föräldrasamverkan av 
förskollärarna. De vill få föräldrarna att bli engagerade i verksamheten men upplever att 
olika faktorers inverkan försvårar möjligheterna till detta.     

Ja … syftet är ju att försöka få föräldrarna intresserade för det vi håller på med. Men det är inte 

så lätt att motivera föräldrarna. Många utav de här föräldrarna har fler barn än ett. Det finns en 

gräns för hur mycket föräldrar ska hinna med på fritiden, det är föräldramöten, simning, fotboll 

och många andra aktiviteter som de håller på med. 

Enligt förskollärarna finns det en annan svårighet när det kommer till motivering av 
föräldrarna. De menar att en del av föräldrar är helt enkelt inte intresserade och då är det 
omöjligt att motivera.  

Om de inte bryr sig ett dugg och bara sätter sitt barn innanför grinden och inte ens säger hej är 

det svårt att komma åt föräldrarna. Kan de inte språket så är det ju en sak men det finns också 

de som inte bryr sig. Sådan förälder är inte ett dugg intresserad av verksamheten. 

5.1.3 Belysa barnet  
Ett annat syfte med föräldrasamverkan som poängteras av förskollärare är betydelsen av 
att illustrera förskolebarnet till föräldrarna.  

I samverkan tar vi upp vad barnet tycker om att göra och vad det inte tycker om att göra. Vi ser 

ju hur barnet reagerar i olika situationer.  Vi försöker fånga barnet på många olika sätt och 

deras lärande och visa vad som har hänt under året. Oftast ser ju inte föräldrarna barnet i 

verksamheten utan vi fyller på deras kunskap om barnet. 

Förskollärarna anser dock att det inte bara handlar om att belysa förskolebarnet till 
föräldrarna utan även om att få en bild av hur barnet är hemma.  

Det som sker i samtalet tycker jag är att få en inblick i hur barnet fungerar här men också 

hemma. Det är bra för mig att veta vad barnet är intresserad av i hemmet. Det intressanta är de 
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likheter och olikheter hos barnet som uppstår i de olika miljöerna. Jag brukar också fråga hur 

barnet pratar om förskolan hemma. 

Det är viktigt att få en helhetsbild av barnet.   

5.1.4 Det är det bästa för barnet 
I förskollärarnas uppfattningar kan man läsa att en väsentlig del av varför 
föräldrasamverkan skall ske handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningarna för det 
enskilda barnets utveckling och lärande. 

Jag tänker att föräldrasamverkan … är i syftet att skapa det bästa för det enskilda barnet och 

för det behöver man ett samarbete med hemmet för att kunna möta upp barn och deras 

föräldrar. Det är ju det som är det bästa för barnet.  

Jag kommer aldrig så långt med barnen om jag inte får med mig föräldrarna. När vi samarbetar 

brukar det alltid bli bättre. 

Förskollärarna understryker att samarbete med föräldrarna i första hand handlar om det 
enskilda barnet och inte bara om att skapa en nära relation med föräldrarna.  

Det är inte förälder som ligger i fokus utan det är barnet. Det måste både jag och föräldern ha 

klarhet i och förstå. Vi gör det här för barnets skull, vi har inte föräldrakontakt enbart för 

föräldrarnas skull. Det handlar inte om att bli tjänis, tjänis med föräldrarna utan det är barnet 

som ska ligga i fokus. Det är så lätt att prioritera vuxna istället för barnen/…/Båda parterna ska 

värna om barnet. 

5.1.5 Institutionen och samhället 
Ett ytterligare argument som uttrycks av förskollärarna gällande syftet med 
föräldrasamverkan är att barnen och föräldrarna representerar världen som är 
runtomkring förskolan. För att inte bli en avskild enhet i samhället är det viktigt att 
förskolan anpassar sig efter de individer som vistas där. Förskollärarna menar på att det 
finns vissa direktiv som förskolan måste följa men att inom dessa ramar färgas 
verksamheten av pedagoger, barn och föräldrar.     

Förskolan är en del i mångas liv och är en del i samhället. Det är viktigt att hela tiden ha 

kontakt med den världen som finns runtomkring, med familjen, så att inte förskolan blir en 

isolerad enhet /…/ I och med att deras värld ser olika ut kan det också se väldigt olika ut på 

olika förskolor. Förskolan har ju riktlinjer att följa men den fylls av hur de involverade parterna 

är.  

5.1.6 Professionen  
Det sista skälet som vi har funnit utifrån förskollärarens svar relaterat till avsikten med 
föräldrasamverkan handlar om förskolelärarens profession. Förskollärarna stödjer sig på 
förskolans styrdokument i deras argumentation.    

Det är ju vårt uppdrag. Det står ju ganska tydligt i vår läroplan och i lagen.  

Det ligger ju i vår profession att samarbeta med föräldrar. 

Relaterat till styrdokumenten lyfter förskollärarna fram syftet med föräldrasamverkan 
som en komplettering till hemmet. Förskollärarna framhäver betydelsen av att det finns 
ett samarbete mellan hem och förskola där de olika världarna stöttar varandra.    
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Ibland kan man behöva sammanstråla i det att man gör, på samma sätt. Det handlar ganska 

mycket om att sätta gränser för barnen. När ditt barn reagerar på det här viset då gör vi så här 

och det här kan ni prova hemma. Ibland så gör föräldrarna på samma sätt och blir stärkta i det. 

Men att man också tillsammans pratar om hur man faktiskt ska göra när barnet behöver hjälp. 

Det finns vissa delar där jag kan stötta föräldrarna i det de inte kan göra hemma. De har inte 

möjligheter speciellt när det gäller gruppen, vi har ju hela barngruppen att tillgå. 

5.2 Rollfördelningen i föräldrasamverkan  
Inom huvudbeskrivningskategorin rollfördelningen i föräldrasamverkan har vi kunnat 
lägga märke till och konstruera fyra beskrivningskategorier: Förskollärarnas roll i 
föräldrasamverkan, ett gemensamt ansvar i föräldrasamverkan, föräldrarnas roll i 
föräldrasamverkan och problematiken i rollfördelningen. Dessa beskrivningskategorier 
klarlägger variationen inom huvudbeskrivningskategorin rollfördelningen i 
föräldrasamverkan. Dessa beskrivningskategorier innehåller i sin tur ett antal 
underkategorier. 

5.2.1 Förskollärarnas roll i föräldrasamverkan  
Beskrivningskategorin förskollärarnas roll i föräldrasamverkan består av tre 
underkategorier: motivera sin verksamhet, sätta gränser och ge förutsättningar för 
föräldrasamverkan. Dessa underkategorier illustrerar växlingar inom 
beskrivningskategorin förskollärarnas roll i föräldrasamverkan.  

5.2.1.1 Motivera sin verksamhet  

Förskollärarna ser det som sitt ansvar att motivera sin verksamhet till föräldrarna. De 
vill få föräldrarna att förstå deras tillvägagångssätt i arbetet. Förskollärarna menar att 
det kan skapa frustration hos föräldrarna om en förståelse inte uppstår.  

Det är viktigt tycker jag att när föräldrarna kommer med en fråga om varför vi inte gör si eller så 

att vi kan tala om för föräldrarna varför vi inte gör si eller så. Att man kan motivera ens 

verksamhet på ett bra sätt tycker jag är viktigt. Gör man inte det utan man … man bara gör 

utan att förklara så kan det bli svårt för föräldrarna att ta till sig den biten. Om föräldrarna inte 

får den här argumenteringen då förstår de inte heller varför vi gör så här, då blir de ju bara 

arga. 

5.2.1.2 Sätta gränser 

Ett annat synsätt som avspeglas i förskollärarnas uppfattningar är att det är de som har 
makten och de som måste sätta skiljelinjer i föräldrasamverkan. I sin argumentation 
relaterar förskollärarna detta till att det är de som har pedagogiskt ansvar för förskolans 
verksamhet i helhet.  

Föräldrarna kan ha sina egna idéer om saker och ting, och det är klart att föräldrarna känner ju 

sina barn allra bäst, det får man ju aldrig glömma. Man måste ju ta hänsyn till föräldrarnas 

idéer. Det flesta förstår ju att vi har tjugo andra barn att ta hänsyn till. Men det finns också de 

som har det lite svårt att förstå det här.  
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Man ska vara ödmjuk men samtidigt ha koll på det man kan, det är ju jag som är pedagogiskt 

ansvarig. Det är en svår balansgång men viktig. Ibland måste man sätta gränser för att de inte 

kan se hela gruppens behov, men på ett finkänsligt sätt. Då är man en bra pedagog.  

Förskollärarna poängterar att det är betydelsefullt att man som pedagog är tydlig i sitt 
förhållningssätt mot föräldrarna när det kommer till de olika rollerna i samverkan.  

Ibland behöver vi stoppa föräldrarna eftersom det är vår verksamhet. Det är vi som öppnar upp 

för föräldrasamverkan men det är viktigt att vara väldigt tydlig i ansvarsfördelningen. Det är 

viktigt att förklara för föräldrarna vilka möjligheter de har i samverkan men också sätta gränser. 

5.2.1.3 Skapa ramarna för föräldrasamverkan 

Förskollärarna anser att det tillhör deras ansvar att ta initiativ i kontakten med 
föräldrarna samt att se till att föräldrasamverkan kommer till stånd.  

Mitt ansvar är ju att erbjuda möjligheten till samverkan och ta initiativ. Jag har ansvaret för tid, 

rum och material och att det blir trevligt och bra. 

 Det ligger väldigt mycket på oss pedagoger att skapa det utrymmet som behövs.  

En förutsättning för föräldrasamverkan som förskollärarna lyfter fram är en bra 
informationsöverföring mellan de olika parterna. Även de anser de ligga i deras 
skyldighet.   

Mitt ansvar är att dels öppna upp för en bra kommunikation och jobba på det även om det inte 

alltid bli bra. Vi har det största ansvaret i att ge förutsättningar och skapa ramarna. 

5.2.2 Ett gemensamt ansvar i föräldrasamverkan  
Beskrivningskategorin ett gemensamt ansvar i föräldrasamverkan inrymmer en 
underkategori: ett gemensamt ansvar för att ge barnet gynnsamma möjligheter till 
utveckling och lärande. 

5.2.2.1 Ett gemensamt ansvar för att ge barnet gynnsamma möjligheter till 
utveckling och lärande 

Ytterligare ett ansvar som förskollärarna tycker sig ha är att barnet ska få en 
utvecklande förskoletid. För att få den största möjliga utveckling hos barnet anser 
förskollärarna att de måste samarbeta med föräldrarna. Förskollärarna menar på att 
lärarna och föräldrarna har ett gemensamt ansvar när det kommer till barnets utveckling.    

Det är vårt ansvar att se till att det skall bli en gynnsam utveckling för barnen. Där behöver man 

en samverkan med dem som fostrar barnen  /…/ När till exempel Kalle har det svårt med 

någonting så ligger det i vårt ansvar att tillsammans med en  förälder se över hur vi på bästa 

sätt kan hjälpa Kalle både i förskolan och i hemmet.   

Förskollärarna understryker vidare att ta hjälp av föräldrarna är något positivt för barnet 
och att det inte är de som har all kunskap om det enskilda barnet. 

Ärligheten och attityden om att man inte alltid behöver vara expert i allting, utan man kan be om 

hjälp är viktig i kontakten med föräldrarna. Tillsammans med föräldrarna kan vi lösa det mesta.  
Du säger, jag säger och lyssnar vi på varandra, så delar vi erfarenheter /…/ Men självklart är 

det viktigt att föräldrarna har ett förtroende för mig. 
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Förskollärarna fastslår dessutom vikten av att föräldrarna tar hänsyn till den information 
som ges av pedagogerna. 

Vi har ju stor makt. Det vi säger betyder nog mycket för föräldrarna, jag tror att de lyssnar på 

oss. Till exempel om ett barn fortfarande får åka vagn till förskolan och vi kan motivera att 

barnet behöver träna på sin grovmotorik. Då kan vi föreslå för föräldern att de borde lämna 

vagnen hemma och det säger vi för barnets skull. Hur kul är det att vara klumpig när man 

kommer upp till skolan. 

5.2.3 Föräldrarnas roll i föräldrasamverkan  
Beskrivningskategorin föräldrarnas roll i föräldrasamverkan består av två 
underkategorier: föräldrarna har ett ansvar och föräldrarna har inte ett självklart ansvar. 

5.2.3.1 Föräldrarna har ett ansvar 

Att föräldrarna har en skyldighet när det kommer till föräldrasamverkan kan man se 
tydligt i förskollärarnas åsikter. Förskollärarna framhäver vikten av att föräldrarna 
informerar personalen på förskolan om det som kan ha betydelse när det kommer till 
barnet. 

Föräldrarnas ansvar är att faktiskt berätta sådant som är viktigt för barnet för det är ju ändå 

barnet som vi alltid utgår ifrån. 

Det är alltid föräldrarnas ansvar att ta upp sådant som är viktigt. 

Förskollärarna anser också att det är viktigt att föräldrarna visar en genuin omtanke för 
hur deras barn har det på förskolan.  

Förälderns ansvar är att intressera sig för barnets dag och barnets liv här på förskolan. 

Föräldern kan inte ansvara för att barnet har det bra i förskolan. Däremot så blir det förälderns 

ansvar att veta att det har det bra. 

Ett annat åliggande i föräldrarnas roll som uttrycks av förskollärarna är att vara 
mottagliga för kommunikationen i samverkan. 

Föräldrarnas roll är att kommunicera, att de öppnar sig för en dialog. De är inte bara jag som 

ska sitta och rapa upp allting. Föräldrarnas roll är att svara och att berätta så här gör vi hemma.  

Det ska ju inte vara någon envägskommunikation åt varken det ena eller det andra hållet. 

5.2.3.2 Föräldrarna har inte ett självklart ansvar  

Trots att majoriteten av förskollärarnas uppfattningar avspeglar att det finns ett tydligt 
ansvar när det kommer till föräldrarnas roll så finns det också inställningar där ett 
föräldraansvar inte är en självklarhet.  

Egentligen har jag inte rätt att ställa några krav på föräldrarna om att de ska delta i samverkan. 

Men jag försöker ju motivera dem så att de vill, förstås. De ställer säkert upp om de har 

möjlighet. Men man kan inte kräva att en förälder skall vara med och engagera sig i vår 

verksamhet. 

Förskollärarna anser sig inte kunna kräva att föräldern tar sitt ansvar, utan det är upp till 
föräldern. 
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Det är upp till föräldern att komma om det är någonting den vill. De behöver ju inte ens fråga 

om hur barnet har haft det eller vad barnet har gjort under dagen. 

5.2.4 Problematiken  
Beskrivningskategorin problematik i rollfördelningen omfattar en underkategori: 
problematik i förskollärarens yrkesroll. 

5.2.4.1 Problematiken i förskollärarens yrkesroll 

Förskollärarna ser en problematik när det kommer till att hålla sin yrkesroll. Det finns 
en svårighet i att inte låta sig dras in i föräldrarnas privata angelägenheter. 
Förskollärarna anser att det är viktigt att hålla distans till föräldrarna vilket inte alltid är 
lätt. Samtidigt som de betonar betydelsen av sympati och ödmjukhet i relation till 
föräldrarna.  

Om föräldrar inte mår bra tycker jag att det kan vara svårt. Man kan lätt sugas in om man ser 

att de inte mår bra. Det är viktigt att hålla någon form av distans. Sympati och empati är bra för 

då känner du med någon men när man börjar tycka synd om någon då är man ute på farligt 

vatten. Då handlar det inte längre om barnet utan om föräldern. Då tappar man sin roll.  

Tydligt förhållningssätt, mjukhet och ärlighet är viktigt. 

Vidare understryker förskollärarna vikten av att ta sitt yrkesansvar när det kommer till 
anmälningsplikt.  

Alla typer av missbruk, psykisk sjukdom, social misär det är svårt. Jag upplever att det är tungt 

och svårt att hantera föräldrar som mår dåligt på något sätt, men inte omöjligt. När de finns 

sådana svårigheter då kommer alltid det andra ansvaret in, som handlar om vår 

anmälningsplikt.  

5.3 Formerna för föräldrasamverkan 
Den tredje huvudbeskrivningskategorin av föräldrasamverkan formerna för 
föräldrasamverkan behandlas i två beskrivningskategorier: delaktighet och inflytande. 
Beskrivningskategorier som i sin tur består av ett antal underkategorier belyser bredden 
i huvudbeskrivningskategorin formerna för föräldrasamverkan.   

5.3.1 Delaktighet 
Beskrivningskategorin delaktighet innefattar två underkategorier: delaktighet på 
förskolenivå och delaktighet på politiskt nivå. Dessa underkategorier illustrerar 
variationen inom beskrivningskategorin delaktighet. 

5.3.1.1 Delaktighet på förskolenivå 

Att föräldrarna ska vara delaktiga i föräldrasamverkan är en självklarhet i 
förskollärarnas uppfattningar.  

Ja, jag tycker att de ska vara delaktiga i förskolan. Det har vi pratat ganska mycket om. 

Ja, det tycker jag absolut. 
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Delaktighet relaterar förskollärarna till föräldrarnas närvaro vid olika tillfällen i 
förskolan. Tillfällen som förskollärarna tar upp är bland annat föräldramöte, 
utvecklingssamtal och den vardagliga kontakten.  

Föräldrarna ska vara delaktiga genom till exempel vardagskontakten och andra tillfällen så som 

föräldramöte, utvecklingssamtal med mera. När de kommer på morgonen så tar man upp om 

det är något särskilt eller bara det vanliga. Men att man har en dialog hela tiden med 

föräldrarna.  

Delaktigheten är kontinuerlig tycker jag. En förälder kan ju alltid ringa hit och fråga, komma 

förbi eller gärna sitta med en liten stund. Det har vi ju föräldrar som gör. Några kan ju sitta här 

en halvtimme ibland.  

Förskollärarna betonar att delaktighet även kan handla om föräldrarnas möjligheter till 
att delta i den praktiska verksamheten som inte handlar om pedagogik. 

 Ja, dom får ju gärna följa med på utflykt och sådana här saker, praktiska saker, när det inte 

kommer till pedagogik. 

Delaktigheten handlar i mitt tycke mycket om det praktiska, att göra. Till exempel kan 

föräldrarna få vara med vid plantering och gårdstädning. Då blir båda partner delaktiga. 

5.3.1.2 Delaktighet på politisk nivå 

Föräldrarnas delaktighet kopplas av förskollärarna även till staten och demokrati. 

Vi har ett uppdrag från staten och där är det ju föräldrarna som medborgare i ett demokratiskt 

samhälle som har valt representanter. Dessa representanter har sedan bestämt hur vår 

förskola skall se ut. Så i det valet är man ju delaktig som förälder. 

5.3.2 Inflytande 
Beskrivningskategorin inflytande består av tre underkategorier: inflytande på 
förskolenivå, inflytande på politiskt nivå och föräldrarna ska inte ha inflytande. 

5.3.2.1 Inflytande på förskolenivå 

När det kommer till inflytandet menar förskollärarna på att det finns en gräns för hur 
mycket påverkan föräldrarna bör ha. Föräldrarnas inflytande upplevs av förskollärarna 
som ett komplicerat område. 

Ja … det får de väl ha men till en viss del. De får inte ha för mycket inflytande så att de tar 

över.  

Inflytande ja, men till en viss gräns. 

Ja … vilken svår fråga.  

Förskollärarna menar att det inte går att tillfredsställa alla föräldrarnas önskemål då det 
kan röra sig om alltför många önskningar. 

Vi kan ju inte tillgodose tjugo föräldrars åsikter om hur verksamheten ska fungera.   

När det kommer till begränsningarna i föräldrarnas inflytande poängterar förskollärarna 
att möjligheterna till påverkan är större när det kommer till det enskilda barnet och 
mindre när det kommer till att påverka den stora gruppen.  

Föräldrarna har mer inflytande när det gäller det egna barnet i gruppen än i det stora hela.  
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Det är en form av inflytande när föräldrarna till exempel går in och bestämmer att deras barn 

inte ska vila. Föräldrarnas inflytande handlar mycket om omvårdnad för det egna barnet. 

Föräldrarna kan komma med synpunkter på verksamheten men de kan inte bestämma 
hur verksamheten ska utformas. Enligt förskollärarna får föräldrarna inflytande när 
deras åsikter och idéer diskuteras av personalen i förskolan. Däremot betyder det inte att 
föräldrarnas åsikter kommer att förändra verksamheten men de kan göra det. 

Det är viktigt att öppna upp för diskussioner kring synpunkter som föräldrarna har. Där har de ju 

ett inflytande, men de har inte inflytande så att det kan gå in och bestämma hur den 

pedagogiska verksamheten ser ut. Däremot så kan de ha synpunkter på det. Vi säger att vi är 

öppna för era synpunkter, vi lyssnar på era synpunkter och sedan går vi tillbaka och samtalar 

kring det. Men det innebär ju inte att vi genast förändrar utan det gör vi utifrån de samtal som vi 

har haft. Alltså är det vi som bestämmer i slutändan. 

Men att föräldrarna kommer med olika idéer, frågor och tankar om verksamheten är 
välkommet bland förskollärare. De betonar vikten i att inte ignorera föräldrarnas olika 
tankar som kan vara mycket bra ibland. 

De måste ju få ha en åsikt i alla fall om verksamheten och hur denna fungerar, det här tycker 

jag är inte bra och så vidare. Ibland kan det ju vara så att föräldrarna har så otroligt bra idéer 

som man faktiskt kan anamma.   

Det ska vara öppenhet i förskolan. Ingen fråga är dum, de har rätt att ställa vilka frågor som 

helst, vilket jag tycker att de gör. När föräldrarna kommer med sin tankar är det viktigt att det 

aldrig skjuts bort.  

5.3.2.2 Inflytande på politisk nivå 

Till slut så ser förskollärarna att föräldrarna har en större potential till att påverka 
förskolans verksamhet genom ett politiskt engagemang, än genom att vända sig direkt 
till förskolan. 

På pappret har föräldrarna ganska stort inflytande. De ska ha ganska stort inflytande enligt 

våra styrdokument. Föräldrarna kan gå med i ett parti och bli vald i en nämnd och på så sätt få 

inflytande eller gå på tjänsteman och försöka ändra verksamheten. Men när det kommer till den 

enskilda förskolan har ju inte föräldrarna den direkta makten.  

5.3.2.3 Föräldrarna ska inte ha inflytande 

En motsats som har uppkommit i förskollärarnas uppfattningar är åsikten om att 
föräldrarna inte ska ha möjlighet till påverkan i förskolans verksamhet. Här knyts det till 
barnets rätt till inflytande istället.   

Föräldrarna kan ju kanske ha önskemål men… ja men det är barnens fria val som skall styra. 

Jag tänker så här att eftersom vi utgår från barnens fria val kan inte föräldrarna bestämma. Det 

är ju barnets intresse som skall styra.  

Det är inte alltid föräldrarna vill ha inflytande enligt förskollärarna. När föräldrarna är 
tillfredställda så har de inget behov av att utöva inflytande över verksamheten. 
Förskollärarna menar på att det inte är föräldrarnas uppgift att ändra verksamheten utan 
det är pedagogernas ansvar.  
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När föräldrarna känner sig så himla nöjda och inte är oroade vill de inte påverka. Men när 

föräldrar är osäkra och ser att verksamheten inte fungerar, det är då de går in och börjar 

bestämma om hur samlingen skall vara eller hur vi ska sitta och äta och sådana saker. Men det 

är ju mitt ansvar för det är ju mitt yrke och jag måste visa att jag klarar av det här jobbet. 

5.4 Sammanfattande reflektion 
När det kommer till huvudbeskrivningskategorin syftet med föräldrasamverkan har vi 
funnit att spännvidden i förskollärarnas uppfattningar är stora. Avsikten i 
förskollärarnas inställningar är relaterade till den egna professionen, barnet, föräldrar 
samt institutionen och samhället som illustreras i diagrammet nedan.   

Syftet med föräldrasamverkan 

Samförstånd mellan pedagoger 

och föräldrar 

Skapa motivation och intresse 

hos föräldrar 

Belysa barnet 

Det är det bästa för barnet 

Institutionen och samhället  

Professionen  

 
Diagram 1 
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Även i den andra huvudbeskrivningskategorin rollfördelningen i föräldrasamverkan har 
vi kunnat urskilja en bred utsträckning i variationerna som belyses i diagram två. När 
det kommer till förskollärarnas roll i samverkan finns det en samrådande uppfattning 
om att förskollärare har ett stort ansvar i föräldrasamverkan men också att det finns en 
problematik i att hålla sin yrkesroll till föräldrarna. Vad ansvaret består av varierar 
däremot. Angående föräldrarnas roll i samverkan är förskollärarnas uppfattningar av 
varierande karaktär. Det finns två olika inställningar, den ena är att föräldrarna har ett 
ansvar i föräldrasamverkan medan den andra menar på att föräldrarna inte har ett 
självklart ansvar i en samverkan. Till sist fann vi uppfattningar om att föräldrar och 
förskollärare har ett ömsesidigt ansvar i en samverkan.  

Rollfördelningen i föräldrasamverkan 

Förskollärarnas roll i 

föräldrasamverkan  

Ett gemensamt 

ansvar  

Föräldrarnas roll 

Problematik 

Motivera sin verksamhet Sätta gränser Skapa ramarna 

Att ge barnet gynnsamma 

möjligheter till utveckling och 

lärande 

Har ett ansvar  Har icke ett självklart 

ansvar 

Förskollärarnas 

yrkesroll 

 
Diagram 2 
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I den tredje huvudbeskrivningskategorin formerna för föräldrasamverkan har vi kunnat 
fastställa att förskollärarnas inställningar till beskrivningskategorier inflytande och 
delaktighet är skiftande som illustreras i diagrammet nedan. Delaktighet ses dels på 
förskolenivå men också på en politisk nivå. När det kommer till inflytande som en form 
av samverkan har vi kunnat urskilja tre kvalitativa skilda uppfattningar: inflytande på 
förskolenivå, inflytande på politisk nivå och att föräldrarna ska inte ha ett inflytande.    

 

Formerna för 
föräldrasamverkan 

Delaktighet Inflytande  

På förskolenivå 

På politisk nivå 

På förskolenivå 

På politisk nivå Föräldrarna ska inte ha 

ett inflytande 

 
Diagram 3 
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6 Tolkning och diskussion 
I det här kapitlet kommer vi att tolka och diskutera vårt empiriska resultat kopplat till 
vår litteraturstudie. Utöver detta kommer vi även att använda oss av litteratur som inte 
har behandlats i litteraturstudien. Det är litteratur som vi har kommit i kontakt med i ett 
senare skede av vårt arbete relaterat till våra egna reflektioner kring resultatet. Vi har 
delat in diskussions- och tolkningsdelen i tre avsnitt utifrån de olika aspekterna av 
föräldrasamverkan som har fungerat som en röd tråd genom hela examensarbetet. 
Avslutningsvis kommer vi att ge förslag på vidare forskning. 

6.1 Syftet med föräldrasamverkan 
Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att syftet med föräldrasamverkan relateras av 
förskollärarna till att uppnå en ömsesidig förståelse mellan föräldrar och förskollärare.  I 
det samförståndet vill förskollärarna att föräldrarna skall få insyn i förskolans 
verksamhet och få en förståelse för vad verksamheten går ut på. Enligt förskollärarna är 
det viktigt att det uppstår en vi känsla där båda parterna arbetar mot samma mål, det vill 
säga det bästa för barnet. Här kan paralleller dras med Olsons56 och Ståhles57 
forskningsrapporter där syftet med föräldrasamverkan kopplas till att ju mer föräldrarna 
är insatta i verksamheten desto bättre blir kontakten med föräldrarna. 
Föräldrasamverkan ska bidra till att felaktiga föreställningar hos föräldrar undanröjs. 
Om ofullkomliga föreställningar hos föräldrar inte elimineras kan missförstånd uppstå, 
vilket redan poängterades i det Pedagogiska programmet för förskolan.58 I 
överensstämmelse med Olson59 anser vi att samhörigheten, genom en gemensam 
förståelse, kan bidra till att arbetet underlättas för pedagogerna. Om det finns en 
förståelse mellan förskollärare och föräldrar så leder det till ett bra samarbete där en god 
kommunikation kan uppstå. Det ger fördelaktigare förutsättningar för förskollärarnas 
arbete.  

Intentionen med föräldrasamverkan kopplas även av förskollärarna till att synliggöra 
barnet i helhet, både i hemmet och i institutionen, samt att ge barnet möjligheter till en 
gynnsam utveckling. Detta benämns likaså av flera forskare. Ivarson Janson60 och 

                                                 
56 Lena Olson, Två perspektiv på förskolan. En studie av hur föräldrar och personal bedömer kvalitet och 

samverkan, 1993 

57 Ylva Ståhle, Insyn eller medverkan? Hur huvudmanskap påverkar föräldrars val av barnomsorg, trivsel och 

föräldrasamverkan, 1995 

58 Socialstyrelsen, Pedagogiskt program för förskolan, 1983  

59 Lena Olson, Två perspektiv på förskolan. En studie av hur föräldrar och personal bedömer kvalitet och 

samverkan, 1993 

60 Ewa Ivarson Janson, Relation hem – förskola. Intentioner och uppfattningar om förskolans uppgift att vara 

komplement till hemmet 1990 – 1995, 2001 
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Ståhle61 menar att samverkan ska fungera som ett stöd i barnets utveckling och fostran. 
Gars62 poängterar vidare att föräldrasamverkan handlar om att dela med sig av den 
informationen man har beträffande barnet. Detta ska ske utifrån båda parter, det är ett 
givande och tagande mellan förskollärare och föräldrar. Barnstugeutredningen63, det 
Pedagogiska programmet för förskolan64 och vår nuvarande läroplan, Lpfö 9865 för ett 
liknande resonemang där det framhålls att betydelsen av ett nära samarbete mellan hem 
och förskola när det kommer till barnets trygghetskänsla, utveckling och lärande. Denna 
tankegång för våra tankar till Bronfenbrenner och hans utvecklingsekologiska teori,66 
där fokus är satt på hur miljön påverkar barnet, dess utveckling och hur faktorerna 
samverkar. Miljön har Bronfenbrenner delat in i fyra system: mikro-, meso-, exo-, 
makrosystemet. Mesosystemet är det nätverk eller kopplingar som bildas mellan 
individens olika mikrosystem till exempel så som familjen och förskolan. Mesosystemet 
är alltså ett sätt att analysera hur individens olika mikrosystem möts och påverkar 
varandra. Utifrån det menar vi att den samverkan som sker mellan barnets olika 
närmiljöer, i det här fallet mellan hem och förskola, kommer att påverka barnets 
utveckling. För att det skall bli en utveckling som gynnar barnet måste det finnas en god 
föräldrasamverkan. Uppstår inte detta kan det vara svårt att ge barnet fördelaktiga 
förutsättningar för utveckling.    

Gars67 tar upp ett intressant resonemang relaterat till syftet med föräldrasamverkan. 
Författaren lyfter fram fostran av föräldrarna. I sin avhandling visar Gars att 
förskollärarna korrigerar föräldrarna i deras sätt att ta hand om sina barn i hemmet. 
Trots att förskollärarna i vår empiriska undersökning inte har använt sig av begreppet 
fostran så tycker vi oss ha funnit indikationer utifrån förskollärarnas uttalanden på att 
det trots allt existerar en sådan fostran av föräldrarna. En av förskollärarna uttrycker sig 
som följande:   

Vi har ju stor makt. Det vi säger betyder nog mycket för föräldrarna, jag tror att de lyssnar på 

oss. Till exempel om ett barn fortfarande får åka vagn till förskolan och vi kan motivera att 

barnet behöver träna på sin grovmotorik. Då kan vi föreslå för föräldern att de borde lämna 

vagnen hemma och det säger vi för barnets skull. Hur kul är det att vara klumpig när man 

kommer upp till skolan. 

                                                 
61 Ylva Ståhle, Insyn eller medverkan? Hur huvudmanskap påverkar föräldrars val av barnomsorg, trivsel och 

föräldrasamverkan, 1995 

62 Christina Gars, Delad vårdnad? Föräldraskap och förskolläraruppgift i den institutionaliserade barndomen, 

2002 

63 Socialstyrelsen, SOU 1972: 26 och 27, 1972 

64 Socialstyrelsen, Pedagogiskt program för förskolan, 1983 

65 Utbildningsdepartementet, Läroplanen för förskola, Lpfö 98, 1998 

66 Bengt – Erik Andersson, Utvecklingsekologi, 1986 

67 Christina Gars, Delad vårdnad? Föräldraskap och förskolläraruppgift i den institutionaliserade barndomen, 

2002 
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Utifrån det ovanstående citatet kan vi utröna att uppfostrandet av föräldrar med barnets 
bästa i åtanke är en uppfattning som förekommer bland förskollärarna. Om en förälder 
inte gör det bästa för barnet enligt förskollärarna så anser de sig ha rätt att gå in och rätta 
till föräldrarnas sätt att ta hand om sitt barn utanför förskolan. Vår upplevelse är att man 
som pedagog bör vara väldigt försiktig med att gå in och lära upp föräldrar eftersom det 
kan komma att skada relationen mellan hem och förskola. Föräldrarna kan ta illa vid sig 
vilket kan påverka föräldrasamverkan och barnets utveckling, med hänsyn till vårt 
ovanstående resonemang knutet till Bronfenbrenner. Finns det inte ett fungerande 
samarbete mellan barnets närmiljöer, hem och förskola, så får inte barnet möjligheter till 
en optimal utveckling. Samtidigt kan man ställa sig frågan om det verkligen är bra för 
barnet att förskollärare väljer att avstå från att fostra föräldrarna på grund av rädsla för 
att påverka förhållandet negativt, mellan de olika miljöerna. Här kan paralleller dras 
med det ovanstående citatet där en förskollärare anser att ett barn som behöver träna på 
sin grovmotorik inte bör åka vagn mellan hemmet och förskolan. Detta framför 
förskolläraren till föräldrarna med barnets bästa i åtanke även om det kan komma att 
skada relationen, enligt oss. Det är därför som vi ser det som problematiskt när det 
kommer till att göra det som är bäst för barnet.           

Att skapa motivation och intresse hos föräldrar framhävs också som en avsikt för 
föräldrasamverkan av de intervjuade förskollärarna. De vill försöka engagera 
föräldrarna i verksamheten men upplever det som svårt på grund av två huvudsakliga 
anledningar. För det första menar förskollärarna att föräldrarna inte har den tid som 
krävs för att involvera sig i verksamheten. Vilken även stöds av Johansons 
forskningsprojekt68 där man kan läsa att eftersom föräldrarna redan har andra 
förpliktelser så orkar de inte lägga sin fokus på förskolan.  För det andra anser 
förskollärarna i vår empiriska studie att det finns föräldrar som inte har något intresse 
för förskolans verksamhet och att det då är omöjligt att motivera föräldrar till 
engagemang. Den föräldrasynen som vi tycker oss kunna se utifrån förskollärarnas 
uttalande avspeglar en tydlig kluven uppfattning när det kommer till föräldrarna. 
Samtidigt som det finns en förståelse för föräldrarnas liv utanför förskolan och den 
tidsbrist som uppstår så kan man också se en bedömande attityd av föräldrar när det 
kommer till avsaknad av intresse för förskolans verksamhet. Vi undrar vad detta kan 
bero på? En förklaring kan vara att förskollärare som själva har barn får en större 
förståelse för föräldrarnas stressades situation. Detta eftersom de har tillgång till både 
föräldrar- och förskollärarperspektiv på samma gång. Medan pedagoger som inte har 
liknade erfarenheter av föräldraskapet endast utgår från ett yrkesperspektiv.  De olika 
perspektiven lyfts även fram av Thomas Rahm och Gunlög Wall69 där de menar att 
föräldrar och personal har olika infallsvinklar. Författarna poängterar vikten av att sätta 
sig in i den andra partens verklighet så mycket som möjligt för att på så sätt minska 
avståndet mellan dessa olika världar.   

I vårt resultat kan vi se att intentionen med föräldrasamverkan dessutom knyts av 
förskollärarna till samhället och dess olika delar, det vill säga institutionen och familjen. 
Enligt förskollärarna representerar föräldrar och barn den delen av samhället som är 
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utanför institutionen. För att förskolan inte skall bli en isolerad enhet i samhället med 
sina egna riktlinjer menar förskollärarna att det är viktigt att tillåta familjen att influera 
förskolans verksamhet. Genom att låta familjen färga förskolans verksamhet så kan 
olika förskolor se olika ut. Vi tycker att ovanstående resonemang är mycket väsentlig 
och intressant speciellt med tanke på 1900 - talets och även i den nutida 
utbildningspolitiken gällande en skola för alla.70 Vi har erfarit att förskolornas 
verksamheter kan variera avsevärt trots att de har en gemensam läroplan att följa. Då 
alla är olika individer med olika behov, i detta fall relaterat till barnen och föräldrarna, 
anser vi att det är naturligt att verksamheten inte kan utformas likadant överallt. Detta 
kan man även läsa i förskolans läroplan, Lpfö 98: 

Hänsyn skall tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten 

inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte skall fördelas 

lika.71

Till slut knyter förskollärarna i sin argumentation avsikten med föräldrasamverkan till 
deras profession och till förskolans styrdokument. Förskollärarna framhåller att det 
ligger i deras profession att samverka med föräldrar och att fungera som ett komplement 
till hemmet där de olika världarna stöttar varandra. Vi finner det mycket fängslande att 
drivkraften till samverkan hos förskollärarna tar sitt ursprung från lagen och 
styrdokumenten. Det markerar för oss att de är medvetna om innehållet i förskolans 
styrdokument och kopplar det till sina reflektioner kring syftet med föräldrasamverkan. 
Detta är en indikation på att läroplanen har fått genomslag i förskolan.  

6.2 Rollfördelningen i föräldrasamverkan 
När det kommer till rollfördelningen kan vi se utifrån vårt resultat att förskollärarna 
anser sig ha ett stort ansvar knutet till föräldrasamverkan. De ser det som sin skyldighet 
att berättiga sin verksamhet för föräldrarna men också att skapa ramar och sätta gränser 
i föräldrasamverkan. Förskollärarna anser att det är de som har makten och måste sätta 
skiljelinjer och ramar i föräldrasamverkan. Detta eftersom de har det pedagogiska 
ansvaret för verksamheten som helhet medan föräldrarna endast ansvarar för det 
enskilda barnet. Här kan paralleller dras med Tallberg Bromans72, Ivarsson Janssons73 
och Johansons74 forskningar där förskollärarna anser sig ha tolkningsföreträde när det 
kommer till förskolans verksamhet. Förskollärarna stödjer sig i sitt resonemang på deras 
genomförda yrkesutbildning och menar att det är de som vet bäst.  
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Gällande föräldrarnas roll i samverkan har vi kunnat se att det finns en underliggande 
förväntan av staten till föräldrarnas medverkan och påverkan i de olika tillfällena som 
erbjuds. När det kommer till föräldrarnas roll i vår empiriska undersökning är 
förskollärarnas uppfattningar blandade. En uppfattning är att föräldrarna har ett ansvar i 
samverkan som relateras av förskollärarna till att ge information om barnet, visa intresse 
för förskolebarnet och att vara mottagliga i kommunikationen med personalen på 
förskolan. Vi har också funnit inställningar som belyser föräldrarnas ej självklara ansvar 
i föräldrasamverkan. Förskollärarna menar att de inte har någon rättighet att ställa krav 
på en förälder utan det är upp till var och en att ta sitt ansvar.  

Vår syn på förskollärarens roll i föräldrasamverkan stämmer delvis överrens med de 
ovanbenämnda uppfattningarna. Det är förskollärarnas skyldighet att sätta gränser och 
skapa ramar i föräldrasamverkan, eftersom det är de som har ansvaret och som ska ta 
hänsyn till hela verksamheten, och de behov som finns där. Men det är också viktigt att 
se på föräldrarna som samarbetspartner och ta till vara på deras kompetenser när det 
kommer till det enskilda barnet. Ett liknande resonemang förs av Ekman och Sundell.75 
Dessa två miljöer, hemmet och förskolan, befogar över olika kompetenser som i ett 
samarbete bör komplettera varandra. De olika kompetenserna betonas redan i 
Familjestödsutredningen76 men också i det Pedagogiska programmet för förskolan:  

Föräldrarna är de som känner barnet bäst men det är personalen som känner barnet bäst i 

förskolan.77  

I nuvarande läroplan, Lpfö 9878, betonas det att föräldrarna har huvudansvaret när det 
kommer till barnet men att förskolans verksamhet ska fungera som ett stöd i barnets 
fostran och utveckling. Då blir det enligt oss centralt för en pedagog att alltid ha i åtanke 
att den ansenliga makten man förfogar över inte ska utnyttjas i fel syfte. Det får inte bli 
så att förskolan tar över ansvaret för barnets fostran helt och hållet. Detta strider mot 
förskolans läroplan eftersom förskolan ska fungera endast som ett stöd till föräldrarna i 
deras ansvar för barnets fostran. 

Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barns fostran, utveckling och 

växande.79

Ett liknande resonemang förs av Ivarson Jansson80 där hon menar att det är just därför 
man bör se på föräldrarna som samverkanspartner. Här kan paralleller dras med 
förskollärarnas uppfattningar som menar att föräldrarna inte har ett självklart ansvar i 
samverkan. Detta får oss att fundera över om det i så fall verkligen sker ett samarbete 
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mellan hem och förskola? Förutsätter inte en samverkan att båda parterna har ett 
ansvar?   

Att det finns en problematik när det kommer till att hålla den egna yrkesrollen är 
någonting som framhävs av förskollärarna i vår empiriska studie. Förskollärarna 
uttrycker en svårighet i att hitta balans mellan att visa medmänsklighet och att vara 
yrkesmässiga när det kommer till föräldrar som har det svårt. Vi har inte funnit liknande 
tankegångar i litteraturstudien men vi har själva upplevt denna problematik. Det är inte 
lätt att hålla distans till en människa som behöver hjälp, speciellt inte någon som man 
har en relation till oavsett om de är en vän- eller en yrkesrelation. Man vill gärna gå in 
och hjälpa men man måste också som en pedagog inse att vår kompetens inte sträcker 
sig till att hjälpa föräldrar i deras svårigheter. Här kan paralleller dras med det 
Pedagogiska programmet för förskolan81 där man betonar vikten av att hålla en 
yrkesmässig distans och att inte bli vänner med föräldrar. Samtidigt understryks 
betydelsen av att vara medveten om sin befogenhet som pedagog. Däremot är det viktigt 
att alltid ha i åtanke att det är vår skyldighet att göra det bästa för barnet. Vid minsta 
misstanke om att ett barn far illa på grund av att barnets förälder mår dåligt, är det vårt 
ansvar att anmäla. Det enskilda barnets bästa framhävs i FN: s barnkonvention.82 
Barnkonventionen som i Sverige trädde kraft 1990 och är folkrättligt bindande ligger 
även till grund för Lpfö 98.83 Behoven av att göra en anmälan när ett barn far illa 
framkommer även ur vår empiriska studie där en förskollärare uttrycker sig som 
följande:  

När de finns sådana svårigheter då kommer alltid det andra ansvaret in, som handlar om vår 

anmälningsplikt. 

Till slut vill vi lyfta fram Gars84 resonemang relaterat till ansvarfördelningen i 
föräldrasamverkan. Författaren framhåller att rollerna i samverkan är otydliga och går in 
i varandra. Även Tallberg Broman85 instämmer med Gars om att föräldrasamverkan är 
ett komplicerat fenomen på grund av svävande gränser i rollerna. Vi kan utifrån vårt 
empiriska resultat dra slutsatsen att ansvarsfördelningen träder in i varandra när det 
kommer till att ge barnet gynnsamma möjligheter till utveckling och lärande. 
Förskollärarna anser att det är ett gemensamt ansvar som de måste ta tillsammans med 
föräldrarna. Däremot när det kommer till Gars påstående om att rollerna i samverkan är 
obestämda håller vi bara med till en viss del relaterat till vår empiriska studie. Vi har 
sett att förskollärarna har väldigt bestämda uppfattningar när det gäller deras egna roller. 
Men när det handlar om föräldrarnas roller är uppfattningarna delade. Större delen av 
förskollärarnas inställningar avspeglar att föräldrarna har ett klart ansvar i samverkan 
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medan det också finns uppfattningar om att det är upp till föräldern att bestämma över 
sin roll. Då blir också ansvaret hos föräldrarna mindre självklart. Ivarson Janssons86 
undersökning konstaterar att otydlighet vid rollfördelningen mellan pedagog och 
förälder blir ett hinder i att uppnå en fungerande föräldrasamverkan, vilket vi tenderar 
att hålla med om. Om man som förskollärare ger signaler till en förälder om att det är 
upp till dem själva att besluta över vilket ansvar de ska ta så kan det lätt bli att 
föräldrarna kommer in på förskollärarnas område och kanske även tar över deras roller. 
Vi menar att detta inte får ske och kan undvikas genom att förskollärarna tydliggör 
gränserna i ansvarsfördelningen. På detta sätt blir också förskollärare de som styr och de 
som påverkar föräldrarnas utrymme i föräldrasamverkan. 

6.3 Formerna för föräldrasamverkan  
När det kommer till den tredje aspekten av föräldrasamverkan, formerna, har vi kunnat 
se att delaktighet i den tidigare forskningen ses som den enklare samverkansformen. 
Johanson87 visar i sin forskningsrapport att förskollärarna är positivt inställda till 
föräldrarnas deltagande, som till exempel i den dagliga kontakten. I vår empiriska 
undersökning uttrycks föräldrarnas medverkan i förskolan som någonting självklart och 
positivt. Delaktighet knyts av förskollärarna till föräldrarnas närvaro vid olika tillfällen 
och till praktisk medverkan, som inte har med pedagogik att göra. Med olika tillfällen 
menas här de situationer som erbjuds av förskolan så som föräldramöte, 
utvecklingssamtal med mera. Praktiskt deltagande kopplas av förskollärarna till 
situationer där föräldrarna gärna får ansluta sig, till exempel vid utflykter och 
gårdsstädning. Förskollärarna lägger tonvikten på att medverkan är något som pågår 
hela tiden, kontinuerligt. Därutöver betonas föräldrarnas möjlighet till delaktighet 
genom att ha valt statens representanter som bestämmer över förskolan. På så sätt anser 
förskollärarna att familjerna får möjlighet till medverkan över hur förskolan ska se ut. 

Inflytande emellertid uppfattas av förskollärarna i vår empiriska del som något 
invecklat. En del av förskollärarnas uppfattningar avspeglar en inställning där 
föräldrarna kan ha inflytande men bara till en viss gräns. Förskollärarna menar att när 
det handlar om det egna barnet och praktiska delar av en verksamhet är föräldrarna 
välkomna att komma med sina åsikter och idéer. Men när det kommer till gruppen och 
pedagogiken har föräldrarna inte så mycket att säga till om. Möjligheter till inflytande 
relateras även av förskollärarna i vår empiriska del till tillfällen där föräldrarnas idéer 
överläggs, men där det är pedagogerna som ändå bestämmer i slutändan. Vi ställer oss 
frågan vad detta kan bero på? En anledning till detta kan vara att det ändå är 
förskolläraren som har genomgått en lång utbildning som innefattar bland annat 
pedagogik. Föräldrarna har däremot inte motsvarande kunskaper. Ett liknande 
resonemang förs av förskollärarna i Tallberg Broman88 forskning där lärarna menar att 
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det ändå är de som är pedagoger. Det är också förskollärarna som är pedagogiskt 
ansvariga vilket även enligt oss medför vissa rättigheter såsom att till exempel ta 
pedagogiska beslut. Rättigheter för med sig vissa skyldigheter också. Detta betyder 
dock inte att föräldrarnas åsikter ska ignoreras och är oviktiga.  

Här kan också paralleller dras med inställningarna där man tycker att föräldrarna inte 
ska utöva inflytande på förskolan eftersom det är barnen som har den rätten. I Olsons89 
rapport talas det istället om föräldrarnas möjligheter till påverkan av verksamheten till 
barnens inflytande, det vill säga ju mer barnen är med och påverkar verksamheten desto 
mer inflytande har föräldrarna. Denna tankegång upplever vi som problematiskt 
eftersom bara för att ena partnern har inflytande behöver inte nödvändigtvis betyda att 
den andra partnern automatiskt får en påverkan. Det handlar om att hitta en jämvikt där 
både barnen och föräldrarna har rätt att komma till tals och påverka. Här kan också 
motsvarande paralleller dras med förskollärarnas uttalanden i vår empiriska 
undersökning som menar att föräldrarna har en större möjlighet till påverkan genom 
politiken än att vända sig till direkt till förskolan. Även i det fallet upplever vi 
föräldrarnas möjligheter till att utöva inflytande vara långsökta och inte reala.    

Till inflytandet som en samverkansform tycker vi oss kunna se att förskollärarna är mer 
aktsamt inställda till, vilket stämmer överens med Johansons90 forskning. I sin rapport 
visar hon att förskollärarna är tvivelaktiga till de mer avancerade formerna, inflytandet. 
Vi ställer oss frågan vad detta kan bero på? Olson91 och Ivarson Jansson92 kopplar 
denna ovillighet för föräldrarnas alltför stora inflytande till en rädsla och otrygghet hos 
pedagogerna relaterat till deras yrkesroll. Vi medhåller i ovanstående resonemang. Så 
länge en förskollärare är trygg i sin yrkesroll och är medveten om sitt ansvar så behöver 
man inte vara rädd för att ge föräldrarna möjlighet till påverkan. Ditintills föräldrarnas 
önskemål stämmer överens med läroplanens mål så ser vi det inte som ett problem när 
det kommer till föräldrarnas inflytande. Däremot när föräldrarnas önskemål inte passar 
ihop med läroplanens riktlinjer måste pedagogerna markera detta tydligt och visa att de 
kan sitt arbete. En annan problematik som vi ser det, och som även framhävs i vår 
empiriskadel är hänsynstagande till alla föräldrars önskemål och åsikter, vilket praktiskt 
taget är omöjligt. En ytterligare faktor som försvårar det hela är att föräldrarnas viljor 
oftast utgår ifrån det enskilda barnet och inte gruppen och verksamhetens helhet.  

Ett vidare argument som framhävs av förskollärarna i den empiriska delen av vår 
undersökning är att när föräldrarna är nöjda så försvinner behovet av att ha inflytande i 
förskolan. Förskollärarna menar att det ligger i deras åliggande att korrigera 
verksamheten och inte föräldrarnas. Det är viktigt att visa föräldrarna att de kan hantera 
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sitt yrke. Olson93 har kommit fram till liknande resultat i sin forskningsrapport där hon 
visar att föräldrarnas vilja till att påverka är beroende av hur tillfredställda de är med 
verksamheten och vilket tilltro de har för personalen. Däremot ifrågasätter vi om det 
verkligen är bra för verksamheten att en nöjd förälder inte vill påverka eftersom 
föräldrarnas inflytande kan bidra till att förhöja verksamhetens kvalité.  

... föräldrarna har en viktig roll när det gäller att delta i och påverka förskolans 

kvalitetsutveckling.94    

Utifrån ett historiskt perspektiv har vi kunnat konstatera att deltagande och inflytande är 
två former som framhävs redan i Barnstugeutredningen95, Familjestödsutredningen96 
och i det Pedagogiska programmet för förskolan97. Även i vår nuvarande läroplan för 
förskolan, Lpfö 9898, kan man läsa att föräldrarna skall ha möjlighet till deltagande i 
och inflytande över förskolans verksamhet. När det kommer till vår empiriska del har vi 
dragit slutsatsen att innebörden i begreppen medverkan och påverkan är mångfaldigt. 
Dessa två begrepp kan innefatta allt ifrån att ta kontakt och närvaro, till reala 
möjligheter att påverka förskolans verksamhet. Detta är enligt oss en tydlig indikation 
på att hur samverkan kommer till stånd i förskolor kan se väldigt olika ut. 

Slutligen har vi konstaterat att det finns både likheter och skillnader när det kommer till 
uppfattningarna som framställs i vår empiriska studie relaterat till den tidigare 
forskningen. Dessa olikheter kan enligt oss bero på att till skillnad från den tidigare 
forskningen har vi valt att endast koncentrera oss på förskollärare som yrkesgrupp. Vi 
menar att uppfattningarna kan se olika ut mellan olika yrkesgrupper. Barnskötare har 
inte en akademisk utbildning, vilket förskollärare har. Att utbildningen påverkar vilka 
inställningar man har är någonting som vi själva har erfarit under högskoleutbildningen. 
En annan anledning till olikheter mellan vår empiriska undersökning och den tidigare 
forskningen kan vara Lpfö 98 uppkomst. All forskning som vi har tagit upp i 
litteraturstudien är utförd innan läroplanens tillkomst, vilket enligt oss kan vara en 
ytterligare faktor till de variationer som har skildrats i denna uppsats. Till sist kan 
undersökningsmetoden ha påverkat resultatet. Den större delen av den tidigare 
forskningen har använt sig av enkäter medan vi har utfört en fenomenografisk studie 
som är en kvalitativ metod där man går på djupet i uppfattningarna. De likheter som har 
uppkommit i vår empiriska undersökning relaterat till den tidigare forskningen kan 
däremot förklaras av att alla undersökningarna har utförts i samma skolform, det vill 
säga förskolan som har en gemensam historisk bakgrund i form av utredningar och 
styrdokument (se rubrik 3.1). Detta i vårt tycke kan leda till liknande tankegångar hos 
förskollärarna.     
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6.4 Slutord  
Syftet med vårt examensarbete har varit att få ökad insikt och kunskap kring 
föräldrasamverkan i förskolan. Vi ville undersöka och analysera föräldrasamverkan ur 
ett förskollärarperspektiv. Vi anser oss ha lyckats med att besvara vår frågeställning: 
Hur uppfattar fem förskollärare föräldrasamverkan? Utifrån litteraturstudien och den 
empiriska undersökningen har vi kommit fram till att syftet, rollfördelningen och de 
olika formerna är komplexa aspekter av fenomenet föräldrasamverkan. Inställningarna 
som presenteras både i litteraturstudien och i den empiriskadelen är mycket varierande. 
De mångsidiga uppfattningarna som vi har funnit kan enligt fenomenografin99 förklaras 
av att de fem förskollärare som vi har intervjuat har olika bakgrunder och erfarenheter 
som har påverkat deras uppfattningar om det aktuella fenomenet. Inom fenomenografin 
betraktas tänkesätt som något situationsberoende och förändliga. Med det menar vi att 
skiftningarna i förskollärarnas uppfattningar kan ha påverkats av bland annat faktorer 
som åldersskillnader, lärarutbildning under olika årtionden, förskolans placering i skilda 
miljöer samt de rådande förutsättningar. Vi vill dock poängtera att vi under arbetets 
gång inte har lagt fokus på dessa faktorer på grund av att man inom fenomenografin inte 
lägger vikt på varför individer har olika uppfattningar utan det väsentliga är att beskriva 
variationer i uppfattningarna. 

Det är just de variationer i inställningarna som har gett oss en förståelse för hur 
väsentligt det är att föra en aktiv diskussion i arbetslaget när det kommer till innebörden 
av fenomenet föräldrasamverkan och deras tre aspekter. Men det är också viktigt att 
medvetet reflektera i sig själv som enskild pedagog, speciellt med tanke på Ivarson 
Jansons100 och Ståhles101 forsknings resonemang när det kommer till pedagogernas 
uppfattningar och den påverkan de har på föräldrasamverkan.  

6.6 Förslag på vidare forskning 
Föräldrasamverkan är en intressant och viktig del inom förskolans verksamhet. Vår 
undersökning har gett oss insikt i hur sammansatt fenomenet föräldrasamverkan är samt 
hur förskollärarna uppfattar syftet, rollerna och formerna för föräldrasamverkan. Det 
skulle vara intressant att utveckla vår studie genom att undersöka hur föräldrarnas 
inställningar om samverkan stämmer överens eller skiljer sig från förskollärarnas 
uppfattningar. Man skulle också kunna göra en miljöjämförelse och se till de tänkesätt 
som uttrycks där. En ytterligare idé kan vara att utföra en liknande undersökning i en 
annan skolform för att se vilka uppfattningsvariationer som förekommer i de olika 
skolkulturerna.   

                                                 
99 Michael Uljens, Fenomenografi: forskning om uppfattningar, 1989 

100 Ewa Ivarson Janson, Relation hem – förskola. Intentioner och uppfattningar om förskolans uppgift att vara 

komplement till hemmet 1990 – 1995, 2001 

101 Ylva Ståhle, Insyn eller medverkan? Hur huvudmanskap påverkar föräldrars val av barnomsorg, trivsel och 

föräldrasamverkan, 1995 
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Bilagor 

Bilaga I 

Övergripande frågor som skickades till fem förskollärare 
• Vad tycker du är syftet med föräldrasamverkan? 
• Har du och föräldrar olika roller i föräldrasamverkan? 
• Vilka föräldrasamverkansformer tycker du bör finnas i förskolan? 
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Bilaga II 

Övergripande frågor med följdfrågor som inte skickades till 
förskollärare 
Vad tycker du är syftet med föräldrasamverkan? 

• Varför bör man ha föräldrasamverkan? 

• Vad är föräldrasamverkan bra för? 

Har du och föräldrar olika roller i föräldrasamverkan? 
• Hur ska rollfördelningen se ut i så fall? 

• Vad är ditt ansvar i föräldrasamverkan? 

• Vad anser du vara föräldrarnas ansvar i föräldrasamverkan? 

Vilka samverkansformer tycker du bör finnas i förskolan? 
• Skall föräldrarna vara delaktiga i förskolan och i så fall varför? 

• Vad i så fall ska föräldrarna vara delaktiga i? 

• Skall föräldrarna ha inflytande i förskolan och i så fall varför? 

• Vad i så fall ska föräldrarna ha inflytande över?  
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Bilaga III 
Tabell 1: 

Syftet med föräldrasamverkan  
Beskrivningskategorierna Förskolelärarnas uppfattningar 

Samförstånd mellan 
förskollärare och 
föräldrar

Har det hänt någonting så är det viktigt att man kan tala om vad 
som hände och hur det gick till. 

Det är viktigt att ge daglig information om vad som har hänt. 

För mig är det jätte viktigt att ha en god kommunikation med 
föräldrarna.  

Den måste liksom in där för att jag ska göra ett bra jobb. 

Den goda föräldrakontakten är ju något som man försöker 
bygga upp i slutändan. 

Syftet med föräldrasamverkan är ju samförstånd, att man får ett 
samförstånd med föräldrarna, att förstå den verksamhet som vi 
håller på med sådant. 

Ja det är ju att föräldrarna ska få insyn. 

Man måste försöka få med sig föräldrarna i ens 
tankeverksamhet... så att det inte bara blir de tre frågorna, om 
de har sovit, ätit och bajsat. 

Det är klart att det också är viktigt, men det skulle vara ännu 
roligare om de frågade vad vi har gjort idag. 

Syftet är att vi skall bli så nära bekanta att det blir lätt att 
samarbeta kring barnet. 

Det är det som är viktigaste... och att barnen känner att vi 
tillsammans med föräldrarna dras åt samma håll så att vi vill 
barnens väl. 

Vi känsla och barnet är viktigaste här.

Skapa motivation och 
intresse hos föräldrarna

Ja... syftet är ju att försöka få föräldrarna intresserade för det vi 
håller på med. 

Men det är inte så lätt att motivera föräldrarna. 

Det finns en gräns för hur mycket föräldrar ska hinna med på 
fritiden, det är föräldramöten, simning, fotboll och många andra 
aktiviteter som de håller på med. 

Det är viktigt att bjuda in föräldern in i verksamheten och skapa 
en kommunikation där emellan. 

Om de inte bryr sig ett dugg och bara sätter sitt barn innanför 
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grinden och inte ens säger hej är det svårt att komma åt 
föräldrarna.  

Kan de inte språket så är det ju en sak men det finns också de 
som inte bryr sig.  

Sådan förälder är inte ett dugg intresserad av verksamheten. 

Då skulle det bli väldigt rubbhuggen kontakt med de 
föräldrarna och då undrar man ju om man skulle vilja prata 
med en sådan förälder eller ej, hur långt når man. 

Man kan ju inte tvinga någon.

Belysa barnet Oftast ser ju inte föräldrarna barnet i verksamheten utan vi 
fyller på deras kunskap om barnet. 

Det som sker i samtalet tycker jag är att få en inblick i hur 
barnet fungerar här men också hemma. 

Det är bra för mig att veta vad barnet är intresserad av i 
hemmet. 

Det intressanta är de likheter och olikheter hos barnet som 
uppstår i de olika miljöerna. 

Det är viktigt att få en helhetsbild av barnet. 

Vi ska belysa hur barnet är i förskolan i olika situationer.

Det är det bästa för 
barnet

Ja, det är för att föräldrar och barnet ska må bra. 

Jag tänker att föräldrasamverkan är i syftet att skapa det bästa 
för det enskilda barnet och för det behöver man ett samarbete 
med hemmet för att kunna möta upp barn och deras förälder. 

Det är ju det om är det bästa för barnet. 

Jag kommer aldrig så lång med barnen om jag inte får med mig 
föräldrarna. 

När vi samarbetar brukar det alltid bli bättre. 

Det är inte föräldern som ligger i fokus utan det är barnet. 

Det måste både jag och föräldern ha klarhet i och förstå. 

Vi gör det här för barnets skull, vi har inte föräldrakontakt 
enbart för föräldrarnas skull. 

Det handlar inte om att bli tjänis, tjänis med föräldrarna utan 
det är barnet som ska ligga i fokus. 

Båda parterna ska värna om barnet.

Institutionen och 
samhället

Det är viktigt att hela tiden ha kontakt med den världen som 
finns runtomkring, med familjen, så att inte förskolan blir en 
isolerad enhet. 
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I och med att deras värld ser olika ut kan det också se väldigt 
olika ut på olika förskolor. 

Förskolan har ju riktlinjer att följa men den fylls av hur de 
involverade parterna är. 

 

Professionen Ja, vi ska ju komplettera hemmet, det är ju därför. 

Det är ju vårt uppdrag.  

Det står ju ganska tydligt i vår läroplan och i lagen. 

Det ligger ju i vår profession att samarbeta med föräldrar. 

Det står ju här att man ska komplettera hemmet... ibland kan 
man behöva sammanstråla i det man gör på samma sätt. 

Det finns vissa delar där jag kan stötta föräldrarna i det de inte 
kan göra hemma.

Den första tabellen representerar den första huvudbeskrivningskategorin ”syftet med 

föräldrasamverkan”. Kolumn ett markerar de olika beskrivningskategorierna inom 

huvudbeskrivningskategorin. I kolumn två lyfts fram förskollärarnas uppfattningar inom varje 

beskrivningskategori.  

 

Tabell 2 A: 

Rollfördelningen i föräldrasamverkan 
Förskollärarnas roll i föräldrasamverkan 
 

Underkategorierna Förskolelärarnas uppfattningar 

Motivera sin 
verksamhet

Det är viktigt tycker jag att när föräldrarna kommer med en fråga om 
varför vi inte gör si eller så att vi kan tala om för föräldrarna varför vi 
inte gör si eller så. 

Att man kan motivera ens verksamhet på ett bra sätt tycker jag är 
viktigt. 

Gör man inte det utan man... man bara gör utan att förklara så kan 
det bli svårt för föräldrarna att ta till sig den biten. 

Om föräldrarna inte får den här argumenteringen då förstår de inte 
heller varför vi göt så här, då blir de ju bara arga.

Sätta gränser Föräldrarna kan ha sina egna idéer om saker och ting, och det är klart 
att föräldrarna känner ju sina barn allra bäst, det får man ju aldrig 
glömma. 

Man måste ju ta hänsyn till föräldrarnas idéer. 
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Det flest förstår ju att vi har tjugo andra barn att ta hänsyn till. 

Men det finns också de som har det lite svårt att förstå det här. 

Man ska vara ödmjuk men samtidigt ha koll på det man kan, det är ju 
jag som är pedagogiskt ansvarig. 

Det är en svår balansgång men viktig. 

Ibland måste man sätta gränser för att de inte kan se hela gruppens 
behov, men på ett finkänsligt sätt. 

Då är man en bra pedagog. 

Ibland behöver vi stoppa föräldrarna efter som det är vår 
verksamhet. 

Det är viktigt att förklara vilka möjligheter de har i samverkan men 
också sätta gränser. 

Det är jag som håller i tyglarna. 

Mycket hänger på oss tycker jag. 

Vi måste vara klara i vår pedagogik och våran roll. 

Det är viktigt att vara väldigt tydlig i ansvarsfördelningen. 

Ge förutsättningar 
för 
föräldrasamverkan 

Mitt ansvar är ju att erbjuda möjligheten till samverkan och ta 
initiativ. 

Jag har ansvaret för tid, rum och material och att det blir trevligt och 
bra. 

Det ligger väldigt mycket på oss pedagoger att skapa det utrymmet 
som behövs.  

Mitt ansvar är att dels öppna upp för en bra kommunikation och 
jobba på det, även om det inte alltid är bra. 

Om man nu tänker i de banorna, att man känner att det inte är bra, 
så är det mitt ansvar att man försöker för det är ändå jag som är 
professionen.

Vi har det största ansvaret i att ge förutsättningar och skapa ramarna. 

Så min roll i ett samtal är att vi färdas tillsammans i samtalet. 

Tabell två A belyser huvudbeskrivningskategorin ”rollfördelningen i föräldrasamverkan” och 

beskrivningskategorin ”Förskollärarens roll i föräldrasamverkan”.  Kolumn ett markerar de olika 

underkategorierna i beskrivningskategorin ”förskollärarens roll i föräldrasamverkan”. I kolumn två 

lyfts förskollärarnas uppfattningar fram inom varje underkategori.  
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Tabell 2 B: 

Rollfördelningen i föräldrasamverkan 
Ett gemensamt ansvar i föräldrasamverkan  
Underkategorierna  Förskolelärarnas uppfattningar  

Ett gemensamt ansvar 
för att ge barnet 
gynnsamma möjligheter 
till utveckling och 
lärande. 

Så där finns det ju en viss jämlikhet i att man har ju ett väldigt 
ansvar båda partner 

Det är vårt ansvar att se till att det skall bli en gynnsam 
utveckling för barnen. 

Där behöver man en samverkan med dem som fostrar barnen. 

När till exempel Kalle har det svårt med någonting så ligger det i 
vårt ansvar att tillsammans med föräldern se över hur vi på 
bästa sätt kan hjälpa Kalle både i förskolan och i hemmet. 

Ärligheten och attityden om att man inte alltid behöver vara 
expert i allting, utan man kan be om hjälp är viktig i kontakten 
med föräldrarna. 

Tillsammans med föräldrarna kan vi lösa det mesta. 

Men det är mitt ansvar att berätta hur barnet har utvecklats i 
förskolan eftersom det är det som föräldrarna vill se. 

Men självklart är det viktigt att föräldrarna har ett förtroende 
för mig. 

Vi har ju stor makt.  

Det vi säger betyder nog mycket för föräldrarna, jag tror att de 
lyssnar på oss. 

Då kan vi föreslå för föräldern att de borde lämna vagnen 
hemma och det säger vi för barnets skull. 

Hur kul är det att var klumpig när man kommer upp till skolan. 

Om föräldrar har information och kunskap om barnet som jag 
inte känner till är det viktigt att föräldrarna berättar det som 
kan komma till godo för barnet. 

Tabell två B belyser huvudbeskrivningskategorin ”rollfördelningen i föräldrasamverkan” och 

beskrivningskategorin ”ett gemensamt ansvar”.  Kolumn ett markerar underkategorin i 

beskrivningskategorin ”Ett gemensamt ansvar”.  I kolumn två lyfts förskollärarnas uppfattningar fram 

inom varje underkategori.  
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Tabell 2 C: 

Rollfördelningen i föräldrasamverkan 
Föräldrarnas roll i föräldrasamverkan 
Underkategorierna  Förskolelärarnas uppfattningar  

Föräldrarna har ett 
ansvar. 

Föräldrarnas ansvar är ett faktiskt berätta sådant som är viktigt 
för barnet för det är ju ändå barnet som vi alltid utgår ifrån. 

Det är alltid föräldrarnas ansvar att ta upp sådant som är 
viktigt. 

Förälderns ansvar är att intressera sig för barnets dag och 
barnets liv här på förskolan. 

Föräldern kan inte ansvara för att barnet har det bra i 
förskolan. 

Däremot så blir det förälderns ansvar att veta att det har det 
bra. 

Föräldrarnas roll är att kommunicera, att de öppnar sig för en 
dialog. 

De är inte bara jag som ska sitta och rapa upp allting. 

Föräldrarnas roll är att svara och att berätta så här gör vi 
hemma. 

Det ska ju inte vara någon envägskommunikation åt varken det 
ena eller det andra hållet. 

Mycket är också föräldrarnas ansvar att se till att det blir en 
kontakt. 

Föräldrarna har inte ett 
självklart ansvar 

Egentligen har jag inte rätt att ställa några krav på föräldrarna 
om att de ska delta i samverkan. 

Men jag försöker ju motivera dem så att de vill, förstås. 

Det ställer säkert upp om de har möjlighet. 

Men man kan inte kräva att en förälder skall vara med och 
engagera sig i vår verksamhet. 

Det är upp till föräldern att komma om det är något den vill. 

Det behöver inte ens fråga om hur barnet har haft det eller vad 
barnet har gjort under dagen. 

Tabell två C belyser huvudbeskrivningskategorin ”rollfördelningen i föräldrasamverkan” och 

beskrivningskategorin ”föräldrarnas ansvar i samverkan”.  Kolumn ett markerar underkategorierna i 

beskrivningskategorin ”föräldrarnas ansvar i samverkan”.  I kolumn två lyfts förskollärarnas 

uppfattningar fram inom varje underkategori.  
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Tabell 2 D: 

Rollfördelningen i föräldrasamverkan 
Problematiken i rollfördelningen 
Underkategorierna  Förskolelärarnas uppfattningar  

Problematiken i 
förskollärarens yrkesroll 

Om föräldrar inte mår bra tycker jag att det kan vara svårt. 

Man kan lätt sugas in om man ser att de inte mår bra.  

Det är viktigt att hålla någon form av distans. 

Sympati och empati är bra för då känner du med någon men när 
man börjar tycka synd om någon är man ute på farligt vatten. 

Då handlar det inte längre om barnet utan om föräldern. 

Då tappar man sin roll. 

Tydligt förhållningssätt, mjukhet och ärlighet är viktigt. 

Alla typer av missbruk, psykisk sjukdom, socialmisär det är 
svårt. 

Jag upplever att det är tungt och svårt att hantera föräldrar som 
mår dåligt på något sätt, men inte omöjligt. 

När det finns sådana svårigheter då kommer alltid det andra 
ansvaret in, som handlar om vår anmälningsplikt.   

Då är det en fördel att man inte är för nära, att föräldrarna inte 
är för långt inne i verksamheten. 

Därför måste man alltid hålla en professionell hållning. 

Jag är väldigt personlig i mitt sätt mot föräldrar, mot 
arbetskamrater och barnen.  

Men jag är aldrig privat. 

För mig är det viktigt att jag har en personlig relation till 
föräldrarna och inte privat. 

Jag tycker inte att man som pedagog ska berätta om sitt 
privatliv för föräldrarna och vice versa.  

Men man får ju en väldigt personlig relation när man har jobbat 
med dessa barn och föräldrar i många år. 

Tabell två D belyser huvudbeskrivningskategorin ”rollfördelningen i föräldrasamverkan” och 

beskrivningskategorin ”problematiken i rollfördelningen”.  Kolumn ett markerar underkategorin i 

beskrivningskategorin ”problematiken i rollfördelningen”.  I kolumn två lyfts förskollärarnas 

uppfattningar fram inom varje underkategori.  
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Tabell 3 A: 

Formerna för föräldrasamverkan 
Delaktighet 
Underkategorierna  Förskolelärarnas uppfattningar  

Delaktighet på 
förskolenivå 

Ja, jag tycker att de ska vara delaktiga i förskolan. 

Ja, det tycker jag absolut. 

Föräldrarna ska vara delaktiga genom till exempel 
vardagskontakten och andra tillfällen så som föräldramöte, 
utvecklingssamtal med mera. 

Men att man har en dialog hela tiden med föräldrarna. 

Delaktigheten är kontinuerlig tycker jag. 

Ja, dom får ju gärna följa med på utflykt och sådana här saker, 
när det inte kommer till pedagogik. 

Delaktigheten handlar i mitt tycke om det praktiska, att göra. 

Då blir båda parterna delaktiga. 

Ja absolut… De är ju delaktiga vid hämtning och lämning, den 
vardagliga kontakten. 

Sen har vi ju drop in och föräldrarmiddag också där var och en 
tar med sig sin lilla rätt och det har funkat jätte bra tycker jag. 

Föräldrasamverkan … det kan ju vara det dagliga kontakten 
eller andra former som vi nu har. 

Ja delaktighet dagligen förstås. 

Det är under alla tillfällen som jag räknade upp förut där 
föräldrarna kan få delaktighet. Formerna öppnar upp för vidare 
förgreningar. 

För att få delaktighet på det viset … tänker jag att man tar del 
av verksamheten. 

De får ta del i föräldramötet till exempel och föra sina punkter 
dit, då har de ju varit delaktiga. 

Det kan ju beror på, för att det kan ju komma upp så mycket 
olika sätt att vara delaktig. 

Det kan vara väldigt praktiska saker som är jätte viktiga som 
inte kan ske riktigt inom pedagogik. 

Delaktighet på politisk 
nivå 

Vi har ju ett uppdrag från staten och där är det ju föräldrarna 
som medborgare i ett demokratiskt samhälle som har valt 
representanter. 

De representanter har sedan bestämt hur vår förskola skall se 
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ut. 

Så i det valet är man ju delaktig som förälder. 

Tabell tre A belyser huvudbeskrivningskategorin ”formerna för föräldrasamverkan” och 

beskrivningskategorin ”delaktighet”.  Kolumn ett belyser underkategorierna i beskrivningskategorin 

”delaktighet”. I kolumn två lyfts förskollärarnas uppfattningar fram inom varje underkategori.  

 

Tabell 3 B: 

Formerna för föräldrasamverkan  
Inflytande 
Underkategorierna Förskolelärarnas uppfattningar  

Inflytande på 
förskolenivå 

Ja … det får de väl men till en viss del. 

De får inte ha för mycket inflytande så att de tar över. 

Inflytande ja, men till en viss gräns. 

Ja … vilken svår fråga. 

Vi kan ju inte tillgodose tjugo föräldrars åsikter om hur verksamheten 
ska fungera.  

Föräldrarna har mer inflytande när det gäller det egna barnet i 
gruppen än i det stora hela.  

Det är en form av inflytande när föräldrarna till exempel går in och 
bestämmer att deras barn inte ska vila.  

Föräldrarnas inflytande handlar mycket om omvårdnad för det egna 
barnet. 

Det är viktigt att öppna upp för diskussioner kring synpunkter 
som föräldrarna har.  

Där har de ju ett inflytande, men det har inte inflytande så att det 
kan gå in och bestämma hur den pedagogiska verksamheten ser 
ut.  

Däremot så kan de ha synpunkter på det.  

Alltså är det vi som bestämmer i slutändan. 

De måste ju få ha en åsikt i alla fall om verksamheten och hur denna 
fungerar, det här tycker jag är inte bra och så vidare.  

Ibland kan det ju vara så att föräldrarna har så otroligt bra idéer som 
man faktiskt kan anamma.   

Det ska vara öppenhet i förskolan.  

Ingen fråga är dum, de har rätt att ställa vilka frågor som helst, 
vilket jag tycker att de gör.  
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När föräldrarna kommer med sin tankar är det viktigt att det aldrig 
skjuts bort.  

Praktiskt kan ju en förälder ha inflytande. Men annat inflytande det 
vet … jag kan inte riktigt svara på. 

Ja… de kan ju ha inflytande genom till exempel att bidra med 
material och varför inte komma med förslag.  

Men att bestämma vad vi ska göra kan de nog inte göra. 

Men också absolut inflytande genom att föräldrarna kan komma med 
sin tankar om vad man vill för sitt barn men inom ramen.  

JA … svåra frågor, föräldrarna har ju ett inflytande när de kommer 
med sina frågor och tips, absolut.  

Föräldrarna kan ju komma med och deras funderingar vilket man tar 
i beaktande men sedan kan man tycka olika.  

Det är ju aldrig så att man blir oberörd när föräldrar kommer med 
förslag, man avfärdar de inte men man köper det inte heller fullt ut. 
Det bli ju en viss inflytande på det viset.  

Ibland kan det finnas mer inflytande när det kommer till det enskilda 
barnet än när det kommer till inflytandet på stora delar av vad vi 
arbetar med för riktlinjer.   

Men föräldern har ju inte det inflytandet att styra verksamheten och 
bestämma att på tisdagar skall ni gå till skogen och på tisdagar skall 
ni göra det och så vidare (skratt) 

Ja om de vill ha inflytande.  

Vid behov när förälder kräver och vill nåt då tar man ju sig alltid tid, 
och på det sättet har de alltid inflytande. 

Men innehålls mässigt ska de inte ah inflytande. 

Föräldern kan inte få för mycket inflytande så att jag inte kan hantera 
detta.  

Inflytande på 
politisk nivå 

Föräldrarna kan gå med i ett parti och bli vald i en nämnd och på så 
sätt få inflytande eller gå på tjänsteman och försöka ändra 
verksamheten.  

Men när det kommer till den enskilda förskolan har ju inte 
föräldrarna den direkta makten.  

Föräldrarna ska 
inte ha inflytande 

Föräldrarna kan ju kanske ha önskemål men… ja men det är barnens 
fria val som skall styra.  

Jag tänker så här att eftersom vi utgår från barnens fria val kan inte 
föräldrarna bestämma.  

Det är ju barnets intresse som skall styra.  
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När föräldrarna känner sig så himla nöjda och inte är oroade vill de 
inte påverka.  

Men när föräldrar är osäkra och ser att verksamheten inte fungerar, 
det är då de går in och börja bestämma om hur samlingen skall vara 
eller hur vi ska sitta och äta och sådana saker.  

Men det är ju mitt ansvar för det är ju mitt yrke och jag måste visa att 
jag klarar av det här jobbet. 

Tabellen tre B representerar huvudbeskrivningskategorin ”formerna för  föräldrasamverkan” och 

beskrivningskategorin ”inflytande”. Kolumn ett markerar de olika underkategorierna inom 

beskrivningskategorin ”inflytande”. I kolumn två lyfts fram förskollärarnas uppfattningar inom varje 

beskrivningskategori.  
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