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Sammanfattning 

Vår studie behandlar fenomenet föräldraråd i förskolan. Vi har i denna undersökning 

fokuserat på pedagogers och föräldrars upplevelser av föräldraråd som samverkansform i 

förskolan. Undersökningen syftar också till att undersöka om dessa upplevelser skiljer sig åt 

och i sådana fall på vilket sätt. Vi har antagit en fenomenologisk utgångspunkt där man 

fokuserar andra människors upplevelser av deras omvärld och använt oss av kvalitativa 

intervjuer för att undersöka vad upplevelserna av föräldraråd är. Vi har i denna undersökning 

valt att intervjua tre pedagoger och tre föräldrar på en förskola. Förskolan består av tre 

avdelningar där vi har intervjuat en förälder och en pedagog från varje avdelning. I vårt 

resultat framkommer det olika upplevelser av föräldraråd, både likartade och skilda 

upplevelser. Vårt resultat visar att pedagogernas och föräldrarnas likartade upplevelser är att 

föräldrarådet är ett bra forum för föräldrarna att kunna påverka, att de övriga föräldrarna inte 

visar ett intresse för att engagera sig i föräldrarådet och att de föräldrar som ingår i 

föräldrarådet är engagerade föräldrar som har en genomslagskraft i sitt sätt att driva frågor. 

Det framkommer även en likartad upplevelse där både pedagoger och föräldrar upplever att 

frågor som rör ekonomin är svåra att påverka. I vårt resultat framkommer det, förutom 

likartade upplevelser, också skilda upplevelser av föräldraråd där föräldrarna upplever 

deltagandet i föräldrarådet som givande och intressant och pedagogerna upplever att det är 

jobbigt och visar ett ointresse för att delta. Vi kan också se att det framkommer upplevelser 

som skiljer sig i sättet att driva frågor. Föräldrarna upplever att de tar hänsyn till det 

kollektiva behov som finns på förskolan och pedagogerna upplever att föräldrarna driver 

frågor framåt som gynnar deras eget intresse. När det gäller pedagogiska frågor upplever 

pedagogerna att föräldrarna inte vill påverka dessa samtidigt som föräldrarna upplever att de 

vill påverka den pedagogiska verksamheten som rör hela förskolan.  
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1. Inledning  

Att föräldrar till barn i förskolan ska ha inflytande över förskolan och även ha möjlighet till 

att påverka den verksamhet deras barn ingår i är något som ses som mycket betydelsefullt. 

Detta uttrycks i både läroplanen, Lpfö 98/2010, och skollagen (2010). Föräldrainflytande är 

ett område som är omdiskuterat och beforskat på många olika sätt. I den forskning som finns 

idag kan man se att samverkansformer som det vardagliga mötet, utvecklingssamtal och 

föräldramöten är områden som är rikligt beforskade. Föräldrainflytande är något som har ökat 

och i och med detta har det växt fram ännu en samverkansform, nämligen föräldraråd. Lars 

Erikson (2004) beskriver att frågan om brukarinflytande aktualiseras under 1980-talet som 

även utökas under detta årtionde och som vidare förstärks under 1990-talet. 

Utbildningsdepartementet skriver i sin rapport, Var-dags-inflytande i förskolan, skola och 

vuxenutbildning (Ds 2003:46), att detta förstärkta föräldrainflytande framkom då styrningen 

gick från stat till kommun då syftet var att stärka inflytandet för de som är närvarande i 

verksamheten, det vill säga lärare, elever och föräldrar. I Skolfrågor – Om skola i ny tid (SOU 

1997:121), framkommer det att regeringen tillsatte en kommitté 1995 som kom att heta 

Skolkommittén. Uppdraget var att synliggöra skolans inre arbete och formulera föreslagna 

åtgärder för att utveckla den pedagogiska verksamheten. Ett år senare, 1996, utformades ett 

förslag om att öka föräldrars inflytande och delaktighet och då genom en försöksverksamhet 

där man ville införa lokala styrelser med föräldramajoritet. Denna försöksverksamhet pågick, 

enligt utbildningsdepartementet (Ds 2003:46), fram till 2001 men förlängdes sedan av 

regeringen till 2003 då det även framkom att regeringen hade på förslag att göra lokala 

styrelser permanenta inom skolan. Därefter skedde ytterligare en förlängning där 

förordningarna som upprättats skulle gälla fram till 2007. Det förslag som lämnades av 

regeringen 2003 om att lokala styrelser skulle bli permanenta inom skolan har nu blivit 

lagstadgade i den nya skollagen (2010) där det står att:  

Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd […] där ska 

sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för 

barnen, eleverna och vårdnadshavarna (SFS 2010:800 4 kap. 13 §).  

Denna samverkansform är beforskad inom skolans värld och begreppliggörs på olika sätt men 

är däremot outforskad när det gäller förskolan. Hur upplevs då föräldrarådet som 

samverkansform av pedagoger och föräldrar i förskolan? Skiljer sig dessa upplevelser åt? Det 

outforskade området, föräldraråd i förskolan, är dels en av anledningarna till att vi valt att i 
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detta examensarbete fokusera på föräldraråd men också i och med den lagändring som skett i 

skollagen (2010).  

Enligt skollagen (2010) ska det nu finnas ett forum för samråd på alla förskolor och skolor 

runt om i Sverige, till skillnad från förut då detta inte var ett krav. En som har forskat på detta 

område är Margaretha Kristoffersson (2002,2008) som har genomfört fallstudier på nio olika 

skolor med styrelser samt utfört intervjuer med elever, lärare, föräldrar och rektorer. Hon 

beskriver att ”styrelserna är ett uttryck för att föräldrars inflytande ökar …” (Kristoffersson 

2008, s 79).   En annan som har forskat på detta område är Ylva Ståhle (2000). Hon menar att 

föräldrarnas ökade inflytande kan ses som en ”… demokratifråga som ingriper föräldrarnas 

möjlighet att vara med och påverka och ta ansvar för sina barns skolgång” (Ståhle 2000, s 21). 

Tar då föräldrarna till vara på denna möjlighet till att vara med och påverka och i vilken 

utsträckning sker det i sådana fall? 

Föräldrars stärkta inflytande och möjlighet till att vara med och påverka står formulerat i 

skollagen (2010) och i läroplanen för förskolan där man kan se hur föräldrarnas roll träder 

fram på ett annat sätt än tidigare. I skollagen (2010) kan utläsas att ”vårdnadshavare för barn i 

förskolan […] ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen” (SFS 2010:800 4 kap. 

12 §). Detta är även något som framgår i läroplanen där det står formulerat att ”föräldrarna 

ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten” 

(Lpfö98/2010, s 13). I och med dessa förtydliganden i skollagen (2010) och läroplanen bidrar 

detta till att föräldrarna får möjlighet till mer inflytande och har möjlighet att vara med och 

påverka verksamheten deras barn ingår i. Hur upplevs då detta av pedagogerna? 
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1.1 Syfte och problemformulering  

Som vi nämnt tidigare i inledningen är forskningen när det gäller föräldraråd inom förskolan 

outforskad och dessutom har det skett en förändring i skollagen som säger att det nu ska 

finnas ett forum för samråd på varje skolenhet. Detta innebär både förändringar för föräldrar 

och pedagoger. Vi är därför intresserade av att undersöka vilka upplevelser föräldrar och 

pedagoger har av föräldraråd och om dessa upplevelser skiljer sig åt.  Syftet är därmed att 

söka reda på pedagogers och föräldrars upplevelser av föräldraråd och i och med detta bidra 

till detta outforskade område inom förskolan.  

 Utifrån syftet kommer vi i denna uppsats besvara följande frågeställningar:  

1. Vad har pedagoger och föräldrar för upplevelser av föräldraråd? 

Utifrån vår första frågeställning leder det oss fram till vår andra frågeställning som är 

följande:  

2. Vilka likartade och skilda upplevelser har pedagoger och föräldrar av föräldraråd?   

 

1.2 Begreppsanvändning och uppsatsens fortsatta disposition 

Här kommer vi redogöra för och ge en förklaring till de centrala begrepp som vi 

genomgående kommer använda oss av i vår undersökning. Detta gör vi för att förtydliga för 

våra läsare vad vi menar med dessa begrepp. Vi fokuserar i denna uppsats på föräldraråd i 

förskolan. Föräldraråd kan definieras på olika sätt så som föräldra- och brukarstyrelser, 

brukarråd och inflytanderåd. Dessa samverkansorgan är ett formaliserat organ för samråd där 

föräldrar, pedagoger och förskolechef/rektor oftast deltar. Fortsättningsvis kommer vi 

benämna dessa samverkansorgan som föräldraråd. Vi är medvetna om att den formella 

benämningen av föräldrar också är vårdnadshavare då de inte behöver vara barnets biologiska 

föräldrar. Vi kommer därför fortsättningsvis benämna vårdnadshavare som föräldrar. När vi 

använder oss av begreppet pedagoger innefattar detta både förskollärare och barnskötare. Vi 

har även valt att använda oss av begreppet hen med anledning av att det i vår undersökning 

inte finns någon relevans för om personerna är en hon eller han samt att vi upplever att det 

blir ett bättre flyt i texten.  

Vi kommer nu redogöra för hur det fortsatta skrivandet kommer att disponeras. Vi inleder 

kapitel 2, Tidigare forskning om föräldraråd i skolan, med att redogöra för hur vår sökning av 
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relevant litteratur för vårt formulerade syfte sett ut. I detta kapitel kommer vi ge en bild av 

föräldrarådets två i sidor i form av inflytande, redogöra för det demokratiska perspektivet i 

förhållande till föräldraråd samt lyfta fram föräldrars och pedagogers upplevelser av denna 

samverkansform. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av tidigare forskning och fortsatt 

problematisering. Därefter följer kapitlet om vår metod, kapitel 3, där vi redogör för och ger 

en beskrivning av vår valda metod. Vidare går vi in på undersökningens uppläggning och 

genomförande där vi ger en beskrivning av tillvägagångssätt vid kontakt med 

undersökningsförskolan samt de forskningsetiska aspekter som ligger till grund för vår 

undersökning. Vi redogör även för analys och bearbetning av våra intervjuer i detta kapitel 

där vi ger en noggrann beskrivning av vårt analysförfarande. Vidare i vår uppsats kommer vi 

redogöra för det resultat som framkommit i vår undersökning. I kapitel 4, pedagogers och 

föräldrars upplevelser av föräldraråd, redovisas vårt resultat i olika teman där upplevelser av 

föräldraråd träder fram. Kapitlet avslutas med en jämförelse av de upplevelser som 

framkommit. Vi avslutar vår undersökning med en diskussion, kapitel 5, där vårt resultat 

kommer diskuteras i en resultatdiskussion följt av en metoddiskussion där vårt val av metod 

diskuteras. Avslutningsvis kommer vi under denna rubrik även redogöra för våra egna tankar 

och reflektioner om undersökningen samt ge förslag på fortsatt forskning. 
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2. Tidigare forskning om föräldraråd i skolan 

När vi har sökt efter relevant litteratur har vi bland annat använt oss av 

universitetsbibliotekets sökmotorer Libris och Summon. När vi har sökt efter litteratur för vårt 

område har vi använt oss av kedjesökning, systematisk sökning samt använt oss av ämnesord. 

Vi gjorde först en sökning på ämnesorden föräldraråd och förskola och fick då inga träffar. Vi 

gick därefter vidare och sökte på föräldrasamverkan där vi fick 40 träffar varav tre som vi 

ansåg vara relevanta för oss. Vi sökte oss vidare och använde oss av ämnesordet 

föräldrainflytande från en av dessa publikationer. Det gav oss 101 träffar varav 8 

publikationer som vi ansåg vara användbara och relevanta i relation till vårt syfte. Vi har även 

sökt efter internationell forskning när det gäller föräldraråd i förskolan och har då använt oss 

av Google Scholar och sökorden preeschool och parent councils men vi fann dock inget som 

var användbart för vår undersökning. Vi har även gjort intuitiva sökningar på Örebro 

universitets bibliotek. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av föräldrarådet som samverkansorgan där vi med 

utgångspunkt i forskningen problematiserar dess funktion och om föräldrarådet är ett forum 

för inflytande eller inte. Vidare problematiseras föräldrarådet som samverkansorgan utifrån ett 

demokratiperspektiv och vad detta kan innebära för föräldrarådet sett utifrån ett individuellt 

egenintresse kontra ett kollektivt intresse. Vi kommer därefter belysa föräldrars och 

pedagogers upplevelser av föräldraråd som samverkansform. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av tidigare forskning och en fortsatt problematisering.  

2.1 Föräldraråd – ett forum för inflytande eller inte? 

Ståhle (2000) beskriver att ”syftet med samverkansorganens verksamhet är att uppnå en 

utveckling av skolverksamheten genom att öka elevers, föräldrars och personals delaktighet i 

och därmed inflytande över viktiga frågor” (Ståhle 2000, s 17). Erikson (2004) menar att då 

styrelserna upprättades var syftet att öka föräldrars inflytande och därmed stärka det 

demokratiska engagemanget i samhället. Men denna ökade demokrati inom skolan kan också 

ses som ett svar på statens då förlorade legitimitet. Maria Jarl (2004) beskriver detta och 

menar att ”ett ökat deltagande ses som en lösning på flera av de problem som det 

demokratiska styrelseskicket har stött på under senare år, däribland en ökad misstro mot det 

politiska systemet” (Jarl 2004, s 13). Men de här förändringarna, menar Erikson (2004), också 

var ett svar på att samhället utvecklades. Man ville som medborgare vara med och påverka det 

som ingår i sin vardagssituation. Jarl (2004) beskriver att det var upp till varje kommun att 
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besluta om vilka befogenheter en styrelse skulle ha men visar två sidor av detta. Hon tar upp 

att ”på papperet finns det mycket som talar för att brukarstyrelserna i skolan har goda 

möjligheter till ett reellt inflytande” (Jarl 2004, s 63). Men hon menar samtidigt att det är upp 

till varje kommun att bestämma ”om, och på vilket sätt, de lokala styrelserna skall göras 

delaktiga i den kommunala politiska processen …” (Jarl 2004, s 64). Erikson (2004) beskriver 

att man strävade mot ett mål med lika villkor för alla men att det även fanns en tveksamhet till 

att ge brukare ökat inflytande då detta kunde få konsekvenser i form av en obalans i 

jämlikhetsidealet beroende på vem det är som representerar i styrelserna.  

2.2 Föräldraråd – sett utifrån ett demokratiperspektiv 

Forskningen om föräldraråd i skolan belyser att föräldrarådet kan ses som ett hot mot 

jämlikheten inom en kommun och mellan olika föräldraråd. Kristoffersson (2008) beskriver 

att införandet av lokala styrelser ska ge föräldrarna möjlighet till ett ökat inflytande över den 

verksamhet deras barn ingår i. Men hon menar vidare att införandet av styrelser kan bidra till 

en ojämlikhet. Hon visar i sin studie att föräldrar, skolor och kommuner är olika vilket bidrar 

till att förutsättningarna för jämlikhet inte infinner sig.  

Forskningen belyser en problematik med införandet av styrelser då föräldrarnas inflytande 

över skolan kan ses som problematiskt utifrån ett demokratiperspektiv. Med detta menas att 

föräldrarna i en styrelse bedriver en form av egenintresse, där man driver frågor framåt som är 

av intresse för sig själv och sitt barn, istället för att tillgodose det kollektiva behovet.  Detta 

kan i sin tur skapa en ojämlikhet mellan föräldrar i en styrelse då man inte strävar åt samma 

håll. Detta egenintresse belyser även Erikson (2004) som menar att det även kan bidra till en 

ojämlikhet mellan andra styrelser inom samma kommun. Han uttrycker att: 

Det råder följaktligen en uppenbar spänning mellan en demokratiuttolkning som uppmuntrar en 

lokal kontroll i en demokratiuttolkning som syftar till att utbildningen ska ge alla elever jämlika 

möjligheter (Erikson 2004, s 139). 

 

Jarl (2004) beskriver att så länge brukarstyrelserna förhåller sig inom de befogenheter de är 

tilldelade så uppstår inte denna jämlikhetsproblematik. Men det hon dock vill påvisa är att när 

brukarstyrelserna tar på sig uppgifterna som att påverka på en högre nivå, politisk nivå, kan 

jämlikheten sättas i obalans. Jarl (2004) menar att om kommunen ger efter för de 

påtryckningarna som kommer från en viss styrelse skapas en ojämlikhet inom kommunen och 

de övriga styrelserna. Ståhle (2000) beskriver också denna problematik i sin rapport och 

menar att det kan uppstå en maktkamp istället för ett gynnsamt inflytande. För att förhindra 

detta menar Ståhle (2000) att det bör upprättas tydliga riktlinjer för vilka befogenheter en 
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styrelse innehar. Hon menar då att dessa befogenheter istället kan ses som en maktutjämnare 

och därmed förhindra maktkampen och den obalans när det gäller jämlikhet mellan olika 

styrelser inom en kommun.  

2.3 Föräldrarnas upplevelser av råd och styrelser 

Ståhle (2000) tar upp att föräldrar har möjlighet att påverka skolans verksamhet genom 

rådgivande eller beslutsfattande samverkansorgan. Ståhle (2000) har i sin studie utfört både 

intervjuer och använt sig av enkäter där hon skickat ut enkäter till föräldrar varav 879 

besvarades.  Utifrån dessa enkäter framkommer det att när det gäller att vara med och påverka 

verksamheten var det enbart hälften av föräldrarna som trodde att detta var möjligt. Jarl 

(2004) har utfört en fallstudie i fyra olika skolor i två olika kommuner där hon intervjuat 

föräldrar om deras upplevelser av att utöva inflytande över skolans verksamhet. Det som 

framkommer i hennes studie är att föräldrarna har stora förväntningar om att de ska få vara 

med och påverka men att de upplever detta som en svårighet. 

En av föräldrarna i Jarls (2004) studie uttrycker sig på följande sätt: 

Man ska inte komma och tro att man kan förändra någonting. Det har jag lärt mig. Och ja, jag 

har blivit lite desillusionerad måste jag säga … (citerat i Jarl 2004, s 161). 

Beattie (1985) har, enligt Erikson (2004), funnit att detta är en vanlig upplevelse från föräldrar 

när det gäller deras möjlighet till att vara med och påverka och ta ett större ansvar för skolans 

verksamhet. Elisabeth Ritchey (1998) beskriver i sin rapport till skolverket att kommunens 

inställning till styrelser har betydelse för vilka befogenheter en styrelse har. Ståhle (2000) 

påpekar dock att dessa bestämmelser är otydligt formulerade och att föräldrarna på så sätt kan 

uppleva att de inte har tillräckligt med inflytande över verksamheten. En förälder i Ståhles 

(2000) studie uttrycker att: 

Jag pratade med ordföranden i föräldraföreningen om vad det var för frågor vi skulle kunna 

vara med och bestämma om. Han kunde inte heller komma på det (citerat i Ståhle 2000, s 79). 

Kristoffersson (2008) beskriver även hon föräldrarnas upplevelser av föräldraråd och visar i 

sin studie att föräldrarna har en positiv syn gällande deltagandet i en styrelse men uttrycker 

också att styrelsernas ansvar och befogenheter är otydligt formulerade. Det framkommer i 

Kristofferssons (2008) studie att det finns en önskan om att det måste finnas tydliga 

befogenheter för att arbetet i en styrelse ska fungera och ses som gynnsamt.  



 

8 

 

Ingegerd Zetterholm Ankarstrand (2002) tar upp detta i sin studie där hon har genomfört 

intervjuer och observerat lokala styrelser på sju olika skolor. Hon menar att om 

befogenheterna för styrelserna inte är tydligt utformade och föräldrarna inte är tillräckligt 

insatta i de viktiga frågor som de ska fatta beslut om vill de heller inte ta det yttersta ansvaret 

för de beslut som rör de frågorna. Ståhle (2000) och Zetterholm Ankarstrand (2002) menar att 

föräldrar därför föredrar ett rådgivande samverkansorgan istället för ett råd med 

beslutanderätt. En förälder i Ritcheys (1998) studie tar upp betydelsen av att det inte är 

beslutandet i sig som är det viktiga och uttrycker följande:  

Det viktigaste är samrådet, tycker jag. Sen om man har beslutanderätt eller inte, det är inte så 

viktigt. Det viktigaste är att man har möjlighet att diskutera och att jag känner att jag som 

förälder faktiskt kan påverka och att jag får säga min mening (citerat i Ritchey 1998, s 47). 

Den här föräldern uttrycker alltså att det är viktigt för denne att få vara med och påverka och 

uttrycka sina åsikter. Men hur kommer då de övriga föräldrarnas åsikter fram i föräldrarådet? 

Zetterholm Ankarstrand (2002) tar upp att det är de resurstarka föräldrarna som representerar i 

lokala styrelser. Hon påvisar att det finns en osäkerhet hos dessa föräldrar när det gäller att 

representera föräldrarnas sida i en styrelse. Hon menar vidare att den representerade kan 

känna en osäkerhet vid framförandet av åsikter då kontakten mellan föräldrarepresentanterna 

och de övriga föräldrarna är svår att upprätthålla. Kathryn A. McDermott (1999) menar att 

detta är vanligt förekommande. Hon menar vidare att de föräldrar som ingår i styrelsen 

upplever ett bristande intresse och engagemang från de övriga föräldrarna. Ståhle (2000) tar 

också upp detta och menar att detta kan bero på att vissa föräldrar inte har vetskapen om vem 

som representerar föräldrarna i rådet och kan därför inte utöva sitt inflytande fullt ut. 

2.4 Föräldrarnas majoritet – pedagogernas oro 

Kristoffersson (2008) påvisar i sin avhandling Lokala styrelser med föräldramajoritet i 

grundskolan att föräldrarnas roll i skolan idag har förtydligats. Föräldrarnas roll i förskolan 

har också tydliggjorts och i läroplanen för förskolan står det skrivet att arbetslaget på 

förskolan ska ”beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av 

verksamheten” (Lpfö98/2010, s 13). Kristoffersson (2008) beskriver vidare att föräldrarnas 

ökade inflytande skapar en oro hos lärarna att föräldrarna ska ta över verksamheten då 

föräldrarna har majoritet i styrelserna. Detta menar Kristoffersson (2008) kan bidra till ett 

missnöje hos lärarna när det gäller föräldrarnas möjlighet att påverka verksamheten då de kan 

ha helt andra åsikter om verksamheten än vad lärarna och rektor har. Hon beskriver vidare att 
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missnöjet hos lärarna och den negativa inställningen till införandet av styrelser grundar sig i 

att lärarna i och med detta har fått minskat inflytande genom att de inflytanderåden som fanns 

till för lärarna nu har tagits bort.  Ståhle (2000) beskriver att föräldrarnas ökade inflytande då 

kan upplevas som ett hot för pedagogernas profession. Detta bekräftar Ritchey (1998) i sin 

rapport till skolverket där hon intervjuat pedagoger. En av pedagogerna delger sina 

upplevelser om en hotad profession och uttrycker att ”man känner sig lite hotad, det är ju vi 

som är proffsen trots allt” (citerat i Ritchey 1998, s 54). En annan pedagog upplever en 

osäkerhet kring rollfördelningen och säger att ”jag upplevde att det fanns en osäkerhet bland 

oss lärare om vilken roll de ska de ha, framförallt vad gällande det pedagogiska” (citerat i 

Ritchey 1998, s 54).  Detta kan, menar Zetterholm Ankarstrand (2002), resultera i att det 

uppstår en kamp om makt mellan pedagogerna och föräldrarna. Utbildningsdepartementet 

beskriver i sin rapport, Ds 2003:46, att man bör fördela en styrelse med hälften föräldrar och 

hälften professionella för att förhindra att en sådan maktkamp ska uppstå. 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning och fortsatt problematisering 

Utifrån den tidigare forskningen som vi behandlat ovan ser vi att råd och styrelser kan ses 

som ett uttryck för ökad demokrati och ökat föräldrainflytande. Föräldrarådet ska enligt 

skollagen (2010), fungera som ett samråd där frågor som berör verksamheten ska behandlas. 

Vilka frågor som berör verksamheten är det då som behandlas inom ett föräldraråd i 

förskolan? Och vilka frågor får föräldrarna vara med och påverka? 

Vad som framträder som centralt i forskningen om föräldraråd i skolan och vad som anses 

som problematiskt är det egenintresse som bedrivs av föräldrarna. Forskarna problematiserar 

detta och menar att egenintresset i ett föräldraråd kan få oönskade effekter och bidra till att det 

skapas en ojämlikhet mellan olika föräldraråd och kommuner. Detta egenintresse kan även 

skapa ojämlikhet mellan föräldrarna i ett föräldraråd då det framkommer i forskningen att 

föräldrar tenderar att se till sitt egna barns intresse. Framkommer detta egenintresse i 

föräldrarådet i förskolan och i sådana fall på vilket sätt? 

När det gäller föräldrarnas upplevelser av råd och styrelser i skolan visar forskningen att 

arbetet med föräldraråd ses som positivt men att otydliga befogenheter kan bidra till missnöje 

och ett ifrågasättande om vilka frågor det egentligen är som man har möjlighet att vara med 

och uttrycka sina åsikter om. Denna otydlighet, beskriver forskningen, bidrar till en känsla av 

att inte kunna vara med och påverka. Vad har föräldrarna, som har barn i förskolan, för 
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upplevelser av föräldraråd? Upplever de att de får vara med och påverka den verksamhet 

deras barn ingår i?  

 När det gäller pedagogers upplevelser av föräldraråd visar forskningen att pedagoger har en 

upplevelse av att deras professionella roll är hotad då de är rädda för att föräldrarna ska ta 

över på grund av den majoritet som de besitter i föräldraråden. Osäkerheten kring 

rollfördelningen inom ett föräldraråd är också någonting som, enligt forskningen, oroar 

pedagogerna. Vad har pedagogerna i förskolan för upplevelser av föräldraråd? 
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3. Metod 

I detta kapitel kommer vi redogöra för den metodologi som vi inspirerats av och den metod vi 

valt att använda oss av i vår undersökning. Vi kommer även redogöra för undersökningens 

genomförande, forskningsetiska aspekter samt bearbetning och analys av våra intervjuer.  

3.1 Fenomenologi 

Då vårt syfte med denna undersökning är att söka reda på pedagogers och föräldrars 

upplevelser av föräldraråd har vi inspirerats av en fenomenologisk tradition då det syftar till 

att man inom fenomenologin fokuserar människors upplevelser av sin omvärld. Steinar Kvale 

och Svend Brinkmann (2009) beskriver att: 

Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att förstå 

sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av 

dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är (Kvale 

& Brinkmann, s 42).    

Förutom att beskriva aktörernas upplevda omvärld är det också centralt att man inom 

fenomenologin finner den gemensamma nämnaren som utgör fenomenets väsen eller essens 

beskriver Anderzej Szklarski (2009). Han beskriver fenomenologin som teorigenererande och 

belyser att man som forskare ska sätta alla tidigare teorier eller hypoteser som berör 

fenomenet som ska undersökas åt sidan, alltså sätta sin förförståelse inom parentes. Detta för 

att den verkliga bilden av det undersökta fenomenet ska träda fram så verklighetstroget som 

möjligt. Med inspiration av den fenomenologiska traditionen som syftar till att söka reda på 

människors upplevelser har vi gjort vissa hänsynstaganden för att komma åt 

intervjupersonernas upplevelser. Inom den fenomenlogiska traditionen är det, enligt Kvale 

och Brinkmann (2009), av stor betydelse att intervjupersonen känner en trygghet i samtalet i 

relation till den som intervjuar. Vi utvecklar detta mer i punkt 3.3.2 där vi ger en beskrivning 

av genomförandet av intervjuerna och de hänsynstaganden vi gjort utifrån den metodologi vi 

tagit inspiration från.  

3.2 Kvalitativa intervjuer 

Vi har i vår undersökning valt att genomföra en kvalitativ studie där vi använder oss av 

intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver i Den kvalitativa forskningsintervjun att 

”syftet med den kvalitativa forskningsintervjun […] är att förstå ämnen från den levda 

vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv” (Kvale & Brinkmann 2009, s 39). De 

beskriver vidare att en intervju är en process mellan den som intervjuar och den som 
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intervjuas där relationen mellan dessa parter är det som bidrar till att kunskap produceras. Vi 

har inspirerats av Marie Karlsson (2006) som utgår från en fenomenologisk tradition i sin 

avhandling Föräldraidentiteter i livsberättelser. Hon utformar sina intervjuer som ett samtal 

mellan sig själv och den hon intervjuar. Utifrån detta valde vi att använda oss av 

halvstrukturerade intervjuer där vår intervjuguide tar sin form i olika frågeområden (se bilaga 

3 och 4) med underordnade frågor. Syftet var att vi skulle skapa oss en helhetsbild av de 

upplevelser som pedagoger och föräldrar har av föräldraråd men även att vi skulle få 

möjlighet att ställa följdfrågor och föra ett samtal med intervjupersonerna för att därigenom 

kunna gå djupare in på deras upplevelser. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att målet 

med en halvstrukturerad intervju är ”… att erhålla beskrivningar av intervjupersonens 

livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen” (Kvale & Brinkmann 2009, 

s 19). Första intervjun gav oss erfarenheter som gjorde att vi i nästa intervju kunde ställa mer 

fördjupande följdfrågor. Detta i sin tur gjorde att vi i nästa intervju kunde ta ett ytterligare 

steg och fördjupa oss ännu mer. Denna erfarenhet gjorde att vi skapade oss en annan bild av 

vårt undersökta fenomen och fick en annan förståelse än den vi hade efter första intervjun. 

Denna förståelseprocess beskriver Kvale och Brinkmann (2009) i form av en medresenär där 

”resan kan sporra till en reflektionsprocess som ger intervjuaren en ny självförståelse och 

blottlägger världen och vanor som tidigare har tagits för givna i resenärens hemland” (Kvale 

& Brinkmann 2009, s 64).  

3.3 Undersökningens uppläggning och genomförande 

Vi har valt att genomföra vår undersökning på en kommunal förskola i en mellanstor stad i 

mellansverige som har ett uppstartat föräldraråd sen en tid tillbaka. Anledningen till att vi 

valde att genomföra vår undersökning på endast en förskola var på grund av den tidsram vi 

hade att ta hänsyn till men genom att intervjua ett flertal pedagoger och föräldrar från olika 

avdelningar på förskolan ansåg vi att vi kunde få ut en nyansrikedom av upplevelser. Vi valde 

att utföra sex intervjuer där tre intervjuer utfördes med pedagogerna och tre med föräldrarna.  

3.3.1 En inledande kontakt med förskolan och intervjupersoner 

Vi kontaktade en förskolechef som ansvarar för ett antal olika förskolor i denna medelstora 

stad. Anledningen till att vi valde denna förskola är för att en av oss har genomfört sin 

verksamhetsförlagda utbildning, VFU, där och hade då vetskapen om att ett föräldraråd 

startades upp sen en tid tillbaka på denna förskola. Vi tog kontakt via e-post med 

förskolechefen för att informera om vår undersökning, där vi bifogade två brev (se bilaga 1 
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och 2), och be om godkännande för att få tillträde till verksamheten för att intervjua 

pedagoger och föräldrar. Vi hade som önskan att vederbörande skulle välja ut personer som 

kunde tänkas vilja delta i vår undersökning. Vi fick snabbt svar på vår förfrågan om tillträde 

till verksamheten där hen gav oss sitt godkännande. Däremot valde förskolechefen att 

vidarebefordra vår förfrågan till ansvariga pedagoger på förskolan vi ansökt tillträde till. Vi 

tog då kontakt via e-post med den pedagog som mottagit förskolechefens vidarebefordrade 

förfrågan för att se om intresse för att delta i vår undersökning fanns. Pedagogen valde då att 

kontakta en av oss via telefon för att ställa kompletterade frågor om vår undersökning. 

Vederbörande informerade oss om att informationen om vår undersökning, våra 

informationsbrev, hade delats ut till personal och föräldrar. Vid denna telefonkontakt 

meddelade pedagogen oss att hen skulle återkomma så fort respons från föräldrar eller övriga 

pedagoger inkommit. Pedagogen som vi haft kontakt med på förskolan ringde upp oss några 

dagar senare och gav oss återkoppling om att tre pedagoger och tre föräldrar är utsedda till att 

delta i vår undersökning. Vi skickade då ett förslag via e-post om när intervjuerna skulle äga 

rum. Kontakten med föräldrarna tog vi via telefon för att boka in plats och tid för intervjun. 

Vi fick även snabb återkoppling från pedagogerna på förskolan via e-post där de bekräftade 

vilka tider vi kunde komma för att utföra intervjuerna. Intervjuerna med pedagogerna utfördes 

i personalrummet på förskolan och intervjuerna med föräldrarna utfördes på tre olika platser. 

Vi träffade en förälder där vederbörande studerar, en annan förälder i dennes hemmiljö och 

den tredje föräldraintervjun utförde vi i personalrummet på vederbörandes arbetsplats. Detta 

ser vi som en fördel då varje intervju utfördes i en miljö där intervjupersonen kände sig trygg.  

3.3.2 Om genomförandet av intervjuerna 

Vi inledde varje intervjutillfälle med att sitta ner med intervjupersonen och informera om 

intervjuförfarandet där vi delgav information om vad vår undersökning handlade om, vad vårt 

syfte med undersökningen var samt informerade om forskningsetiska aspekter. Efter detta gav 

vi intervjupersonen en bild av vilka vi var för att denne skulle få en uppfattning om oss och 

känna en trygghet genom hela intervjun. Detta gjorde vi med inspiration från Kvale och 

Brinkmann (2009) som beskriver att den inledande delen i intervjun är avgörande. De menar 

att intervjupersonen vill skapa sig en uppfattning om de som intervjuar innan man delger sina 

upplevelser. Vi informerade våra intervjupersoner om att det var en av oss som skulle leda 

intervjun medan den andra av oss antecknade under intervjun för att kunna ställa fler 

kompletterande följdfrågor vid intervjuns slut. Syftet med denna uppdelning var att en av oss 

hela tiden skulle kunna fokusera på den som intervjuas och på så sätt skapa en miljö för ett 
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öppet samtal. Vi har, som vi tidigare nämnt, använt oss av halvstrukturerade intervjuer med 

syfte att ha en grund att stå på men också för att ha möjligheten till att ställa följdfrågor. Vår 

inledande fråga, både till föräldrar och pedagoger, behandlade samma område (se bilaga 3 och 

4) och detta gjorde vi för att öppna upp för ett samtal om föräldraråd mellan intervjupersonen 

och den som intervjuar. I intervjuerna var vi hela tiden noggranna med att visa vårt intresse 

för det som intervjupersonen uttryckte genom att nicka med huvudet, uttrycka ett ”mm” eller 

liknande för att uppmuntra intervjupersonen till att tala vidare.  Vi utnyttjade även tystnaden 

som uppstod i intervjuerna som en uppmuntran för intervjupersonen att utveckla sina svar 

eller ges tid för eftertanke. Efter varje avslutad intervju tackade vi intervjupersonerna för 

deras medverkan och försäkrade oss om att vi kunde återkomma om kompletterande frågor 

skulle uppstå. 

3.4 Forskningsetiska aspekter 

I vetenskapsrådets (2011) God forskningssed beskrivs det hur man ska förhålla sig i sin roll 

som forskare. Det framgår även vad man som forskare ska delge för information till 

forskningspersonerna som deltar i undersökningen. Vi har följt rekommendationerna om att 

informera våra forskningspersoner både muntligt och skriftligt och informationen har lämnats 

i ett informationsbrev (se bilaga 1 och 2) samt personligen. I detta informationsbrev framgår 

det vad vårt formulerade syfte med undersökningen är, hur materialet ska samlas in samt hur 

materialet kommer användas i vårt examensarbete. Vi har även informerat om att det 

insamlade materialet kommer förstöras vid avslutad kurs och betygsättning. Vi har utgått från 

vetenskapsrådets (2011) riktlinjer där vi har delgivit våra intervjupersoner information om 

individskyddskravet. Detta innebär att de personer som medverkar i forskning ska skyddas 

från skada och kränkning. Individskyddskravet innefattar fyra huvudkrav där 

intervjupersonerna som deltar i forskningen ska informeras om dessa. De fyra huvudkraven 

beskriver vetenskapsrådet (2003) i Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning och dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har informerat våra intervjupersoner om 

informationskravet där vi har berättat vad vårt syfte med undersökningen är, att det är helt 

frivilligt att medverka och att de när som helst kan avbryta intervjun och därmed avsluta sin 

medverkan i undersökningen om de så önskar. Samtyckeskravet innebär att man som forskare 

ska ha intervjupersonens medgivande, alltså samtycke, till dess medverkan i undersökningen. 

Vi kontaktade ansvarig förskolechef på vår undersökningsförskola för att få hens samtycke till 
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att tillträda verksamheten. Informationen om samtyckeskravet delgavs också till våra 

intervjupersoner där vi var noga med att inhämta deras samtycke att delta i vår undersökning. 

Vi har även delgivit våra intervjupersoner information om konfidentialitetskravet där vi noga 

förklarat att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och att det enbart är vi som 

intervjuar som kommer veta vilka som deltar i vår undersökning. Vi har informerat om att 

deras identiteter kommer att avidentifieras i vår uppsats och att det därmed inte kommer att 

framgå vem det är som har deltagit i vår undersökning. Det insamlade materialet har förvarats 

på en lösenordskyddad mapp i en av våra privata datorer för att inga obehöriga personer ska 

få tillgång till det. Vi har även informerat våra intervjupersoner om nyttjandekravet som 

innebär att det insamlade materialet om enskilda personer endast får användas i samband med 

forskning. Vi informerade de som deltagit i vår undersökning om hur materialet skulle samlas 

in samt hur materialet kommer användas i vårt examensarbete. 

3.5 Bearbetning och analys av intervjuerna 

Efter varje intervju lyssnade vi igenom det inspelade materialet. Detta gjorde vi för att skapa 

oss en helhetsbild av den intervju som vi genomfört. Efter detta transkriberades allt material 

som vi samlat på oss. Vi har valt att skriva ut våra citat från intervjupersonerna i form av 

talspråk för att återge mer tydligt hur de uttryckte sig. Vi har också valt att på vissa ställen 

tillrättalägga språket och tagit bort vissa innehållsord för att underlätta läsningen men inte så 

att betydelsen av det som intervjupersonen säger förändras. Efter att intervjuerna var 

utskrivna lyssnade vi ännu en gång på den inspelade intervjun för att kontrollera så att 

utskriften stämde med det som spelats in. När vi sedan gick vidare med att göra en analys av 

intervjuerna har vi använt oss av meningskoncentrering. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver att ”meningskoncentrering innebär att man drar samman intervjupersonens 

yttranden till kortare formuleringar. Långa uttalanden pressas samman i kortare, där 

huvudinnebörden av det som sagts formuleras om i några få ord” (Kvale & Brinkmann 2009, 

s 221). Kvale och Brinkmann beskriver att (2009) analysen består av fem steg. Författarna 

beskriver att steg ett innebär att forskaren ska bilda sig en helhet av intervjuerna och detta gör 

forskaren genom att läsa igenom intervjuerna i sin helhet. Steg två beskriver författarna består 

av att fastställa ”… de naturliga ”meningsenheterna” i texten som de uttrycks av 

intervjupersonen” (Kvale & Brinkmann 2009, s 221). Vidare beskriver författarna att det 

tredje steget består av att tematisera de meningsenheter som framkommer i intervjun utifrån 

intervjupersonens synvinkel. Vidare beskriver författarna att forskaren sen ska använda sig av 
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det formulerade syftet i undersökningen för att ställa frågor till de meningsbärande enheter 

som framkommit i intervjun, detta är alltså det fjärde steget i analysen. Det femte och sista 

steget består av att sammanfoga ”… hela intervjuns centrala, icke överflödiga teman samman 

i en deskriptiv utsaga” (Kvale & Brinkmann 2009, s 222). Vi har i vår analys tagit 

utgångspunkt i dessa fem steg och kommer nu ge en beskrivning av hur vi har gått tillväga 

utifrån dessa fem steg. Denna beskrivning gör vi för att skapa en möjlighet för läsaren att 

bedöma tillförlitligheten i vårt analysförfarande. Vi började med att läsa igenom intervjuerna 

ytterligare en gång för att skapa oss just denna helhet av intervjuerna. Utifrån det andra steget 

i analysen tog vi ut de meningsenheter som kom till uttryck i våra intervjuer. Efter att vi 

fastställt meningsenheterna bildade vi olika teman utifrån intervjupersonernas uttalanden, vi 

kortade alltså ner de naturliga meningsenheterna till centrala teman så som vi uppfattat dessa 

uttalanden. Utifrån detta använde vi oss nu av vårt formulerade syfte för denna undersökning 

för att se hur dessa meningsenheter förhåller sig i relation till vårt syfte. Dessa teman som vi 

arbetat fram tar sin form i olika upplevelser av föräldraråd utifrån pedagogers och föräldrars 

perspektiv.  
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4. Pedagogers och föräldrars upplevelser av föräldraråd 

Inledningsvis i detta kapitel ger vi en beskrivning av undersökningsförskolan för att ge en bild 

av föräldrarådet som verksamhet och dess utformning. Vidare i kapitlet kommer vi redogöra 

för det resultat av upplevelser som framkommit ur analysen av våra intervjuer. Vi avslutar 

med en jämförelse av de upplevelser som visat sig i vårt resultat.  

4.1 En beskrivning av undersökningsförskolan och dess föräldraråd 

Förskolan som vi utfört vår undersökning på består av tre avdelningar indelade efter ålder.  En 

avdelning består av barn i åldern ett-två år där det jobbar tre pedagoger. På mellanavdelningen 

går barnen som är i åldern tre-fyra år och även där jobbar det tre pedagoger. På den tredje och 

sista avdelningen är barnen mellan fyra-fem år och personalen består av tre pedagoger. Denna 

förskola har ett föräldraråd där både föräldrar och pedagoger är representerade. Föräldrarådet 

har funnits sen fyra år tillbaka men under olika former. Från uppstartandet av föräldrarådet 

omfattade rådet flera förskolor inom samma område. Idag har det ändrats och varje förskola 

inom detta område har nu ett eget föräldraråd. Pedagogerna på vår undersökningsförskola har 

ett rullande schema när det gäller deras deltagande och föräldrarna representeras av föräldrar 

från varje avdelning. Föräldrarådsrepresentanterna utses genom att de anmäler sig frivilligt att 

medverka på de möten som äger rum två-fyra gånger per år på kvällstid. Vid varje möte 

medverkar två pedagoger och fem-sex föräldrar. Bestämmelserna på förskolan säger att det 

bör vara minst två föräldrarepresentanter från varje avdelning men detta kan variera. 

Förskolechefen medverkar också vid vissa tillfällen men inte kontinuerligt.  

4.2 Pedagogernas upplevelser av föräldraråd 

Vi kommer här redogöra för de upplevelser som pedagogerna har av föräldraråd som 

samverkansform. Vi har i vårt analysarbete arbetat fram fem olika upplevelseteman, dessa är: 

en upplevelse av att det är jobbigt, en viss typ av föräldrar deltar, egenintressets olika 

prioriteringar, pedagogiska diskussioner uteblir och föräldrarnas handlande ger effekt.   

4.2.1  En upplevelse av att det är jobbigt  

Pedagogerna anser att det är viktigt att föräldrarna ska ha möjlighet att vara med och påverka 

den verksamhet som deras barn ingår i. En av pedagogerna i vår studie säger att: 

Jag tycker det är bra att det finns möjlighet att föräldrar kan påverka å vara delaktiga. 

 



 

18 

 

En annan pedagog berättar att: 

Ja men fördelen är ju att dom ska känna att dom har möjligheten att känna att dom kan vara 

med och påverka. 

Även om pedagogerna uttrycker att föräldrarådet är bra för föräldrarnas del ger pedagogerna 

oss en annan bild av deras upplevelser av föräldraråd. Tidigare var det så att föräldrarådet 

omfattade flera förskolor inom samma område. Denna form av att ha ett gällande föräldraråd 

för flera förskolor upplevdes av pedagogerna som ett ogynnsamt arbete för deras förskola. En 

av pedagogerna i vår undersökning uttrycker att: 

För några år sen när jag var med, då det var alla förskolor, då tyckte jag att det var totalt 

värdelöst. 

Trots att det nu skett en förändring då varje enskild förskola nu har ett eget föräldraråd 

förändras inte bilden av föräldraråd från pedagogernas sida. Det framkommer att pedagogerna 

upplever föräldrarådet som jobbigt. En av pedagogerna berättar:  

Det jag kan uppleva faktiskt är att det inte är så många pedagoger som tycker att det är så kul 

med dom här mötena. Eller man tycker att det är jobbigt att vara med på ett, eller jag tycker 

det. Förutom det sista som var, men det känns som att…sen är det ju klart att vi ska vara med 

eftersom det är vi som jobbar här. Men ibland kan jag känna att dom ska göra det själva. 

När pedagogen uttrycker de här upplevelserna med att engagera sig i föräldrarådet lyfter vi 

frågan ”varför upplever du det?” och får till svar: 

För att vi känner att det liksom är så mycket ändå, fast det är ju därför vi…vi har ju rullat på 

det så det blir ju inte så ofta heller men ja nej…det är väl bra. 

Vissa pedagoger kan uppleva att arbetet är för tidskrävande då de redan har mycket att göra 

och en annan pedagog beskriver att det kan vara svårt att få alla pedagoger att engagera sig i 

föräldrarådet. Denne upplever att: 

Dels kan man tycka ibland att det är svårt att få personalen att ställa upp men det tillhör ju 

uppdraget det också. Det är ju inget att snacka om. Annars tycker jag inte att det är nått 

problem så. 

Denna pedagog berättar att det är viktigt att pedagogerna deltar på föräldrarådsmötena då en 

av deras uppgifter är att delge föräldrarna information om hur man kan genomföra vissa saker 

och vilka frågor föräldrarna måste gå vidare med själva då pedagogerna inte rår över vissa av 

dessa frågor. Pedagogen menar att detta kan vara frågor som berör ekonomifrågor och 

resursfrågor. 
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4.2.2 En viss typ av föräldrar deltar  

När det gäller föräldrarnas engagemang upplever pedagogerna att det finns en generell bild av 

att föräldrarna vill engagera sig i den verksamhet som deras barn ingår i. Men när det gäller 

föräldrarådet upplever pedagogerna att föräldrarnas engagemang skiljer sig åt. Det är två 

bilder av föräldrarna som framkommer. Den samlade upplevelsen från pedagogernas sida är 

att föräldrarna som är med i föräldrarådet är mycket engagerade och vill vara med och 

påverka. De övriga föräldrarna engagerar sig inte lika mycket och bidrar inte i så stor 

utsträckning med frågor till föräldrarådet då pedagogerna upplever att de föräldrarna är nöjda 

med den situationen de befinner i så länge inte något allvarligt inträffar. När vi tar upp frågan 

om pedagogen har något konkret exempel berättar hen att: 

Jo vi hade faktiskt snöskottning på gården för nu har det varit två vintrar som det har blivit 

väldigt mycket snö, inte förra vintern men dom två innan. Och då hade vi bara små gångar från 

dörr till dörr å till förråd å till vagnsförrådet å så här. Och dom var väldigt upprörda över att 

inte föräldrarna kan eller om inte barnen kan komma ut och sen frågade dom ”vart samlas ni 

om det brinner?” ”Vid kullen” ”Hade ni plogat dit?” nej sa jag. Och det skulle de minsann ta 

upp nu så det ska vara fri väg dit för båda avdelningarna. 

När det gäller föräldrarepresentanterna upplever pedagogerna att det är en viss typ av 

föräldrar som deltar i föräldrarådet. En pedagog berättar att de föräldrarna som deltar i 

föräldrarådet är ”den typen som är duktig på att prata”, ”som tycker det är kul”, ”som har 

starka personligheter” och ”som är engagerade”. En annan pedagog upplever att ”föräldrarna 

är engagerade och proffsiga samt att de vågar ifrågasätta och ha synpunkter”.  En tredje 

pedagog beskriver den nuvarande föräldrarådsgruppen ytterligare och säger att:  

Dom verkar väldigt den här gruppen som vi hade nu var väldigt stark, den kändes väldigt stark 

så här. Så dom kommer att genomföra precis vad som helst om dom vill känner jag liksom. Det 

är inget blahablaha gäng. 

Det framkommer alltså en samlad upplevelse från pedagogernas sida där föräldrarnas 

egenskaper utgör en viss typ av föräldrar som deltar i föräldrarådet.  

4.2.3 Egenintressets olika prioriteringar 

Pedagogerna upplever att förändringen som skedde då varje enskild förskola fick ett eget 

föräldraråd gjorde att föräldrarna fick en positiv inställning till att vara med och påverka i ett 

föräldraråd. En av pedagogerna berättar:  

Dels blir det mera,det här är ju liksom för våran förskola. Det blir mer tydligt kanske vad dom 

kan, alltså hjälpa till med. Det känns mer som att dom har mer att påverka om tror jag eller mer 
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att säga till om här än att det blir för stort. Man kanske är mest intresserad av sitt egna, här går 

mitt barn.  

Pedagogerna upplever att det uppstår diskussioner inom föräldrarådet där det förekommer att 

föräldrarna från respektive avdelning engagerar sig och vill driva fram de frågor som berör 

den avdelning deras barn går på. Det framkommer att det kan uppstå heta diskussioner kring 

maten då olika föräldrar har olika åsikter om vilken mat som är barnvänlig för just deras barn. 

En annan pedagog upplever att dessa diskussioner kan grunda sig i vilken ålder barnen är i: 

Ibland kan ju föräldrarna tycka olika saker också så det är ju inte alltid föräldrarna som tycker 

på ett visst sätt utan att det är så, det är liksom personlig åsikt ibland också vilken ålder man 

har på barnen. För vi märker skillnad vad dom på äldsta avdelningen tycker än dom på den 

yngsta avdelningen. Alltså det kan ju också skilja för att barnen är i olika åldrar, prioriteringen 

alltså, prioriteringsfrågan är olika vad man prioriterar. 

Pedagogerna upplever alltså att föräldrarna har olika prioriteringar som startar olika 

diskussioner i föräldrarådet om vad som bör gälla.  

4.2.4  Pedagogiska diskussioner uteblir 

När det gäller de frågor eller de innehåll som behandlas under ett föräldraråd beskriver 

pedagogerna för oss att det är mest praktiska angelägenheter som tas upp till diskussion. Det 

kan vara frågor som behandlar säkerheten, maten, miljön inne och ute. När vi ställer frågan till 

pedagogerna om det är så att föräldrarna tar upp frågor i föräldrarådet som rör den 

pedagogiska verksamheten berättar en av pedagogerna att det inte förekommer några djupare 

diskussioner som rör det pedagogiska utan att det mestadels är frågor som behandlar det 

praktiska. 

  Pedagogen berättar för oss att: 

Nej, det tycker jag inte för att oftast när man ställer sånna frågor eller om man pratar om 

nånting då tycker jag att vi har fått svaret ”nej men det är ni bäst på, det kan ni, vi litar på er” 

liksom så. Så det är inget vad jag kan komma på nu så här som har varit med och så där liksom. 

Pedagogerna upplever att föräldrarna är mer intresserade av att vara med på ”fixardagar” där 

de bidrar med material och tar med sig verktyg så att det kan fixa i ordning på exempelvis 

utegården än att vara med och påverka den pedagogiska verksamheten.  

4.2.5 Föräldrarnas handlande ger effekt  

Pedagogerna beskriver att de praktiska angelägenheterna som behöver åtgärdas på förskolan 

oftast tas upp i föräldrarådet. Pedagogerna blir alltid tillfrågade av föräldrarepresentanterna 
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om det finns någonting som de vill ska tas upp till diskussion i föräldrarådet. En pedagog 

berättar att: 

Dom efterlyser ju ”är det nått ni vill att vi liksom ska ta upp eller hjälpa er med eller som ni 

tycker är viktigt för er som ni vill att vi ska ta upp, säg till då” och lite sånna saker. 

Upplevelserna från pedagogerna är att om de vill ha någonting åtgärdat på förskolan så får det 

en bättre effekt om föräldrarna tar tag i det. En av pedagogerna beskriver för oss att: 

Ofta är det så att vi försöker få igenom nånting så händer absolut ingenting. Vi kan ringa till 

kommunen flera gånger å så. När föräldrarna tar tag i saker så händer det saker å då då är det 

en annan sak. 

En annan pedagog berättar för oss att de hade problem med träd på gården och att de flertaliga 

gånger hade ringt de som är ansvariga på kommunen för att kunna åtgärda det problem som 

de hade med träden. Men ingenting hände berättar pedagogen och beskriver vidare för oss att: 

Först skulle dom inte ta bort men sen ändrade dom sig och gjorde det i alla fall och det var ju 

påtryckningar från föräldrar som hade ringt. Då händer det ju lite mer, det är ju så. 

Förutom att påverka den inre och yttre miljön, maten och säkerhetsfrågor har även 

föräldrarådet drivit igenom frågor som förbättrar pedagogernas arbetsmiljö. En pedagog 

berättar:  

Vi har ju APT en gång i månaden när vi stänger klockan fyra. Det var en föräldrarådsgrej från 

början, vi hade ju kvällstid förut. Det här var ju ganska många år sen då. När vi stängde här sex 

så hade ju vi möte till halv nio så dom pratade och fick igenom att vi skulle stänga en gång i 

månaden klockan fyra. Så det kommer ju från föräldrar, för dom tycker inte att det var klokt att 

vi skulle jobba hela dagen och sen sitta på möte på kvällen, riktigt bra. 

Pedagogerna upplever att föräldrarnas handlande ger bättre effekt och hjälper pedagogerna 

med det som de själva inte kan driva igenom. 

4.2.6 Sammanfattning av pedagogernas upplevelser 

Det centrala som framkommer i vårt resultat är att pedagogerna upplever att föräldrarådet är 

jobbigt, tidskrävande och att de tycker att föräldrarna kan klara av arbetet med föräldrarådet 

själva. Pedagogerna upplever också att de föräldrar som deltar i föräldrarådet är engagerade 

föräldrar som är handlingskraftiga. Det framkommer även att pedagogerna upplever att 

föräldrarådsrepresentanterna bedriver ett egenintresse som gör att de vill prioritera vissa 

frågor framför andra. Pedagogerna upplever att föräldrarna är mer intresserade av att påverka 

det praktiska vilket resulterar i att pedagogiska diskussioner uteblir och lämnas till 
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pedagogerna. När det kommer till att påverka genom föräldrarådet upplever pedagogerna att 

föräldrarnas handlande ger större effekt än om pedagogerna själva skulle driva frågorna.  

4.3 Föräldrarnas upplevelser av föräldraråd 

Här kommer vi redogöra för de upplevelser som föräldrarepresentanterna har av föräldraråd. 

Dessa upplevelser är framarbetade på samma sätt som pedagogernas upplevelser och tar sin 

form i sex olika upplevelseteman som är: De rätta föräldrarna deltar i föräldrarådet, ett 

intresse av att driva sina frågor, de övriga föräldrarnas oengagemang, föräldrarnas uppgift 

att hjälpa pedagogerna, en blandad bild av att påverka det pedagogiska, ekonomi – en 

upplevelse av att det är svårt att påverka. 

4.3.1 De rätta föräldrarna deltar i föräldrarådet  

Föräldrarna i föräldrarådet på förskolan utgör majoriteten av deltagandet. De får anmäla sig 

frivilligt till att delta i detta forum och när vi ställer frågan om varför föräldrarna valde att 

delta som representant i föräldrarådet får vi till svar från en av föräldrarna att: 

Vi blev tillfrågade på ett föräldramöte, om det var nån som kunde tänka sig att vara 

representant. Och informerade om föräldrarådet. Då var jag på tjänsteresa nånstans så min man 

var där och förstod att jag skulle vara jätteintresserad av att vara med där, och sa att jag nog 

skulle kunna tänka mig det. Och det ville jag jättegärna. Så jag vart representant. Väldigt 

smidigt liksom. Det är ju frivilligt.  

Föräldrarna i vår studie uttrycker att de vill vara med och påverka i föräldrarådet då deras 

barn tillbringar den största delen av dagen på förskolan. Föräldrarna upplever att det är viktigt 

att de får sätta ihop en talan för både sig själva och barnen och vara med och påverka barnens 

vardag. En av föräldrarna definiera vad påverka betyder för hen: 

Det är att vara med och kunna ta beslut, driva nånting framåt, förbättra nånting. Det tycker jag 

är att påverka. Påverka är också att kunna säga…pusha för ja eller nej. Alltså…vara med och 

påverka kan vara att…ja…jag vet inte hur jag ska utveckla det alltså. Få beslut att bli gjorda är 

väl att påverka. Positiv eller negativt. 

De samlade upplevelserna från föräldrarna som deltagit i vår studie är att de är positivt 

inställda till föräldrarådet och att de är överraskade över hur mycket de faktiskt kan vara med 

och påverka. En av föräldrarna i vår undersökning uttrycker att: 

Nu var det här första gången, jag har varit med en gång. Så jag har inte varit med många 

gånger. Det är bara två gånger per år men absolut, jag var jättepositivt överraskad över hur bra 

det var faktiskt. 
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Föräldrarådsrepresentanterna i vår studie uttrycker att arbetet inom föräldrarådet är ett roligt 

jobb då alla föräldrarna i rådet är mycket engagerade och visar ett stort intresse. 

 En av föräldrarna känner att arbetet i föräldrarådet känns bra och uttrycker att: 

Jag tycker det är bra för jag upplever det som att om det är rätt grupp tror jag man kan få en bra 

sammanhållning på förskolan och jobba framåt för förskolan. 

Samma förälder upplever att det nu är de rätta föräldrarna som sitter i föräldrarådet och 

uttrycker att: 

YES, nu är vi en bra grupp. Nu är det rätt föräldrar och ett engagemang. Det var jättestor 

skillnad kände jag. Det känns jättebra med den här nya gruppen. 

Föräldrarådsrepresentanterna upplever att arbetet inom föräldrarådet är roligt. Upplevelsen 

som framkommer är att detta beror på att de som deltar är de rätta föräldrarna som är mycket 

engagerade. 

4.3.2 Ett intresse av att driva sina frågor  

Tidigare var det så att föräldrarådet som fanns upprättat i detta område, där vår 

undersökningsförskola ingår, omfattade flera förskolor. Det var alltså så att det då satt 

föräldrarådsrepresentanter från varje enskild förskola i föräldrarådet. Detta har nu ändrats och 

idag har varje förskola ett enskilt föräldraråd där de kan driva sina egna frågor framåt. Det 

framkommer i vår studie att detta upplevs som en klar förbättring då föräldrar i vår studie 

upplevde att det var svårt att kartlägga vilka problem de andra förskolorna hade. Nu kan 

föräldrarna jobba enskilt och bedriva ett kollektivt arbete på just sin förskola. Det är också här 

intresset ligger. Föräldrarna är inte intresserade av att påverka andra förskolors situation utan 

bara sina egna.  

En förälder säger att: 

Jag kan ju inte sätta mig in i och veta vad det finns för problem på ett annat dagis exempelvis.  

Föräldrarådsrepresentanterna lyfter fram att det bedrivs frågor inom föräldrarådet där man tar 

hänsyn till hela gruppen och inte enbart bedriver frågor där man tar hänsyn till den enskilda 

individen. Men samtidigt framträder det en annan bild av detta då en av föräldrarna i vår 

studie berättar att man som förälder nog aldrig är riktigt nöjd med fördelningen på personal då 

denne förälder skulle vilja ha en pedagog per barn som möter det enskilda barnets behov. 

Samma förälder berättar att: 
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De frågor som man själv har problem med, jag har ju barn som inte äter soppa och självklart 

har ju jag drivit på att jag har sett. Det är inte så att jag…jag har ju sett på tavlorna att det inte 

är något barn…det står lite varje dag, genom vartenda år. Då tog jag upp det. 

Den samlade upplevelsen från föräldrarna är alltså att det är mer gynnsamt att bedriva frågor 

som berör den enskilda förskolan. Men det framkommer också att det bedrivs frågor som 

tillgodoser det enskilda barnets behov och att de inte alltid har ett helhetsperspektiv där man 

tar hänsyn till hela förskolan.  

4.3.3 De övriga föräldrarnas oengagemang  

En av våra föräldrar i vår undersökning upplever att det finns en anledning till varför hen 

valde att blir representant i föräldrarådet och uttrycker att: 

Det är väldigt få som vill träda fram, som tycker att det är jobbigt, det tar lång tid och det 

inkräktar för mycket på privatlivet och jag har suttit som föräldrarepresentant på ett dagis där 

min äldste son gick. Så jag känner att jag hade lite kännedom om det och att jag fixar det här. 

Upplevelsen av att det är få föräldrar som vill träda fram som representanter i ett föräldraråd 

delas med de andra representanterna som menar att det finns en mentalitet hos de övriga 

föräldrarna där man tycker att det är skönt att det är någon annan som träder fram och faktiskt 

vill vara med och representera. Föräldrarna i vår studie anser att man måste drivas av att man 

vill vara med i ett föräldraråd. Föräldrarådsrepresentanterna upplever en stor frustration och är 

förvånade över det bristande engagemanget från de övriga föräldrarna som inte deltar i 

föräldrarådet.  

Jag känner att jag är jätteförvånad att folk inte står på kö, att folk verkar tro att det här är 

jättejobbigt och besvärligt och jag är nästan lite besviken att fler liksom inte väljer att fråga om 

dom får vara med. För det är så himla viktigt. 

Anledningen till att de övriga föräldrarna inte vill delta i föräldrarådet förklaras av en annan 

föräldrarådsrepresentant som upplever att: 

Alla var lite förskräckta för att man var tvungen att ta en extra dag av sin fritid. Förstår du? Att 

man var tvungen att gå in en kväll och det var en kväll mitt i veckan. Tre timmar som jag 

förstod, och då var det lite så här att folk kände att… jag har nog ändå, varför ska vi ta på oss 

något mer? 

En tredje representant i vår studie upplever att det kan bero på andra saker och berättar att:  

Många gånger så tror jag att föräldrar är nöjda och glada bara deras barn har tak över huvudet 

under dagen. Att de blir väl omhändertagna. Men sen tror jag inte att dom riktigt bryr sig 

många gånger om vad som händer där på dagarna mer än att dom inte far illa. 
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Föräldrarna i vår studie ger en bild av att vara besvikna på de övriga föräldrarna som väljer att 

inte visa sitt engagemang i de frågor som tas upp på föräldrarådet. Det framkommer att 

responsen från de övriga föräldrarna är bristfällig och att engagemanget för att ta upp frågor i 

föräldrarådet inte är av ett större intresse. När vi ställer frågan hur det är att representera 

övriga föräldrars åsikter uttrycker en av föräldrarådsrepresentanterna att: 

Det är ju jättelätt, för dom vill ju ingenting. Jag har fått ett mail på fyra år. Där någon liksom 

har ”jag, skulle gärna vilja att du tar upp det här”. 

En annan representant uttrycker att: 

Det som jag kan tycka är svårast det är att sitta och representera nånting som man inte får 

respons på. För oftast eller alltid så skickar vi ut frågor innan ”vad är det ni vill att vi ska 

representera?” och så kommer det inga svar. Och då märker man ju varför man själv sitter på 

den plats man gör. 

Här framkommer det en tydlig bild av att denna förälder upplever att det är svårt att 

representera de andra föräldrarna när de inte visar sitt engagemang för föräldrarådet. 

4.3.4 Föräldrarnas uppgift att hjälpa pedagogerna  

Föräldrarna som deltagit i vår studie berättar att det är allmänna frågor som tas upp i 

föräldrarådet där de diskuterar frågor som rör de praktiska angelägenheterna på förskolan. De 

frågor som tas upp på föräldrarådet är föräldrarnas sak att driva igenom. Föräldrarna berättar 

för oss att de oftast tillfrågar pedagogerna ”vad dom behöver hjälp med” och detta tar sedan 

föräldrarna med sig till föräldrarådet för diskussion. De upplever att det är deras uppgift att 

hjälpa pedagogerna att driva igenom de frågor som pedagogerna själva inte blir hörda för.  

En av föräldrarna i vår studie upplever att: 

Utan oss tror jag inte det kommer att gå så himla bra. Fröknarna kan säga sitt, men jag tror 

ändå att vi som föräldrar är mer drivande i det där, i vissa frågor. Som jag har förstått, så har 

det varit vissa diskussioner om att gården inte varit så lämplig för barn, det har varit mycket 

träd, och allt det där är det föräldrar som fått igenom – och inte fröknar. Jag tror att vi har 

väldigt mycket…stor makt i det här.  

En annan förälder uttrycker att: 

Jag upplever det ändå som att, det säger fröknarna själva då, att det är mycket större 

genomslagskraft när föräldrar ringer. Och det gör vi, då drar vi ett skift och så ringer vi tills det 

händer. Och så händer det ju. Man får ligga på lite.  Det tycker jag är en stor fördel att man kan 

hjälpa till och driva deras frågor för det ligger i vårt ansvar och intresse att till exempel med 

träröjning och skottning och så där. Att man kan vara med och stärka dem, trycka på. Däremot 

så tycker inte jag att föräldrarådet ska vara ett sätt för pedagogerna att slippa undan att ta 

obekväma saker. 
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Den samlade bilden som ges från föräldrarna är alltså att det är deras uppgift att hjälpa 

pedagogerna med sådana frågor som pedagogerna själva inte får igenom.  

4.3.5 En blandad bild av att påverka det pedagogiska 

Föräldrarna beskriver att frågor som rör den pedagogiska verksamheten inte ligger i fokus i 

föräldrarådet. De upplever att det inte finns något intresse för att diskutera sådana frågor då de 

litar på att pedagogerna gör ett bra jobb. En av föräldrarådsrepresentanterna upplever också 

att föräldrarådet inte är ett forum som rör pedagogiska frågor och berättar att: 

Jag kan ju inte som förälder gå in och peta i en verksamhet. Det är ju inte det man är ute efter, 

utan det är väl mer att man tillsammans med förskolans pedagoger driver saker gemensamt. Jag 

tror ju att det inte är riktigt det forumet ligger på föräldrarådet. Det är kanske om man vill 

påverka…dom har ju sin verksamhetsplan. Då kan ju inte vi som föräldrar på en kommunal 

förskola..så tror jag inte att man kan gå in som förälder och säga ”nu tycker jag att vi ska på 

utflykt varje fredag”..det blir ju mer dom här miljöfrågorna och gården. 

Detta uttrycker en av föräldrarna som har deltagit i vår studie. Och denna bild delas med de 

övriga föräldrarådsrepresentanterna. När det gäller den pedagogiska delen i verksamheten är 

alltså inte föräldrarna med och påverkar men även om föräldrarna uttrycker att de inte är med 

och påverkar det pedagogiska arbetet på förskolan upplever föräldrarna att vissa frågor bör tas 

upp till diskussion i föräldrarådet. En förälder berättar om en händelse för oss som hen ansåg 

var en fråga som skulle tas upp i föräldrarådet men i detta fall blev de förbisedda. Föräldern 

utrycker att: 

När de berättade att de helt plötsligt skulle ändra personal på alla avdelningar. Att alla skulle 

ändras om och så där. Då skrev vi till rektorn om synpunkter från dom föräldrarna som inte 

tyckte att det var det bästa, och ifrågasatte. Dom pratade om att det eventuellt skulle bli så, 

sedan helt plötsligt kom det ett månadsbrev om att det var beslutat och då kände jag att…då tog 

jag direkt kontakt med rektorn och skrev ”med all respekt för fattat beslut och ert sätt att 

hantera saker på, men jag upplever det här som ett diskussionsforum i föräldrarådet. Där ni 

pratar om saker, sedan kommer helt plötsligt ett beslut”. Det känns ju inte riktigt…alltså…det 

är ju inget som vi kan göra nånting åt men jag tycker att det var dåligt. Det var inte alls så dom 

la fram det och sen kom beslutet. Och jag skrev det att det var väldigt svårt att vara med och 

påverka och tycka och tänka om det här när ni bara pratar om det och så helt plötsligt kommer 

ett beslut liksom. Det kände jag inte var okej. Då kontaktade jag rektorn, det gjorde jag ja. 

Det framkommer alltså en blandad bild om vilka frågor som ska tas upp i föräldrarådet när det 

gäller den pedagogiska verksamheten. Upplevelsen är att om det rör frågor som är av mindre 

betydelse behöver man inte lägga så stor vikt vid dessa. Men är det däremot en fråga som 

omfattar hela förskolan upplevs detta som en diskussionsfråga för föräldrarådet.  
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4.3.6 Ekonomi – en upplevelse av att det är svårt att påverka    

Föräldrarepresentanterna i föräldrarådet är medvetna om att om det är en fråga som de vill 

driva vidare och som inte rektorn på förskolan kan göra någonting åt så är det upp till 

föräldrarna i föräldrarådet att driva frågan vidare till högre instans. Här berättar en av 

föräldrarna för oss att det är av stor betydelse vem eller vilka som sitter och tar beslut på 

kommunen: 

Det är ju upp till oss i föräldrarådet att avgöra om vi vill driva det på högre nivå och då får vi 

vända oss till politikerna för att sen driva det ner till kommunen igen då. Det viktiga är ju vem 

som sitter på den näst högsta posten, mellanhanden på kommunen, det är viktigt att den 

personen är engagerad, och det sitter ju olika personer på olika områden här i kommunen. 

En annan förälder upplever att det finns svårigheter med att nå fram till rätt person på 

kommunen som har det yttersta ansvaret för den fråga som föräldrarna vill driva igenom: 

Jag tror att kommunen är en lite skyddad verkstad som jag upplever det. Jag jobbar ju inte där 

men alltså det kan ta fyra dagar att komma fram till rätt person som kan besluta om ett träd. I 

min bransch liksom, vi skulle få slå igen. Alltså jag fattar ingenting. 

Även om den samlade upplevelsen av föräldraråd och att kunna vara med och påverka är 

positiv så speglar föräldrarna en annan bild av detta. En av föräldrarna berättar att: 

Är det bara en kostnadsfri förändring som behövs göras, ett annat tänk, så är det lättare att 

genomföra än om man vill ha in nya saker. Men vi är ju väldigt styrda uppifrån, det är ju 

politikerna. Så föreståndaren har ju inte mycket att säga till om heller, hen sitter ju bara på den 

ekonomiska biten. 

Den samlade upplevelsen när det gäller att påverka beslut som kan ha med ekonomi att göra 

är att föräldrarna här möter ett motstånd och får en känsla av att detta inte är något som de kan 

göra någonting åt. En förälder upplever: 

Den enda nackdelen som är det är ju att man har en ekonomisk stramning. I vårat föräldraråd så 

är vi det mest drabbade området i kommunen där våra föräldrar kanske tycker att ett område får 

bättre frukostmöjligheter än vad våra barn får i vårt område. Det är vi som är mest hårdast 

drabbade när det gäller insparningar på ekonomin, man satsar mer i andra. För att kunna satsa 

mer i andra utsatta områden…och det är ju för att kunna öka jämställdheten egentligen. Men 

man måste ju veta vad det är som ligger bakom tänket. Där tror jag att många föräldrar kan 

känna orättvisa, att ”varför har våra barn det så när inte de andra barnen har det så?” men 

allting hänger ju på vad man har för information och om man vet bakgrunden till och om man 

själv kan tänka sig ”kan jag överleva med det här eller kan jag inte överleva med det här?” 

En annan förälder upplever att det finns möjlighet att påverka inom föräldrarådet men när det 

gäller den ekonomiska delen säger även denna förälder att det är svårt att påverka: 
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Absolut, jag tror säkert att vi kan påverka, det tror jag absolut. Men frågan är verkligen hur 

mycket det kommer att komma fram eftersom det handlar om pengafrågor, eftersom det är 

någonting som kommer uppifrån. För det är ju det som dom egentligen säger…oftast…jag 

jobbar själv inom kommunen och pengasnacket är ju någonting som kommer prio ett. Det är 

budget och ”så här mycket pengar har ni” och det här ska vi jobba efter. Det vet inte jag om 

man kan göra någonting åt egentligen. Fast jag vet inte, men eftersom det kom upp på tal så 

känns det som att det är det största problemet. Jag har ingen aning om deras ekonomi, deras 

budget. Jag har ingen aning om hur dom har det men det var ju nånting som fröknarna sa ”det 

är en ekonomifråga, det är en resursfråga”. Då antar väl jag, visst kan vi säga vår syn men jag 

vet inte hur mycket vi kan strida för de grejer som kommer uppifrån. 

Den samlade upplevelsen från föräldrarna är alltså att när det kommer upp frågor i 

föräldrarådet som har med ekonomi att göra och som styrs uppifrån ses det som en svårighet 

att påverka situationen på förskolan. Detta kan också, upplever en av föräldrarna, skapa en 

känsla av orättvisa hos majoriteten av de övriga föräldrarna. En av 

föräldrarådsrepresentanterna i vår studie säger att denna orättvisa framkommer när övriga 

föräldrar uppmärksammar att andra förskolor har andra förutsättningar än vad de själva har. 

Detta har med ekonomi att göra och är därmed svårt att påverka. Representanten menar vidare 

att det är svårt för de övriga föräldrarna att förstå detta då de inte vet bakgrunden till varför 

det är som det är. Föräldern i vår studie menar att i detta fall är det ett försök till att stärka 

jämställdheten mellan olika förskolor.  

4.3.7 Sammanfattning av föräldrarnas upplevelser 

Det framkommer i vårt resultat att föräldrarådsrepresentanterna tycker att det är roligt att 

arbeta med föräldrarådet då de upplever att det är de rätta föräldrarna som ingår i 

föräldrarådet. När det gäller att driva frågor inom föräldrarådet framkommer det att 

representanterna driver frågor framåt som är av eget intresse för dem även om de uttrycker att 

de tar hänsyn till hela gruppen och inte den enskilda individen. Det framkommer även att 

föräldrarådsrepresentanterna upplever att de övriga föräldrarna inte är intresserade av att 

engagera sig i föräldrarådet då de inte bidrar med frågor som ska diskuteras. Föräldrarna i vår 

studie upplever att det är deras uppgift att hjälpa pedagogerna med att driva igenom frågor då 

det blir mer genomslagskraft när föräldrarna driver frågorna framåt. Det framkommer olika 

upplevelser av att vara med och påverka det pedagogiska. Frågor av mindre betydelse ses inte 

som diskussionsfrågor i föräldrarådet enligt föräldrarna. Är det däremot större frågor som rör 

hela förskolan ska detta tas upp till diskussion i rådet. Att påverka när det är frågor som rör 

det ekonomiska ses som svår då föräldrarna upplever att de inte rår över sådana frågor.  
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4.4 En jämförelse av pedagogernas och föräldrarnas upplevelser  

I denna jämförelse kommer vi skriva fram de likartade upplevelserna som pedagogerna och 

föräldrarna har av föräldraråd samt vilka skillnader vi kan finna i deras upplevelser. 

4.4.1 Pedagogernas och föräldrarnas likartade upplevelser av föräldraråd 

De samlade upplevelserna är att föräldrar och pedagoger har en positiv bild av att föräldrarna 

medverkar i föräldrarådet. Det framkommer alltså i vårt resultat att pedagogerna säger att 

föräldrarådet är bra för föräldrarnas del då de ska ha en möjlighet till att vara med och påverka 

den verksamhet deras barn ingår i. Föräldrarna som deltagit i vår studie upplever att 

föräldrarådet är ett bra forum där de kan vara med och påverka och uttrycka sina åsikter. Att 

föräldrarådet är bra för föräldrarnas del ser vi alltså som en likartad upplevelse i vårt resultat. 

Vårt resultat visar även att när det gäller övriga föräldrars engagemang, upplever 

föräldrarådsrepresentanterna, att det är bristfälligt och det inte finns något intresse för att 

engagera sig.  Pedagogerna upplever att det är svårt att få de övriga föräldrarna att engagera 

sig och menar att detta kan bero på att de övriga föräldrarna är nöjda med situationen som det 

är så länge det inte inträffar någonting allvarligt. Pedagogerna och 

föräldrarådsrepresentanterna upplever alltså ett bristande engagemang från de övriga 

föräldrarna när det gäller föräldrarådet.  

  Både föräldrarna och pedagogerna beskriver att den föräldrarådsgrupp som nu är tillsatt är, 

uttryckt av pedagogerna, en stark grupp och, uttryckt av föräldrarna, den rätta gruppen. De har 

också liknade upplevelser av att föräldrarna som ingår i föräldrarådet är engagerade föräldrar. 

En annan likhet av upplevelser som framkommer i vårt resultat när det gäller föräldraråd är att 

föräldrarådet har stor genomslagskraft där föräldrarna är drivande i de frågor som tas upp. 

Pedagogerna upplever att föräldrarådet är till stor hjälp när det gäller frågor som ska drivas 

igenom då de inte blir hörda när de själva tar tag i saken. Föräldrarna upplever det här på 

samma sätt och menar att det blir en tydlig genomslagskraft när de driver igenom frågorna. 

Pedagogerna och föräldrarna upplever också att ekonomi och budget är två faktorer som 

hindrar föräldrarådet i dess påverkan då detta är någonting som kommunen är ansvarig för.  

4.4.2 Pedagogernas och föräldrarnas skilda upplevelser av föräldraråd 

 Det framkommer i vårt resultat att föräldrarna får anmäla sig frivilligt till föräldrarådet och 

att pedagogerna inte har något val i denna fråga då det ingår i uppdraget.  Resultatet visar 

också att föräldrarna är intresserade av att hjälpa pedagogerna att driva de frågor som 
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pedagogerna vill att de ska ta upp. Det framkommer att det är svårt att få pedagogerna att 

intressera sig för föräldrarådet då detta upplevs av pedagogerna som jobbigt och tidskrävande. 

Här är föräldrarna av annan åsikt då de anser att man måste ha ett intresse och drivas av att 

vilja vara med i föräldrarådet. Det framkommer alltså olika sorter av intresse, skilda 

upplevelser, i vårt resultat när det gäller engagemanget för föräldrarådet där föräldrarna 

intresserar sig för pedagogerna men pedagogerna uttrycker att föräldrarna kan klara av det 

själva. Vårt resultat visar att pedagogerna upplever att föräldrarna i föräldrarådet driver frågor 

med hänsyn till vilken avdelning deras barn tillhör. När det gäller föräldrarnas upplevelser av 

detta framkommer det i vårt resultat att de ser det som viktigt att fokusera på det kollektiva 

behovet och inte bara till sitt eget intresse. Men här visar vårt resultat att föräldrarna i 

föräldrarådet driver frågor som är av intresse för deras egna barn. Skillnaden i denna 

upplevelse är alltså att pedagoger anser att föräldrarna bedriver ett egenintresse medan 

föräldrarna upplever att de inte gör det. Det som däremot visar sig i vårt resultat är att 

föräldrarna faktiskt bedriver frågor som är av eget intresse. Detta skulle kunna ses som en 

likhet i upplevelser men vi tolkar det som att föräldrarna inte är medvetna om att de bedriver 

ett egenintresse i föräldrarådet.  

Vårt resultat visar även att när det gäller pedagogernas upplevelser av föräldrarnas vilja till att 

påverka den pedagogiska verksamheten menar pedagogerna att föräldrarna är nöjda och litar 

på att de gör ett bra jobb vilket resulterar i, enligt pedagogerna, att de inte vill påverka den 

pedagogiska verksamheten. Föräldrarna däremot uttrycker inte detta på samma sätt och 

upplevelserna är att föräldrarna inte har någonting med den pedagogiska verksamheten att 

göra. De upplever också att mindre frågor som rör den pedagogiska verksamheten kan man ta 

upp med respektive avdelning men däremot vill föräldrarna vara med och påverka den 

pedagogiska verksamheten när det gäller större frågor så som omorganisation i personalen. 

Sådana större frågor tas tyvärr inte upp i föräldrarådet och här har föräldrarna alltså inte 

möjlighet till att vara med och påverka även om de vill.   

5. Avslutande diskussion och reflektioner 

Vi kommer i detta kapitel att diskutera det resultat som framkommit i vår undersökning. Detta 

kommer vi göra med hjälp av den tidigare forskning som vi tar upp i kapitel 2. Därefter 

kommer vi diskutera vårt val av metod och vad detta kan ha haft för betydelse för vårt 

resultat. Avslutningsvis kommer vi redogöra för egna tankar och reflektioner om vår 

undersökning.  
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5.1 Resultatdiskussion 

I vår tidigare forskning framkommer det att föräldrarna i Ritcheys (1998) rapport tycker det är 

viktigt att man som förälder får vara med och påverka, diskutera och uttrycka sin åsikt. Detta 

framkommer även i vårt resultat då föräldrarna upplever att föräldrarådet är ett bra forum för 

att vara med och påverka. De föräldrar som anmäler sig frivilligt till att delta i föräldrarådet, 

de föräldrar som deltagit i vår studie, belyser att de har tagit plats i föräldrarådet dels för att de 

vill vara med och påverka dels för att de utger sig för att vara engagerade men också för att 

det inte är någon annan som vill träda fram.  De här föräldrarna uttrycker klart och tydligt att 

det är de som är engagerade medan de övriga föräldrarna placeras i facket som oengagerade. 

Föräldrarna målar upp en bild av besvikenhet och en förvåning över att engagemanget inte är 

större. Denna bild förstärks av pedagogerna som uttrycker att representanterna i föräldrarådet 

består av föräldrar som har starka personligheter, som kan föra sin talan och som har ett stort 

engagemang för föräldrarådet som verksamhet. Föräldrarådsrepresentanternas uppgift är att 

representera de övriga föräldrarnas åsikter. Zetterholm Ankarstrand (2002) belyser att det 

finns en osäkerhet hos föräldrarådsrepresentanterna när det gäller att föra fram de övriga 

föräldrarnas åsikter då kontakten mellan föräldrarådsrepresentanterna och de övriga 

föräldrarna är svår att upprätthålla. I vår studie framkommer det att föräldrarna, som är 

representanter i föräldrarådet, varje gång skickar ut en förfrågan inför varje möte om vad 

representanterna ska representera. Dessa förfrågningar som skickas ut möts av en bristfällig 

respons från föräldrarna som inte visar något större intresse för föräldrarådet. I vår forskning 

om föräldraråd i skolan belyser McDermott (1999) att denna intressekonflikt som uppstår 

mellan föräldrarna och representanterna är vanligt förekommande. Ståhle (2000) beskriver att 

detta kan bero på en otydlighet i vem som representerar föräldrarna i föräldrarådet. Det 

framkommer dock i vår studie att detta inte är fallet då representanterna hela tiden söker efter 

de övriga föräldrarnas engagemang i att bidra med frågor som ska diskuteras i föräldrarådet. 

Med anledningen av detta tror vi att det gör att föräldrarådsrepresentanterna målar upp en bild 

av att det är de ”rätta” föräldrarna som nu är med i föräldrarådet. Detta bekräftas i vårt resultat 

av föräldrarådsrepresentanterna som uttrycker att det nu är den rätta gruppen som 

representeras i föräldrarådet men detta bekräftas även av pedagogerna som menar på att 

föräldrarådet nu består av en stark grupp som kan genomföra vad de vill. Zetterholm 

Ankarstrand (2002) belyser också detta i sin forskning och menar att det är de resursstarka 

föräldrarna som ingår i en styrelse. Jarl (2004) beskriver att föräldrarna i sin studie upplever 

att det finns svårigheter när det gäller att vara med och påverka verksamheten. Detta upplevs 
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inte av de föräldrar som deltagit i vår undersökning då de anser att föräldrarådets 

genomslagskraft är tydlig. Däremot upplever föräldrarna i vår undersökning att de möter ett 

motstånd när det gäller frågor som rör det ekonomiska. Föräldrarna i vår studie är väl 

medvetna om att om de vill driva igenom frågor som pedagogerna och förskolechef inte har 

inflytande över är det upp till föräldrarna att driva detta till högre instans. Jarl (2004) menar 

att det finns en risk när brukarstyrelserna tar på sig uppgifter som att påverka på en högre 

nivå, politisk nivå, då detta kan innebära att jämlikheten sätts i obalans. 

Kristoffersson (2008) och Erikson (2004) menar att införandet av olika styrelser och råd kan 

bidra till en ojämlikhet mellan olika styrelser. Detta grundar de på att kommuner och skolor 

har olika förutsättningar som i sin tur bidrar till en obalans i jämlikheten. I vårt resultat 

framkommer det att föräldrarna på vår undersökningsförskola upplever en form av orättvisa 

och menar att deras barn inte har samma förutsättningar som andra barn på andra förskolor 

har. Denna känsla av orättvisa grundar sig på, menar en av föräldrarna i vår studie, okunskap 

från de övriga föräldrarna. Hen menar att kommunen här gör ett försök till att utjämna 

jämlikheten istället för att skapa en obalans. Men detta menar föräldern i vår studie kan vara 

svårt att förstå. Vi tolkar det som att denna problematik grundar sig i en annan form av 

intresse som framkommit i vår undersökning, nämligen egenintresset. Pedagogerna i vår 

studie anser att föräldrarna bedriver ett egenintresse och Erikson (2004) menar att det finns en 

form av ett egenintresse hos föräldrarna där man vill se till sitt eget barns bästa. Förutom att 

det kan skapas en ojämlikhet mellan styrelser i en kommun, menar Erikson (2004), att det 

även kan skapas en ojämlikhet mellan föräldrarna och då på grund av det egenintresse man 

som förälder bedriver. I vårt resultat framkommer det att egenintresset tar form i föräldrarådet 

då det sker olika prioriteringar i vilka frågor som man på föräldrarådet tar upp och detta med 

anledning av vilka frågor som tilltalar varje enskild förälder och dennes intresse. Det 

framkommer även en tredje form av intresse men då i form av bristande intresse för 

föräldrarådet. Pedagogerna i vår undersökning upplever att mötena som förekommer är 

tidskrävande, jobbiga och inte så givande. Men en av pedagogerna tar upp att eftersom detta 

ingår i deras uppdrag så måste man som pedagog närvara. Detta är något som forskningen om 

föräldraråd i skolan inte framhäver på detta sätt men däremot tas det upp i forskningen av 

Kristofferson (2008) där hon belyser att lärarnas negativa inställning till styrelser kan bero på 

minskat inflytande för lärarna i och med införandet av dessa. Det har även framkommit i vårt 

resultat att pedagogerna upplever att föräldrarna inte vill vara med och påverka den 

pedagogiska verksamheten. Föräldrarna har en annan bild av detta och upplever att de som 
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föräldrar inte kan peta i verksamheten. Föräldrarna upplever att mindre frågor gällande den 

pedagogiska verksamheten är någonting som man kan ta upp på varje enskild avdelning men 

frågor om den pedagogiska verksamheten som rör hela förskolan anser föräldrarna är frågor 

som ska diskuteras i föräldrarådet. I läroplanen för förskolan står det skrivet att arbetslaget på 

förskolan ska ”beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av 

verksamheten” (Lpfö98/2010, s 13). Det har även skett en ändring i skollagen (2010) där det 

framgår att det ska finnas ett forum för samråd där man behandlar viktiga frågor som rör 

verksamheten. I vårt resultat framkommer det att pedagogerna och förskolechefen i detta fall 

har förbisett föräldrarnas önskan om att diskutera denna fråga i föräldrarådet.  

5.2 Metoddiskussion 

Vi valde att i vår undersökning använda oss av intervjuer som metod. Vi anser att vi utifrån 

den valda metoden fått fram hur pedagogerna och föräldrarna i vår studie upplever föräldraråd 

som samverkansform. Vårt val av metod har varit gynnsamt i relation till vårt syfte och våra 

frågeställningar då syftet med denna undersökning är att söka reda på pedagogers och 

föräldrars upplevelser av föräldraråd och även göra jämförelser av dessa upplevelser. Kvale 

och Brinkmann (2009) beskriver att validiteten i en kvalitativ undersökning hänförs till att 

metoden är menad att undersöka det som är syftet att undersöka.  Utformandet av intervjuerna 

där vi använt oss av halvstrukturerade intervjuer anser vi har givit oss en bra möjlighet till att 

ställa följdfrågor men också för att ha möjlighet till att genomföra våra intervjuer som ett 

samtal istället för en intervju där det blir fråga-svar. Vi upplever också att detta upplägg vi 

haft angående intervjuerna har gjort att vi fått med oss erfarenhet från varje intervju som gjort 

att vi i nästkommande intervju har kunnat förfina och utveckla våra frågeställningar. Vi valde 

att spela in varje intervju och detta gjorde vi med hänsyn till att vi ville rikta all vår 

uppmärksamhet mot den som blev intervjuad. Vid varje intervju deltog vi båda, där en 

samtalade med intervjupersonen och en förde anteckningar för att sedan kunna ställa 

kompletterande följdfrågor. Detta upplägg gjorde också att den som intervjuade kunde rikta 

all sin uppmärksamhet mot intervjupersonen. Vi utförde våra intervjuer i en miljö där våra 

intervjupersoner ofta vistas. Detta ser vi som en fördel då vi anser att det är viktigt att 

intervjupersonen ska känna sig bekväm och trygg i att delge sina upplevelser av det 

undersökta fenomenet. Vi diskuterade sinsemellan innan vi utförde våra intervjuer om vi på 

förhand skulle delge de frågor vi hade utformat till våra intervjupersoner. Men kom fram till 

att detta skulle kunna innebära att intervjupersonerna gav oss genomtänkta svar som inte 
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speglar deras verkliga upplevelser av föräldraråd. Efter att vi genomfört våra intervjuer har vi 

nu i efterhand önskat att vi även hade kommit i kontakt med föräldrarna som inte deltar i 

föräldrarådet för att få en bild av hur de upplever föräldrarådet som samverkansform. Vi har 

också reflekterat över hur vårt resultat hade utformat sig om vi hade utfört intervjuer på flera 

förskolor med föräldraråd. Det har även framkommit i vårt resultat att kommunen har en stor 

inverkan på föräldrarådet som vi undersökt. Därför hade det även varit gynnsamt att 

undersöka deras bild av detta för att få en helhetsbild av föräldraråd som samverkansform. 

Med på grund av den tidsram vi hade att förhålla oss till anser vi nu i efterhand att detta inte 

hade varit möjligt.  

Vi har på ett tydligt sätt redogjort för hur vårt tillvägagångssätt sett ut när det gäller analysen 

av vår intervjudata och detta med anledning av att ge läsaren en möjlighet att bedöma 

tillförlitligheten i vårt analysförfarande. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att 

tillförlitlighet också används ”… i relation till frågan om ett resultat kan reproduceras vid 

andra tidpunkter och av andra forskare. Det handlar om huruvida intervjupersonerna kommer 

att förändra sina svar under en intervju och huruvida de kommer att ge olika svar till olika 

intervjuare” (Kvale & Brinkmann 2009, s 263). Vi är medvetna om att denna bild av 

upplevelser som vi fått fram i vår undersökning kan skilja sig från andra föräldraråd. Vi är 

också medvetna om att upplevelserna som våra intervjupersoner har delgivit oss kan komma 

att ändras då ändringen i skollagen (2010) troligtvis gör att föräldraråd kommer att uppdagas 

på ett annat sätt än tidigare. Men vi anser att intervjupersonerna har delgett sina upplevelser 

som de upplever det just nu och att vi fått fram en tydlig bild av detta.  Vi har inte varit ute 

efter att söka någon absolut sanning utan vårt syfte med denna undersökning har varit att 

skapa oss en bild av hur föräldraråd som samverkansform kan upplevas av pedagoger och 

föräldrar. Inom fenomenologin är det av betydelse att sätta sin förförståelse inom parentes 

beskriver Szklarski (2009) och detta för att den verkliga bilden av fenomenet ska träda fram 

så verklighetstroget som möjligt. När vi bestämde oss för att fokusera på föräldraråd i vårt 

examensarbete hade vi ingen större kunskap om vad dessa råd är och vad det kan innebära då 

detta är ett nytt område för oss. Men vi är medvetna om att genomgången av tidigare 

forskning av föräldraråd i skolan kan ha gjort att vi skapat oss någon form av förförståelse. 

Däremot är det föräldraråd i skolan som behandlas under tidigare forskning och inte 

föräldraråd i förskolan vilket har gjort att vi inte har någon kunskap om detta forum i 

förskolan. Vi har utifrån detta försökt att i den mån det går bortse från vår förförståelse om 

föräldraråd i skolan och därmed sätta den inom parentes när vi undersökt fenomenet 
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föräldraråd i förskolan. Vi har tidigare beskrivit hur intervjuförfarandet har sett ut där vi 

skapat oss erfarenhet från första intervjun till den sista intervjun. Detta kan alltså ha gjort att 

vi har burit med oss någon slags förförståelse inför den nästkommande intervjun och att just 

förförståelsen vid dessa tillfällen inte har blivit satta inom parentes. Vi är medvetna om detta 

men anser att den erfarenhet som vi burit med oss varit gynnsamt för att få ett djup i 

intervjuerna. 

5.3 Föräldraråd i förskolan – en utmaning för pedagoger och föräldrar 

I vårt resultat för denna undersökning har det framkommit olika upplevelser av föräldraråd 

som vi kommer reflektera över under denna rubrik. Men det som framkommit tydligast, enligt 

oss, är det egenintresse som bedrivs i föräldrarådet och det är även detta som vi ser som 

fenomenets essens av upplevelser.  

Upplevelserna som pedagogerna har av föräldraråd framkommer som så att det inte finns 

något större intresse för att engagera sig i föräldrarådet då pedagogerna känner att de redan 

har mycket annat att göra som hör till deras uppdrag. Kan det vara så att detta ointresse för 

föräldrarådet som infinner sig hos pedagogerna kan bero på att de fått ännu en uppgift som 

hör till deras uppdrag? Är det tidsbristen som gör att de inte är motiverade till att engagera sig 

i föräldrarådet eller finns det någon annan bakomliggande orsak? En tydlig bild som 

framkommer i vårt resultat av denna undersökning är att det inte förekommer några 

pedagogiska diskussioner i föräldrarådet. Föräldrarna upplever att det är deras uppgift att 

hjälpa pedagogerna med olika frågor och att dessa frågor oftast kommer från pedagogerna 

sida. Vad kommer det sig då att det inte uppkommer några pedagogiska frågor i 

föräldrarådet? Pedagogerna är de som vistas i den pedagogiska verksamheten varje dag och vi 

anser att det i och med detta finns stor möjlighet till att involvera föräldrarna i verksamheten 

genom föräldrarådet och att pedagogerna här kan få tillgång till föräldrarnas åsikter och 

synpunkter på den pedagogiska verksamheten. Forskningen belyser att professionen oftast 

känner sig hotad i sin roll när det gäller föräldraråd och då i samband med det pedagogiska. I 

vårt resultat framkommer inte detta men det förekommer heller inte några pedagogiska 

diskussioner i föräldrarådet. Kan det då vara så att denna upplevelse inte framkommer hos de 

pedagoger som deltagit i vår studie då föräldrarna inte involveras i den pedagogiska 

verksamheten? Skulle det kunna vara så att pedagogerna känner en rädsla över att föräldrarna 

ska tycka annorlunda om den verksamhet som pedagogerna har utformat? 
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 I vårt resultat har det framkommit att föräldrarna ser sig själva som en hjälp till pedagogerna 

och pedagogerna upplever att när föräldrarna driver frågor får det större genomslagskraft än 

när pedagogerna driver en fråga. Vem är då föräldrarådet till för? Och vad fyller detta forum 

för funktion egentligen? Ska det vara så att föräldrarna ska hjälpa pedagogerna till att driva 

igenom frågor eller ska föräldrarådet ses som ett forum där man gemensamt driver frågor som 

utvecklar den pedagogiska verksamheten? Föräldrarna som deltagit i vår studie ger oss bilden 

av att målet med att delta i föräldrarådet är för att kunna påverka men vi ställer oss frågan vad 

pedagogerna har för mål med föräldrarådet? Och vad är det egentligen som föräldrarna ska 

vara med och påverka om? När föräldrarna får anmäla sig till att delta i föräldrarådet undrar vi 

vilken bild som målas upp av ett föräldraråd och vad dess funktion är. Får föräldrarna reda på 

vilka befogenheter ett föräldraråd har eller är det så att det finns en förutfattad mening om att 

de enbart ska vara med och påverka de praktiska angelägenheter som behöver åtgärdas på 

förskolan. Är det så att pedagogerna styr det innehåll som ska diskuteras på ett föräldraråd 

genom att bidra med frågor som rör de praktiska angelägenheterna? Är föräldrarådet till för 

att hjälpa pedagogerna så de slipper att ta tag i obekväma situationer som kan ta tid att ägna 

sig åt? 

Föräldrarna i vår studie är, som vi nämnt tidigare, med i föräldrarådet för att få vara med och 

påverka. Hur tolkas då ordet påverka av de olika aktörerna som deltar i ett föräldraråd? Vi 

anser att detta bör diskuteras så att det framträder en klar bild av hur man upplever ordet 

påverka. Vad är det man ska vara med och påverka om? Det pedagogiska? Det praktiska? 

Eller både och? 

 I vårt resultat framkommer det att det är en viss typ av föräldrar som deltar i föräldrarådet. Vi 

får en bild av att de föräldrar som deltar i föräldrarådet är de som är engagerade. Hur upplevs 

detta av andra föräldrar som inte är med i föräldrarådet? Sätts det en viss standard på föräldrar 

som deltar? Vi anser att det sker en kategorisering av föräldrar på den förskola som vi 

undersökt. Bilden som framkommer är att de föräldrar som deltar i föräldrarådet är 

engagerade och de övriga föräldrarna placeras i ett fack som oengagerade. Kan det vara så att 

det skapas en rädsla hos de övriga föräldrarna för att delta i föräldrarådet? Eller är det så att de 

är nöjda med den verksamhet som deras barn vistas i och därmed inte känner att de behöver 

vara med och påverka? 

Vårt resultat visar även att det inom föräldrarådet bedrivs ett egenintresse från föräldrarnas 

sida. Pedagogerna upplever att det sker prioriteringar beroende på vilken avdelning 
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föräldrarnas barn tillhör. Föräldrarna däremot menar att de tar hänsyn till det kollektiva behov 

som finns på förskolan och att de inte bedriver något egenintresse. Det framkommer dock i 

vår undersökning att föräldrarna faktiskt bedriver en form av egenintresse då de driver på 

frågor extra mycket som gynnar deras barn och deras intresse. Forskningen visar att detta är 

en vanlig företeelse inom ett föräldraråd och att detta kan bidra till en ojämlikhet inom ett 

föräldraråd eller en kommun. Är pedagogerna medvetna om vad detta egenintresse kan 

medföra? Är det så att egenintresset som bedrivs behöver betyda någonting negativt? Kan det 

vara så att det egenintresse som förekommer också gör att föräldrarna ses som engagerade? 

 

Det är många frågor som uppkommer i och med denna slutdiskussion och vår mening är att i 

och med denna diskussion skapa ett intresse för att diskutera detta forum vidare och mer 

ingående. Vi anser att föräldraråd är bra i den bemärkelsen att föräldrarna får ta ännu ett kliv 

in i verksamheten men vi vill påvisa betydelsen av att framföra en tydligare bild av vad 

föräldraråd är till för, vilka frågor som ska behandlas och vad föräldrarna har befogenheter 

över då vi upplever att det inte framkommer någon tydlig bild av detta. Vår åsikt är att 

föräldrarna ska involveras mer i den pedagogiska verksamheten även om föräldrarna anser att 

pedagogerna sköter sitt jobb då vi ser det som utvecklande för pedagogernas profession att ta 

del av andras åsikter och synpunkter, i detta fall föräldrarnas. Vi tror att den ändring som skett 

i skollagen kommer bidra till många diskussioner och att föräldraråd som samverkansorgan 

kommer att utvecklas mer. Vi hoppas att detta har väckt ett intresse för fortsatt forskning 

inom detta område i förskolan och att vi framöver får ta del av den forskning som berör detta 

fenomen. 

 

5.4 Förslag på fortsatt forskning 

Vi har i detta examensarbete sökt reda på pedagogers och föräldrars upplevelser av 

föräldraråd. I vårt resultat framkommer det både skilda och likartade upplevelser av denna 

samverkansform. På grund av den tidsram vi hade att förhålla oss till valde vi att intervjua 

enbart pedagoger och föräldrar om deras upplevelser. Men då det framkommer i vår studie att 

de övriga föräldrarna som inte deltar i föräldrarådet ses som oengagerade vore det intressant 

att få fram deras upplevelser av föräldraråd. Det har även framkommit i vår studie att det 

upplevs som svårt att påverka när det gäller ekonomiska frågor och frågor som styrs uppifrån. 
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Vi ser det som mycket intressant att då ta reda på vad ansvariga på kommunen har för 

upplevelser av arbetet med föräldraråd då de har flera föräldraråd att ta hänsyn till. Vi anser 

att man i och med detta kan skapa sig en bredare bild av hur föräldraråd upplevs. I vår studie 

framkommer det att föräldrarna är med och påverkar de praktiska angelägenheterna på 

förskolan. När det gäller den pedagogiska verksamheten råder det en blandad bild om man 

som förälder ska vara med och påverka eller inte. Förslag på fortsatt forskning är följande: 

 Hur upplevs föräldraråd av de föräldrar som inte aktivt deltar i ett föräldraråd i 

förskolan? 

 Hur upplever ansvariga på kommunen att arbetet med föräldraråd fungerar? 

 Vilka frågor är det som ska behandlas i ett föräldraråd? Och vilka befogenheter har 

föräldrarna när det gäller att påverka? 
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Bilaga 1 

Hej! 

Vi heter Caroline Andersson och Theres Gävert och går sista terminen på 

lärarprogrammet vid Örebro Universitet. Vi skriver just nu på vår C-uppsats som 

kommer inrikta sig på pedagogernas och föräldrarnas upplevelser av samverkan 

i form av föräldraråd. 

Din medverkan har stor betydelse för oss då vi vill undersöka föräldrarnas 

upplevelser av samverkan i föräldraråd. För att ta reda på vad just dina 

upplevelser är skulle vi vilja genomföra en intervju med dig.  

Din medverkan i studien är naturligtvis frivillig vilket innebär att om du skulle 

tacka ja till att delta kan du när som helst avbryta ditt deltagande i 

undersökningen.  

Intervjuerna kommer att spelas in och beräknas tidsmässigt hålla på ca 45 min. 

Materialet från intervjuerna kommer vi använda oss av i vår C-uppsats men det 

kommer inte användas i andra sammanhang.  Materialet från intervjuerna 

kommer att förstöras vid avslutande C-uppsats.  

Vem som deltar i vår studie kommer inte att framgå i vår uppsats. Vi kommer 

med andra ord att behandla intervjuerna konfidentiellt och därmed anonymisera 

dig i vår uppsats.  

Om det skulle vara så att du vill ta del av vår C-uppsats så sänder vi gärna dig ett 

exemplar när uppsatsen är färdig.  

Vi hoppas att du vill medverka i vår studie. 

 

Om du har några frågor är det bara att du hör av dig! 

Med Vänliga hälsningar 

Caroline och Theres 

Kontaktuppgifter:  

Caroline: 073-XXXXXXX 

Theres: 073-XXXXXXX 
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Bilaga 2 

Hej! 

Vi heter Caroline Andersson och Theres Gävert och går sista terminen på 

lärarprogrammet vid Örebro Universitet. Vi skriver just nu på vår C-uppsats som 

kommer inrikta sig på pedagogernas och föräldrarnas upplevelser av samverkan 

i form av föräldraråd. 

Din medverkan har stor betydelse för oss då vi vill undersöka pedagogernas 

upplevelser av samverkan i föräldraråd. För att ta reda på vad just dina 

upplevelser är skulle vi vilja genomföra en intervju med dig.  

Din medverkan i studien är naturligtvis frivillig vilket innebär att om du skulle 

tacka ja till att delta kan du när som helst avbryta ditt deltagande i 

undersökningen.  

Intervjuerna kommer att spelas in och beräknas tidsmässigt hålla på ca 45 min. 

Materialet från intervjuerna kommer vi använda oss av i vår C-uppsats men det 

kommer inte användas i andra sammanhang.  Materialet från intervjuerna 

kommer att förstöras vid avslutande C-uppsats.  

Vem som deltar i vår studie kommer inte att framgå i vår uppsats. Vi kommer 

med andra ord att behandla intervjuerna konfidentiellt och därmed anonymisera 

dig i vår uppsats.  

Om det skulle vara så att du vill ta del av vår C-uppsats så sänder vi gärna dig ett 

exemplar när uppsatsen är färdig.  

Vi hoppas att du vill medverka i vår studie. 

 

Om du har några frågor är det bara att du hör av dig! 

Med Vänliga hälsningar 

Caroline och Theres 

Kontaktuppgifter:  

Caroline: 073-XXXXXXX 

Theres: 073-XXXXXXX 
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Bilaga 3 

Intervjuguide - Föräldrar 

1. Bakgrund 

Hur blev du representant i föräldrarådet? 

Vad var det som gjorde att du ville vara med i föräldrarådet? 

2. Upplevelser av föräldraråd 

Vad har du för upplevelser av föräldraråd? 

Hur upplever du din möjlighet att vara med och påverka verksamheten?  

Vad är det för frågor som behandlas under ett föräldraråd? 

Hur involveras övriga föräldrar som inte medverkar i föräldrarådet? 

3. Svårigheter och möjligheter 

Vad finns det för fördelar med föräldraråd upplever du? 

Finns det några nackdelar med föräldraråd? 

Upplever du att det uppstår några svårigheter med föräldraråd? Vad i sådana fall? 

4. Pedagoger och verksamheten 

Hur upplever du att samarbetet mellan pedagogerna och föräldrarna fungerar i föräldrarådet? 
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Bilaga 4 

Intervjuguide - Pedagoger 

1. Bakgrund 

Vilka medverkar i föräldrarådet? Hur utses representanter?  

Hur representeras ni pedagoger i föräldrarådet? 

2. Upplevelser av föräldraråd 

Vad har du för upplevelser av föräldraråd? 

Vad är det för frågor som behandlas under ett föräldraråd? 

3. Svårigheter och möjligheter 

Vad finns det för fördelar med föräldraråd upplever du? 

Finns det några nackdelar med föräldraråd? 

Upplever du att det uppstår några svårigheter med föräldraråd? Vad i sådana fall? 

4. Föräldrar och verksamheten 

Vad bidrar föräldrarådet med till verksamheten? 

I vilken utsträckning får föräldrarna vara med och påverka verksamheten? 

Vad får de vara med och påverka om? 

Hur gör ni för att tillmötesgå föräldrarnas önskemål och åsikter? 

Hur involveras övriga föräldrar som inte medverkar i föräldrarådet? 

 

 

 

 

 

 


