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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers mening om föräldrainflytande i förskolan. För 

att besvara detta har vi utfört individuella kvalitativa intervjuer med fem pedagoger från två 

olika förskolor. I samband med analys av intervjustudierna har olika meningskategorier 

arbetats fram, i form av Inflytandesyn, Inflytandeerbjudanden, Dilemman samt 

Gränsdragning och sedan analyseras med hjälp av Lars Erikson (2008a) principer 

isärhållandets princip och partnerskapsprincipen. Vi arbetade även fram ett komplement till 

principerna, situationsbunden utgångspunkt, för att ge en mer nyanserad bild av förskolans 

vardag. Vi konstaterar att pedagogerna lägger olika mening i föräldrainflytande och att de 

talar om det utifrån många olika faktorer. Vi uppfattar även att Lpfö 98/2010 drar 

föräldrainflytande långt, vilket kan vara svårt att uppnå i den vardagliga verksamheten. 

Nyckelord: föräldrainflytande, föräldrasamverkan, mening, gränsdragningar, isärhållandets 

princip, partnerskapsprincipen och situationsbundna utgångspunkten, pedagoger, förskola.  
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1. Inledning 

Föräldrainflytande i förskolan har under de senast åren ökat på både lokal, nationell och 

Europeisk nivå. Där framförs vikten av föräldrarnas deltagande, inflytande och medansvar, 

som framkom i en granskning av policydokument riktade mot olika samhällsfaktorer, 

däribland förskolan och skolan (Tallberg Broman 2009). I den reviderade läroplanen för 

förskolan Lpfö 98/2010 framgår det att föräldrarna ska få möjlighet att påverka verksamheten. 

Arbetslaget har även ansvar över att ta tillvara på föräldrarnas åsikter och synpunkter 

angående planeringen och genomförandet av verksamheten. Förskollärarna har som uppgift 

att ”ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över 

hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen” (Lpfö 98/2010, s 13). I Prop. 

2009/10:165 (förslag till den nya skollagen) motiveras detta med att barn ska ha inflytande, 

det är barnen som är de riktiga brukarna. Föräldrarna är barnens ställföreträdare och det är 

föräldrarnas övergripande ansvar att fostra och utveckla barnen. Därför belyser Prop. 

2009/10:165 att det är självklart att föräldrarna ska få möjlighet till insyn och inflytande i 

förskolan. Samtidigt är det fortfarande barnen som ska ha det starkare inflytandet, de ska ha 

inflytande medan föräldrarna ska ha möjlighet till inflytande.  

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

verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en 

förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (Lpfö 98/2010, s 13). 

Tallberg Broman (2009) har i sin genomgång av policydokument kommit fram till två större 

argument för att kraven på föräldrainflytande i förskolan lyfts fram så starkt som det gör. Det 

första argumentet hon fann var ökad demokratisering och det andra argumentet var en 

förbättring av barnens och elevernas villkor för lärande. Även Sandberg och Vuorinen (2007) 

anser att ett övergripande argument för föräldrasamverkan är att det ska främja barnens 

lärande, utveckling och trivsel. I denna studie undersöker vi pedagogernas mening med 

föräldrainflytande i termer av vilken möjlighet de ger, och anser att de bör ge, föräldrar att 

påverka deras barns vardag i förskolan, både över endast det enskilda barnet och över 

verksamheten som påverkar deras barn. Erikson (2008a) har studerat föräldrasamarbetet 

mellan pedagoger och föräldrar och anser att det går att se fyra olika relationer mellan dem. 

Han har arbetet fram fyra olika principer för skolan, varav två är relevanta för vår studie, 

partnerskapsprincipen och isärhållandets princip. Partnerskapsprincipen och isärhållandets 

princip anser vi handla om vilka gränser pedagogerna och föräldrarna sätter på deras relation.  

Partnerskapsprincipen vill skapa en nära relation mellan förälder och pedagog där de har ett 
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nära samarbete för att skapa det bästa för barnen. Isärhållandets princip handlar om att 

föräldrar och pedagoger ska arbeta för barnens bästa men på olika sätt och med skilda 

uppgifter. I denna studie använder vi principerna för att analysera resultatet. Vi har även 

arbetat fram ett komplement till principerna, situationsbunden utgångspunkt, som vi kommer 

argumentera för i kapitel 6.2 situationsbunden utgångspunkt. 

Samarbetet mellan barnomsorgen och föräldrarna är enligt Ingegerd Tallberg Broman (1998) 

ett av de mer problematiska områdena i förskolan. Tallberg Broman (2009) har i en 

enkätstudie med pedagoger i skola och förskola funnit att många pedagoger upplever ökade 

krav i samband med föräldrars, barns och elevers ökade inflytande. I studien framgick det 

även att jämfört med andra områden som togs upp i enkäten anser sig pedagoger har lägre 

kompetens att hantera detta. Det framkom även att många pedagoger uppfattade föräldrarnas 

inflytande som en låg prioritet av både pedagoger och föräldrar. Tallberg Broman (2009) 

konstaterade därför att den betoning policydokumenten lägger på föräldrarnas inflytande inte 

motsvarade pedagogernas syn på frågan. Sven Persson och Ingegerd Tallberg Broman (2002) 

har gjort en intervjustudie med lärare, i deras analys såg de att många lärare anser att 

vårdnadshavarna och pedagogerna har fått ett ökat ansvar gentemot varandra. Många lärare 

anser enligt studien att gränsdragningen mellan vem som ansvarar för vad uppfattas som 

problematiskt, ett ökat föräldradeltagande blir en utmaning för det professionella ansvaret. 

Ingegerd Tallberg Broman (2013) menar att de förändrade villkoren inom det svenska 

skolsystemet har bidragit till att de tidigare praktikerna och gränsdragningarna utmanas.  

Vårt intresse för föräldrars inflytande i förskolan väcktes under hösten 2013 i samband med 

en gruppintervju med tre pedagoger som låg till grund för en utvärderingsrapport. Intervjun 

handlade om hämtning och lämning i förskolan och i slutet av intervjun tog pedagogerna 

själva upp föräldrars inflytande i förskolan och började diskutera kring detta. Det var något 

som de ansåg hade blivit mer aktuellt under senare år. Enligt Lars Erikson (2008b) saknas det 

studier om samverkan mellan skola och föräldrar, men framförallt lärarnas beskrivningar av 

hur de arbetar med föräldrasamverkan. ”Idag saknas i hög grad svenska studier som tar ett 

vidare grepp kring frågor som rör samverkan mellan lärare och föräldrar. Framförallt saknas 

undersökningar om hur lärare själva beskriver den kontakt och den samverkan de har med 

föräldrar” (Erikson 2008b, s 102). Anette Sandberg och Tuula Vuorinen (2007) menar att det 

finns studier och diskussioner angående föräldrasamverkan i förskolan, men att detta inte varit 

lika framträdande som för skolan. Detta är något som även vi uppmärksammat i vårt sökande 
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efter tidigare forskning. Vi vill därför i denna studie bidra med pedagogernas mening om 

föräldrars inflytande i förskolan. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Som tidigare nämnts har kraven på föräldrars inflytande i förskolan stärkts och förs fram som 

en viktig del i Lpfö 98/2010. Föräldrarna ska kunna påverka sitt barns vardag på förskolan. Vi 

är därför intresserade av att få fram pedagogernas perspektiv på detta. Syftet med denna studie 

blir därför att undersöka de intervjuade pedagogernas mening om föräldrarnas inflytande i 

förskolan.  

 Vilken mening tilldelar pedagogerna föräldrars inflytande i förskolan? 

1.3 Begreppsanvändning och fortsatt disposition 

Vi kommer här göra en kort beskrivning av begreppen inflytande och mening och hur de 

kommer användas i vår studie för att sedan övergå till en vidare disposition för arbetet.  

Det vi undersöker i den här studien är pedagogernas mening med föräldrainflytande, det är 

därför viktigt att veta hur vi kommer använda begreppen mening och inflytande i vår studie. 

Med inflytande har vi valt att utgå från Lpfö 98/2010;s syn på inflytande, vilket är att de 

jämställer inflytande med påverkan. Vi kommer därför även vi använda begreppet inflytande 

som påverkan.  

Johan Öhman (2008) har undersökt meningsskapande utifrån John Deweys transaktionella 

perspektiv på inflytande och även Ludwig Wittgensteins genomlevnadsperspektiv på 

språkanvändning. Han konstaterar att det är i relationen mellan individen och miljön som 

mening skapas. När han nämner miljön menar han både sociala, kulturella och fysiska miljön. 

Detta är något som även stöds av Leif Östman (1995) som anser att det inte kan finnas en 

sann mening utanför mänskligheten, utan ”mening skapas alltid i sociala sammanhang och 

genom sociala handlingar” (Östman 1995, s 72). 

I följande stycke görs en kort sammanfattning av den fortsatta dispositionen. 

I kapitel 2 presenteras framväxten av föräldrainflytande under det senaste seklet samt 

relevanta delar av vad tidigare forskning lyfts fram angående föräldrainflytande. Vi nämner 

även två tidigare intervjustudier med pedagoger och föräldrar av andra författare angående 
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föräldrainflytande. 

I kapitel 3 beskrivs hur studien har växt fram genom metoden, urval, genomförandet, 

bearbetning av analys och etiska aspekter. 

I kapitel 4 kommer en presentation av pedagogers mening om föräldrainflytande utifrån fyra 

kategorier, inflytandesyn, inflytandeerbjudande, dilemma och gränsdragning. 

I kapitel 5 göra en analys av resultatet med hjälp av Eriksons (2008a) isärhållandets princip 

och partnerskapsprincipen. 

I kapitel 6 diskuterar vi resultatet och analysen utifrån tidigare forskning och Lpfö 98/2010. 
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2. Litteraturgenomgång samt tidigare forskning 

I detta kapitel lyfter vi fram tidigare forskning som vi anser vara relevant för vår studie. Vi 

börjar med en kort historisk tillbakablick på hur föräldrainflytandet växte fram i förskolan för 

att sedan använda Gunilla Halldéns (2007) beskrivning av begreppet Intermediate domain för 

att ge en bild av hur det går att tänka på relationen mellan det privata och det offentliga. 

Slutligen kommer vi beskriva tidigare intervjustudier som undersökt föräldrainflytande i 

förskola och skola. När vi sökte efter tidigare forskning kring föräldrainflytande i förskolan 

upptäckte vi att det var ett ämne som det inte fanns så många studier om. Det vi framförallt 

fann var samarbete mellan pedagog och föräldrar kring specifika skolämnen som syftade till 

att hjälpa barnens kunskaper, något som inte är relevant för vår studie. Det vi var ute efter var 

pedagogers mening med tilldelningen av föräldrars inflytande, vilket innebar att vi istället fick 

välja liknande studier och tidigare forskning som vi ansåg låg närmast det vi ville få fram. För 

att närma oss forskning runt föräldrainflytande sökte vi på bland annat Divaportal, Eric och 

Libris. Som sökord använde vi ord som preschool, parents, influence, democracy, föräld*, 

samverkan, inflyt* och förskola. För att hitta mer relevant forskning har vi även sökt vidare på 

referenslistor från relevanta texter.  

2.1 Genomgång av föräldrainflytandet under det senaste seklet 

I den här delen kommer vi göra en kort historisk tillbakablick på hur synen på relationen 

mellan hem och förskola förändrats från tidigt 1900-tal till idag. Vi anser att detta är relevant 

då det ger en blid av hur relationen mellan pedagoger och föräldrar sätt ut och till viss del 

varför det ser ut som det gör idag. Eftersom föräldrarna under tidigt 1900-tal inte hade 

inflytande över förskolan har vi valt att visa på hur relationen mellan de olika parterna sett ut 

för att sedan övergå mer till föräldrainflytande. Detta eftersom det ligger närmast 

föräldrainflytande. 

Förhållandet mellan barnomsorgen och föräldrarna har under 1900-talet genomgått stora 

förändringar (Tallberg Broman 1995). Ingegerd Tallberg Broman (1995) har lyft fram tre 

inriktningar på hur fördelningen av barnen mellan pedagoger och föräldrar varit under 1900-

talet. Det första perspektivet författaren för fram är föräldrarnas rätt till sina barn. Från 1900-

1930 ansåg pedagogerna att föräldrarna behövde undervisas för att kunna ta rätt ansvar för 

sina barn. Den svenska barnomsorgen lade stor vikt vid föräldrafostran genom barnen och 

genom mötesverksamhet med föräldrarna, främst mammorna. Mötena var främst till för 
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undervisning av föräldrar samt att ge information. Det andra perspektivet Tallberg Broman 

(1995) tar upp är barnens individualisering och barnomsorgen som en kompensatorisk 

verksamhet. Pedagogerna var under 1940-1960 – talet fortfarande kritiska mot föräldrarna och 

hemmet som en tillräcklig miljö för barnen, men under denna tid blev förskolan som 

kompensation för hemmet viktigare. Barnomsorgen skulle inte längre undervisa hemmet utan 

barnomsorgen och hemmet hade olika uppgifter. Som följd hade förskolan och hemmet inte 

mycket kontakt med varandra. Det tredje och sista perspektivet som Tallberg Broman (1995) 

för fram är att barnen mer ses i sitt sociala sammanhang. Kontakten mellan föräldrar och 

professionella ökade under 1960-1970-talet och betoningen på kontakt, samspel och 

samverkan blev viktigare. De professionella ansågs inte längre ha monopol på kunskapen om 

barnuppfostran och därigenom blev samspel med föräldrarna viktigt (Tallberg Broman 1995). 

I policydokument från 1977 beskrevs samverkan med föräldrarna som en nödvändighet. I de 

sammanhanget betydde samverkan framförallt pedagogernas behov av kunskap om barnets 

livssituation men även samarbete i termer av att pedagogerna har nytta av att föräldrarna 

berättar om barnets behov (Ivarson Jansson 2001). I policydokument 1981 beskrevs 

föräldrarnas roll även mera i riktning mot ett aktivt deltagande i verksamhetens utformning. 

På slutet av 1980-talet implementerades det pedagogiska programmet. Den skapade en 

diskussion om ökat servicetänkande där kunden skulle stå i centrum och brukarinflytandet 

skulle ökas. För förskolan betydde det bland annat att föräldrarna skulle få större möjlighet att 

kunna påverka verksamheten i dess helhet. Föräldrarna skulle kunna vända sig direkt till de 

anställda på förskolan och inte behöva gå genom socialförvaltningen. Ivarson Janson (2001) 

har i sin genomgång av styrdokument för förskolan kommit fram till att under 1990-1995 har 

betoningen på föräldrars engagemang och föräldrars rätt till att påverka verksamheten stärkts. 

I sin enkätundersökning av pedagoger fick hon fram en annan bild av verkligheten, där visade 

det sig att en stor andel av de anställda ansåg att föräldrarna endast borde ha inflytande i vissa 

avseenden. I samband med insyn och inflytande nämner Fanny Jonsdottir och Eva Nyberg 

(2013) vikten av att ge föräldrar insyn i verksamheten för att kunna ha möjlighet att vara med 

och påverka den.  

I läroplanen för förskolan från 1998 (Lpfö 98) framgår det att föräldrar ska få möjlighet att 

påverka verksamheten vilket även framförs i Lpfö 98/2010. I Lpfö 98/2010 har inte mycket 

formulerats om. De största skillnaderna när det gäller relationen mellan hem och förskola i 

Lpfö 98 och Lpfö 98/2010 är omfördelning av ansvar. Förskollärarna har fått mer ansvar i den 
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reviderade läroplanen även om arbetslaget i sin helhet fortfarande ska ta tillvara på föräldrars 

synpunkter i samband med planering och verkställande av verksamheten. 

Det svenska samhället har under de senaste åren enligt Ove Karlsson Vestman (2011) gått mot 

att bli mer marknadsinriktat då det har blivit stärkt fokus på individens valfrihet. Den politiska 

styrningen har gått från att vara regelstyrd till att bli mer mål- och resultatinriktad. Detta är 

något som även syns i styrdokumenten för förskolan där vårdnadshavarna idag ska få 

möjlighet till inflytande (Lpfö 98/2010, Prop. 2009/10:165). Förskolan har gått mot en mer 

gränsöverskridande princip enligt Tallberg Broman (2013). Det förklarar hon med att 

vårdnadshavarna i större grad bjuds in mer aktivt i förskolan, men även att förskolan i större 

grad tar del av barnens tillvaro utanför förskolan. Som en konsekvens anser Tallberg Broman 

(2009) att det har skett en förskjutning från en professionsstyrd förskola till en 

mångfaldsstyrd, flera parter får inflytande över förskolans uppdrag och verksamhet. Tallberg 

Broman (2009) har i sin genomgång av policydokument kommit fram till två större argument 

för att kraven på föräldrainflytande i förskolan lyfts fram så starkt som det gör. Det första 

argumentet hon fann var ökad demokratisering och det andra argumentet var en förbättring av 

barnens och elevernas villkor för lärande. Även Sandberg och Vuorinen (2007) anser att ett 

övergripande argument för föräldrasamverkan är att det ska främja barnens lärande, 

utveckling och trivsel.  

Det ökade kraven på föräldrainflytande i förskolan har lett till ett ökat ansvar för pedagoger 

gentemot vårdnadshavare, men även vårdnadshavare mot pedagoger (Persson & Tallberg 

Broman 2002). Tallberg Broman (2013) beskriver detta som att ”Förhållandet mellan hem och 

skola kan beskrivas som gränsöverskridande i båda riktningarna” (Tallberg Broman 2013, s 

32). Detta bekräftar även Lars Erikson (2004) som framhåller balansen mellan demokratiideal 

och gränsdragningar i samband med olika parters anspråk på att utöva inflytande. Tallberg 

Broman (2009) anser att gränsdragningen har påverkat ansvarsfördelningen mellan hem och 

förskola då föräldrar har fått mer ansvar och delaktighet i förskolan medan förskollärare blir 

mer involverade i barndomen. Vidare menar Tallberg Broman (2009) att föräldrarnas 

deltagande i förskolan utmanar det professionella ansvaret och på så vis blir 

gränsdragningarna mer otydliga. 

Polly Björk-Willén (2013) menar att idag ska förskolan vara ett komplement till hemmet och 

att det ska ske ett nära och förtroendefullt samarbete mellan föräldrar och pedagoger. Vidare 

anser författaren att förskolorna idag bjuder på flera olika arenor för samverkan. Hon 
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beskriver formella möten som föräldramöte och utvecklingssamtal medan möten som sker vid 

hämtningen och lämningen är av en mer informell prägel. Sandberg och Vuorinen (2007) 

framför att mötet i hallen och utvecklingssamtal är de samverkansformer som anses vara mest 

uppskattade av pedagoger och föräldrar. De nämner även introduktionssamtal där föräldrarna 

får chansen att ge information till pedagogen angående sitt barns vanor och intressen. I nästa 

avsnitt kommer vi går in mer på det dagliga mötet i hallen och hur mötet blir mellan individer 

men även det privata och det offentliga.  

2.2 Möte mellan det privata och det offentliga 

I det här avsnittet börjar en kort presentation av hur pedagogers och föräldrars tankar och syn 

på olika saker skiljas. Utifrån vilken mening pedagoger tilldelar föräldrars inflytande i 

förskolan så kan det uppstå problematik sinsemellan om de inte delar samma uppfattningar 

om t.ex. fostran. Sedan presenteras det i form av olika gränser som sätts mellan det privata 

och det offentliga i form av intermediate domain. Detta övergår sedan till institutionell 

asymmetri och avslutas med rätten av tolkningsföreträde.  

Förskolan är en institutionell miljö där det dagligen sker möten mellan förskollärare och 

föräldrar.  Där möts personer med olika referensramar och preferenser, som har olika syn på 

barn och dess fostran.  Mötet mellan föräldrar och pedagoger är även ett möte mellan den 

privata och offentliga sfären (Björk-Willén 2013 & Markström 2006).  Halldén (2007) 

definierar begreppet intermediate domain som ett begrepp som visar på den komplexa 

relationen mellan det privata och det offentliga och hur de professionellas perspektiv och 

lekmannaperspektivet påverkar varandra. Intermediate domain handlar om områden där det 

sker förhandlingar mellan de obetalda arbetarna och de betalda om arbetsfördelningen, i 

förskolans sammanhang blir det föräldrarna och pedagogerna. Det är även ett område där de 

obetalda skapar förutsättningar för de betalda, förskolan är beroende av föräldrarna men 

föräldrarna är också beroende av förskolan. Det offentliga och privata i förskolan ingriper hela 

tiden på varandra (Halldén 2007). Ann-Marie Markström (2006) anser att det i ett samtal alltid 

kommer finnas en asymmetri och i ett samtal mellan en expert och en lekman menar 

författaren att experten oftast dominera. Björk-Willén (2013) beskriver detta som en 

institutionell asymmetri mellan pedagog och förälder.  

Björk-Willén (2013) beskriver mötet i hallen som ett mellanting mellan formellt och 

informellt möte. I hallen sker det dagligen ett överlämnande av barnet och ett utbyte av 
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information, men det är även där relationerna mellan föräldrarna och pedagogerna byggs upp 

(Björk-Willén 2013 & Halldén 2007). För att bra relationer mellan pedagoger och föräldrar 

ska byggas krävs ett engagemang från både pedagogen och föräldern (Björk-Willén 2013). 

Ann-Marie Markström (2007) anser att hallen är en plats för möten men även ett ställe där 

gränser skapas. Hallen fungerar mycket som en transitplats mellan det offentliga och privata, 

det blir därför här som mycket av den förhandling som sker mellan pedagoger och föräldrar 

äger rum. Markström (2007) beskriver det som en aspekt av intermediate domain. Förskolan 

är en verksamhet som är skapad för barn och pedagoger där föräldern snarare blir tillfällig 

besökare, samtidigt blir hallen en del av det privata i det offentliga. Författaren menar att 

varken föräldern eller pedagogen i hallen uppenbart har tolkningsföreträde, vilket ofta leder 

till att hallen blir en plats som det blir viss kamp om tillträde och just tolkningsföreträde. ”Den 

dagliga praktiken i hallen karaktäriseras av samarbete, spänningar och av en blandning av 

hävdande och underkastelse” (Markström 2007, s 117). 

2.3 Intervjustudier med förskollärare 

I detta stycke kommer två intervjustudier om föräldrars inflytande i förskola och skola 

presenteras. Anledningen till att dessa valdes var för att ge en uppfattning om den forskning 

som har gjorts inom detta område. Intervjustudierna är de som ligger närmast det vi vill 

undersöka i vår studie, då det inte finns någon intervjustudie angående pedagogers mening 

med tilldelningen av föräldrars inflytande. Intervjustudien från Brasilien valdes trots att det 

troligtvis ser olika ut i Sveriges förskolor jämfört med Brasiliens förskolor, anledningen till 

det är för att det som den studien visar är något som fortfarande kan ses i Svenska förskolor. 

Intervjustudien av Persson och Tallberg Broman (2002) valdes på grund av att vi kunde se 

likheter och skillnader mellan deras och vår studie. Vi har dock inte högresurs och lågresurs 

områden utan vi har en månkulturellförskola istället . 

Eliana Bhering (2002) har gjort en strukturerad intervjustudie i Brasilien med förskollärare, 

grundskollärare upp till och med fjärde klass och föräldrar från fjärde klass. Bherings (2002) 

resultat visade på att föräldrarna och pedagogerna i studien upplevde att de hade samma mål 

men olika uppgifter. Både pedagogerna och föräldrarna verkade motvilliga till att göra det de 

ansåg var den andres uppgift. Bhering (2002) anger även pedagogernas bristande kunskap om 

vikten av ett nära samarbete med föräldrarna som en faktor till att föräldrarna inte söker mer 

kontakt med pedagogerna. Den bristande kunskapen skapar även en misstänksamhet mot ökat 

föräldradeltagande. Bhering (2002) menar vidare att vissa pedagoger ansåg det svårt att arbeta 
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med föräldrar eftersom de ansåg att föräldrarna inte förstod skolans ståndpunkt, deras mål och 

politik. Ytterligare en orsak författaren identifierar är pedagogernas brist på tid som hon anser 

förhindrar pedagogerna från att skapa aktiviteter som skulle kunna involvera föräldrar mer.  

Persson och Tallberg Broman (2002) har gjort en intervjustudie i Sverige med förskollärare 

och grundskollärare. I den studien konstaterade författarna att många pedagoger, framförallt i 

högresursområdena, känner att de har svårt att hävda de värden och innehåll som pedagogerna 

anser vara centrala i yrkeskulturen. Persson och Tallberg Broman (2002) menar att många 

föräldrar har helt andra förväntningar på verksamheten än pedagogerna. Med förväntningar 

kan det exempelvis vara synen på pedagogernas arbete från föräldrarnas sida, där föräldrarna 

menar att pedagogerna endast ska ha hand om omsorgen av barnen medan pedagogerna även 

anser att de ska se till utveckling och lärande av barnen. Pedagogerna menar att många 

föräldrar i högresursområden gör förskolan till sitt eget livsprojekt. I lågresursområdena fick 

Persson och Tallberg Broman (2002) ett annat resultat. Pedagogerna där ansåg att föräldrarnas 

krav på verksamheten var ringa eller inte fanns angående föräldraaktivitet. Pedagogerna i 

lågresursområden efterfrågade därför mer av detta från föräldrarnas sida. 

2.4 Sammanfattning och vidare problematisering 

Relationen mellan pedagoger och föräldrar har genomgått stora förändringar från tidigt 1900-

tal till idag. Relationen har gått från att pedagoger skulle undervisa föräldrarna, till att 

pedagoger och föräldrar inte hade mycket kontakt alls, för att långsamt erbjudas starkare 

rättigheter att vara med och ha inflytande över förskolan. Idag är det pedagogers ansvar att se 

till att föräldern kan vara med och ha inflytande i den dagliga verksamheten i förskolan. De 

argument som används i policydokument för det stärkta inflytandet i förskolan enligt Talberg 

Broman (2009) är ökad demokratisering och förbättring av barnens villkor och lärande. 

De ökade kraven på föräldrainflytande har skapat mer krav på pedagoger men även på 

föräldrar enligt Persson och Tallberg Broman (2002). Förhållandet mellan hemmet och 

förskolan har blivit gränsöverskridande i båda riktningarna. Halldén (2007) använder 

begreppet Intermediate domain för att beskriva förhållandet mellan det privata och det 

offentliga. Markström (2007) diskuterar just hallen som en plats där intermediate domain blir 

tydlig. Hallen är det ställe i förskolan som blir en transitplats mellan det privata och det 

offentliga, det är där möten sker men även där gränser sätts. 
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I tidigare intervjustudier har Behring (2002) kommit fram till att pedagoger och föräldrar har 

samma mål men olika uppgifter och att en orsak till att föräldrar inte söker kontakt med 

pedagogerna kan vara för att pedagoger inte arbetar nära föräldrarna för att skapa relation med 

dem. Vidare har Behring (2002) kommit fram till att pedagoger ansåg att det var svårt att 

arbeta med föräldrar då de ansågs sakna kunskap om skolans ståndpunkt, mål och politik. 

Även tidsbrist är en faktor som Behring (2002) tar upp som förhindrar pedagogerna från att 

involvera föräldrarna mer.    

Person och Tallberg Broman (2002) kommer fram till att många pedagoger i framförallt 

högresurs områden anser att föräldrarna har andra förväntningar på förskolan än vad de själva 

har. I lågresursområdena fick författarna ett annat resultat, där ansåg pedagogerna att 

föräldrarnas krav på verksamheten inte existerade eller var väldigt få. Pedagogerna i detta 

område efterfrågade mer föräldraaktiviteter.  

I diskussionen görs en vidare jämförelse mellan den tidigare forskningen och vår studie. Vi 

diskuterar framförallt vår studie utifrån Behrings (2002) samt Persson och Tallberg Bromans 

(2002) intervjustudier och även utifrån begreppet Intermediate domain och asymmetrin 

mellan pedagoger och föräldrar. Som vi ser i tidigare forskning så saknas det både nationella 

och internationella intervjustudier angående pedagogers mening med tilldelningen av 

föräldrars inflytande. Det vi hoppas kunna bidra med i denna studie är ökad och nya 

kunskaper om vilken mening pedagoger tilldelar föräldrar inflytande i förskolan.  
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

För att få svar på vår frågeställning så kommer vi använda en kvalitativforskningsmetod då vi 

vill komma åt pedagogers syn, tankar och åsikter angående föräldrars inflytande i förskolan. 

Robert K. Yin (2013) anser att ett kännetecken för kvalitativ forskning är när människornas 

(som ingår i studien) åsikter samt synsätt återges av forskaren. 

Denna studie grundar sig på intervjustudier med pedagoger angående vilken mening de 

tilldelar föräldrarna inflytande i förskolan. Metoden ansågs vara den mest lämpade för att 

besvara vår frågeställning då det är pedagogers tankar, syn och åsikter som undersöks 

angående vilken mening pedagoger tilldelar föräldrars inflytande i förskolan. Yin (2013) 

behandlar två typer av intervjuer, den strukturerade och den kvalitativa intervjun. Han liknar 

den strukturerade intervjun med ett frågeformulär där det endast finns några alternativ att 

svara på, medan den kvalitativa intervjun innebär att man som forskare utgår från den 

intervjuade personens svar när man ställer frågor. Det innebär att alla intervjuer kan se olika 

ut beroende på vilka svar man får. Steinar Kvale (1997) beskriver Fokusering som en typ av 

kvalitativ forskningsintervju som har fokus på teman i den intervjuade personens livsvärld. 

Författaren menar att intervjumetoden utgår från frågor som är fokuserade, med det anser 

Kvale (1997) att intervjun varken är helt ostrukturerad eller strängt strukturerad med 

standardiserade frågor. Vi valde i denna studie att använda en kvalitativ intervju med 

fokusering på teman, detta val gjordes för att förstå vilken syn på föräldrars inflytande just 

den intervjuade personen hade. Vi ansåg därför det vara aktuellt att utgå från denna 

intervjuform eftersom pedagogerna i och med det fick berätta fritt utifrån större bredare frågor 

som sedan utvecklades med andra frågor utifrån den intervjuade pedagogens svar.  

3.2 Urval av förskolor 

De kvalitativa intervjuerna har genomförts tillsammans med fem pedagoger från två olika 

kommunala förskolor i olika delar av en medelstor stad. Begreppet pedagoger används för de 

intervjuade personerna då två är utbildade förskollärare, två är barnskötare samt en utbildad 

grundskollärare med tilläggskurser i pedagogik mot förskolan. Under hösten 2013 utförde vi 

en gruppintervju med tre av pedagogerna med syfte att skriva en utvärderingsrapport 

angående föräldrars syn på hämtning och lämning i förskolan i förhållande till Lpfö 98/2010. 
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Under denna intervju förde en av pedagogerna fram föräldrars inflytande i förskolans 

verksamhet. Det var detta som väckte vårt intresse för föräldrars inflytande i förskolan och i 

valet av förskolor till denna studie var vi intresserade av att komma tillbaka till de 

pedagogerna. Två av de tre pedagogerna som varit med i intervjun 2013 deltog även i denna 

studie. Valet av den andra förskolan var främst på grund av förskolans geografiska område, då 

vi ville ha förskolor från två olika stadsdelar. Den första förskolan är en mångkulturell 

förskola vilket även bekräftas av pedagogerna i intervjuerna. Vi valde även avdelning på 

förskolorna utifrån åldern på barnen då vi ville intervjua pedagoger som arbetade med samma 

åldersgrupp. Båda avdelningarna är småbarnsavdelningar med barn upp till tre år. För att 

underlätta för läsaren så benämns ena förskolan som Kastanjen och den andra Linden. På 

Förskolan Kastanjen arbetar Karin, Kerstin och Klara medan på förskolan Linden arbetar Linn 

och Lotta. Pedagogerna på respektive förskola är fingerade och har namngetts utifrån 

förskolans fingerande namn, anledningen till detta är för att det ska underlätta för läsaren att 

enklare kunna skilja på pedagoger och förskola.  

3.3 Genomförande 

Inför studien besökte vi förskolan Linden, den förskolan vi genomfört en intervju med under 

hösten 2013 och frågade pedagogerna om de kunde tänka sig att delta i intervjuer även för 

denna studie. Innan de blev tillfrågade så fick de information om vad intervjun skulle 

användas till och vad den skulle handla om. Två veckor senare delades informationsbrev ut 

(se bilaga 1) och datum och tid bestämdes angående när intervjuerna skulle genomföras.  Den 

första kontakten med förskolan Kastanjen utfördes via ett telefonsamtal där pedagogerna 

tillfrågades om de kunde vara med i en intervju. I det samtalet bestämdes även tid och dag för 

när informationsbrevet kunde lämnas ut samt för att ge kort information angående vad ämnet 

handlade om och vad intervjun skulle användas till. I det planerade mötet lämnade 

informationsbreven ut samt en ny tid bestämdes för intervjuer med pedagogerna. Även 

rektorn på respektive förskola fick information om studiens syfte och vilket ämne det berörde 

samt vad studien skulle användas till för att sedan ge samtycke om att intervjuerna med 

pedagogerna skulle få användas i studien.  

Innan intervjuerna startade fick pedagogerna frågan om de tillät ljudinspelning för att det 

skulle underlätta för vidare bearbetning av empiri. Pål Repstad (2007) anser att fördelen med 

att använda ljudinspelning är att man som intervjuare kan fokusera mer på vad den 

intervjuade personen säger. Det underlättar för att fånga upp nya frågor gällande det som sägs 
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i intervjun. Ljudupptagningen bestod av inspelningsprogram från mobiltelefonerna som 

testades innan för att se hur långt ifrån de som medverkade i intervjuerna kunde sitta men 

fortfarande höras. Intervjufrågorna formulerades och testades i en första intervju, därefter 

formulerades ytterligare frågor som tillkom i de övriga intervjuerna. Intervjuerna utfördes på 

respektive förskola i ett rum som pedagogerna själva fick välja. Repstad (2007) lyfter fram 

platsens betydelse för resultatet av intervjun, han menar att intervjun bör utspela sig i ett 

ostört rum. Vidare anser författaren att platsen bör vara ett ställe som respondenten kan känna 

sig hemma, exempel på det nämner han som förslag arbetsplatsen. Detta ligger till grund för 

tillvägagångssättet där pedagogen själv får välja en miljö som de känner sig trygga med på 

förskolan. Efter avslutad intervju transkriberades ljudinspelningen, sedan kodades materialet 

utifrån utvalda kategorier som arbetats fram utifrån intervjun, angående vilken mening 

pedagogerna tilldelar föräldrar inflytande i förskolan. 

Med utgångspunkt i de utvalda kategorierna har materialet kodats för att sedan struktureras 

och omformulerats. I studien har transkriberingen ändrats om till skriftspråk för att underlätta 

för läsaren, samt att de relevanta delarna har valts ut, vilket orsakar att i vissa fall kan delar 

plockats bort för att lyfta fram det mest relevanta i intervjuerna. Detta val har gjorts för att 

läsaren ska få en klarare bild över hur pedagogerna ser på föräldrarnas inflytande. Däremot 

har inga ord lagts till för att citaten ska vara så likt pedagogernas egna svar och på så sätt 

undviks risken att ändra innebörden. Vidare jämfördes svaren från pedagogerna med svaren 

från de andra pedagogerna samt med tidigare forskning, för att se likheter och skillnader.  För 

att utföra detta så arbetades några meningskategorier fram ur empirin, från intervjuerna med 

pedagogerna. 

I studien används olika tecken för att förklara vad intervjupersonen pratar om, detta kan 

skrivas som exempelvis [föräldrarna] eller [4 s]. [4 s] innebär att pedagogen gör en paus i 4 

sekunder, medan [föräldrarna] är ett tecken som underlättar för läsaren att förstå hur 

pedagogerna talar kring ämnet som exempelvis om de inte benämner ”föräldrarna” utan 

istället använder ”de”. Ett annat tecken som syns i studien är text skrivet med fet text t.ex. ni, 

vilket innebär att den intervjuade pedagogen betonar ordet när hon pratar. Om det står […] så 

innebär det att det är något som har sagts mellan två citat som anses vara mindre relevant och 

därför blivit borttaget. 

Ulrika Wigg (2009) framhåller forskaren som medskapare till de berättelser som bildas i 

intervjuerna. ”Berättelserna är inte intervjupersonens rakt av, utan snarare forskarens 
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berättelser om intervjupersonens berättelser” (Wigg 2009, s 203). Vidare anser författaren att 

det är forskaren som har tolkningsföreträde för vad som väljs ut i det slutgiltiga resultatet. När 

Wigg (2009) pekar ut detta talar hon om att analysera livsberättelser, men vi anser det vara 

relevant även i vår studie.  

3.4 Bearbetning av analys 

För skapande av mening anser Kvale (1997) att den vanligaste intervjuanalysen är 

användningen av ad hoc med de olika angreppssätten. Det finns en metod för hur ad hoc ska 

användas, däremot finns det råd på ett tillvägagångssätt med 13 olika punkter som forskaren 

kan utgå från utan någon bestämd ordning (Kvale 1997). De tretton tillvägagångssätten är 

något som har arbetats fram av Matthew B. Miles, A. Michael Huberman och Jonny Saldaña 

och kan användas som riktmärken (Kvale 1997). Här skrivs Miles m.fl. (2014) 13 

tillvägagångssätt 1) upptäcka mönster och teman, 2) se rimligheter, 3) gruppera, 4) göra 

metaforer, 5) räkna, 6) göra kontraster och gemförelser, 7) dela upp variabler 8) inordna 

detaljer i det generella, 9) faktorisera, 10) se relationen mellan variabler, 11) hitta 

mellanliggande variabler, 12) bygga en logisk kedja av bevis och 13) göra 

begreppsmässiga/teoretiska sammanhang (Egenöversättning av begreppen från Miles m.fl. 

2014, s. 277) I den här studien har följande av dem använts, först och främst har teman 

jämförts mellan intervjuerna. I och med detta har flera av deras punkter tagits upp, då 

intervjuerna har jämförts, ställts emot varandra samt funnit likheter mellan dem. För att sedan 

gå vidare med materialet krävs det att forskaren ser det mer utstickande i intervjuerna, de mer 

specifika delarna som tas upp i intervjuerna. Sedan krävs det att analytikern arbetar fram 

variabler för att jämföra relationen mellan dessa samt se mellanliggande variabler. Sista delen 

av proceduren som har genomförts är att skapa en sammanlänkande kedja där hela arbetet 

bygger på bevis och argument som grundar sig på ett begreppsligt, teoretiskt sammanhang 

angående vad det är som vi har kommit fram till.  

Efter att vi bearbetat vår empiri utifrån ad hoc använde vi oss av Eriksons (2008a) principer 

för att analysera vår empiri. Eriksons (2008a) har arbetat fram fyra olika principer som visar 

på olika innebörder av relationen mellan hem och skola och även föräldrar och lärare. Han 

menar att relationen kan uppfattas på fyra olika sätt och få fyra olika innebörder. Hans 

principer är isärhållandets princip, partnerskapsprincipen, brukarinflytandeprincipen och 

valfrihetsprincipen. Hans principer är riktade mot skolan men vi anser att den trots detta 

fortfarande är relevant för förskolan. I nästa stycke kommer en kort beskrivning av 



Beatrice Johansson & Elina Ekman 

16 

 

principerna. 

Isärhållandets princip utgår enligt Erikson (2008a) från olika skillnader mellan föräldrar och 

lärare. Han har delat upp dessa skillnader i fyra olika komponenter, konstitutiva skillnader, 

integritet, jämlikhet och lärarprofession. Med konstitutiva skillnader menar han att både lärare 

och föräldrar vill barnets bästa, men på olika sätt. Pedagoger har som uppgift att se till alla 

barn i klassen och att sörja för deras intellektuella utveckling. Pedagogerna ska även värdera 

barnens kunskaper utifrån en standard. För föräldern är det egna barnet det viktigaste och 

föräldern ser till hela barnets utveckling och inte bara det intellektuella. Erikson (2008a) 

menar att det kommer bli konflikter mellan pedagoger och föräldrar men att den konstitutiva 

skillnaderna  kan vara bra. Denna komponent skiljer sig en del mellan skola och förskola då 

förskollärare inte bara ska se till barnens intellektuella utveckling utan omsorg och andra delar 

är lika viktiga. Vi anser ändå att det är en viktig del och kommer att användas i vår analys men 

skillnaderna kommer inte koncentreras på den intellektuella delen av komponenten. Den 

andra komponenten integritet handlar om att barnen vill separera skolan och hemmet och 

skapa ett privat rum för sig själv. Jämlikhetskomponenten beskriver Erikson (2008a) som att 

det inom isärhållandets princip handlar om en kritik mot en ökad föräldrasamverkan eftersom 

detta kan leda till ett gynnande av resursstarka föräldrar vilken försvagar jämlikheten. Den 

sista komponenten i isärhållandets princip handlar om lärarprofessionen, där pedagogerna 

upplever sig vara experter i förhållandet mellan pedagoger och föräldrar. 

Partnerskapsprincipen handlar om att ge barnen bästa förutsättningarna för att uppnå goda 

skolprestationer genom att samarbeta som partners. I början var tanken med detta att det 

förväntas leda till ett jämlikare och rättvisare samhälle då alla barn får goda chanser att uppnå 

kraven i skolan. Den tanken har senare tagits över av en mer effektivitetsbaserad 

partnerskapsidé där målet fortfarande är att skapa de bästa förutsättningar för barnet att lära 

sig. Enligt denna tanke involveras föräldrarna mer i aktiviteter, det blev även mer fokus på 

individens lärande. Partnerskapsprincipen vill ha en tätare förbindelse mellan hem och skola. 

Idén med brukarinflytandeprincipen menar Erikson (2008a) är att ge föräldrarna som ett 

kollektiv utvidgat lokalt inflytande över verksamheten på skolan. Här blir deltagardemokrati i 

olika organ, som Erikson (2008a) kallar brukarstyren, den centrala komponenten. 

Valfrihetsprincipen handlar om föräldrars rätt att välja skola. Vi kommer inte att använda 

varken brukarinflytandeprincipen eller valfrihetsprincipen i vår analys då ingen pedagogerna i 

intervjuerna knappt nämnde organ för deltagardemokrati och inte nämnde val av förskola alls. 
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3.5 Etiska utgångspunkter 

Förskolorna kontaktades i förväg och fick information angående vad intervjuerna skulle 

användas till samt att det skulle beröra föräldrainflytande i någon form, vid den första 

kontakten med ena förskolan var syfte och frågeställning fortfarande inte färdigformulerat. 

Efter några veckor delades informationsbrev ut där det informerades om rättigheter för den 

intervjuade personen, om konfidentialitet och kortfattat angående intervjuns innehåll. 

Vetenskapsrådet (2011) skriver om informationskrav och krav på samtycke där tas det upp 

rättigheter som den intervjuade personen har i samband med intervjun. Det handlar bland 

annat om att ge information till den intervjuade personen angående vad studien kommer 

användas till samt att de har rätt att avbryta intervjun när de vill även om de har gett sitt 

samtycke till att delta. Detta är även något som Annica Löfdahl (2014) framför i samband 

med hur man som forskare ska behandla den intervjuade personen för att visa på vilka 

rättigheter de har. I vårt fall fick de intervjuade pedagogerna information om vad studien 

skulle handla om och vad den skulle användas till, vi nämnde även deras konfidentialitet samt 

att de hade rätten att avbryta när de ville, även under intervjun. 

De intervjuade pedagogernas namn samt förskolan de arbetar på har ändrats på grund av deras 

konfidentialitet, för att utomstående inte ska kunna känna igen personen. Anledningen till att 

anonymitet inte används är för att detta är väldigt svårt att garantera då exempelvis deras 

kollegor på förskolan kan känna igen vem det är som har sagt vad.  
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4. Pedagogers mening om föräldrainflytande 

I följande kapitel kommer vi presentera relevanta delar ur pedagogernas transkription utifrån 

den mening pedagogerna tilldelar föräldrainflytande. Vi kommer presentera pedagogers 

mening på föräldrainflytande utifrån fyra kategorier, inflytandesyn, inflytandeerbjudanden, 

dilemman och gränsdraganden. Vi har valt att lägga pedagogers inflytandesyn först eftersom 

vad pedagogerna anser inflytande är får betydelse för hur de tänker kring de andra tre 

kategorierna. 

4.1 Inflytandesyn 

I följande stycke kommer pedagogernas olika meningar kring inflytande behandlas. Kapitlet 

kommer börja med en kort genomgång av pedagogernas tankar kring varför föräldrar ska ha 

inflytande i förskolan för att sedan övergå till vad pedagogerna anser att föräldrainflytande är 

i olika sammanhang. Pedagogerna talade inte om föräldrainflytande på samma sätt under hela 

intervjun utan växlade syn beroende på situation och område som diskuterades. Vi kunde inte 

urskilja någon allmän skillnad mellan de två förskolornas inflytandesyn utan skillnaden låg 

snarare i vilka sammanhang pedagogerna talade om inflytande. Vi använder inflytande i 

termer av påverkan något ingen av pedagogerna lyfter utan att vi säger det först. I vår studie 

hanterar vi detta genom att presentera pedagogernas syn på inflytande för att förtydliga för 

läsaren hur de tänker kring föräldrainflytande. Samtidigt studerade vi transkriptionerna med 

föräldrainflytande som påverkan i åtanke. 

4.1.1 Barnets bästa 

I följande avsnitt kommer syftet med varför föräldrainflytande existerar i förskolan. Tre av 

pedagogerna nämner att det är för att gynna barnets bästa detta kan även utläsas i en fjärde 

intervju även om det inte uttrycker det ordagrant. Den av pedagogerna vi inte kunde utläsa 

något syfte för föräldrainflytande var Karin. I följande citat förstärks detta med hjälp av 

Kerstins egna ord när vi frågar om hon kan ge exempel på några svårigheter som kan uppstå 

med föräldrainflytande. Hon framför att det inte får vara svårt med samarbetet mellan 

pedagog och förälder utan man ska arbeta för barnets bästa. 

Kerstin: Så länge det gagnar barnen så, man tänker ju alltid att det ska gynna barnen till det bästa. 

Här framförs Kerstin syn på barnets bästa där hon menar att föräldrarna kan få inflytande i det 
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mesta så länge det gynnar barnets bästa. Pedagogerna berättar vid ett flertal gånger att de 

anser att föräldrarna ska kunna få vara med och ha åsikter om allt, men att det de väljer att låta 

dem påverka är det som gynnar barnen. I följande citat framförs detta av Linn som med egna 

ord belyser vikten av dialogen med föräldrarna för att gemensamt kunna komma fram till det 

som är bäst för barnet. 

Linn: Då kan jag säga att rätten att påverka ska de ju ha i allt. Och det kanske handlar mest som 

jag sa om att komma till tals. Att kunna ha en dialog och känna att man tillsammans försöker göra 

det bästa för barnet. 

Detta citat sa Linn i samband med att vi beskrev den syn på föräldrainflytande som vi har i 

denna studie med inflytande som påverkan. I citatet anser Linn att pedagogerna och 

föräldrarna ska arbeta tillsammans för att skapa det bästa för barnen. I nästa stycke kommer vi 

presentera citatet utifrån vilken syn på inflytande det visar på.  

4.1.2 Att komma till tals 

I början av intervjun nämnde vi vår tanke med föräldrainflytande som påverkan. Linns svar på 

det blev att föräldrarna ska ha rätt att påverka allt, men att föräldrainflytande i förskolan 

handlar mycket om det bästa för barnet och att kunna komma till tals. När Linn själv beskriver 

föräldrainflytande talar hon om att ha en dialog med föräldrarna, att de ska få komma till tals 

och bli lyssnade på. Detta är något som förs fram i samtliga intervjuer. Att föräldrars 

inflytande är att de ska bli lyssnade på och att det ska vara en dialog mellan pedagoger och 

föräldrar.  

Klara: Det viktigaste är väl att de ska få känna att de är hörda. 

Här visar Klara på hur viktigt hon anser det är att föräldrarna ska känna sig hörda, att man 

som pedagog lyssnar och ger respons på vad föräldrarna säger. Karin anser att man ska lyssna 

på föräldrarna och kunna förhandla med dem. Inflytande betyder enligt detta sätt att se på det 

att föräldrarna har rätt till att säga vad de vill och att pedagogerna ska lyssna på allt, men det 

betyder inte att föräldrar kan påverka allt. Här visas en del av den mening pedagogerna 

tilldelar föräldrars inflytande, de anser att föräldrarna har rätt att bli hörda men att de inte kan 

vara med att påverka allt. Det som framförallt anses vara relevant är att det ska gynna till 

barnets bästa vilket de flesta utav pedagogerna anser.  
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4.1.3 Delaktighet 

I detta avsnitt kommer Kerstins mening med föräldrainflytande benämnas som delaktighet. 

Hon anser det vara ett mildare ord än påverkan vilket är vår benämning av begreppet. Hon 

menar att föräldrainflytande inte bara är påverkan utan att föräldrarna ska känna sig delaktiga 

och känna delaktighet. Citatet framförs i samband med att vi beskriver hur vi ser på inflytande 

som påverkan. 

Kerstin: Jag tänker när ni pratar om inflytande har ni skrivit påverka, men jag tänker mycket 

delaktighet för jag tycker det är sådant, det är ju inte bara påverkan utan det är delaktighet. 

Delaktighet tycker jag låter trevligare, påverkan kan bli lite mer, nej! 

Kerstin anser att inflytande är mer delaktighet. Hon menar även att för henne blir 

föräldrainflytande för de yngre barnen väldigt mycket tips och råd. Föräldrarna ska kunna 

vara med och vara delaktiga, framförallt när det gäller deras egna barn. Karin och Lotta vill 

båda bjuda in föräldrar i förskolan under en dag för att föräldrarna ska kunna vara delaktiga i 

verksamheten även om de nämner att detta inte sker. Som ett exempel berättar Lotta att 

föräldrar skulle kunna komma med brandbilen eller sopbilen för att visa hur den fungerar och 

på så sätt delta i verksamheten. 

4.1.4 Bestämmanderätt 

Pedagogerna talar även om inflytande i termer av bestämmanderätt. I det sammanhanget 

handlar det mest om småsaker i samband med deras barn som föräldrar kan bestämma över, 

som om de exempelvis ska ha haklapp eller inte. Även om pedagogerna även nämner större 

saker som föräldrars rätt att bestämma över sov rutiner och när barnen ska vistas i förskolan. 

När pedagogerna talar om inflytande så benämner de inte begreppet på ett sätt utan använder 

sig av flera olika meningar eller betydelser, som exempelvis delaktighet och föräldrarnas rätt 

att komma till tals. Majoriteten av pedagoger anser att föräldrainflytandets syfte handlar om 

barnets bästa, det är det som ska fokusera på. Linn berättar att föräldrarna ska ha rätt att 

påverka allt men i förskolan anser hon att det handlar mycket om att komma till tals och bli 

lyssnad på. Detta framgår även från fler utav pedagogerna som menar att bli lyssnad på är en 

stor del av föräldrainflytande, att lyssna och ha en dialog med föräldrarna är den syn på 

inflytande som lyfts fram mest. 
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4.2 Inflytandeerbjudanden 

I detta stycke kommer olika sätt föräldrarna erbjuds inflytande enligt pedagogerna anges. Den 

mening pedagogerna lägger i inflytande påverkar det sätt pedagogerna erbjuder inflytande. 

Detta är ett viktigt område som vi lyfter fram för att visa på hur pedagogerna anser att de 

arbetar med föräldrainflytande i vardagen. 

4.2.1 Lyssna på föräldrarna 

I förra kapitlet såg vi att pedagogerna ansåg att komma till tals och att bli lyssnade på sågs 

som inflytande. Att lyssna på föräldrarna är även ett av de viktigaste sätten samtliga 

pedagogerna anser att de erbjuder inflytande i förskolan. Pedagogerna erbjuder föräldrarna 

inflytande genom att fysiskt vara nära föräldrarna och vara beredd att lyssna på vad de har att 

säga. Med det menas att om man är fysiskt nära är det lättare för föräldrarna att ställa frågor, 

Klara t.ex. tar upp att det framförallt kan vara lättare för de mer tystlåtna föräldrarna som 

annars kan ha svårt att komma till tals. Hon har själv varit med om föräldrar som har kommit 

med synpunkter på att de vill att barnet ska sova mindre under dagen som exempel. I citatet 

nedan svarar Klara på frågan om hur de tar tillvara på föräldrars inflytande.  

Klara: Ja, men vi lyssnar och tar till oss. 

I samband med att vara fysiskt nära och att lyssna på föräldrarna nämner pedagogerna de 

informella samtalen och då framförallt samtalet i hallen som tillfällen där föräldrarna har 

lättare att komma med inflytandefrågor.   

Informella samtal 

I de informella samtalen är det ofta det spontana inflytandet eller inflytandet över det enskilda 

barnet som sovrutiner och hämtningstider som diskuteras enligt pedagogerna. Både 

pedagogerna på Linden och på Kastanjen har som rutin att möta upp föräldrarna på morgonen 

i hallen. Hallen blir därför enligt pedagogerna ett ställe där pedagoger och föräldrar möts, där 

de är nära varandra och har tid för varandra.  

Klara: Jag tror att de är rätt nöjda med oss just föräldrarna att vi är rätt så flexibla, att vi är 

tillmötesgående, vi finns i hallen. För ibland så märker man, när man har stått där en stund, att det 

kommer fram någonting. Vi har en förälder som tycker att [barnet] ska sova mindre och de är lite 

tystlåtna, så lite försiktiga. Och så kom det fram det här att de ville de [barnet] skulle sova mindre. 

Ja, okej. Så jag tycker det bara men har ett trevligt bemötande och att man finns där så att man inte 

behöver säga hoho, nu skulle jag vilja säga något här borta. Det gör det ju svårt för väldigt 

tystlåtna, det är ju lätt att om man står nära, man tar barnet från famnen ofta. Man är ju nära 
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varandra, då tror jag det är lättare då att komma med synpunkter och åsikter.  

Klara framhåller mötet i hallen som ett ställe där pedagogerna och föräldrarna är nära 

varandra och att det gör det lättare för föräldrar att komma med åsikter och synpunkter. 

Genom att vara nära underlättar pedagogerna för föräldrarna eftersom de inte behöver leta upp 

pedagogerna eller kämpa för att få deras uppmärksamhet. Klara påpekar detta framförallt i 

samband med tystlåtna föräldrar. Även pedagogerna på Linden nämner mötet i hallen men de 

tar även upp samtal på telefon som ett ställe föräldrarna ges inflytande. 

Linn: Jag skulle säga att det [föräldrainflytandet] är mer i samtalen i hallen än man tänker i 

utvecklingssamtal och andra typer av ordnade samtal, så hall och telefon. […] telefonen säkert för 

att man ringer så fort man kommer på det, mer så, och likadant med hallen, det är där man hämtar 

och lämnar sina, vardagskontakten. […] Man kan sitta i ett samtal så också, men där tror jag 

föräldern förväntar sig mer att det är jag som ska producera och ge dem informationen. Tyvärr 

skulle jag säga, och jag önskar att ett utvecklingssamtal skulle vara lika mycket mitt samtal som 

barnens som förälderns. Men föräldern kommer oftast lite mer osäker in i det, hallen har de kanske 

lite mer makt? Jag vet inte, det är en tanke. 

Linn jämför det mötet i hallen med utvecklingssamtal där hon menar att föräldrar framförallt 

tar möjligheten till inflytande i hallen eller samtal på telefon. Som en möjlig orsak nämner 

Linn att föräldrarna kan känna att de har mer makt i hallen än i ordnade samtal som syns i 

citatet ovan.  

Formella samtal 

Jämfört med Linn som i förra stycket ansåg att hallen är det ställe föräldrar vågar ta mer 

inflytande anser Klara att utvecklingssamtalet är en situation där föräldrar vågar ta inflytande.  

Klara: Sedan så har vi utvecklingssamtal där föräldrarna kan lyfta sina tankar och där tänker jag 

också att de mer tystlåtna föräldrarna också komma mer till tals och också både mamma och pappa 

sitter bredvid varandra, vårdnadshavare, och känner sig trygga i sin föräldraroll och lättare säga vi 

tycker så här. 

Klara menar att eftersom föräldrarna är där tillsammans kan de få mer trygghet i 

utvecklingssamtal, vilket kan förenkla för föräldrar att säga vad de tycker. Pedagogerna på 

Kastanjen nämner utvecklingssamtal och inskolningssamtal som ställen där de erbjuder 

inflytande. De förklarar att de väljer att ha inskolningssamtal och även utvecklingssamtal 

tidigt efter barnen börjat på förskolan. I dessa samtal erbjuder de föräldrarna inflytande 

genom att fråga föräldrar om deras barns intresse, hur de ansåg inskolningen gått och om det 

är något de ville ändra. 

Kerstin: Utvecklingssamtalen då så tidigt så berättade ju föräldrarna att och de [barnen] är så 

intresserade av kossor och ja hundar och [skratt] de blev att det kom fram och då fick vi ju fram de 



Beatrice Johansson & Elina Ekman 

23 

 

och ja vi dokumenterade allt sådant som de säger också då som vi har sedan med sen i vår 

planering, så vi har rörligplanering så det är inte samma planering år för år. 

Karin: Vi tar ju upp det redan vid inskolningen eller vid första föräldrasamtalet vad de är 

intresserade av så försöker vi ordna det. 

Kerstin beskriver att de har en rörlig planering och att de planerar teman de har med barnen 

utifrån barnens intresse. Föräldrarna kan vara med och påverka detta genom att berätta vad 

barnen har för intresse. Även pedagogerna på Linden tar upp utvecklingssamtal men de 

nämner aldrig inskolningssamtal. Lotta nämner i samband med utvecklingssamtal att det är ett 

tillfälle där föräldrarna har chans att tala och att hon vill lyssna på vad de har att säga.  

Lotta: Äntligen får man tid att sitta och prata, lyssna och jag är så här, det är jag som har chansen 

att lyssna på er nu. 

Anonymt föräldrainflytande 

Ett annat område som framförs av samtliga pedagoger är enkäter av olika slag. Genom att 

lämna ut enkäter kan föräldrar anonymt komma med åsikter. På Kastanjen har de även en 

synpunktslåda som de tar fram vid vissa tillfällen där föräldrar får möjlighet att lämna sina 

synpunkter på ett visst ämne.  

Linn: Jag tänker ett visst inflytande är ju de här brukarenkäterna. Alltså där man, nu är det en 

skala, vissa typer av frågor, […] men där kan man ju ändå få komma till tals och då handlar det om 

att fylla i på ett papper, jag är ofta anonym och där kan jag tala om att om jag men jag tycker att 

mitt barn inte är tryggt, alltså det är ändå ett visst inflytande. Med det här måste ni jobba på bättre 

på, eller att vi är ute för lite eller att man inte får komma till tals eller att det är också frågar om 

man har inflytande eller inte. Kan man säkert sätta upp brevlådor med att lämna liksom posta så. 

Finns säkert jättemånga sätt man kan jobba på. 

Linn förmedlar att föräldrarna erbjuds inflytande via en enkät som de får fylla i, där har de 

chansen att utvärdera verksamheten och komma med synpunkter på vad som kan förbättras. 

Hon för fram att man säkert skulle kunna ha en synpunktslåda där föräldrar kan lägga ned 

lappar på förslag som kan ändras eller förbättras. I följande citat tar Klara upp liknande 

exempel.  

Klara: Sedan har vi också haft en liten synpunktslåda har vi kallat den. Som, men någon gång när 

vi har haft en sådan där kvalitets, vad heter det nu? Kvalitetsgranskning heter det inte. […] Det 

bestäms att vi ska skriva om en viss [ämne], genus var det senast. Skriva om genus, hur ni arbetar 

med genus. Hur gör ni för att? Och då skrev vi ut det i föräldrabrevet. Har ni några synpunkter, så 

valde vi olika frågor. Hur tycker ni att vi, tycker ni att vi bemöter olika, om det är pojke, flicka. 

Och så får de lämna den där lappen i synpunktslådan. Jag tror vi fick två [skratt]. Men, där har de i 

alla fall en möjlighet till att. Sen har vi haft den där synpunktslådan under flera tillfällen. Men vi 

passar vid sådana tillfällen att ställa frågor till föräldrarna. 

I enkäterna får föräldrarna uttrycka åsikter om i förväg bestämda ämnen utifrån en skala. 
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Klara beskriver vidare att föräldrarnas svar senare diskuterats i arbetslaget och om det kommit 

fram någon kritik måste de ändra på hur de arbetar. I synpunktslådan erbjuder pedagogerna på 

Kastanjen föräldrarna möjlighet att skriva om ett visst ämne som pedagogerna arbetar med, 

sen är det inte alltid säkert att föräldrarna tar tillvara på den möjlighet som erbjuds.  

4.2.2 Ge information 

Ytterligare ett område som nämns som inflytandeerbjudande är att pedagogerna ger ut 

information. Information anses vara en förutsättning för att föräldrar ska kunna få inflytande i 

förskolan enligt pedagogerna. 

Lotta: Alltså, det är svårt att veta vad man kan få inflytande över och vara med och påverka om 

man inte överhuvudtaget vet vad som gäller.  

Linn: Vi pratar om att man skickar ut protokoll att i vilket fall kan ge information. Så att de kan se 

vad de kan påverka över. 

Pedagogerna på förskolan Linden nämner här att det är viktigt att föräldrarna får information 

för att sedan kunna ha möjlighet att påverka genom inflytande. Även Karin anser att det är 

viktigt att föräldrarna får information angående om någonting har hänt, hon funderar på om 

det har med inflytande att göra men förmedlar att det är en viktig del av föräldrakontakten. 

Sammanfattningsvis är en viktig del av inflytandeerbjudande enligt pedagogerna är att lyssna 

på föräldrarna. Det är något som samtliga pedagoger nämner vid ett flertal ställen. Ett sätt att 

lyssna på föräldrarna är genom att vara nära föräldrarna men även genom de formella mötena 

som utvecklingssamtal och inskolningssamtal. Enkäter där föräldrar kan vara anonyma ses 

också som ett sätt de erbjuder föräldrar inflytande. Pedagogerna lämnar även ut information 

till föräldrarna, något de ser som en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ta inflytande.  

4.3 Dilemman 

Här synliggör vi området som pedagoger anser försvårar inflytande som mångkulturalitet, 

skilda föräldrar som vill olika saker och kravet på demokrati (alla föräldrar ska få samma sak 

eller?). Samtliga pedagoger nämner någon gång under intervjun att de inte anser föräldrars 

inflytande vara ett problematiskt område. Samtidigt för de fram situationer som kan skapa 

dilemman.  
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4.3.1 Mångkulturalitet  

Linn och Lotta som arbetar på en avdelning där det finns föräldrar med ett annat modersmål 

än svenska beskriver båda språket som ett område som kan skapa svårigheter för föräldern att 

få inflytande.  

Linn: Men jag kan ju känna, vi har ju föräldrar rent språkligt som är jättesvårt att få en dialog med 

och som hamnar i ett helt annat förhållande gentemot oss. Där vi har föräldrar där de kanske kan 

engelska, kan de flesta av oss pedagoger också men vi är också ganska osäkra i det. Där kan, där 

blir det mindre inflytande. 

Linn menar att de föräldrar som har ett annat modersmål än svenska får ett annat förhållande 

till pedagogerna, som kan leda till att de får mindre inflytande. Även föräldrar som kan 

engelska kan det bli svårt med menar Linn eftersom de flesta av pedagogerna är osäkra på 

engelska. Lotta beskriver en situation på ett utvecklingssamtal som hon nyligen varit med om 

där hon satt med en tolk och en pappa som inte kunde svenska. Hon menar att i en sådan 

situation måste man lita på tolken, Lotta kan själv inte veta om tolken tolkar rätt. Samtidigt 

för hon fram att tolkarna är väldigt duktiga. Ett annat dilemma hon ser är att när man pratar 

genom en tolk måste man tänka på hur något förs fram. Det går inte att bara prata på utan det 

är viktigt att vara tydlig och inte prata på för mycket. Lotta nämner samtidigt möjligheter som 

finns med att använda en tolk. Pappan i det här fallet nämnde enligt Lotta en situation som 

kan upplevas känslig, i det här fallet att pappan inte ansåg att pedagogerna torkade barnen 

tillräckligt bra under näsan när de var förkylda. Lotta undrar om han hade nämnt det om han 

inte hade haft tolk. Hon menar att med en tolk har pappan stöd av någon annan som han kan 

tala igenom och att detta kan hjälpa honom att våga föra fram mer känsliga situationer.  

Lotta: Föräldrars inflytande via en annan då. […] Men det här med ett annat modersmål med hjälp 

av tolk det kan bli en intressant nöt. 

I samband med föräldrar från andra länder påpekar Lotta även att det kan vara svårt med 

föräldrar med en annan värdegrund än den som ska finnas på förskolan. 

4.3.2. Värdegrund  

I det här avsnittet kommer olika situationer tas upp angående vilken värdegrund man 

har som person, dessa kan krocka mellan pedagoger och föräldrar i vissa fall. Det kan 

handla om exempelvis könsroller eller hur man ser på verksamheten. I följande citat 

framför Lotta i samband med att hon diskuterar mångkulturalitet hur olika kulturer kan 

påverka hur man ser på saker och ting, det kan bli kulturkrockar som parterna får 
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handskas med i verksamheten.  

Lotta: Men nu är det kanske inte så mycket lättare för de är så många olika kulturer, man ser på 

saker och ting på olika sätt.  

Lotta: Där kanske vi även har skilda värdegrunder också. Just flicka, pojke, könsroll exempelvis.  

Hon menar att det kan vara svårt när pedagogerna och föräldrarna ser på saker på olika sätt 

eller har olika värdegrunder. Kerstin anser att det kan bli svårt eftersom föräldern har ett barn 

medan som hon som pedagog måste förhålla sig till hela gruppen av barn.  

Kerstin: Föräldern har ju bara ett barn men vi har ju många barn och där kan det ju vara lite svårt 

då att de förstår att det är ju inte bara ett barn vi har. 

Ett annat område som förs fram som områden som försvårar inflytande är när olika personer 

som ska ha inflytande tycker olika saker. Klara anser att när det är mycket inflytande kan det 

bli rörigt för pedagogerna.  

4.3.3 Skilda åsikter  

I följande stycke kommer vi belysa pedagogers och föräldrars skilda åsikter angående 

föräldrainflytande, exempelvis mellan pedagog och föräldrar men även mellan föräldrar och 

barn där pedagogen får ta ställning till vems inflytande hon ska utgå från. Klara beskriver 

exempelvis en situation när föräldern vill att barnet ska klä sig med en speciell jacka men 

barnet snarare vill använda en annan jacka. Hon ställer sig frågan om pedagogen då går efter 

barnets inflytande eller förälderns? I den här situationen menar hon att det beror på väder men 

att det är något som pedagogerna måste ta ställning till vid varje situation. Här skapas ett 

dilemma där det är skilda åsikter framförallt mellan barn och förälder som pedagogen får ta 

ställning till och stå för. Lotta diskuterar i samband med utvecklingssamtal föräldrar som inte 

bor tillsammans. 

Lotta: Men alltså det kan bli vad som helst. Det kan bli riktigt svårt. Det kan bli sådan här, 

naturligtvis när barn har föräldrar på olika håll, det är ju en sak som kommer bli vanligare och 

vanligare. Är det olika normer? Tycker man på olika sätt. Vad ska jag som pedagog då förhålla mig 

till? Jag ska vara neutral, jag ska lyssna på båda, jag har en skyldighet gentemot båda, men ska 

fokusera på barnet. Barnets bästa det är ju det som gäller. Det är svårt, det kan vara jättesvårt. 

Här väljer Lotta att utgå från barnets bästa och fokusera på det och utifrån det så förhåller hon 

sig till föräldrarnas inflytande. Hon framför att hon måste lyssna på båda men hon måste välja 

vad som blir bäst för barnet och det blir ett dilemma där hon sätts mitt emellan föräldrarna.  
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4.3.4. Demokrati 

I det här avsnittet kommer det framföras hur man kan se på demokrati, det är Lotta som tar 

upp en situation med en förälder som ville ha informations brev utskickat varje vecka 

angående vad som hade hänt under veckan. Dilemmat med det som hon såg det, var om 

pedagogerna skulle skicka ut informationen till den pappan, var man då även tvungen att 

skicka ut det till alla andra föräldrar? Detta är något som hon diskuterar i följande citat som vi 

vill belysa med hennes egen reflektion över detta 

Lotta: Men jag sa det tyvärr det är svårt också då måste nästan alla få då [informationen] eller hur 

ska man göra? Det är ju det här, demokrati. Eller? 

Föräldrarna får hemskickat månadsbrev på saker som har hänt under den senaste månaden och 

om det är något speciellt som kommer hända månaden efter, i det här fallet ville föräldern ha 

brev hem varje vecka om det enskilda barnet. Lotta menar att hon var tvungen att säga att hon 

inte kunde ge det på grund av att då skulle samtliga föräldrar kunna få rätt till det, vilket 

skulle ta upp väldigt mycket tid ifrån verksamheten. Hon visar samtidigt osäkerhet angående 

vad det är som gäller, då hon ställer sig frågan ”eller?”, innebär demokrati att alla ska få lika 

eller lika för alla? Att alla ska få erbjudande angående inflytande men att alla inte behöver få 

samma inflytande över allt. Detta är funderingar som hon diskuterar runt. 

4.3.5. Formella möten 

Det sista området rör hur det blir för de föräldrar som inte har en möjlighet att komma på de 

formella mötena som föräldraråd och föräldramöten. 

Linn: Vi har ett par, hon jobbar bara vardagar mellan nio och två [på kvällen/natten], alla 

föräldramöten ligger kvällstid. Alltså vilken, om man då pratar om det här med föräldraråd och 

brukarstyrelser och föräldramöten och så försöker man ju ha en viss dialog ändå, man kan ha via 

telefon eller utvecklingssamtal eller kontakt i tambur. Men det finns väldigt många andra områden 

som de inte kan delta och ha inflytande över. Där gäller det att hitta andra, andra vägar och det kan 

vara klurigt.  

Linn menar att kvinnan i detta fall inte har möjlighet att komma på föräldraråd, 

brukarstyrelser och föräldramöten eftersom hon arbetar vid de tillfällena. Detta menar Linn 

gör att det finns områden hon inte kan ha inflytande över även om pedagogerna försöker hitta 

andra vägar att ge henne inflytande på.  

Även om alla pedagoger framhåller att de inte ser föräldrars inflytande som ett svårt ämne så 

anser de att det finns en del tekniska saker som kan skapa dilemman i samband med 
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föräldrainflytande. De som identifieras i intervjuerna är språkliga svårigheter, olika 

värdegrunder, olika åsikter om samma ämne, ska alla föräldrar få samma saker och hur kan 

man erbjuda inflytande till de föräldrar som inte kan vara med vid tillfällen som 

föräldramöten.   

4.4 Gränsdragning 

Med gränsdragning menar vi där pedagogerna sätter gränser och säger att här får föräldrarna 

inte inflytande över, där pedagogerna kan ge föräldrarna inflytande över verksamheten 

beroende på situation samt där pedagogerna ger föräldrarna inflytande. 

I följande kapitel kommer vi beskriva pedagogernas mening med tilldelningen av föräldrars 

inflytande utifrån tre nivåer som vi har kunnat utläsa i intervjuerna, individnivå, 

verksamhetsnivå och politisk nivå. I samtliga intervjuer, förutom Lottas, var individnivån det 

mest framträdande område där de anser att föräldrar ska få inflytande. Även Lotta talar 

mycket om föräldrainflytande på individnivå men diskuterar lika mycket föräldrainflytande på 

verksamhetsnivå. De andra pedagogerna nämner också föräldrainflytande på verksamhetsnivå 

som områden föräldrar kan få inflytande, men det är även ett område som de oftare lyfter fram 

som svårt för föräldrar att få inflytande i. Den politiska nivån tas endast upp av Lotta och 

Kerstin.  

4.4.1 Politiska nivån 

Lotta beskriver den politiska nivån som något som föräldrarna kan påverka men som inte 

pedagogerna kan göra något åt. Hon beskriver hur hon uppmuntrar föräldrar till påverka 

politiker. 

Lotta: Ekonomin har de ju svårt att påverka men genom att påverka politiker kan de ju påverka på 

den här nivån [håller upp handen vid huvudet], högre nivån kan jag säga naturligtvis. Det är ni 

[föräldrarna] som har chansen att påverka. Vi kan inte säga någonting, det spelar ingen roll vad vi 

tycker och säger och om vi har önskemål, tyvärr. Passa på, för fram era röster och gör er hörda. 

Kerstin talar snarare om den politiska nivån i samband med att föräldrarna hade svarat på en 

enkät där det hade kommit fram önskemål som pedagogerna inte kunde rå på utan att det låg 

på en högre nivå. 

Kerstin: Sedan var det ju vissa saker som vi inte kan göra så mycket åt, det var tillexempel 

gruppstorlek och ja, sådana saker det rår vi ju inte över men vi svarade så gott vi kunde. 

Här framför Kerstin en viktig del av verksamheten som föräldrarna hade tagit upp i en 
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enkätundersökning, men detta är inget som pedagogerna kan påverka enligt Kerstin. 

4.4.2 Verksamhetsnivå 

På verksamhetsnivån talar många av pedagogerna om de dagliga rutinerna runt tiderna i 

förskolan, som när måltider serveras. De anser att föräldrarna har svårt att påverka dessa 

tider på grund av att det är förskolans rutiner som är anpassad efter de andra 

avdelningarna, pedagogernas scheman osv. Karin nämner även att det är svårt att vara 

ute på höstarna och eftermiddagarna eftersom det vi dessa tillfällen är mörkt och att hon 

som pedagog då får ta ställning. 

Klara: Ja, när barnet är så små. Jag menar vardagen ser ju ut rätt så lika oavsett om de är hemma 

eller om de är här. Vi leker ute och vi äter frukost och vi äter frukt och äter mat, vi sover, vi vaknar, 

vi leker. De rutinerna är ju viktiga för barn när de är så små. Så att, jag kan inte tänka mig att 

föräldrarna skulle säga, nej vi vill inte att vårt barn ska ha mat klockan kvart över elva, vi tycker 

att det passar bättre med kvart över tolv. […] Det finns inte så mycket utrymme att ändra vardagen. 

Karin: På eftermiddagen och hösten kan man ju inte vara ute. Då är det ju vi som bestämmer. Nej 

så det blir ganska svårt, då är det jag som tar ställningen. 

En annan del av verksamhetsnivån som vi frågade om i intervjuerna var om föräldrarna kunde 

vara med och påverka utformningen av miljön. Lotta konstaterade att föräldrar säkert har 

mycket bra att komma med, men frågade sig om de får möjlighet att påverka. Karin förklarar 

att efter ett föräldraråd har det gjorts om på gården, där bland annat en stig är planerad att 

konstrueras. Samtliga pedagoger på Kastanjen nämner även att de satt upp siffror och 

bokstäver efter föräldrarnas önskemål.  

Klara: Det var en förälder som tyckte att vi skulle ta tillvara på bokstäver och siffror. Att vi kunde 

göra de bättre i vår verksamhet. Att vi inte bejaka det intresset hos barnen, så. Och det hade vi 

pratat om länge att vi borde sätta upp siffror, vi borde ha någonting med bokstäver. Men sen kom 

vi aldrig till skott riktigt. Vi gjorde annat, vi flyttade på de större möblerna och vi titta inte på de 

små sakerna. Vi hade märkt att barnen började se lite, åh där är min bokstav. Så de hade kommit 

till det stadiet. Så då sa vi att ja då gör vi bokstäver och siffror med fönsterfärg och sätter upp på 

olika fönster och sedan har vi satt upp bokstäver då och ett samlingshörn. Bilder på barnen och 

deras namn och där ser de ju deras namn så, och sedan så har vi satt upp siffror i köket, två olika 

sorters siffror så att man visar antal och siffran då. Så där fick vi väldigt bra kritik som vi kunde ta 

åt oss. 

Det sista området på verksamhetsnivån som pedagogerna diskuterade var föräldrainflytande i 

form av teman för barnen. Pedagogerna på Kastanjen menar att det i utvecklingssamtalen och 

inskolningssamtalen efterfrågar barnens intresse och genom att föräldrarna berättar detta får 

de inflytande över de teman som kommer vara under hösten.  

Kerstin: Jag sa ju så här att vi har ju tidiga utvecklingssamtal och där frågar vi ju då föräldrarna 

vad barnen har för intressen eftersom de inte kan berätta själva. Sen har ju vi sett en del intressen 
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som de har hos oss men hemma kan man ju ha andra och då får du ju reda på det genom de här 

tidiga utvecklingssamtalen som vi har och inskolningssamtal. Vi har ju både och eftersom några 

kommer direkt hemifrån första gången, och då blir det ju att vi planerar ju efter deras intressen, 

som det står här att en sak som vi gör med barnen till exempelvis djur, de började vi med i höstas 

för att djur och småbarn är något som nästan går hand i hand. 

Här framför Kerstin att de redan i det tidiga utvecklingssamtalet frågar föräldrarna om 

barnens intresse, men hon är samtidigt medveten om att barnen inte alltid har samma 

intressen hemma som i förskolan. Utifrån föräldrarnas svar angående sitt barns intresse 

så anordnar pedagogerna planeringen efter detta så det är ett sätt som pedagogerna 

tilldelar föräldrars inflytande. 

4.4.3 Individnivå 

Det individanpassade föräldrainflytandet handlar mycket om omsorg om barnet som 

sovrutiner och kläder och om småsaker som exempelvis nappar, snuttefilt, solskyddsfaktor 

och om barnet ska dricka ur mugg eller glas.  

Intervjuare: Finns det områden som du anser är mer viktiga att föräldrar får inflytande över? 

Kerstin: Ja, det är ju de här små sakerna om de har med sig en snuttefilt och napp, hur de [barnen] 

vill bli tröstade till exempel. Det är ju också väldigt viktigt, det är väldigt mycket omsorg [skratt] 

som det handlar om, det är en sådan stor bit. 

Klara: Ja, men det är väll väldigt mycket så, ja men [4s] vi hämtar den och den tiden, lägg inte 

henne, håll henne vaken, vi kommer då. Eller ja, idag så går det bra att hon sover en timme. […] 

Mycket så kring kläder, vad som ska, de här byxorna ska hon ha, hon får inte ha den här jackan för 

den har vi hemma. Så kan det ju vara lite. Ta finkläderna hit och sedan är det andra kläder som ska 

vara på under dagen, ska det vara extra strumpor? Ska det vara vantar? Vilka vantar?  

Både Klara och Kerstin menar att föräldrarna ska få inflytande över dessa ämnen, men som 

även diskuterades i intervjuerna så är detta inte alltid lätt.  

Linn: Jag tror att förälder ska kunna få komma till tals, att bli hörda. Sen vilka olika typer av 

områden man har inflytande på eller inte är ganska svårt att svara på. Jag kan tycka att när det 

gäller nappfrågan tillexempel så ska föräldern få komma till tals, jag ska kunna förklara att vi 

väljer att kanske inte ha napp under tiden i förskola utan att den ligger kanske på hyllan eller 

madrassen under sovtiden, eller om man är väldigt, väldigt ledsen, och att det kan se väldigt 

annorlunda ut hemma mot i förskolan. Men att det kan mamma och pappa kanske inte bestämma 

över. Sen om bestämma betyder inflytande, det kanske inte är samma sak? Däremot så tycker jag 

vi ska kunna ha en dialog kring allt. [4s] Om det är någonting man får ha mer inflytande över eller 

om annat, kläder, skulle jag kunna säga på rak arm så. Information [12s]. 

Intervjuare: Information angående? 

Linn: Sitt barn.  

I det här citatet ser vi att Linn anser att pedagoger och föräldrar ska kunna diskutera allt men 

att föräldrarna inte kanske kan bestämma över allt. Hon menar att hemmet och förskolan inte 
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ser likadant ut. Eftersom det föräldrainflytandet på individnivå var så viktigt för pedagogerna 

har vi valt att fördjupa oss i tre områden på individnivå i de kommande stycken, det är kläder, 

tider som barn vistas i förskolan och sovrutiner. 

Kläder 

Några utav pedagogerna nämner kläderna som ett område som föräldrarna får inflytande över, 

vad barnen ska ha på sig ute, vilka kläder de ska ha när de sover och om barnen har vissa 

kläder på förskolan och några till och från förskolan. Här kommer även barnets inflytande upp 

som ställs emot förälderns. Pedagogen ställer sig frågan, vem ska man lyssna på? 

Linn förklarar att barnets kläder är en del som föräldrarna får inflytande över generellt sätt. 

Hon nämner ingen specifik situation vilket Klara gör istället. Hon beskriver en situation som 

kan uppstå om barnen har en ny jacka på sig till och från förskolan och en annan på förskolan 

som det ska ha när de är ute och leker. Hon tycker att det kan bli svårt om barnet vill ha den 

nya jackan medan föräldrarna vill att barnet ska ha ”lekjackan”. 

Klara: Det är inte alltid de vill ha den där jackan som hänger på förskolan, utan de vill ha den nya 

jackan, då blir det svårt. […] Ska man lyssna på föräldern eller barnet? De beror väll på, om det 

regnar ute, är lerigt, då tar vi inte på den fina nya jackan, för det är ju inte så snällt.  

Klara får frågan hur hon tänker att man ska förhålla sig till situationen, om man ska utgå från 

barns inflytande eller förälderns. Hon framför sin åsikt angående att det beror på vilket väder 

det är ute och att det påverkar om hon tar barnets perspektiv eller förälderns.  

Klara: Ibland så känner man ju så kära nån! [skratt] det var i vintras ett barn hon hade en overall 

att vara ute med och en overall att sova i, tjocka vantar att sova med, de andra barnen tar ju på bara 

extra flisbyxor och en jacka och en mössa och ett par vantar om vi vet att de brukar sova med 

händerna utanför. Det räcker för de har ju varma åkpåsar att hoppa ner i. Nej, hon skulle ha overall 

och mössa och vantar och strumpor och ojojoj och oj om man har glömt strumporna. Ja då blir 

man lite så här, ja då blir man nästan lite, man litar inte riktigt på sig själv riktigt. För att när man 

frågar ja idag är det inte så kallt ute men ska hon ändå sova i overall? Så det blir ju ändå ett 

samtalsämne mellan oss i arbetslaget varje dag. Vad ska hon ha på sig idag? Är det för varmt för 

att ha overall? Är det minusgrader idag? Nej det är inte minusgrader, nej då struntar vi i overallen. 

Sådana saker.  

Klara problematiserar föräldrainflytande utifrån kläder som föräldrarna ville att pedagogerna 

skulle klä på barnen i de olika situationerna. Hon anser även att de tillsammans i arbetslaget 

kommunicerade varje dag angående vad hon skulle ha på sig beroende på hur kallt det var.  

Hon beskriver att hon blev lite osäker på sitt avgörande om hon kunde avgöra själv vad barnet 

skulle ha på sig så hon tog hjälp av sina kollegor för att gemensamt ta ett beslut.  
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Tider som barnet vistas i förskolan 

Föräldrarna har rätt att ändra tider för hur länge barnen ska vistas i förskolan på dagarna, de 

ska kunna förlänga sin arbetstid utan att det ska bli problematiskt med tiderna i förskolan. 

Pedagogerna har inte rätt till att neka barnen att vara i förskolan, men det finns situationer 

som kan göra det problematiskt som exempelvis när föräldrar lämnar sitt barn som enligt 

förskolans schema ska vara lediga den dagen. 

Karin: Det kan ju vara att de [barnet] veckan efter har andra tider, så diskuterar de [föräldrarna] 

om den tiden och så får man säga, att det är helt okej. 

Karin menar att pedagogerna ska vara öppna för att ta emot föräldrarnas önskemål angående 

att förlänga barnets tider i förskolan. Hon anser att via en dialog kan de gemensamt komma 

överrens om tiderna. Vidare förklarar hon att föräldrarna har all rätt att förlänga sina 

arbetstider och i och med det kan inte pedagogerna neka föräldrarna barnets tid.  

Fler pedagoger tar upp frågor som berör barnets tid i förskolan, Linn förklarar några exempel 

på frågor som föräldrar och pedagoger kan diskutera om angående barnets tid i förskolan. 

Linn: Mer tid i förskola, femtontimmarsbarnen ofta, om man ska vara borta en dag, eller om man 

ska på läkarbesök, eller på en begravning. 

Linn anser att frågor som hon ofta förhandlar med föräldrar om inflytande är frågor angående 

barnets tider i förskolan. Med femtontimmarsbarnen menas de barn som är i förskolan femton 

timmar i veckan vilket alla barn har rätt till utan kostnad. Oftast är det föräldrar som är 

nyblivna föräldrar, studerar, är tillfälligt arbetslösa osv. 

Intervjuare: Finns det områden du tänker att det kan bli svårt eller känsligt att erbjuda föräldrarna 

inflytande? 

Linn: Alltså jag skulle tidigare ha sagt alltså barnets vistelsetid i förskolan. För där har man 

tidigare varit hårdare. Idag skulle jag säga att det blir lite svårare med hänvisning till de nya 

riktlinjerna från årsskiftet, för där ska förskolan stå mer öppen än vad den gjort tidigare. 

Tillexempel som idag när det är påsk och det är skärtorsdag och vi har tagit in scheman på barn 

som ska vara hemma och barn som ska vara här och det dyker upp barn där vi säger välkomna så, 

men egentligen känner att nu har vi anpassat mat, vi har anpassat personal, där kan det bli svårt att 

ge inflytande.  

I citatet ovan anser Linn att en problematisk faktor angående barnens vistelsetid i förskolan 

kan vara om föräldrarna inte har meddelat innan att barnet ska komma en dag utan bara dyker 

upp. Pedagogerna får inte säga att de inte får vara där utan då är det bara att ta emot dem så att 

de känner sig välkomna. Sen tycker hon att egentligen skulle hon kanske önska att hon hade 
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rätten till det då verksamheten är anpassad utifrån barnantal med personal och mat. 

Sovrutiner 

Samtliga pedagoger anser att en situation som föräldrarna får inflytande över är sömnen, det 

kan beröra hur länge barnet sover, om barnet sover, var föräldrarna vill att barnet ska sova till 

exempel i vagn, på madrass, med eller utan napp osv. Det kan skapas problem om barnet har 

svårt att somna på grund av olika skäl om det då blir fler vilor än vad det brukar så kan det 

skapa problem för pedagogerna och verksamheten.  

Lotta: Om de ska sova, om de ska vila, det vill vi ju veta att de är med på det och hur länge 

naturligtvis, vilan är viktigt då. 

Kerstin: Jag tänker, är det fråga så här så tänker jag på sovning, det tycker jag är en stor grej. 

Klara: Sedan så är det vila och de kan ju ha inflytande om, hur de vill att, vart de ska vila, jag 

menar de mesta går ju att få någon typ av inflytande på. 

Dessa tre pedagoger nämner sömnen som en stor del som föräldrarna får mycket inflytande 

över. I samma sammanhang framför Kerstin att föräldrarna får ge tips på hur barnen sover 

hemma, vad de har för rutiner hemma så att det ska bli så likt som möjligt med sovrutinerna 

hemma och i förskolan. Klara visar på att föräldrarna kan få någon typ av inflytande angående 

det mesta så i det här fallet anser hon att de kan få inflytande över vart barnet ska vila som en 

central del över inflytandet. 

En svårighet som Linn tar upp är om barnet har svårt att slappna av så att han eller hon inte 

somnar så försöker de med vila i 45 minuter och om barnet inte somnar under den tiden så 

kan de inte erbjuda mer utan att det påverkar verksamheten i form av rastavlösning, 

personalantal och den övriga barngruppen. Även Lotta lägger stor vikt på hur verksamheten 

påverkas utifrån föräldrars inflytande och att det inte alltid går att tillgodose allas önskemål 

beroende på situation som skulle kunna vara liknande fall som det som Linn tar upp.  

Lotta: Sen kan det vara svårt för oss i personalen att få ihop då om vi ska ha raster då och inte 

räcker till om vi ska ha flera vilor så det kan vara ett väldigt pussel. Så det är inte så lätt. […] 

Plötsligt fattas det någon då är det mycket som justeras om liksom.  

En annan aspekt på svårigheter med föräldrainflytande angående sömnen är som Klara tar upp 

i följande situation. 

Klara: Det som är det hetaste ämnet just nu är ju sömnen, många föräldrar upplever att det är svårt 

för dem att sova på kvällen och de vill att de ska sova kortare här, kanske inte alls. Fast vi kanske 
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tycker att barnen borde sova för att det är rätt så tufft en dag här, det är rätt så häktigt, det är rätt så 

högt tempo och de blir väldigt trötta och de är svårväckta och så där.  

Återigen diskuterar Klara angående hur man ska förhålla sig till föräldrars inflytande när hon 

ser på barnen att de är väldigt trötta, om de får sova en begränsad stund så kan barnen vara 

väldigt svårväckta. En fråga som dyker upp i denna situation är vem pedagogerna ska utgå 

från? Detta tar även Linn upp då hon berättar att barnen kan vara jättetrötta på eftermiddagen i 

förskolan. Det kan skapa problem för pedagogerna då de har fler barn att ta hand om och inte 

bara ett barn, som några utav pedagogerna tar upp, då de menar att föräldern har endast ett 

barn medan pedagogerna har fler att ta hand om på samma gång. 

Pedagogerna anser att sömnen är ett väldigt stort område som föräldrarna får inflytande över. 

Även barnens tid i förskolan och vilka kläder som barnen ska använda i olika situationer är 

områden som föräldrarna får inflytande över i förskolan enligt pedagogerna. Pedagogerna 

talar främst om omsorg och inflytande på individnivå när det gäller föräldrars inflytande på 

småbarnsavdelningarna i förskolan. Pedagogerna diskuterar även situationer som föräldrarna 

inte fick inflytande över så som exempelvis tuggummi på förskolan, ute senare på hösten när 

det blir mörkt, vilka tider på dagen som barnen ska äta och sova.  

5. Analys 

I detta kapitel kommer vi analysera förra kapitlet med hjälp av Eriksons (2008a) principer. 

Eftersom principerna är framtagna för skolan har vi fått koncentrera oss på det som är 

liknande för förskola och skola, principera är bland annat koncentrerade på utveckling och 

lärande i samband med skolans uppgift att utbilda barnen. I förskolan blir detta inte aktuellt på 

samma sätt, vi har i stället försök använda dem mer allmänt. Ingen av pedagogerna hade 

uttalanden som endast passade in på en av teorierna utan det gick att tolka in båda teorierna på 

vad de sa, det berodde ofta vilka situationer de talade om. Kanske beror detta dels på att vi 

inte bara koncentrerade oss på en aspekt som utbildning utan försökte få dem att berätta om 

flera olika aspekter som omsorg, verksamheten, utveckling och lärande. Vi kommer att lyfta 

fram en princip i taget och börja med isärhållandets princip för att sedan övergå till 

partnerprincipen. 
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5.1 Isärhållandets princip 

Som beskrivs tidigare utgår isärhållandets princip från olika skillnader mellan pedagoger och 

föräldrar. Ingen av pedagogerna i intervjun säger rakt ut att det finns skillnader mellan 

föräldrar och pedagoger som bör bevaras. Det närmaste till det uttalandet är som Linn 

uttrycker sig att föräldrar ska kunna komma till tals om allt, men att föräldrar inte kan 

bestämma över allt. Hon lyfter nappen som ett exempel som hon menar att pedagogerna 

bestämmer över och att det inte kan se likadant ut hemma som på förskolan. Däremot kan vi 

utläsa tre av de fyra komponenterna som enligt Erikson (2008a) skapar isärhållandets princip. 

De tre komponenterna är konstitutiva skillnader, jämlikhet och till viss del även 

lärarprofessionen. Många av pedagogerna nämner skillnaden mellan föräldrar och pedagoger 

med att föräldrarna endast har sitt barn att se till medan pedagogerna måste se till alla barn 

och dessutom passa in verksamheten efter alla andra som vistas där. De vardagliga rutinerna 

som är anpassade efter andra avdelningar, personalens scheman och den kollektiva 

barngruppen är därför ett av de områden som många av pedagogerna lyfte fram som områden 

föräldrar inte kan få inflytande över. Karin lyfter även eftermiddagar på hösten som områden 

föräldrar har önskat att barnen är ute, men som hon uttrycker att då är det hon som tar 

ställning och stannar inne med barnen.  

Vi tolkar det även som att i många av de situationer där pedagogerna nämner att de förhandlar 

med föräldrarna är orsakade av skilda syner på barns bästa. Som vi såg i kapitel 5.1.1 Barnets 

bästa framförs av samtliga pedagoger, förutom Karin, barnets bästa som orsak till 

föräldrainflytande. I de tre exemplen som nämns i kapitel 5.4.3 Individnivå, kläder, tider 

barnen vistas i förskolan och sovrutiner är en stor del av det pedagogerna benämner som ett 

problem konflikten med föräldrar om vad barnens bästa är. När det gäller situationen när en 

förälder ville att sitt barn skulle ha på sig mycket kläder när barnet ska sova ute i vagn medan 

pedagogerna ansåg att det blev för varmt med alla de kläder på sig blir det en konflikt mellan 

vem som har tolkningsföreträde för vad som är bäst för barnet. I den situationen tog 

pedagogerna stöd i varandra och gick emot förälderns önskningar om de ansåg att vädret var 

för varmt för så mycket kläder. Här tar pedagogerna ställning och vi tolkar detta som att de 

väljer att se sig själva som experter i den frågan. I frågan om tider har pedagogerna istället en 

bestämmelse som säger att de måste ta emot barnet trots att detta ställer till det. Detta syns i 

Linns exempel med barn som kommer på skärtorsdagen fast de inte meddelat att de ska 

komma, det ställer till det eftersom verksamheten är anpassad efter ett visst antal barn. Med 
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sovrutinerna blir det mycket förhandling mellan föräldrarna och pedagogerna men i slutändan 

är det oftast föräldrarnas önskemål som pedagogerna följer, trots att några av pedagogerna 

anser detta vara jobbigt, som exempelvis Klara uttrycker det, att det är det jobbigaste, att se 

barnen så trötta. Även om pedagogerna till stor del rättar sig efter föräldrarna anser vi att detta 

är under isärhållandets princip konstitutiva skillnader då det blir mycket förhandling mellan 

föräldrar och pedagoger som orsakas av olika syn på barns bästa. I situationen med barn som 

kommer fast föräldrarna inte meddelat det så önskar pedagogen att hon kunde säga nej, men 

detta är något hon inte får på grund av bestämmelser.  

Jämlikhetskomponenten kan ses i exemplet som diskuteras av Lotta med pappan som ville ha 

ett veckobrev. Lotta menar att det kan vara svårt att ge honom detta eftersom alla föräldrar då 

skulle behöva få det. Även om hon upplever en osäkerhet i sitt val väljer hon att säga nej till 

pappans inflytande över det området för att skapa en större jämlikhet i föräldragruppen. 

Erikson (2008a) lyfter även fram integritetskomponenten som vi anser pedagogerna inte 

nämner något om. 

5.2 Partnerskapsprincipen 

Partnerskapsprincipen handlar om att samarbeta med föräldrarna för att skapa bästa 

förutsättningarna för barnen att lära sig. Denna princip är i jämförelse med isärhållandets 

princip mer individriktad och bygger på att pedagogerna snarare vill skapa samarbete mellan 

föräldrar och pedagoger. Samtliga pedagoger i intervjuerna nämnde att de lyssnade på vad 

föräldrarna, men att lyssna betyder inte attomatiskt att det vill bjuda in föräldrarna att påverka 

och samverka i verksamheten. Ett exempel på detta kan ses i skillnaden mellan när Linn talar 

om nappar och Kerstin talar om tips och råd kring barnen. Linn menar att man alltid ska 

lyssna på vad föräldrar säger, men att när det gäller nappen så ska pedagogerna kunna förklara 

varför de inte valt att låta barnen använda nappen i förskolan förutom på speciella tillfällen. 

Kerstin menar istället att hon frågar efter föräldrars tips och råd kring barnet för att kunna 

använda det i verksamheten. I de här två exemplen är Linn mer likt isärhållandets princip och 

Kerstins uttalande liknar mer partnerskapsprincipen.  

Som vi såg i kapitlet 5.4 Gränsdragning talade pedagogerna främst om föräldrainflytande 

som individinriktat, inflytandet handlade främst om det enskilda barnet och hur det ska 

organiseras kring det. Pedagogerna nämner inte mycket om föräldrainflytande i samband med 

barnens utveckling. Kanske är orsaken till det som Kerstin nämner att barnen fortfarande är så 
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små. Det enda som förs fram av pedagogerna är föräldrarnas önskan att det skulle sättas upp 

mer bokstäver och siffror på avdelningen, något som sedan också gjordes av pedagogerna. 

Detta är något som samtliga pedagoger på Kastanjen nämnde. Pedagogerna på Kastanjen 

beskriver även att de har tidiga inskolningssamtal och utvecklingssamtal där de frågar 

föräldrarna om barnens intresse. Kerstin förklarar att de inte har ett bestämt schema som de 

följer utan de anpassar verksamheten utifrån vad föräldrarna menar är barnens intresse. 

Pedagogerna bestämmer vad de ska göra i slutändan men vi anser ändå att detta är under 

partnerskapsprincipen eftersom de bjuder in föräldrarna att förklara vad deras barn tycker om 

och planerar verksamheten utifrån detta. Även Lotta uttrycker en önskan att lyssna på 

föräldrarna i utvecklingssamtal. Hon menar att utvecklingssamtal är till för henne att lyssna på 

vad föräldrarna har att säga och hon uttryckte flera gånger under intervjun att det är väldigt 

intressant att lyssna på föräldrarna och att de kan komma med geniala idéer, men hon frågar 

sig själv om föräldrarna får den möjligheten. Både Lotta och Karin uttrycker också en längtan 

efter att föräldrar ska komma och besöka förskolan under en dag. Trots att alla pedagoger ger 

uttalanden som passar in på partnerskapsprincipen ser vi större tendenser till den på förskolan 

Kastanjen i de exempel de ger. I Lottas uttalanden kan vi se en längtan efter ökad 

föräldradeltagande men likaså ett ifrågasättande om föräldrarna får komma med tips och råd 

på verksamheten, vilket vi tolkar som en önskan efter mer likt partnerskapsprincipen men att 

verksamheten är i hennes uttalanden mer lik isärhållandets princip. 

I nästa kapitel kommer vi diskutera isärhållandets princip och partnerskapsprincipen utifrån 

de bestämmelser som finns i styrdokumenten för förskolan och även Erikssons (2008a) tankar 

kring principerna. Vi kommer också introducera en situationsbunden utgångspunkt som ett 

komplement till principerna.   
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6. Diskussion  

I diskussionen kommer vi diskutera empirin och analysen utifrån tidigare forskning och Lpfö 

98/2010. Vi kommer börja med att diskutera pedagogernas syn på föräldrainflytande jämfört 

med Lpfö 98/2010 för att sedan övergå till att diskutera den situationsbundna utgångspunkten. 

Vi kommer även diskustera förutsättningarna för föräldrainflytande, institutionell asymmetri 

samt planeringen av verksamheten i relation till föräldrainflytande.  

6.1 Pedagogers och Lpfö 98/2010:s mening med föräldrainflytande 

Enligt pedagogerna blir grunden för föräldrainflytande barnens bästa. Det är det som är 

orsaken till att föräldrar ska få inflytande och det är även det som påverkar vad föräldrarna 

kan få inflytande över. Detta är något som kan jämföras med Tallberg Bromans (2009) 

genomgång av styrdokument som visar på att det finns två stora argument för 

föräldrainflytande starka framväxt enligt styrdokumenten, ökad demokratisering och 

förbättring av barnens och elevers villkor i för lärande. Lotta är den enda pedagogen som 

nämner något om demokrati och då snarare som ett dilemma än en fördel som skapas av 

föräldrainflytande. Utveckling och lärande är inte något pedagogerna nämner mycket, Kerstin 

lyfter fram att föräldrainflytande handlar mycket om omsorg när barnen är så små. 

Pedagogerna på Kastanjen nämner visserligen att de satt upp siffror och nummer efter 

föräldrars önskemål, vilket kan ses som orsakats för barns lärande. Men de nämner aldrig 

barns lärande eller utveckling som orsak, utan den orsak pedagogerna nämner, förutom 

förändras önskemål, är att de såg att barnen hade intresse för nummer och siffror. Vi anser att 

det är intressant att se att pedagogerna inte nämner barns lärande och utveckling mer, då även 

om de är unga lär de sig och utvecklas väldigt mycket under den tiden i livet. Samtidigt anser 

vi att barnens bästa bör vara ett större argument för föräldrainflytande i styrdokumenten då 

fyra av fem pedagoger lyfter detta som argument. Samt att Sandberg och Vuorinen (2007) 

menar att argumenten för föräldrasamverkan bör vara barnets trivsel, utveckling och läranden 

vilket kan tolkas som olika aspekter av barnets bästa.  

Det sätt pedagogerna talar om inflytande skiljer sig också till stora delar från Lpfö 98/2010. I 

Lpfö 98/2010 står det skrivet att föräldrar har rätt att påverka verksamheten i förskolan medan 

pedagogerna i vår studie gärna framhäver föräldrainflytande på andra vis så som delaktighet, 

att komma till tals, bli lyssnad på, rättigheten att få information osv. Det är ingen som 

spontant nämner föräldrainflytande som rätten att påverka utan att vi för fram begreppet. Linn 
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och Kerstin reagerade på att vi beskrev inflytande som påverkan och gav förslag på andra sätt 

att se på föräldrainflytande de anser är mer relevant. Vi tolkar det som att Lpfös 98/2010 syn 

på inflytande mer liknar partnerskapsprincipen än isärhållandets princip. Vi anser att Lpfö 

98/2010 drar inflytandebegreppet väldigt långt vilket kan vara svårt att uppnå i 

verksamheterna. Samtidigt tyder Kastanjens svar på att de kommit längre än Linden på ett 

föräldrainflytande som mer liknar partnerskapsprincipen och även Lpfö 98/2010;s syn på 

inflytande. Då pedagogerna på Linden inte nämner något fall överhuvudtaget angående hur 

föräldrarna är med och påverkar planeringen av verksamheten, medan Kastanjen nämner flera 

exempel på hur föräldrarna deltar på olika sätt. Detta trots att Lpfö 98/2010 ska ligga till grund 

för vad en förskollärare ska utgå från, ändå ser det olika ut i de två förskolorna. En möjlig 

orsak till skillnaden mellan Linden och Kastanjen kan vara för att Linden är en mångkulturell 

förskola där det är många föräldrar med olika kulturer, bakgrund och erfarenheter, det kan 

vara så att föräldrarna på grund av sin kultur inte har samma möjlighet att vara med och 

påverka. Lotta anser att hon önskar att föräldrarna, med olika erfarenheter och bakgrund, 

skulle vara med och påverka verksamheten och komma med förslag som pedagogerna kan ta 

med i planeringen men att detta kan vara svårt på grund av olika modersmål och skilda 

värdegrunder angående exempelvis synen på olika könsroller.  

Pedagogerna i både Bherings (2002) och Persson och Tallberg Bromans (2002) intervjustudier 

för fram föräldrarnas och pedagogernas skilda syn på pedagogernas arbete som ett hinder för 

föräldrasammarbete och därmed föräldrainflytande. Bhering (2002) menar att pedagogerna 

och föräldrarna ansåg att de hade samma mål men olika uppgifter och Persson och Tallberg 

Broman (2002) menar att pedagogerna från höresursområdet förväntade sig att pedagogerna 

skulle arbeta med andra områden än pedagogerna själva ansåg. Pedagogerna i vår studie 

uttryckte aldrig något problem med föräldrarna i sig, det var i så fall situationerna runt 

föräldrarna som skilsmässor och olika kulturer. Kanske är detta för att pedagogerna inte kände 

sig bekväma nog med oss för att säga något sådant. Pedagogerna har som uppgift enligt Lpfö 

98/2010 att skapa en bra relation med föräldrarna, det är kanske då svårt att lägga delar av 

skulden på föräldrarna. Samtidigt visar Lottas citat om andra kulturer och värdegrunder att det 

kan orsaka att föräldrarna inte får samma inflytande. En annan möjlig orsak till skillnad 

mellan vår studie och Persson och Tallberg Broman (2002) studie är att vår studie görs senare 

vilket har gett pedagogerna mer tid att forma om verksamheten utifrån läroplanerna för 

förskolan. 
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6.2 Situationsbunden utgångspunkt 

Eriksson (2008a) menar att rent tankemässigt går inte partnerskapsprincipen och isärhållande 

principen ihop eftersom det ger två olika sätt att uppfatta relationen mellan pedagoger och 

föräldrar. Trots detta såg vi i intervjuerna att pedagogerna växlade mellan 

partnerskapsprincipen och isärhålladets princip. Kanske är detta, som vi nämnt tidigare i 

kapitlet 6. Analys, för att pedagogerna i intervjun diskuterade olika aspekter av 

föräldrainflytande i förskolan än vad de gjort i skolan. Även om pedagogerna främst talar om 

inflytande som något individuellt och själva nämner att det är med småsakerna som 

föräldrarna främst får inflytande så är det största exemplet på partnerskapsprincipen 

Kastanjens arbete med att forma teman efter föräldrarnas tankar kring deras barns intressen. 

Men det är även på verksamhetsnivå som samtliga pedagoger nämner att föräldrarna inte kan 

få inflytande över rutiner i förskolan. Vi vill därför introducera en situationsbunden 

utgångspunkt som ett komplement till Erikssons (2008a) principer.  

Med situationsbunden utgångspunkt menar vi när pedagoger väljer om de ska följa föräldrars 

synpunkter beroende på hur situationen ser ut. Som exempel på detta nämner Klara en 

situation angående när barnen har på sig kläder till förskolan och föräldrarna inte vill att de 

ska använda när de är ute. Klara menar här att det blir problem om barnen vill ha de kläderna 

på sig, Klara förklarar att de väljer att lyssna på föräldrarna om vädret är dåligt och annars 

utgår de snarare från barnets perspektiv. Detta exempel är ett ställe vi ser att situationen, i det 

här fallet vilket väder, inverkar på om pedagogerna följer föräldrarnas önskemål eller inte. 

Andra situationer där vädret inverkar är situationen som Klara nämner med barnet med 

mycket kläder på sig när barnet skulle sova. Karin beskriver även en situation med att vara ute 

med barnen på eftermiddagarna, föräldrarna vill att barnen ska vara ute men när det börjar bli 

mörkt på hösten väljer Karin att inte göra som föräldrarna vill, utan väljer att vara inne. Andra 

situationsbundna utgångspunkter som nämns i intervjuerna är i samband med sovrutiner som 

nämns av Lotta. Hon lyfter fram problemet om många barn ska vila istället för att sova, hon 

menar att det är svårt men går så länge alla pedagoger finns där, men att så fort en pedagog är 

borta eller att något dyker upp blir detta en väldigt svår situation där föräldrarna kanske inte 

kan få samma inflytande. 
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6.3 Förutsättningar för föräldrainflytande 

För att kunna ha möjlighet att vara med och påverka verksamheten så framför Jonsdottir och 

Nyberg (2013) vikten av att ge föräldrar insyn i förskolan som en förutsättning för att detta 

ska kunna genomföras. Det är även något som lyfts fram av pedagogerna i vår studie, 

pedagogerna på Linden anser att det är viktigt att föräldrarna får information över och insyn i 

verksamheten som en förutsättning för att sedan kunna utöva inflytande. Detta är något som 

även stöds av Lpfö 98/2010 som menar att förskolan ska vara tydliga med mål och innehåll 

för att föräldrarna ska få förutsättningen för att kunna utöva inflytande över verksamheten. 

Även Karin anser att det är viktigt att ge information till föräldrarna, men i hennes fall så 

gäller det framförallt angående det enskilda barnet om någon incident har hänt under dagen. 

Hon är medveten om att det kanske inte handlar så mycket om föräldrainflytande men hon 

anser att det är viktigt för en god föräldrakontakt. Både Björk-Willén (2013) och Halldén 

(2007) anser att relationen mellan pedagoger och föräldrar byggs upp i hallen, där det dagliga 

överlämnandet sker samt utbyte av information. Björk-Willén (2013) menar vidare att det 

krävs engagemang från båda parterna för att skapa en bra relation mellan pedagog och 

föräldrar. I Lpfö 98/2010 framförs det att det är arbetslaget som har huvudansvaret för att 

skapa en bra relation med föräldrarna. Detta är något som skulle kunna tolkas på ett annat sätt 

om man jämför med Björk-Willén (2013). Enligt pedagogerna i studien så möter de upp 

föräldrarna och barnen på morgonen så att de känner sig välkomna på morgonen, föräldrarna 

kan komma med synpunkter oftast individanpassat gällande sitt eget barn. Klara anser att i 

hallen arbetar pedagoger och föräldrar nära varandra för att få en bra relation, ibland så 

lämnas barnet i famnen på pedagogen och det kan underlätta för att föräldrarna har större 

möjlighet att öppna sig inför pedagogerna. 

6.4 institutionell asymmetri 

Linn diskuterar hallen och utvecklingssamtal och jämför dem med varandra, hon anser att 

samtalet i hallen är där som föräldrar framförallt tar möjlighet att diskutera inflytandefrågor. 

Vidare framför hon att en möjlig orsak till det skulle kunna vara att föräldrarna känner att de 

har mer makt i hallen än i formella samtal så som till exempel utvecklingssamtal. Markström 

(2007) lyfter hallen som ett ställe där det är intermediate domain. Hallen är ett ställe där 

föräldrar och pedagoger dagligen träffas, något som även stöds av pedagogerna i intervjun. 

Markström (2007) anser även att asymmetri i relationer alltid kommer att finnas och att 

pedagogen oftast kommer att ha maktpositionen. Björk-Willén (2013) benämner det som 
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institutionell asymmetri mellan pedagoger och förälderar. Som vi såg tidigare upplever Linn 

att föräldrar känner att de har mer makt i hallen. En möjlig orsak till detta är som Markström 

(2007) för fram att hallen fungerar som en transitplats, vilket kan ses som det privata i det 

offentliga. Pedagogerna på Kastanjen nämner utvecklingssamtal och inskolningssamtal till 

större del än de på Linden. Klara anser att föräldrarna vågar ta mer inflytande i samband med 

de samtalen då föräldrarna sitter bredvid varandra vilket ledat till att de blir två föräldrar och 

en pedagog, vilket kan jämna ut asymmetrin till viss del. 

6.6. Slutsats 

Mening är något som skapas i relationer mellan individer och miljö, det betyder att det inte 

finns en sann mening med föräldrainflytande. Vad pedagogerna berättar är deras uppfattning 

om meningen med föräldrainflytande i den situationen som skapas genom deras tidigare 

erfarenheter men även i mötet mellan oss och pedagogen. I resultatet blir pedagogernas 

utsagor sedan förmedlade genom oss och även om vi har gjort vårt bästa för att inte förvränga 

pedagogernas berättelser är det vi som väljer ut det vi anser är viktigast av det de säger. I vår 

analys av materialet har vi valt ut det vi anser mest relevant för vår studie.  

Det vi kommit fram till är att pedagogerna inte uppfattar meningen med föräldrainflytande på 

samma sätt. Det finns likheter som vi anser återkommer och även skillnader som vi anser är 

viktiga. Vi har försökt visa på pedagogernas mening med föräldrainflytande utifrån fyra 

kategorier, inflytandesyn, inflytandeerbjudanden, dilemma och gränsdragning. Utifrån detta 

har vi märkt att Lpfö 98/2010 drar föräldrainflytande väldigt långt, vilket kan vara svårt att 

uppnå i den vardagliga praktiken, något pedagogerna även visar att de inte vill uppnå i alla 

situationer. Vi har även analyserat resultatet utifrån isärhållandets princip och 

partnerskapsprincipen och märkt att ingen av principerna helt stämmer in på en pedagogs eller 

förskolas uttalanden, även om Kastanjen är den förskola som mest liknar 

partnerskapsprincipen. Vi har därför argumenterat för ett komplement till principerna, 

situationsbundna utgångspunkten, som vi hoppas kan ge en mer nyanserad bild av 

verkligheten. 

Pedagogernas mening med föräldrainflytande synliggör en problematik med att uppnå de krav 

som idag finns i Lpfö 98/2010 med föräldrainflytande. Detta anser vi får konsekvenser för 

yrkesutövningen då läroplanen är det pedagogerna ska utgå från. Pedagogerna i studien 

uttrycker olika sätt att tänka kring inflytande, vilket vi anser ger konsekvenser för hur de 
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arbetar med föräldrainflytande i arbetslaget. Vi hoppas med denna studie inspirera till att 

pedagoger tillsammans i arbetslaget diskuterar vad de anser föräldrainflytande innebär. 

Samtidigt har vi arbetat fram situationsbunden utgångspunkt för att försöka visa på hur 

förskolans verksamhet ser ut i vardagliga situationer, att det inte alltid finns ett sätt att tänka 

kring inflytande. 

6.7  Validitet samt generalisering 

I detta avsnitt görs en kritisk genomgång av det insamlade materialet, vilka svagheter och 

styrkor det har samt hur vi har förhållit oss till generaliseringen. I denna studie har intervjuer 

utförts på grund av att vi ville synliggöra pedagogers mening om föräldrars inflytande. Vi har 

fått fram det vi har önskat, det som vi hade kunnat ändra på var att försöka få fler 

förskollärare då en del utav målen i Lpfö98/2010 är riktade mot just förskollärare, i nu läget är 

det främst målen med föräldrainflytande utifrån arbetslagen som har behandlats. Vi hade även 

kunnat intervjua på fler förskolor och på olika avdelningar på samma förskola med andra 

åldrar på barnen för att se vilka likheter och skillnader det fanns där emellan. Även om vi 

anser att vi har fått fram det vi ville med denna studie så hade det kunnat bidra till att studien 

skulle motsvara fler pedagogers åsikter.   

Vi är kritiskt medvetna om att det inte går att generalisera och dra alla förskolor samt 

pedagoger över en kam, det har vi haft med oss i denna studie i åtanke men samtidigt har vi 

vid ett flertal gånger diskuterat och kommit fram till att vissa situationer kan uppfattas på 

liknande sätt på fler förskolor. Med hjälp av en kritisk granskning av Eriksons (2008b) 

principer har vi arbetat fram ett komplement till dem, i form av ett kunskapsbidrag som vi 

kallar den situationsbundna utgångspunkten, vi anser att den är mer riktad mot den vardagliga 

verksamheten i förskolan.  Vi hoppas även med detta kunskapsbidrag kunna bidra till fortsatt 

forskning där den testas i fler undersökningar och ser om den även fungerar i fler situationer.  

6.8 Förslag på vidare forskning 

Föräldrainflytande är en viktig del av förskolans vardag som tydligt skrivs fram i Lpfö 

98/2010. Ändå är detta ett område som finns relativt lite forskning om. Vi har försökt ge en 

bild av några pedagogers mening med föräldrainflytande men det krävs mer forskning riktat 

mot både pedagoger, föräldrar och barn. Vi anser att det är relevant att undersöka Lpfö 

98/2010:s mål med föräldrainflytande då den drar det väldigt långt, något som kan ses som 
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svårt att uppnå i den vardagliga verksamheten. Vi menar även att det behövs mer forskning 

som undersöker hur föräldrainflytande i vardagen faktiskt går till och inte endast undersöka 

pedagogers och föräldrars mening med det.  
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Bilaga 1: Informationsbrev 
Hej! 

Vi tänkte att vi skulle skriva ihop något kort så att ni ska få lite mer information om vad det är 

vi tänkt ta upp under intervjun och varför vi gör detta. 

Vi studerar till förskollärare och skriver vårt självständiga arbete (C-uppsats). Vi har valt att 

skriva om vårdnadshavares inflytande i förskolan med fokus på pedagogers syn och tankar 

kring ämnet. Det som kommer fokuseras i intervjun kommer vara frågor berörande 

gränsdragningar mellan pedagoger och vårdnadshavare. Vi kommer även beröra frågor som 

lyfter just din syn på vårdnadshavares inflytande i förskolan, finns det tillfällen där det 

underlättar med att erbjuda vårdnadshavare inflytande? Kan det uppstå svårigheter med att 

erbjuda vårdnadshavare inflytande (vilka och varför i så fall)? Vilka vårdnadshavare får 

inflytande i förskolan och hur ställer man sig till de som är inåtriktade som inte säger vad de 

tycker? Detta är frågor som vi cirkulerar runt just nu och som kan komma tas upp under 

intervjun som vi kommer börja med efter påsk. 

 

Vi kommer använda oss av ljudinspelning för att underlätta så att vi får med det ni säger och 

inte missar något och för att underlätta för vidare processer med skrivandet. När studien är 

klar kommer all empiri (ljudinspelningar och transkriptioner) förstöras för att ingen 

utomstående får tillgång till materialet. Vi vill påminna om att intervjun är frivillig och det 

finns inget tvång att vara med, vi uppskattar allt det ni vill dela med er men om ni känner att 

ni inte vill delta så respekterar vi det. Om ni ställer upp vilket vi hoppas på och är väldigt 

tacksamma över så har ni möjligheten att avbryta när ni vill under intervjun eller om det är 

någon fråga som ni tycker är komplicerad så är vi öppna för att diskutera kring frågan hur vi 

tänker oss med vad vi är ute efter för att underlätta.  Efter intervjun kan du välja att ”ta bort 

svar”, med det menar vi att om det är något du har sagt som du i efterhand känner att det där 

var inte riktigt så du menade (kan handla om någon formulering som inte blev formulerad på 

ett sätt som beskriver hur du tänker eller felformulerat så att det kan uppfattas som en annan 

innebörd). Du har då rätt till att säga att du inte vill att vi tar med det i intervjun, vilket vi 

respekterar och utesluter det från studien. I studien kommer de intervjuade personernas namn 

vara ändrade samt namnet på förskolan och avdelningen, detta görs pga. konfidentialitet.  

 

Vi har inga krav på de svar som ni ger för vi kan aldrig avgöra vad er syn och tankar kring 

vårdnadshavares inflytande så därför vill vi upplysa om att det inte finns några rätt eller fel 

svar och lika så mer eller mindre relevanta svar. Har du några egna funderingar som du vill 
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lyfta utöver det vi intervjuar om så får du gärna göra det, vi kommer avsluta med en fråga som 

kommer se ut som ” Är det något övrigt som du vill lyfta berörande det som vi nu har pratat 

om?” 

 

Vi tycker att det ska bli väldigt intressant och höra vad ni har att säga! 

 

Med vänlig hälsning 

Elina och Beatrice 

 

Har ni frågor eller fått förhinder angående intervjuerna så hör av er till någon utav oss: 

Beatrice Johansson 076******* 

Elina Ekman 070******* 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
När vi talar om inflytande liknar vi det med påverkan  

1. Vilken utbildning har du? 

2. Ungefär hur länge har du arbetat inom förskolan? 

3. Finns det några platser eller situationer som du oftare förhandlar med föräldrarna 

angående inflytandefrågor? (Hallen, hämtning och lämning?) 

4. Varför tror du det är så? 

5. Vad kan de röra då för frågor? 

6. Finns det områden du anser är mer viktiga att föräldrar får inflytande över? (Nappar, 

utformning av rum…) 

7. Kan du ge exempel? 

8. Finns det områden som du tänker kan bli svårt eller känsligt att erbjuda föräldrar 

inflytande? 

9. Varför? Kan du ge något exempel? 

10. Har du erfarenhet av tystlåtna föräldrar och hur du bemöter det? 

11. Har du erfarenhet av föräldrar med mycket tankar, hur tänker du kring det? 

12. Hur tänker du kring att låta föräldrar vara med och ha inflytande över planering av 

barns vardag? (Teman som ni gör med barnen, som ex. djur)? 

13. Har föräldrarna möjlighet att utvärdera verksamheten? Hur? Varför inte? 

14. Hur tar ni tillvara på föräldrarnas åsikter i utvärderingen? Kan du ge ett exempel? 

15. Har du något övrigt du vill tillägga? 

16. Är det okej om vi återkommer senare med någon till fråga om det behövs? 

17. Är det något du redan nu känner att du vill ta bort ur intervjun? 

 


