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Sammanfattning 

Denna studie har sitt ursprung i Läroplanen för förskolan och dess uttalade krav på att arbetslag i 

förskolan ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskola och hemmet. Syftet med 

undersökningen är att ta reda på och kartlägga vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande i 

förskolans arbetssätt och aktiviteter för att uppnå delaktighet och inflytande hos vårdnadshavare. 

Undersökningen är genomförd med hjälp av en webbenkät ställd till 320 vårdnadshavare med 

inskrivna barn på två förskolor med sammanlagt åtta avdelningar på en mindre ort i Sverige. En 

kvantitativ datainsamlingsmetod har tillämpats genom valet av webbenkät och 69 vårdnadshavare 

besvarade enkäten (22 procent).  Metoden var till viss del kvalitativ eftersom webenkäten även 

innehöll öppna frågor. Resultatet visade att vårdnadshavarna var till stor del nöjda med den 

information som de delgavs och den information de delgavs om verksamhetens aktiviteter och 

utbildning. Det fanns önskemål om tydligare information om den verksamhet och utbildning som 

planerades framöver av de verksamma förskollärarna.  
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1. Inledning 

I ett möte i hallen på förskolan uttrycker sig en vårdnadshavare att sitt barn som är arton 

månader viftar med handen i cirkelrörelser vid sin kind ofta när de är hemma och 

vårdnadshavaren förstår inte vad barnet vill, varpå barnet blir irriterat. Detta är en 

kommunikationsmiss både mellan barnet och vårdnadshavaren och mellan pedagoger i 

förskolan och vårdnadshavaren då tecknet barnet visar betyder äpple på teckenspråk.  

Detta tecken är barnet väl bekant med då förskolan jobbar med tecken som stöd -

TAKK. Barnet ville bara ha ett äpple av sin vårdnadshavare och använder sig av samma 

kommunikationsmedel hemma som på förskolan då talet inte finns ännu. På förskolan 

förstår pedagogerna, men hemma förstår inte vårdnadshavarna vilket blir en konstig 

situation för barnet. Hade vårdnadshavaren varit mer informerad om TAKK och hur de 

användes på förskolan hade barnet inte blivit missförstått.  

 

TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. 

”TAKK är inte samma som teckenspråk, men bygger på dess tecken” (www.spsm.se) 

När TAKK används görs det tillsammans med det talade språket precis som vanligt, 

men att pedagoger förtydligar några av orden tillsammans med teckenspråk, vilket gör 

att det blir tydligare för barnen vad man säger och vad man menar, samt att det gör att 

man talar i långsammare tempo så barnen har lättare att hinna följa med och uppfatta det 

pedagogerna säger och/eller menar.  

 

För mindre barn kan det hjälpa mycket att kunna tecken om inte talet finns eller är 

försenat. Genom att pedagogerna då använder tecken kan barnet göra sig förstått genom 

detta alternativa kommunikationssätt. Tecken är bra för alla barn oavsett 

språksvårigheter eller inte, då det ger barnen en chans att uttrycka sig och kunna 

förmedla deras behov på flera sätt i verksamheten. Heister Trygg (2010) menar att alla 

kan använda TAKK och målgruppen är stor ”hörande personer med eller utan 

utvecklingsstörning (barn, ungdomar och vuxna) som har, eller löper risk att utveckla, 

störningar i kommunikation och språk”. När pedagoger tecknar med barnen stärks deras 

ordförråd, genom detta tränas förstärkt kommunikation tillsammans med barnen. Tisell 

(2009) menar att TAKK ger barnen möjlighet att både höra och ”känna” på orden, vilket 

kan bidra till att de har lättare att lära sig tala. 
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När barnet har fyllt ett år får det vanligtvis börja på förskolan (undantag finns då barn 

har rätt att börja på förskolan innan ett års ålder) och som vårdnadshavare ska de nu 

lämna det viktigaste och käraste de har på förskolan, till främmande pedagoger och 

andra barn. En helt ny värld väntar för många vårdnadshavare medan andra har eller har 

haft barn på förskolan sedan tidigare.  

 

Det är viktigt att vårdnadshavarna så tidigt som möjligt får information och kan känna 

att de kan vara delaktiga och ha inflytande över deras barns utbildning, händelser och 

vardag i förskolan. ”Vårdnadshavare behöver få information om förskolans uppdrag 

samt om vad vårdnadshavare kan och inte kan utöva inflytande över” (Skolverket, 2017 

s.25) då det finns delar i förskolan de inte kan vara med och påverka och ha inflytande 

över. 

 

Det är viktigt att vårdnadshavarna känner redan från första dagen att de har ett 

förtroende för pedagogerna på förskolan då detta gynnar ett tryggt och bra samarbete, 

vilket ger en stor fördel för vårdnadshavaren att även pedagogerna känner att de kan på 

ett tryggt och bra sätt delge information om barnens utbildning, händelser och vardagen 

på förskolan. Här har även vårdnadshavarna en skyldighet att precis som pedagogerna 

att uppträda respektfullt och vänligt vilket kommer att ge vårdnadshavarna en bättre 

förutsättning att få och känna sig delaktiga och ha inflytande kring deras barns i 

förskolan och det kommer att skapa god förutsättning för ett bra samarbete under åren 

på förskolan. Precis som Skolverket (2017) påtalar är vårdnadshavarna ansvariga för 

barnets fostran så det ska vara en självklarhet att de ska ha möjlighet till inflytande och 

insyn i verksamheten.     

 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) står att i förskolan ska arbetslaget ”ta 

ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskola och hemmen och det står 

även att ”vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa 

förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande” (Lpfö-18 

s.17). Det är en viktig uppgift att vårdnadshavare känner sig delaktiga i det som händer i 

förskolan och insatta i den utbildningen pedagogerna ger deras barn under dagarna, 

vilket kan underlätta för att barn blir missförstådda och att vårdnadshavare inte känner 

sig otillräckligt informerade om vad som sker i förskolan. Det är viktigt att pedagoger i 

förskolan försöker ta reda på och samtalar med alla vårdnadshavare relativt ofta för att 
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inhämta information om de är intresserade och/eller informerade om vad deras barn 

upplever och lär i förskolan.  

 

Det blir viktigt och intressant utifrån situationen som beskrivits ovan om barnet och 

dess vårdnadshavare, att undersöka hur mycket vårdnadshavare i förskolan informeras 

om vilken utbildning som sker i verksamheten och hur förskollärarna i förskolan 

använder det tillsammans med barnen? Det blir viktigt för att kunna informera 

förskollärare i förskolan om vårdnadshavarnas upplevelser för att kunna hitta bra 

arbetssätt och strategier för att få vårdnadshavarna mer delaktiga och informerade. På 

detta sätt kan förskollärare i förskolan skapa starkare och tryggare relationer med 

vårdnadshavarna, samt förhoppningsvis skapa ett ökat intresse för den verksamhet som 

sker på förskolan tillsammans med deras barn.  

 

1.1 Disposition 

Examensarbetets disposition är följande: I dess inledning förklaras den bakomliggande 

reflektion som ligger till grund för frågeställningarna i arbetet och hur dessa uppkom, 

därefter följer avsnittet med bakgrund, teorianknytning och forskningsöversikt baserat 

på litteratur och tidigare forskning gjord inom problemområdet. I nästa avsnitt följer 

metod och databearbetning och hur undersökningen genomfördes samt hur materialet 

hanterades och bearbetades för att sedan följas av ett avsnitt med resultat utifrån 

undersökningen som genomförts. Avslutningsvis följer en diskussion om vad studiens 

resultat har visat och sist finns förslag till vidare forskning inom ämnet.  
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2 Syfte  

Syftet med undersökningen är att ta reda på och kartlägga vårdnadshavarnas delaktighet 

och inflytande i förskolans arbetssätt och aktiviteter. Detta för att uppnå större 

delaktighet och inflytande hos vårdnadshavare. Undersökningen avses att genomföras i 

två förskolor med sammanlagt åtta avdelningar.  

 

2.1 Frågeställningar 

• Hur informerade om verksamheten på förskolan upplever vårdnadshavare att de 

faktiskt är? 

• Hur beskriver vårdnadshavare starka och svaga sidor i den information de delges 

om arbetssätt och aktiviteter?  
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3 Bakgrund 

3.1 Delaktighet och inflytande i förskoleverksamhet. 
Hela tiden förändras vårt samhälle och våra styrdokument och förskolan har kommit en 

lång bit på väg när det gäller samarbete och information till vårdnadshavarna som har 

sina barn i förskolan. Dock finns det mer att sträva efter för att bli bättre och 

vårdnadshavarna är de viktigaste personerna att ha en trygg och bra relation till. 

 Genom tiden har förskollärare och forskare tagit reda på bra och tydligare arbetssätt för 

att vårdnadshavare skall känna sig informerade och delaktiga samt att det genom bra 

samarbete skapar bra arbetssätt för förskollärarna i förskolan. Ser vi tillbaka i tiden kan 

det konstateras att föräldrars delaktighet och inflytande har varit begränsad och detta 

menar Tallberg Broman (2009) var tills det etablerades under 1960–1970-talet en 

jämlikhetstradition. Det innebar att alla elever och familjer skulle ses som jämlika och 

ha samma rätt till skola och förskola. 

 

Ser vi tillbaka på förskolans utveckling under 1900-talet kan man se att det gjorts stora 

förändringar och utvecklingen har kommit långt när det gäller samarbete och att ge 

föräldrarna information om verksamheten i förskolan och hur förskollärarna arbetar med 

deras barn under dagen. Förskolan har gått nästan helt från att ha fokus på uppfostran 

och skapa goda medborgare till att arbeta mer med barnens inflytande och delaktighet 

och även vårdnadshavarna har fått rätt till information och inflytande i deras barns 

förskola och utbildning. Från föräldramöten i barnkrubbor och barnträdgårdar där 

vårdnadshavarna som betraktades som informationsmottagare när det gäller uppfostran 

skriver Ivarsson Jansson (2001) sen kom barnstugeutredningen 1972, arbetsplan för 

förskolan 1977 där stod att samverkan med ”föräldrarna också kan betraktas som en 

nödvändighet för de anställda och föräldrarna att lära känna barnens hela 

livssituation” (Ivarsson Jansson 2001 s.100) och idag till nya läroplanen Lpfö -18 där 

föräldrafokus har stor betydelse. Förskolan fortsätter hela tiden att utvecklas genom 

utformning nya läroplaner och lagar. 2018 trädde en ny läroplan i kraft Lpfö -18  med 

större fokus av/på att vårdnadshavarna skall ha inflytande och delaktighet i förskolan 

och samarbetet med hemmet uppmärksammas i större utsträckning ”I samarbete med 

hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (Lpfö 18 s.7) vidare förtydligas 

också att i samarbetet med hemmet skall möjlighet ges för att barnen skall utvecklas 
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efter sina förutsättningar och att förskolan skall förtydliga för vårdnadshavarna vilka 

mål utbildningen har, då ”detta är en förutsättning för deras möjlighet till inflytande 

och förståelse för förskolans uppdrag” (Lpfö 18 s.8). Vidare förespråkar även nya 

läroplanen Lpfö 18 (s.8) att alla i förskolan skall samspela och skapa tillitsfulla 

relationer med hemmen för att skapa en positiv förskoletid för barnen.  

 

3.2 Föräldrafokus 

Att vara vårdnadshavare i förskolan är inte alltid en lätt uppgift och det finns många och 

svåra situationer som de kommer att få förhålla sig till när man som vårdnadshavare 

kliver in genom dörrarna på förskolan. Det är en utmaning, men även en fördel att vara 

vårdnadshavare då det ger dig rättighet att kunna vara med och påverka barnens 

utbildning på förskolan. Genom att vara vårdnadshavare i verksamheten har man rätt att 

delges information och få kunskap om de arbetssätt som förskolan använder sig av samt 

vad de ger barnen kopplat till de styrdokument som förskolan arbetar utifrån och skall 

följa i verksamheten. Att ha en tillitsrelation som vårdnadshavare till förskollärarna är 

viktigt att de skall visa hur innehåll och verksamheten är kopplade till styrdokumenten 

(Löfdahl 2014). Alla styrdokument som finns från central till lokal nivå betonar vikten 

av vårdnadshavares, barns och ungdomars delaktighet enligt Tallberg Broman (2009). 

Genom att vårdnadshavare görs delaktiga och informeras om verksamheten genom 

exempelvis föräldramöten, utvecklingssamtal eller individuella utvecklingsplaner, kan 

vårdnadshavarna var delaktiga och hålla sig informerade om deras barns verksamhet 

och utbildning. Det stärker deras demokratiska rättigheter och ger ökad inkludering, 

samt stärker och stödjer barnen och ungdomarnas lärande och utveckling menar 

Tallberg Broman (2009). 

  

Som vårdnadshavare i förskolan har man ingen skyldighet att samverka med 

förskollärarna annat än när du hämtar och lämnar ditt barn på morgonen och 

eftermiddagen. Vårdnadshavarna väljer själva hur mycket de vill involvera sig i 

verksamheten på förskolan. Det kan dock vara enda möjligheten för vårdnadshavare att 

kommunicera med förskollärare om eventuella förändringar, missnöjen eller få 

information om verksamheten. Precis som Ivarsson Jansson (2001) skriver försvåras 

detta om flera barn hämtas eller lämnas samtidigt då eventuellt inte tid finns för 

förskollärarna för längre samtal eller som även påpekas ”föräldrarna vill utöva 

inflytande men att de varken kan eller har tid till det” (s.125). Det är klart att de 
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vårdnadshavare som kommer och hämtar samt lämnar sina barn vid lugnare tider får en 

annan möjlighet och mottagande av förskollärarna då tid finns för information, samtal 

och inflytande. Det finns även föräldrar menar Sandberg & Vuorinen (2007) som inte är 

intresserad av verksamheten och de vill heller inte besöka förskolan några längre 

stunder utan de nöjer sig med att förskollärarna berättar om verksamheten. Förskollärare 

som arbetar i förskolan måste respektera dessa vårdnadshavare och kunna acceptera 

deras bristande intresse.  

 

Vårdnadshavare har ett val om de vill engagera sig i utbildningen som pågår i förskolan 

dagligen eller om de vill överlåta allt detta till förskollärarna. Som pedagog i förskolan 

skall man arbeta för att vårdnadshavarna känner sig trygga snabbt och förhoppningsvis 

att de kan lita på att förskollärarna ger alla barn det bästa de har att erbjuda utifrån sitt 

uppdrag och profession samt gör det utifrån det bästa för barnet. Det handlar om ett 

förtroende för förskollärarna och detta förtroende bygger på den tillit som skapades 

under inskolningen av barnet i förskolan.  

 

3.3 Pedagogens omdöme för delaktighet och inflytande. 

För att utveckla och skapa ett bra samarbete med vårdnadshavare behövs ”inspiration, 

information, tillit och integritet” (Sandberg & Vuorinen 2007 s.19) som fyra 

grundstenar att bygga på för pedagogerna, vilket betyder att genom detta skapas goda 

förutsättningar för ett bra samarbete under barnens år på förskolan. 

 

Pedagoger i förskolan har ett stort ansvar att vara både vårdnadshavare och barn till lags 

samt att de har en skyldighet att följa styrdokument som säger att pedagogerna skall ha 

ett bra samarbete med vårdnadshavare så de känner sig delaktiga och informerade. Att 

vara pedagog i förskolan är det inte alltid lätt att få tydlig information att nå fram till 

alla vårdnadshavare. Ett problem kan vara att tillgodose alla vårdnadshavare då Tallberg 

Broman och Holmberg (2007) tar upp att ”föräldrar i första hand är inriktade på sina 

egna barn” (s.15) och att de utgår ifrån bara sitt eget barns perspektiv, men för att de 

skall kunna ta sitt fulla ansvar måste de bli delaktiga i verksamheten för att kunna 

påverka kring sitt eget barn. 

 

Som pedagog i förskolan finns många bra vägar för att delge vårdnadshavare 

information om verksamheten och att de känner sig delaktiga i sitt barns utbildning, 
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veckobrev och bloggar är vanliga informationskällor i förskolan som informationsportal 

till vårdnadshavarna. Löfdahl (2014) skriver att förskollärare bland annat använder 

dokumentation för att vinna vårdnadshavarnas förtroende, hon menar även att 

förskollärarnas aktiviteter filmas, fotograferas och lagras digitalt för att sedan användas 

i kvalitetetsarbetet och kan då visas upp i olika sammanhang eftersom vårdnadshavarna 

har rätt till delaktighet i kvalitetsarbetet. Pedagogerna i förskolan behöver 

vårdnadshavarnas delaktighet för att klara sin egen måluppfyllelse menar Tallberg 

Broman (2009) men samtidigt kan det bli en konflikt hur man skall förhålla sig i sin 

profession ”att som lärare vara öppen för synpunkter från föräldrarna och samtidigt 

hävda sin egen auktoritet och sin lärarprofession” (s.228). 

  

Löfdahl (2014) menar även att förskollärarna idag har större press på sig att synliggöra 

dokumentationen inför vårdnadshavarna då förskolan idag ”är en del av en växande 

utbildningsmarknad och som sådan ständigt utsatt för konkurrens och kontroll” (s.252) 

Hela tiden pågår förändringar som förskollärarna i förskolan skall förhålla sig till när 

det gäller olika sätt att dokumentera och informera vårdnadshavarna om förskolans 

verksamhet. Löfdahl (2014) påpekar att detta har betydelse för professionen för 

förskolelärarna då de måste hitta olika professionella strategier för att upprätthålla 

relationen med vårdnadshavarna. Det kan bli ett dilemma menar Tallberg Broman och 

Holmberg (2007) att involvera vårdnadshavarna och delge tillräcklig information samt 

tillgodose förväntningar när de samtidigt känner kraven på sig att sköta administration, 

skolutveckling, kontroller och bedömningar. Det gäller att som förskollärare hitta en 

mellanväg och samarbete mellan förskollärarna och chefer för att hitta en bra balans och 

kunna möta alla krav och förväntningar. 

  

I dagens samhälle finns många olika familjekonstellationer för förskollärarna att 

förhålla sig till och det blir flera parter att skapa ett samarbete med och göra delaktiga 

och hålla informerade vilket ställer högre krav och ger större arbetsbelastning för 

förskollärarna. Förskollärare har som skyldighet att skapa goda relationer och ett bra 

samarbete med alla parter som finns i familjerelationerna kring barnen, det ingår i deras 

yrkesroll.  Det kommer säkerligen att i varje förskollärares yrkesliv inträffa att man 

möter vårdnadshavare som inte underlättar eller är intresserade av att ha ett närmare 

samarbete mellan förskolan och hemmet än vid hämtning eller lämning. Det gäller då att 

ha strategier för att kunna möta detta på ett professionellt och pedagogiskt sätt.  
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Däremot är det viktigt att som pedagog i förskolan informera och uppmärksamma vart 

gränsen går för föräldrarnas delaktighet och inflytande och vad de kan vara med och 

påverka eller inte, då det alltid finns vårdnadshavare som har svårt att uppfatta 

gränserna.  

 

3.4 Barnen och behov av information  

Allt mer skall pedagogerna i förskolan dokumentera och kvalitetssäkra verksamheten 

för att sedan ge vårdnadshavarna inflytande och delaktighet. Detta kan påverka barnen 

då de oftare och mer får anpassa sig till att bli dokumenterade och fotograferade även 

filmade, vilket sedan används i pedagogernas kvalitetsarbeten och för att ge 

vårdnadshavarna en god bild av verksamheten där fokus är på barnens utveckling och 

lärande samt hur man arbetar i verksamheten och vad som behöver utvecklas och 

förbättras. Detta för att skapa god relation till vårdnadshavarna och en god tillit till 

pedagogiken som används. Barnens bästa skall vara i fokus och de skall ha en trygg och 

utvecklande tid i förskolan. 

 

Barn idag lever i flera olika familjekonstellationer och förskollärarna måste se ur ett 

bredare perspektiv än att utgå ifrån att alla lever i en typisk kärnfamilj bestående av 

mamma, pappa och barn. Vi skall bekräfta och välkomna alla familjer och relationer för 

att barnet skall känna sig välkommet och inte uppleva utanförskap. Även 

vårdnadshavare kan känna utanförskap om de blir bemötta annorlunda när de skall 

lämna eller hämta på förskolan. Det skall vara en självklarhet för barnet att bli 

respekterat och bemött likvärdigt oavsett vårdnadshavare eller familjeförhållanden.  

När barnen skolas in i förskolan skall en god relation till förskollärarna skapas och 

tryggheten till verksamhetens lokaler byggas, barnen känner av om vårdnadshavarna är 

trygga och litar på att förskollärarna gör det bästa för att ta hand om barnet hela dagen. 

Finns det en osäkerhet hos vårdnadshavaren att lämna sitt barn på förskolan förs detta 

över till barnet oavsett hur bra pedagogerna i förskolan försöker att skyla det med 

leksaker eller aktiviteter.  

 

3.5 Teorianknytning 

För mitt arbete har jag redan nämnt att jag valt att utgå från Lpfö -18 med större fokus 

på att vårdnadshavarna skall ha inflytande och delaktighet i förskolan och samarbetet 

med hemmet uppmärksammas i större utsträckning ”I samarbete med hemmen ska 
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förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (Lpfö 18 s.7). I och med att jag 

väljer att utgå från denna läroplan menar jag att jag på så vis får en naturlig förankring i 

ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000) där just vikten av socialt samspel lyfts fram. 

Det är min teoretiska utgångspunkt för min studie dvs. en betoning och nödvändighet av 

sampel mellan förskollärare och vårdnadshavare. Det innebär att ett gemensamt 

deltagande bildar förutsättning för att nå kunskap om verksamheten i förskolan. 

Gemensamt deltagande av pedagoger och vårdnadshavare skapar bättre förutsättningar 

för barnets lärande då förskolan får ta del av viktig information från hemmet och vise 

versa, vilket ger barnet en trygghet och bra grund att bygga lärande på i alla sociala 

relationer de möter på under sin förskoletid. Genom trygg samverkan mellan hemmet 

och förskolans skapas barnets omvärld till en trygg plats där barnets olika kulturer möts. 

Enligt Säljö (2000) skapas kulturer genom det vi människor upplever genom interaktion 

med omvärlden och i förskolan möts barnet av förskolans kultur, vilket gör att ett 

samarbete med vårdnadshavarna skapar en förförståelse för barnets eventuella 

reaktioner på den nya miljön och pedagogiska arbetssätt som finns i förskolan gentemot 

hemmet. Detta leder förhoppningsvis till att barnet i framtiden kan möta skolans värld 

och samhället en dag som en trygg samhällsmedlem där samarbete i förskolan lagt en 

bra och trygg grund.  

 

4. Forskningsöversikt 

4.1 Arbetssätt för bra vårdnadshavarsamverkan.  

När det kommer till forskning inom vårdnadshavares insyn och delaktighet, samt 

samarbete med pedagogerna i förskolan visar både Hedlin (2019), Persson och Tallberg 

Broman (2017), samt Einarsdottir och Jonsdottir (2017) att det svåra för pedagogerna i 

förskolan är att hitta en balans för hur mycket vårdnadshavarna får ”lägga sig i” 

verksamheten och hur mycket insyn pedagogerna i förskolan skall erbjuda, men alla är 

överens om att det är otroligt viktigt att ha ett bra och nära samarbete med 

vårdnadshavarna ”Contact with parents was formulated as highly significant and was to 

constitute a pioritized and important part of the institution´s work.” (Persson & 

Tallberg Broman 2017). 
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Pedagoger i förskolan måste hela tiden arbeta för att tillmötesgå alla vårdnadshavare så 

gott det är möjligt eftersom läroplanen för förskolan - Lpfö18 har tydliga riktlinjer kring 

detta. Det är som pedagog inte alltid lätt att tillmötesgå alla vårdnadshavare och det har 

skett en förändring menar Persson och Tallberg Broman (2017) att pedagogerna i 

förskolan upplever att de får ta hand om mer och mer uppfostran, vilket tidigare var mer 

vårdnadshavarnas ansvar. Pedagoger i förskolan vill fokusera mer på sitt uppdrag som 

är utbildning och lärande ”they want to retain their responsibility for the part of their 

assignment that is related to education and learning” (Persson & Tallberg Broman 

2017 s.194). Hedlin (2019) tar upp att det är svårt som pedagog att ta emot 

kommentarer från enskilda vårdnadshavare och hålla en god relation till dem samtidigt 

som pedagogerna skall se till alla barn i förskolan och bedriva en fungerande 

pedagogisk verksamhet som kan passa många barn och vårdnadshavare. Hedlin (2019) 

tar även upp att det är viktigt att pedagogerna i förskolan visar att vårdnadshavarna 

gärna får ha inblick och komma med förslag till förbättringar osv, men att det är upp till 

pedagogerna i förskolan att planera och bedriva verksamheten. Där måste pedagogerna i 

förskolan tydligt visa vart gränsen går ”They must put a stop to the parents´attempt to 

take over ” (Hedlin 2019 s.1782).  

Einarsdottir och Jonsdottir (2017) menar i sin studie att det mellan vårdnadshavare och 

pedagogerna i förskolan finns många olika nivåer av makt och det är viktigt att 

pedagogerna i förskolan visar tydligt vad som ingår i deras roll som anställd inom 

förskolan ”precschools are facing a dilemma when it comes to educator- parent 

partnerships, a dilemma involving the negatiation of power and roles” (Einarsdottir & 

Jonsdottir 2017 s.18). Tydlig information från pedagoger i förskolan till 

vårdnadshavarna om roller, rättigheter och skyldigheter ger tryggare samarbete för båda 

parter menar Bercnik och Devjak (2017).  

 

4.2 Vårdnadshavarnas delaktighet och insyn för att skapa trygghet. 

Genom att ge vårdnadshavarna tydlig information om verksamheten och vad som 

planeras ökar vårdnadshavarnas känsla av delaktighet och det värderas högt enligt 

Vuorinen (2018)”the opportunity to get a glimpse of the practitioners views is highly 

valued by parents” (s. 206) samt att som pedagog kan du på ett professionellt sätt öka 

känslan av inflytande hos vårdnadshavarna genom att lyssna på deras idéer och förslag, 

även om förslagen inte är bra och kommer att arbetas efter i verksamheten så visar det 

att vårdnadshavarna känner sig mer delaktiga.  
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Många förskolor skriver exempelvis veckobrev, har bloggar och andra forum för 

information om vad barnen gjort under dagen och veckan som också har visat sig ökat 

känslan av delaktighet och en insyn i verksamheten. Genom denna information kan 

vårdnadshavarna tillsammans med barnen samtala om verksamheten, vilket enligt 

Einarsdottir och Jonsdottir (2017) är viktigt för många vårdnadshavare. Einarsdottir och 

Jonsdottir (2017) menar även att ”We are getting a new generation of parents” (s. 10) 

och med menar dem att det har visat sig i forskning att vårdnadshavare använder sig 

mer av internet och vill ha mer information via hemsidor, via mejl och/eller även 

Facebook.   

Vuorinen (2018) menar att information om verksamheten och förskolans mål är en 

nödvändig förutsättning för vårdnadshavarinflytande. Bercnik och Devjak (2017) 

påpekar att vårdnadshavarna har en rättighet att ta del av planeringen av utbildningen 

som pedagogerna gör i förskolan, vilket även vårdnadshavare påpekar är viktigt. 

Sandberg och Ottosson (2010) påpekar att det är upp till förskolan att förse 

vårdnadshavarna med förståelig information om verksamheten och målen förskolans 

pedagoger arbetar utifrån. Precis som Hedlin (2019) även menar att pedagogerna i 

förskolan vill tillmötesgå alla vårdnadshavares önskningar, men att det inte alltid är så 

enkelt.  

4.3 För barnens bästa 

En av anledningarna till valet av förskola kan enligt Vuorinen (2018) vara föräldrarna 

ser möjligheten att påverka verksamheten i önskad riktning ”how the parents views the 

possibilities to influence practice in the desired direction” (s.205). Uttrycket Edwards 

och Alldred (2000) använder sig av verkar stämma i forskning som gjorts angående 

vårdnadshavares inflytande i förskolan angående omfattning och form ” underlying 

many of these is the prescription that the more involvement there is from parents, the 

better” (s. 438). Vårdnadshavare i förskolan vill känna sig viktiga, värdefulla och 

framförallt trygga att pedagogerna i förskolan ger barnen en bra verksamhet. 

Edward och Alldred (2000) påpekar att flera studier som gjorts genom åren visar att det 

är viktigt att hemmet, förskola och skola har ett bra samarbete i alla barnens lärande 

nivåer och kvalitén på utbildningen. Studier visar att både vårdnadshavare och 

pedagoger alla arbetar utifrån barnets bästa, men det är vägen till samarbetet och nivån 

på inflytande och delaktighet som är det knepiga att få till.  

Hedlin (2019) skriver att” The relationship with parents is one of the difficulties of the 

profession.” (s.1783), vilket även framkommit i flera undersökningar.  
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Forskningen visar att både pedagoger i förskolan och vårdnadshavare alltid utgår med 

barnets bästa i fokus när det gäller samarbete med motsatta part, vilket inte alltid är helt 

enkelt. Pedagogerna i förskolan vill tillmötesgå alla vårdnadshavare på bästa sätt för att 

de skall känna delaktighet och trygghet för verksamheten.  

När det gäller vårdnadshavare i förskolan visar forskningen att de är av en ny generation 

och vill ha mer information digitalt via mejl och andra informationskanaler via internet. 

Det visar sig även viktigt för vårdnadshavarna att de kan tillsammans med barnen 

reflektera över det som händer i verksamheten genom exempelvis veckobrev.  

Precis som forskningen visar vill jag kunna bidra med flera sätt för pedagoger att kunna 

informera vårdnadshavarna i förskolan och genom att ha vårdnadshavarna i fokus får 

jag därigenom i min studie deras synpunkter på vad som är viktigast för dem när det 

gäller delaktighet och inflytande i verksamheten, samt vad vårdnadshavarna kan tänkas 

sakna för information om förskolan. Detta kan bidra med flera sätt och tydligare 

information för pedagogerna i förskolan att arbeta utifrån för att göra vårdnadshavarna 

tryggare och tydligare insatt i verksamheten i förskolan.  

 

5. Metod  

I detta avsnitt kommer val av forskningsmetod och tillvägagångssätt att presenteras 

samt vad som ligger till grund för urvalet till undersökningen som gjorts.  

I denna undersökning användes webbenkät till vårdnadshavare i utvalda förskolor som 

datainsamlingsmetod.  I undersökningen finns både flervalsfrågor och öppna frågor där 

vårdnadshavarna själva kan utveckla sitt svar i webbenkäten, vilket ger 

vårdnadshavarna möjlighet att belysa sina tankar och reflektioner. Det ger ett visst 

inslag av kvalitativ metod. Undersökningen var endast riktad till vårdnadshavare i 

förskolan därav valdes att inte visa undersökningen för förskollärarna innan för att de 

inte skulle kunna påverka vårdnadshavarnas tankesätt innan de svarade på frågorna i 

enkäten.  

 

Webbenkät valdes för att underlätta bearbetningen av svaren som kom in, samt för att 

vårdnadshavarna inte skulle känna press att komma ihåg att lämna in frågeformulär på 

förskolan. En reflektion som även låg till grund för valet av webbenkät var att det fanns 

en risk att pedagoger i förskolan skulle kunna läsa vårdnadshavarnas svar om de 
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lämnades in på förskolan, vilket eventuellt kan kännas obekvämt för vårdnadshavarna 

om de svarat med negativ kritik på någon av frågorna.  

 

Webbenkät valdes även på grund av att det till skillnad från intervjuer tar mindre tid i 

anspråk då undersökningen involverar många vårdnadshavare och genom att använda 

webbenkät får alla vårdnadshavare samma frågor och man ”undviker att interaktionen 

mellan forskaren och respondenten påverkar svaren” (Patel & Davidsson 2019 s.95), 

vilket kan förkomma vid intervjuer.  

 

Patel & Davidsson (2019) beskriver förenklat att med kvantitativ forskning menas 

”forskning som innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och 

analysmetoder” (s.51) medan kvalitativ inriktad forskning är där ”datainsamlingen 

fokuserar på ”mjuka” data, till exempel i form av kvalitativa intervjuer och tolkande 

analyser” (s.52). Undersökningen som gjorts i detta examensarbete är till mesta dels 

kvantitativ eftersom ”generellt är inte kvantitativa metoder särskilt flexibla” 

(Christoffersen & Johannessen 2015 s.15) även menar Christoffersen och Johannessen 

(2015) att i enkäter så ställs frågorna i samma följd till alla respondenter alternativa svar 

är givna på förhand. Undersökningen som gjorts är även till viss del kvalitativ eftersom 

webbenkäten även innehåller öppna frågor i en del av webbenkäten. I öppna frågor kan 

respondenterna besvara frågorna med egna ord och tyckanden ”deltagarna har möjlighet 

att ge fylligare och mer detaljerade svar” (Christoffersen & Johannessen 2015 s.16).  

   

5.1 Tillvägagångssätt vid datainsamling 

Undersökningen delgavs till alla vårdnadshavare med inskrivna barn på två förskolor 

med sammanlagt åtta avdelningar på en mindre ort från mig som skapat undersökningen 

via rektor för området. Den ena förskolan har två avdelningar och den andra förskolan 

har sex avdelningar. Undersökningen delgavs till sammanlagt 320 vårdnadshavare på de 

båda förskolorna tillsammans. 

 

För att på ett lätt och praktiskt sätt nå ut till alla vårdnadshavarna så delgavs 

webbenkäten via förskolornas informationsplattform Unikum och via mejl där både 

missivbrevet och enkätlänken delgavs. Ytterligare en anledning till att webbenkät valdes 

var att vårdnadshavarna i lugn och ro hemma kunde fundera och reflektera över vilka 

svar de ville ge till undersökningen, precis som Patel & Davidsson (2019) påstår att 
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enkäter också är lättare att anpassa efter respondenternas behov så som tidpunkt för 

ifyllande blir mer valfritt än vid intervju. 

 

Vårdnadshavarna har även haft en möjlighet att fylla i webbenkäten vid hämtning och 

lämning på alla avdelningarna under en dag under undersökningsperioden. Detta genom 

att en dator funnits tillgänglig för att tillmötesgå de vårdnadshavare som inte haft 

möjlighet att kunnat svara på undersökningen via dator, telefon eller surfplatta i 

hemmet, men även för att öka chanserna till att fler vårdnadshavare svarade på 

webbenkäten ”Generellt är svarsfrekvensen ofta låg vid den här typen av 

undersökningar” (Ejlertsson 2014 s.10). En orsak kan vara på grund av mängden 

reklammejl som skickas ut idag. Denna webbenkät skickades ut ifrån Unikum och via 

mejl vilket gör att mejlet kommer ifrån förskolans plattform för information, vilket 

förhoppningsvis ökade antalet svar från vårdnadshavare.  

 

Vårdnadshavarna fick tillsammans med länken till webbenkäten (se bilaga 2, frågorna i 

undersökningen är bifogade i bilaga 3) ett missivbrev (se bilaga 1) där syftet med 

undersökningen framgick, även kontaktuppgifter till rektor, ansvarig handledare för 

examensarbetet och till författaren. Information gavs om att deltagandet var frivilligt 

och att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och enligt lagen om GDPR. 

  

Enkäten gjordes helt via internet och svaren skickades direkt för sammanställning till en 

vald hemsida för webbundersökningar. Svarstiden för enkäten var två veckor och en 

påminnelse skickades ut efter en vecka via Unikum och mejl. Intresset för att delta i 

undersökningen var lågt och när halva tiden hade gått hade väldigt få svar inkommit. 

Utskicken via webbenkäten var inte kodade utan anonyma vilket innebär att det ”finns 

varken namn, nummer eller annan möjlighet till identifiering på den” (Patel & 

Davidsson 2019 s.96) så påminnelse skickades ut till alla berörda vårdnadshavare då det 

inte gick att se specifikt vilka som hade deltagit i undersökningen. När påminnelsen 

hade skickats inkom ytterligare några svar på undersökningen.   

 

5.2 Urval 

Grunden till valet av de två förskolorna för undersökningen var att ämnet 

vårdnadshavares delaktighet och inflytande hade diskuterats tidigare terminer på ett 

arbetsplatsmöte då författaren till examensarbetet känner till förskolorna väl, vilket även 
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kan ses som ett bekvämlighetsurval eftersom ”respondenterna består av de personer 

som finns tillgängliga för forskaren” (Patel & Davidsson 2019 s.141), men som i denna 

undersökning var betydande. De två förskolorna ligger i samma förskole- område och 

där valdes dessa två förskolor som ligger på en mindre ort nära varandra i ett mindre 

samhälle. Webbenkäten skickades till alla vårdnadshavare som har sina barn inskrivna 

på de två förskolorna och hade sin mejladress registrerad på informationsportalen 

Unikum. Den registreringen sker när barnen skolas in på förskolan. Valet av förskolor 

gjordes även med tanke på att undersökningen går att bygga vidare på genom att göra 

samma undersökning i en större stad för att se hur mycket resultatet skiljer sig. Valet av 

förskolor till undersökningen gjordes även på grund av publiceringen av webbenkäten 

skulle ske på ett enkelt sätt genom informationscentralen Unikum och mejl och på detta 

sätt nå ut till många vårdnadshavare samtidigt.  

 

5.3 Bortfall 

När en undersökning görs får man ta med i planeringen och räkna med att det blir en del 

bortfall i svaren som planerats komma in i undersökningen. Med bortfall menas enligt 

Ejlertsson (2014) om en ”person i urvalet vägrar eller inte har möjlighet att delta i den 

avsedda undersökningen” (s.26). Det som i denna undersökning hade tagits med i 

planeringen för bortfall var de vårdnadshavare som hade ett annat språk än svenska som 

modersmål och även om det fanns vårdnadshavare med läs- och skrivsvårigheter, men 

även vårdnadshavare som saknar teknisk utrustning för att genomföra en webbenkät. I 

dagen samhälle har de flesta tillgång till någon form av teknisk utrustning hemma, i 

skolan eller på sitt arbete så på grund av den orsaken räknades med att bortfallet skulle 

minskas ner.  

 

Av de 320 vårdnadshavarna som fick webbenkäten var bortfallet ändå betydligt 

eftersom det endast inkom 69 svar. Därtill en reflektion som gjordes efteråt i samtal 

med flera av vårdnadshavarna var den att flertalet vårdnadshavare trodde att det var ett 

svar per familj som tilldelats webbenkäten, därav svarade endast ena vårdnadshavaren i 

familjen. 

   

Ytterligare en anledning till något som påverkat svarsantalet är att flera av 

vårdnadshavarna som svarat har flera barn i förskolan, men fick då webbenkäten mejlad 
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till sig flera gånger eftersom alla barn som ligger inlagda i informationsplattformen 

Unikum mejlades och i dessa fallen gavs ett svar/ familj fast de delgetts flera mejl.  

 

5.4 Reliabilitet och validitet 

Kvaliteten på en enkätundersökning och dess tillförlitlighet går inte att kontrollera 

förrän den är genomförd, utan vi kan endast arbeta för att respondenterna har uppfattat 

frågorna så som man hoppats när man skapade enkäten enligt Patel & Davidsson 

(2019). De menar även att man inte kan avgöra hur reliabel den är förrän man har 

undersökt hur den blivit besvarad av respondenterna. När det gäller säkerheten i olika 

slags studier används begreppen reliabilitet och validitet, skriver Ejlertsson (2014). Han 

förklarar även att ”med validitet i en enkätfråga menas frågans förmåga att mäta det 

den avser att mäta” (Ejlertsson 2014 s.107) Likaväl som reliabilitet beskrivs huruvida 

upprepade mätningar ger samma resultat. Då handlar det om möjligheten att 

generalisera resultat. Viktigt är också att du verkligen ställer frågorna i formuläret på ett 

sätt så att de verkligen mäter det man har för avsikt att mäta i undersökningen.  

Validiteten i undersökningen som gjorts har stärkts eftersom webbenkäten är 

konstruerad utifrån syfte, teorianknytning och tidigare forskning. Hur vida resultatet 

skulle bli i ytterligare lika undersökning går inte att vara säker på eftersom förskolorna 

som valdes var ur bekvämlighetsurval, samt att bortfallet i undersökningen förekom. 

Det är faktorer som kan ha påverkat reliabiliteten i undersökningen. Enkäten var helt 

webbaserad och det har inte funnits möjlighet för respondenterna att ställa frågor när 

webbenkäten fylldes i, vilket eventuellt kan ha påverkat svaren som gavs av 

respondenterna. 

 

5.5 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2017) har formulerat fyra övergripande regler som rekommenderas att 

följa när man gör en undersökning för studentuppsats. Det är viktigt att göra 

forskningsetiska överväganden innan man startar en undersökning och att alla 

deltagande runt och i undersökningen är informerade på ett korrekt sätt. 

 

Första kravet är informationskravet vilket innebär att alla deltagande i undersökningen 

har korrekt informerats om syftet med studien och att det är frivilligt att delta. Denna 

information framgår i missivbrevet som delgavs i samband med denna 

webbenkätsundersökning. 
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Andra kravet är samtyckeskravet vilket innebär att ”deltagare i en undersökning har 

rätt att själva bestämma över sin medverkan” (Patel & Davidsson 2019 s. 84). I 

webbundersökning samtycker respondenterna till samtycke genom att de väljer att svara 

på enkäten enligt Ejlertsson (2014), vilket varit fallet i denna undersökning. 

 

Tredje kravet är konfidentialitetskravet där det inte på något sätt får gå att identifiera 

respondenterna i undersökningen som gjorts, likväl skall de skyddas i resultatet som 

presenteras av undersökningen. Även ort och förskolornas namn är anonyma vilket 

lovades till respondenterna innan de valde att delta i webbundersökningen. Under 

undersökningens utförande och arbetsgång skall alla ”uppgifter förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (Patel & Davidsson 2019 s. 84). 

  

Sista och fjärde kravet vilket är nyttjandekravet som innebär att alla uppgifter som 

samlats in endast får användas för det ändamål och syfte enkäten avser och som 

respondenterna har informerats om.  Inte i något annat syfte påpekar Ejlertsson (2014). 

 

5.6 Databearbetning och analysmetod 

Svaren som vårdnadshavarna lämnade i undersökningen sammanställdes på hemsidan 

för webbundersökningen och därigenom bearbetades kvantitativt de svaren som kommit 

in i undersökningen. Svaren gick att ta del av i form av stapeldiagram där det var frågor 

med svarsalternativ. Analysen har gjorts utifrån de svar som inkommit i alla frågor i 

undersökningen.  

Webbenkätens svar samanställdes i diagram separat och de frågor som var öppna 

sammanställdes i ett eget dokument för att kunna bearbeta informationen manuellt med 

kodnyckel och kategorisering av det som kommit fram i undersökningen.  

Genom att sammanställningen gjordes via enkätens hemsida kunde svaren utvärderas på 

olika sätt och det alternativ som var lättast att avläsa och bearbeta informationen utifrån 

valdes som diagram för att redovisa i arbetets resultatdel. 

  

I resultatet i undersökningen redovisas en fråga i taget för att kunna reflektera och 

synliggöra svaren som inkommit och hur vårdnadshavarna ställer sig i de olika frågorna 

och vilka skillnader och avvikelser man eventuellt kan se i resultaten.   
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6. Resultat 

Under resultatdelen kommer frågorna i webbenkäten att presenteras en och en för att 

kunna göra en noggrann genomgång av resultatet. En del av frågorna med 

svarsalternativ var kopplad till nästkommande fråga som en öppen fråga kopplad till 

föregående fråga. Avsikten är att presentera ett noggrant resultat inkluderande en känsla 

för vårdnadshavarna att de kunde vara med och påverka till förbättringar i 

verksamheten. Webbenkäten var endast riktad mot vårdnadshavare i förskolan och 

undersökningens resultat presenteras nedan.  

 

6.1 Vårdnadshavarnas syn på informationen som ges om arbetssätt. 

 

Vårdnadshavarna i undersökningen visade att de kände sig ganska informerade och 

insatt i vad pedagogerna i förskolan på deras avdelning och förskola använder sig av för 

arbetssätt. På frågan om de saknade någon information om hur pedagogerna arbetade 

med deras barn i förskolan och på vilket sätt vårdnadshavarna skulle önska få den 

informationen var det några vårdnadshavare som saknade kopplingar till 

styrdokumenten, vilket är en viktig del i en förskollärares ansvarsområde att se till att 

verksamheten kopplas till styrdokumenten. Det är viktigt som vårdnadshavarna 

påpekade i de öppna frågorna i undersökningen att de kan se hur och på vilket sätt 

förskolläraren har kopplat aktiviteterna och arbetssätten i verksamheten till Lpfö-18. 

Resultatet visar att pedagogerna i förskolan som arbetar i de utvalda förskolorna har 

varit i det stora hela bra på att informera vårdnadshavarna om deras arbetssätt och de får 
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bra feedback i den öppna frågan där vårdnadshavarna tog upp kopplingar till 

styrdokumenten, men de tog även upp att de ville ha mer information om arbetssätten i 

verksamheten via informationsportalen Unikum eftersom allt som läggs upp där kopplat 

till barnen även mejlas till vårdnadshavarna. En kommentar var ”viktigt att ni fortsätter 

med information via mejl.” Som tidigare har belysts i forskningsöversikten så är 

vårdnadshavare mer teknologiska idag och vi har en ny generation vårdnadshavare som 

nästan alltid har tillgång till sin mejl och kan därav ta del av informationen direkt när 

den kommer.  

 

6.2 Vårdnadshavarnas syn på informationen som ges om aktiviteter. 

 

Vårdnadshavarna visar i undersökningen att de är väl informerade om de aktiviteter som 

sker i verksamheten och veckobreven som skrivs kommenteras i den öppna frågan där 

efterlystes hur vårdnadshavarna ville ha information om de aktiviteter som sker i 

verksamheten, dock hade flertalet vårdnadshavare här efterlyst vilka aktiviteter som 

planeras framåt. Vårdnadshavarna saknar information om vad deras barn kommer att 

göra för aktiviteter i verksamheten de vill inte bara informeras om vad de har gjort.  

Det är en viktig upplysning att ta till sig som pedagog att inte bara informera om det 

som varit utan även om det som komma skall vilket ger vårdnadshavarna en möjlighet 

till förberedelse både för sig själva och barnen, vilket eventuellt kan vara både positivt 

och negativt.  

Endast en vårdnadshavare hade kommenterat i den öppna frågan att ”Jag upplever att 

informationen är knapp och jag vet inte vad som sker på förskolan”. Det blir viktigt att 
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se kontrasterna att det även fanns vårdnadshavare som saknade information och det blir 

viktigt att se alla vårdnadshavarna i förskolan. Vårdnadshavarna ville även här att 

informationen om aktiviteter i framtid skulle delges i veckobreven på Unikum precis 

som den informationen gör om de aktiviteter som har varit under veckan som gått. 

 

6.3 Tydlig och bra information som delges i förskolan. 

Vårdnadshavarna hade i denna öppna fråga belyst att de är mycket nöjda med den 

information de får i veckobreven angående det som sker på förskolan, även att det i 

veckobreven förekommer bilder på händelser barnen varit med om under veckan, 

många vårdnadshavare hade kommenterat med ”veckobreven är bra och tydliga” vilket 

verkar vara viktigt för vårdnadshavarna i förskolan. Några ytterligare saker som 

vårdnadshavarna belyste var bra och tydliga förutom veckobreven var lappar om smittor 

och sjukdomar på förskolan, information om mitt barns utveckling och framsteg via 

Unikums lärloggar, utvecklingssamtalen, informationen på föräldramötena. Det som 

togs upp mest var hur nöjda och bra veckobreven är och vilken betydelse det har för 

vårdnadshavarna att kunna se och samtala med barnen om vad de har gjort under veckan 

som gått.  

 

Viktig och bra reflektion från vårdnadshavare var att de uppskattade att pedagogerna i 

förskolan alltid hörde av sig med information om hur det gått efter jobbiga lämningar 

för barnen via sms eller samtal. Detta skapar en trygghet hos vårdnadshavaren, vilket 

gör att de känner trygghet. 

 

6.4 Information som kan förbättras ifrån förskolan. 

Personalsituationen är en tydlig punkt från vårdnadshavarna där informationen behöver 

bli bättre och tydligare. Vårdnadshavarna uttrycker att de vill veta vilka som slutar och 

vilken pedagog som kommer efteråt, så fort det sker förändringar kring pedagogerna i 

förskolan och personalen på förskolan påpekar vårdnadshavarna att informationen är 

bristfällig, vilket en vårdnadshavare påpekar tydligt i sin kommentar ”saknar 

information när personal byts ut, vilken plan som finns (tex hur länge en person 

planeras jobba på en avdelning och om personal som slutat förväntas komma tillbaka) 

samt viktigt att veta om personen är förskollärare eller barnskötare”. Vårdnadshavarna 

efterlyser information om vilka i personalen som är förskollärare och barnskötare, vilket 

det sällan kanske informeras om förutom på föräldramöten.  
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              Frågorna i diagrammet. 
 

1) Pedagogerna på förskolan 

lyssnar på mina idéer och tankar 
kring aktiviteter. 

2) Pedagogerna på förskolan 

besvarar mina frågor och 
funderingar kring arbetssätt som 

används på förskolan. 

3) Förskolan har gett ut 
information om hur 

vårdnadshavare kan ha 

delaktighet och inflytande i 

förskolan. 

Det påpekas även att det är önskvärt och viktigt att även veta när det sker förändringar i 

barngruppen så som nya barn eller vilka som byter avdelningar eftersom det kan skapa 

oro för barnen.  

Även inom denna fråga påpekas det i flera kommentarer av vårdnadshavare att de vill 

ha information om vad som planeras framåt i verksamheten och inte bara det som gjorts.  

Även vid hämtningar och lämningar verkar det saknas information till vårdnadshavarna 

om hur dagen har varit för deras barn samt om det har hänt något speciellt. ”Det är inte 

alltid som informationen förs vidare till den pedagog som är på plats när han går hem” 

så det är en brist enligt vårdnadshavarna som bör bättras, att det inte sker en tydlig och 

noggrann information pedagoger i förskolan emellan om något speciellt hänt barnet 

under dagen. Kommentarer om att det ofta kan bli korta möten mellan pedagoger i 

förskolan och vårdnadshavare om det är många som hämtar och lämnar samtidigt gör att 

viktig information om barnet inte alltid kan delges till pedagogerna i förskolan. Det är 

en viss skillnad enligt vårdnadshavarna mellan pedagogerna i förskolan hur noggranna 

de är med att delge information om vad som gjorts under dagen och hur dagen har varit, 

det verkar inte lika viktigt för vissa pedagoger i förskolan att delge vårdnadshavarna 

lika mycket information.  

 

6.5 Samtal om delaktighet och inflytande med pedagogerna. 

 

När det kommer till att vårdnadshavarna känner att pedagogerna i förskolan lyssnar på 

deras idéer och tankar kring aktiviteter är vårdnadshavarna nöjda och de känner sig 

lyssnade på vilket ökar deras känsla av att känna sig betydelsefulla, men det är flera 
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vårdnadshavare som valt att inte svar på frågan vilket var ett alternativ att de inte vet 

eller att de helt enkelt inte ville svara på den frågan. 

  

Vårdnadshavare skall alltid kunna känna att pedagogerna i förskolan skall ge svar på 

frågor och funderingar de har angående verksamheten på förskolan där deras barn 

tillbringar hela dagarna och resultaten visar att vårdnadshavarna är mycket nöjda. 

Som pedagog i förskolan skall vårdnadshavarna bjudas in och informeras om deras 

rättigheter till att vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten och detta visar att 

vårdnadshavarna känner sig informerade även om det kan ske förbättringar och 

eventuellt förtydligande hur vårdnadshavarna kan gå tillväga för att få delaktighet och 

inflytande.  

 

7. Diskussion 

7.1 Metodreflektion 

Med tanke på att det mejlades många vårdnadshavare i undersökningen och att en del 

uppfattade att det endast skulle lämnas ett svar per familj oavsett hur många barn man 

hade på förskolan så visar svarsfrekvensen att 69 familjer representerades i 

webbundersökningen. Här blev det tydligt att det missades i missivbrevet att förklara 

tydligare för vårdnadshavarna att båda parter önskades svar på webbenkäten, vilket 

uppdagades efteråt i samtal angående enkäten. Detta blev en lärdom om hur viktigt det 

är med förtydligande av vad som förväntas av deltagarna i en undersökning, att det 

beskrivs noggrant vad som förväntas och i detta fall att jag förväntade att få in svar från 

samtliga vårdnadshavare i familjen. Detta gör att undersökningen är mindre 

generaliserbar och att undersökningens resultat blivit annorlunda med högre 

svarsfrekvens, dock anser jag att svaren som inkom var intressanta och kan vara till stor 

hjälp när det kommer till att skapa bättre möjligheter för samarbete mellan förskola och 

hemmet. Studiens reliabilitet blev genom missförståndet hos vårdnadshavarna låg 

eftersom det inte går att kontrollera hur många som bara svarade en gång per familj och 

vilka som svarade båda vårdnadshavarna. Validiteten av de svar som inkom gav bra 

relevans och information till undersökningens resultat eftersom de belyste och gav svar 

på de frågor som var öppna där vårdnadshavarna med egna ord fick uttrycka det som 

var viktigast att förbättra och vad som fungerar bra när det gäller sätt att delge och ta 

emot information till och från förskolan.  
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En positiv reflektion som gjorts efteråt när materialet bearbetats var att vårdnadshavarna 

har kommit med många bra och tydliga önskemål om vad som önskas förbättras när det 

kommer till information om verksamheten och arbetssätt, men även vad 

vårdnadshavarna ansåg att de fick tydlig och bra information om. En reflektion är att det 

möjligen hade varit bättre med fler öppna frågor i undersökningen för att få mer 

konkreta svar och önskemål för att kunna ge ytterligare möjligheter till bättre 

bemötande och information till vårdnadshavarna.   

 

7.2 Resultatdiskussion 

Majoriteten av vårdnadshavarna är nöjda med den information som de två förskolorna 

förser vårdnadshavarna med och de känner sig lyssnade på och det ger en känsla av 

trygghet, vilket alla pedagoger i förskolan vill att vårdnadshavarna skall känna. De skall 

känna att de kan samtala och prata med pedagogerna i förskolan om sina tankar och 

idéer som de vill delge till förskolan. Samarbetet med vårdnadshavarna är en viktig och 

stor del av pedagogernas arbete i förskolan och ett bra samarbete är a och o. Alla 

pedagoger som arbetar i förskolan har ansvar över att samarbetet med vårdnadshavarna 

fungerar, det är således viktigt att lära sig hur man skall bemöta olika vårdnadshavare. 

Det gäller att hitta rätt verktyg och redskap och använda sig av dem i lärandet menar 

Säljö (2000) och genom att man hela tiden tränar på bemötande och samarbete i den 

pedagogiska rollen som förskollärare så lär man sig att bli bättre i det sociala 

bemötandet av vårdnadshavarna. Säljö (2000) menar även att man i ett sociokulturellt 

perspektiv kan lära sig och utvecklas hela tiden både kollektivt och individuellt  

 

  I läroplanen för förskolan - Lpfö 18 som alla i förskolan skall arbeta utifrån står klart 

och tydligt att vi skall utveckla en tillitsfull relation mellan förskola och hemmet. Det är 

viktigt att både barnskötare och förskollärare arbetar utifrån samma mål även om det är 

förskolläraren som har det största ansvaret för verksamheten i förskolan. Här kan man 

fundera på om det är viktigt att vårdnadshavarna vet vilken utbildning pedagogerna i 

förskolan har, vilka som är barnskötare och vilka som har utbildat sig till förskollärare. 

Gör detta någon skillnad utifrån vem vårdnadshavarna skall prata med när det gäller 

delaktighet och inflytande och när det gäller utformningen av verksamheten det är ju 

dock förskollärarna som har det största ansvaret för utbildningen och lärandet som sker i 

verksamheten och kunna koppla det till styrdokumenten. I undersökningen påtalades att 

vårdnadshavare ville se tydligare kopplingar av aktiviteter och verksamheten till 
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styrdokumenten. Precis som Einardottir och Jonsdottir (2017) menar i sin studie att det 

finns olika former av makt mellan pedagoger i förskolan och vårdnadshavare så är det 

viktigt att bjuda in vårdnadshavare till delaktighet i verksamheten, men de får heller inte 

bli för mycket och vårdnadshavarna får inte lägga sig i för mycket i verksamheten utan 

att pedagogerna i förskolan är tydliga med roller, rättigheter och skyldigheter som finns 

enligt Bersnick och Devjak (2017). En anledning till att vårdnadshavare vill känna 

delaktighet och inflytande i förskolan kan vara för att de genom detta ser en möjlighet 

till att påverka och styra utbildningen och verksamheten utifrån sitt barn intressen och 

behov för hur det än är så ser vårdnadshavarna sina egna barn i första hand och vill se 

till det bästa för dem, medan pedagogerna i förskolan skall balansera verksamheten så 

att den passar alla barns behov och utveckling, vilket inte alltid är så lätt men i 

slutändan vill båda parter alltid ha barnens bästa i fokus och att det skall synas i 

verksamheten och dokumentationen till vårdnadshavarna. 

  

I undersökningen påvisade vårdnadshavarna att de önskade ta del av den planering som 

komma skall i förskolans verksamhet och inte bara få ta del av de aktiviteter som har 

gjorts och detta kan ha sin grund i att pedagogerna i förskolan många gånger gör sin 

planering för verksamheten en månad i taget i vissa fall bara veckovis i förväg och att 

man blir lite rädd för att delge planeringen till vårdnadshavarna ifall att den skulle 

ändras eller inte kunna hållas. Har då vårdnadshavare och barn förberett sig på aktivitet 

som skall utföras kan det skapa oro hos vissa barn och vårdnadshavare. 

  

En reflektion som har gjorts och som blev mer synlig under bearbetningen av svaren i 

de öppna frågorna är att vårdnadshavarna påvisar en stor önskan om att få mycket eller 

all information via mejl och via informationsportalen Unikum som är kopplat till alla 

barn inskrivna i förskolorna där undersökningen gjordes. Detta är intressant och vi går 

dagligen in mer och mer i teknologin och den digitala världen även som pedagoger i 

förskolan, där all information nästan mejlas till vårdnadshavarna, men det finns 

ytterligare önskningar på att vi skall använda mer Unikum och mejl, samtidigt som 

vårdnadshavarna påpekar att det brister i informationen vid hämtning och lämning för 

då vill man ha den muntliga kontakten och information om sitt barns dag. En tanke blir 

om det skulle vara möjligt att även sådan information kan mejlas eller delges digitalt. 

Allt i samhället idag blir mer och mer via Internet och via mejl även inom andra yrken 

och man kan se att även barnen i yngre åldrarna är medvetna om hur teknologin 
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fungerar idag. Vi i förskolan behöver utvecklas i takt med samhället, vilket förskolan 

har gjort genom att gå från portfolio i form av pärmar till exempelvis Unikum där 

dokumentation och utveckling kring barnen delges till vårdnadshavarna.   

Delaktighet och inblick upplevde vårdnadshavarna att de fick via veckobrev och 

lärloggar på barnens lärande och många positiva kommentarer var om veckobreven där 

vårdnadshavarna kände sig delaktiga av vad som händer i verksamheten och kunde 

reflektera tillsammans med sina barn genom att läsa texten om vad som hänt samt se 

bilder från aktiviteter och händelser under den gångna veckan. Veckobreven är en viktig 

informationslänk till vårdnadshavarna och i veckobreven kan du som pedagog tänka på 

att koppla de aktiviteter som bilder och text visar och beskriver till styrdokumenten så 

blir det tydligare för fler vårdnadshavare vad deras barn tränar i förskolan. Det kan inte 

alltid vara så lätt för vårdnadshavarna att se vad pedagogerna i förskolan har för syfte 

med vissa aktiviteter som görs i verksamheten och detta kan skapa en känsla av att inte 

vara delaktiga eller informerad om arbetssätt eller aktiviteter i förskolan vilket är 

mycket viktigt. Hedlin (2019) vet vad hon pratar om när hon menar ”att relationen med 

vårdnadshavarna är en av svårigheterna med yrket” (s. 1783 egen översättning).  

 

Min slutsats blir att det är oerhört viktigt att ha ett bra samarbete med vårdnadshavarna i 

förskolan för att de skall känna en trygghet att lämna sina barn. Det blir viktigt att 

lyssna på vårdnadshavarnas synpunkter och idéer de kommer med angående 

verksamheten. Vårdnadshavarna visar genom undersökningen att veckobreven är 

viktiga, men att de saknar information om kommande aktiviteter som skall ske i 

verksamheten. Resultaten visar även att vårdnadshavarna är överlag nöjda med den 

information de får från förskolan.  

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vidare förslag till fortsatt forskning som väckte min nyfikenhet under undersökningens 

gång var att göra liknande studie på samma förskolor, men riktad till pedagogerna i 

förskolan för att se om de upplever att vårdnadshavarna är intresserade av att vara 

delaktiga i verksamheten och ha inflytande och huruvida de själva anser att de 

informerar vårdnadshavarna om delaktighet och inflytande, samt om de aktiviteter och 

arbetssätt som de själva använder i förskolan. Det vore ytterst intressant att ställa dessa 

två undersökningar emot varandra och se vilket resultatet blir.  
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BILAGA 1 
 

 

                               Tierp 2019-11-05 

Bästa vårdnadshavare i förskolan. 

 

Under höstterminen 2019 kommer jag att genomföra en studie som är del i mitt 

examensarbete i pedagogik inom förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. I min 

studie vill jag undersöka hur ni som vårdnadshavare ser på er möjlighet till inflytande och 

information i det som sker på förskolan, hur ni upplever information om hur vi arbetar 

med era barn under dagarna så som arbetssätt, aktiviteter osv. Ni som vårdnadshavare är 

viktiga för oss som pedagoger därav finner jag det intressant och viktigt att få undersöka 

hur delaktiga och informerade ni känner er kring arbetet i förskolan där just ert/era barn 

går. 

Syftet med studien är att kartlägga behov av information om förskolans arbetssätt hos er 

vårdnadshavare, samt att kunna presentera resultatet som blir av min studie för andra 

pedagoger.   

Jag kommer att samla data genom en enkät. Ifyllandet av enkäten beräknas ta ca 20-25 

minuter. De data som samlas in kommer endast att användas i examensarbetet och 

kommer därefter förstöras. Uppgifterna kommer att bli behandlade konfidentiellt och inte 

finnas tillgängliga för obehöriga. Inga namn på deltagare, förskolor eller kommuner 

kommer att redovisas i examensarbetet. Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagare kan 

avstå från att svara på frågor eller avbryta sitt deltagande utan särskild motivering. Jag 

följer uppsatta regelverk enligt GDPR (fd.PUL) och etikprövning avseende 

examensarbeten. Ni som deltagit får självklart ta del av resultatet och om intresse finns att 

läsa examensarbetet när det är klart ungefär vid årsskiftet 2019 till 2020. Lämna svaret i 

bifogat kuvert senast 2019-10-29. Klistra gärna igen kuvertet lämna sedan i plastfickan 

som sitter i hallen på förskolan.  

Min handledare för arbetet är universitetslektor Ingegerd Gunvik-Grönbladh- 

indguh@hig.se  

Ansvarig rektor är Kim Felth kim.felth@tierp.se  

För mer information kring studien kontakta undertecknad: 

Tina Ronnerfors-Hök 070–0992495 tina.ronnerfors@utb.tierp.se  

Med bästa hälsningar 

Tina Ronnerfors- Hök  
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Enkäten finns tillgänglig på dessa platser  
 

 
 

https://www.survio.com/survey/d/G1H1R5P9V5C2W3U1F  
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