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Sammanfattning 

Det här examensarbetet handlar om föräldrainverkan i förskolan. Huruvida föräldrar som på olika 

sätt medverkar i förskolans verksamhet, på något vis påverkar kvaliteten på den samma. Enligt 

läroplanen för förskolan, Lpfö 98, ska förskolorna erbjuda forum för föräldrarna så att de kan delta i 

och lämna förslag om planering och genomförande av den pedagogiska verksamheten. Samtidigt 

framgår det även av samma dokument, att föräldrainverkan endast får förekomma på så vis att den 

inte hindrar förskolan från att nå upp till de internationella mål som presenteras i skollag och 

läroplan. Häri ligger en balansgång som det är upp till varje enskild förskola att ta ställning till, 

samtidigt som deras olika organisationsformer även ställer krav på hur föräldrainverkan bör skötas.  

 

Den teoretiska utgångspunkten i det här examensarbetet behandlar kvalitet ur ett samhällsperspektiv 

och ett förskoleperspektiv samt föräldrasamverkansperspektiv och inflytandeperspektiv. Kvalitet ur 

ett samhällsperspektiv belyses ur två synvinklar av bland andra Sheridan (2001) och Dahlberg, 

Moss och Pence (2002). Den ena synvinkeln beskriver kvalitet som någonting subjektivt och 

kontextberoende som inte går att mäta eller jämföra med andra verksamheter. Det andra synsättet 

innebär att det är möjligt att mäta kvalitet genom utarbetade kriterier som är mätbara och därigenom 

jämförbara. Kvalitet ur ett förskoleperspektiv belyser olika metoder att mäta kvalitet, samt 

definitionen av den samma i en förskolekontext genom fyra nivåer som är framtagna av Skolverket 

(2004). Föräldrasamverkan och inflytande behandlar rättigheter och skyldigheter som både 

förskolepedagoger och föräldrar har för att samverka rörande en bra vardag för barnen i förskolan. 

Bland annat belyses Regeringens (2004/2005 & 2009) dokument som vid upprepade tillfällen 

betonar vikten av samarbete och inflytande.  

 

Undersökningen som ligger till grund för resultatredovisningen är en komparativ studie mellan en 

kommunal förskola och en förskola som drivs i form av ett föräldrakooperativ. Metoden som 

används i studien är semistrukturella intervjuer med nio anställda som arbetar i den pedagogiska 

verksamheten på de två förskolorna. Datamaterialet som redovisas består av inspelade intervjuer 

med de anställda som sedan har bearbetats. I bearbetningen har likheter och skillnader plockats ut, 

samt uttalanden som skiljer sig från övriga svar. 

 

Resultatet visar att arbetssättet då det gäller föräldrainverkan som skiljer sig mellan de två olika 

förskolorna. Föräldrakooperativet arbetar nära med föräldrarna och den kommunala förskolan 

arbetar för att skapa ett större engagemang och ett närmare samarbete. Även inställningen till att 

göra föräldrarna delaktiga i verksamheten skiljer sig åt. Den föräldrakooperativa förskolans syn på 

föräldrars delaktighet i den pedagogiska verksamheten är avvaktande. Majoriteten av den 

pedagogiskt ansvariga personalen på den kommunala förskolan anser däremot att föräldrar som tar 

eget initiativ och deltar i verksamheten endast är positivt. Dock är de båda förskolorna överens om 

att det är positivt att föräldrarna kommer med förslag, men att personalen som har det pedagogiska 

ansvaret har rätt att göra ett urval. Resultatet visar även, att det tyngsta argumentet från den 

föräldrakooperativa förskolan gällande begränsad föräldrainverkan i den pedagogiska verksamheten 

handlar om att föräldrarna inte har någon pedagogisk utbildning. Dock visar resultatet att så även är 

fallet med majoriteten av den personal som arbetar i den pedagogiska verksamheten.  

 

Nyckelord: Förskola, föräldrainverkan, föräldrakooperativ, kvalitet 



  



  

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning ........................................................................................................................................... 1 

1.1 Sammanfattning ..................................................................................................................... 3 

1.2 Syfte och frågeställningar ...................................................................................................... 3 

2 Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................................ 4 

2.1 Kvalitet ur ett samhällsperspektiv .......................................................................................... 4 

2.2 Kvalitet ur ett förskoleperspektiv ........................................................................................... 6 

2.3 Former av föräldrasamverkan och inflytande ........................................................................ 8 

2.4 Sammanfattning ................................................................................................................... 10 

3 Metod .............................................................................................................................................. 12 

3.1 Val av metod ......................................................................................................................... 12 

3.2 Undersökningsgrupp ............................................................................................................ 13 

3.3 Genomförande ...................................................................................................................... 14 

3.4 Bearbetning av materialet .................................................................................................... 15 

4 Resultat............................................................................................................................................ 17 

4.1 Förstudie............................................................................................................................... 17 

4.1.1 Besök på den föräldrakooperativa förskolan .................................................................... 17 

4.1.2 Besök på den kommunala förskolan ................................................................................. 18 

4.2 Kvalitet ur ett lokalt förskoleperspektiv ............................................................................... 19 

4.2.1 Den kommunala förskolan ................................................................................................ 19 

4.2.2 Den föräldrakooperativa förskolan ................................................................................... 20 

4.3 Redovisning av resultat ........................................................................................................ 21 

4.3.1 Kvalitet ur olika perspektiv ............................................................................................... 21 

4.3.1.1 Barnperspektivet ................................................................................................................ 21 

4.3.1.2 Verksamhetsperspektivet .................................................................................................... 22 

4.3.1.3 Omsorgsperspektivet .......................................................................................................... 23 

4.3.2 Föräldraengagemang i verksamheten ................................................................................ 23 

4.3.3 Kvalitetsskillnader med ändrat föräldraengagemang ............................................................ 26 

4.3.4 Utbildningens påverkan på kvalitet ....................................................................................... 28 

4.4 Övergripande resultat ........................................................................................................... 29 

5 Diskussion ....................................................................................................................................... 31 

5.1 Utbildningens påverkan på den pedagogiska kvaliteten ...................................................... 31 

5.3 Föräldrainverkan påverkan på den pedagogiska kvaliteten ................................................. 33 

5.1 Metoddiskussion .................................................................................................................. 35 

5.2 Didaktiska implikationer och fortsatt forskning .................................................................. 35 

Litteraturlista ..........................................................................................................................................  

Bilaga 1 – informationsbrev till pedagoger ............................................................................................  

Bilaga 2 – intervjufrågor till personalen på de två undersökta förskolorna ...........................................  

 



  

 



1  

1 Inledning 

 

Jag vill inte att någon utan pedagogisk utbildning ska ha ansvar för mitt barns vardag i förskolan.  

En förälder om valet av kommunal förskola  

 

Nöjda föräldrar är också trygga, och därför är det ingen motsättning mellan kundperspektivet och 

bra pedagogik. 

Evander (2006, s. 42)  

 

Ovanstående citat belyser det centrala undersökningsområdet i det här examensarbetet. Fokus i 

arbetet ligger på huruvida den pedagogiska kvaliteten i förskolan påverkas genom föräldrainverkan 

i verksamheten och i så fall, på vilket sätt. Artikeln ur Pedagogiska Magasinet varifrån det undre 

citatet är hämtat, belyser de föreställningar som existerar om att förskolan måste bli mer 

kundorienterad och involvera föräldrarna mer i verksamheten. Bland annat arbetar förskolan, enligt 

artikeln, med att få föräldrarna att känna sig delaktiga genom nära samarbete. Enligt artikeln skrivs 

förväntanskontrakt vid inskolningen och föräldraenkäter rörande verksamheten skickas ut 

regelbundet. Dessutom planerar föräldrarna tillsammans med pedagogerna aktiviteter som de sedan 

själva är delaktiga i, till exempel drop-in. Det innebär ett tillfälle för föräldrarna att hälsa på i 

verksamheten, genom att till exempel stanna och fika då de hämtar sina barn. Det övre citatet 

representerar en annan föreställning, nämligen att i förskolans värld bör det endast finnas 

pedagogiskt utbildad personal i arbetet med barngrupperna. De här båda citaten belyser vikten av att 

undersöka hur den pedagogiska förskolepersonalen arbetar med föräldrainverkan och hur de 

uppfattar den i förhållande till den pedagogiska verksamheten. 

 

Att skapa ett balanserat arbets- och förhållningssätt mellan läroplanskriteriet om föräldrainverkan 

och den pedagogiska verksamheten kan vara svårt då det i läroplanen för förskolan, Lpfö 98, 

betonas att: 

 

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

verksamheten i förskolan. (Lpfö 98, s. 11) 

 

Enligt läroplanen innebär förskollärarnas uppdrag även att ge föräldrarna möjligheten att påverka 

hur de nationella målen konkret ska uppnås i den pedagogiska verksamheten. Uppdraget innebär 

dessutom, enligt Lpfö 98, att pedagogerna ska beakta föräldrarnas synpunkter då det gäller 

planering och utförande av verksamheten, samt ge dem möjlighet att delta i utvärderingsarbetet. För 

att ge föräldrarna möjlighet att vara med och aktivt påverka förskolans innehåll och organisation, 

krävs att den pedagogiska verksamheten diskuteras under former som ger alla föräldrar möjlighet 

till reellt inflytande. Samtidigt har pedagogerna även ett pedagogiskt ansvar gentemot barnen att se 

till deras behov såväl som enskilda individer som en del av en fungerande grupp, vilket formuleras 

enligt följande: 

 

I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 

samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. (Lpfö 98, s. 5.) 
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Förskolor som drivs i kommunal regi måste, enligt lag, följa läroplanen och se till att de nationella 

målen för förskolan uppnås. Teveborg (2000) redogör för kommunernas skyldighet att erbjuda 

förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg till alla barn som är bosatta i Sverige samt vistas i 

kommunen på långvarig basis. Däremot är inte föräldrarna skyldiga att låta barnen delta i dessa 

verksamheter till det år barnet fyller sju. Enligt författaren är kommunerna ålagda att ta hänsyn till 

föräldrars önskemål om förskoleform, dock gäller närhetsprincipen, det vill säga att kommunen ska 

erbjuda barnet plats på en förskola i så nära anslutning till hemmet som möjligt. Teveborg påpekar 

att det även i kommunens ansvar ligger att erbjuda en barnomsorg som utgår ifrån barnens behov, 

men även utifrån det behov föräldrarna har av barnomsorg, då det gäller förvärvsarbete eller studier. 

Enskilda förskolor lyder inte under läroplanen, såvida inte den kommun de verkar i har satt upp 

sådana lokala regler (Skolverket, 2007). Dessutom är de enskilda förskolorna ålagda att nå upp till 

vissa kriterier gällande kvalitet, säkerhet och passande lokaler för att beviljas tillstånd att starta en 

verksamhet (skollagen, 1985). Dock har den kommunala och den enskilda förskoleformen ofta 

olika arbetssätt för att nå upp till läroplanen, skollagen och de nationella målen. 

 

Samtidigt som förskolorna enligt lag är ålagda att följa kommunala kriterier och förskolans 

läroplan, som framhäver föräldrarnas rätt till påverkan, är det viktigt att här ställa frågan hur mycket 

direkt påverkan på den pedagogiska verksamheten som föräldrarna bör ha? Var ska 

förskolecheferna dra gränsen för föräldrainverkan och inflytande för att kvaliteten i förskolan ska nå 

upp till de nationella mål som även de finns preciserade i läroplanen.  

 

Vernersson skriver i en artikel i Pedagogiska magasinet (2009) om kvalitet i förskolan. Han närmar 

sig problematiken i ett försök att definiera kvalitet, vilket han menar är en förutsättning för att höja 

kvaliteten i verksamheten, att alla aktörer vet vad som eftersträvas. Även Grimlund (2008) 

diskuterar kvaliteten i förskolan, men utifrån föräldrarnas perspektiv. Hon pekar på att en förskola 

kan ha nöjda föräldrar trots att kvaliteten vad gäller utbildad personal och barngruppens storlek inte 

uppnås. Hon ställer sig frågan om det är möjligt att kalla en verksamhet för förskola då det inte 

finns några anställda förskollärare samt vem som egentligen avgör vad som får kallas kvalitet. 

Skollagen (1985) preciserar inte med exakthet hur utbildning ska beaktas då det i 2 kapitel 3§, den 

så kallade kvalitetsparagrafen, står: 

 

För bedrivande av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall det finnas personal med sådan 

utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan 

tillgodoses. (Utbildningsdepartementet, 1985:1100) 

 

Ovanstående citat visar att skollagen lämnar frågan öppen för tolkning. Det kan tolkas som att det 

är upp till varje huvudman, inom kommunal eller enskild verksamhet, att bedöma vad som ska 

anses som tillräcklig utbildning och erfarenhet för att tillgodose nämnda behov.  

 

Citerade texter och utredningar från både Regeringen och Skolverket samt det faktum att 

Pedagogiska Magasinet nyligen gett ut ett temanummer om just kvalitet i förskola och skola 

(Pedagogiska magasinet, 2009), visar att kvalitet och föräldrainverkan i förskolan är en dagsaktuell 

fråga. Ovanstående citat, texter och uttalanden belyser även vikten av att diskutera ämnet kvalitet i 

förskolan. Att lägga fokus på föräldrainverkan rörande förande förskolans pedagogiska verksamhet 

ter sig viktigt då det belysta materialet visar på en pågående diskussion av ämnet. Det redovisade 

materialet visar även att det föreligger en risk för intressekonflikter och krockar mellan den 

pedagogiska verksamheten och förskolans styrdokument.  
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1.1 Sammanfattning 

Kvalitet i förskolan har diskuterats i dokument från så väl Regeringen och Skolverket som av 

forskare som Vernersson (2009) och författare som Grimlund (2008). De sistnämnda författarna 

menar att kvalitet är komplext men att det samtidigt är viktigt att definiera. Grimlund menar 

dessutom att kvalitet är någonting subjektivt som bedöms utifrån hur det upplevs.  Samtidigt ska 

förskolepersonal och rektorer ta hänsyn till läroplanskriteriet om föräldrainverkan och balansera det 

mot personalens uppdrag att se till gruppens bästa och inte endast det enskilda barnet. Det gör det 

ytterligare komplicerat att kompromissa och hitta ett kvalitetstänk som passar alla och samtidigt 

uppfyller läroplanens och skollagens kriterier. Den hittills redovisade litteraturen belyser vikten av 

att vidare i examensarbetet lyfta fram förskolans uppdrag samt att belysa den praktiska hanteringen 

av denna balansgång i förskolans värld. Är det möjligt att följa kriteriet om delaktighet för föräldrar 

och samtidigt erbjuda barnen en pedagogisk verksamhet som ger dem en stimulerande vardag och 

behovstillfredsställelse? Enligt skollagen är det viktigaste att den pedagogiskt ansvariga personalen 

är utbildad, men så är inte fallet på flera förskolor då alla anställda delar på ansvaret, oavsett 

utbildning. Går det här att balansera mot kravet på kvalitet och vem som är ansvarig för vad som 

ska betraktas som kvalitet i förskolan, tankarna om en kundorienterad förskoleverksamhet med 

skollagens rekommendation om utbildad personal. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Examensarbetet syftar till att belysa kvaliteten i förskolan och de eventuella, positiva eller negativa, 

konsekvenser graden av föräldrainverkan kan ha på den pedagogiska verksamheten. Avsikten är 

även att bidra till förståelsen av på vilka sätt dessa eventuella konsekvenser av föräldrainverkan kan 

påverka barnens vardag i förskolan. 

 

De frågeställningar som arbetet syftar till att besvara är: 

 Vilka olika möjligheter till föräldrainverkan finns det i de undersökta förskoleformernas 

verksamhet? 

 Hur stor del av den pedagogiska verksamheten är föräldrarna delaktiga i?  

 På vilket sätt anser förskolepedagoger att föräldrainverkan påverkar den pedagogiska 

verksamheten? 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet redovisas de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för detta 

examensarbete. Presentationen utgår från tre olika perspektiv: Kvalitet utifrån samhällsperspektiv, 

förskoleperspektiv och föräldrainverkans- och inflytandeperspektiv.  

 

2.1 Kvalitet ur ett samhällsperspektiv 

När det gäller olika definitioner av kvalitet citerar Dahlberg, Moss och Pence (2002) American 

Society for Quality Control som definierar kvalitet som en subjektiv term som varje person har en 

egen definition på. Denna definition visar att begreppet kvalitet är komplicerat att definiera. Det 

finns flera åsikter om vad som ska räknas till kvalitet och hur begreppet ska definieras (Dahlberg, 

Moss och Pence, 1999; Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). Kvalitet kan på samhällsnivå, som 

på alla nivåer, ses ur olika perspektiv. Å ena sidan synsättet som handlar om att kvalitet är 

någonting subjektivt, beroende av den kontext och de människor där den ska mätas och att det 

därför inte går att tala om någon generell form av kvalitetsmätning. Å andra sidan det synsätt där 

kvalitet definieras som någonting generaliserbart, det vill säga kriterier som är specifika för alla, i 

det här fallet, pedagogiska verksamheter och att dessa kan användas för definition av kvalitet i 

förskolan (Dahlberg, Moss och Pence, 2002; Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009).  

 

Dahlberg, Moss och Pence (2002) menar att vi lever i kvalitetens epok, där allting ska mätas i god 

eller dålig kvalitet. Författarna menar att kvalitet ur ett förskoleperspektiv är någonting tveeggat och 

svårdefinierat. De skriver att kvalitet i förskolan är ett konstruerat och subjektivt begrepp som 

grundar sig på övertygelser snarare än en objektiv verklighet. De menar att kvalitet inom förskolans 

kontext i stor utsträckning finns i betraktarens öga. Dessutom beskrivs kvalitet i texten som 

någonting som är grundat på intressentens subjektiva bedömning av det värde som verksamheten i 

förskolan ger. Dahlberg, Moss och Pence beskriver även kvalitet generellt som ett verktyg för att 

skapa standard inom en verksamhet samt mäta densamma utifrån denna standard och som 

därigenom har till avsikt att reducera fördomar och olika sätt att bedöma kvaliteten. De menar att 

det även är det mål som strävas efter inom förskolans praktik, där syftet är att skapa ordning och 

säkerhet för alla aktörer. Författarna skriver vidare, att kvalitet är någonting som existerar utanför 

ett sammanhang och definieras av experter. Det bidrar till att minska subjektiviteten inom en 

enskild verksamhet, det vill säga bidrar till möjligheten att generalisera och mäta kvalitet genom att 

inte ta hänsyn till sammanhang eller lokala förutsättningar. Det ger även de inblandade på 

verksamhetsnivå en möjlighet att söka enkla och säkra svar på att den verksamhet som bedrivs 

fungerar och uppfyller gällande kvalitetskrav.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Dahlberg, Moss och Pence väljer att själva definiera kvalitet utifrån det första perspektivet, vilket 

innebär att de betraktar världen som en konstruktion av dess invånare tillsammans. De tolkar 

kvalitet som att det inte finns någon absolut kunskap och att kvalitet är en social konstruktion som 

är beroende av den kontext, den institution och de människor där den verkar. Författarna menar att 

kvalitet uppnås i samspelet med andra människor, snarare än genom sökandet efter en absolut, 

tillförlitlig sanning. Enligt dem inrymmer begreppet kvalitet inte möjligheterna till ett sådant 

samspel, det kräver ett helt annat begrepp som författarna kallar meningsskapande. Dahlberg, Moss 

och Pence menar att begreppet innebär att skapa en förståelse för institutionen som förankras hos 

dess deltagare. Först därefter menar de att det är möjligt att individuellt, eller gemensamt, försöka 

bedöma eller värdera verksamheten. Dock skriver författarna att bedöma och värdera inte är 

nödvändigt då meningsskapande även kan handla om endast en av delarna, med fördel den som 
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berör att skapa förståelse. I meningsskapandet inbegrips även dialogen, vilket Dahlberg, Moss och 

Pence poängterar som viktigt på grund av att kvalitet är kontextberoende och därför inte kan ses 

som expertbedömning, men inte heller en personlig bedömning då flera individer är inblandade i 

arbetet. Vikten av en dialog betonar författarna då de menar att barnen i förskolan är med-

konstruktörer som gör världen meningsfull tillsammans med andra. Författarna menar att 

meningsskapande behandlar processer och ”konkret mänsklig erfarenhet” samt de filosofiska val 

och värderingar som finns kring vad förskolan ger barnen idag och i framtiden. Kvalitet däremot är 

mer en fråga om tekniska val som vad och hur, att abstrahera och kartlägga samt att mäta, jämföra 

och bestämma graden av ”normalitet.” Att barnen är medkonstruktörer menar även Vygotskij (1995) 

som berör barnens lärande i samspel med andra individer. Här menar han att barnet lär sig saker, 

teoretiska så väl som praktiska, genom samtal och samexperimenterande med andra. Författaren 

nämner även att för att barnet ska ha möjlighet att utvecklas krävs att det samspelar med en äldre 

kamrat som kommit något längre i sin utveckling och utmanar barnet att ta nästa steg mot ny 

kunskap. Detta benämner Vygotskij den proximala utvecklingszonen och han menar att även vuxna 

kan utgöra en sådan utmaning genom att identifiera barnets utvecklingsnivå och sedan uppmuntra 

det att ta nästa steg. 

 

Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson och Kärrby (2001) refererar till Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2000) där författarna beskriver i princip samma definitioner av kvalitet som Dahlberg, 

Moss och Pence (2002). Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) benämner det som handlar om 

att skapa vissa kriterier för förskola och skola som alla kan ställa sig bakom för det pedagogiska 

perspektivet och det som handlar om att kvalitet är subjektivt och kontextberoende benämner de ett 

samhällsperspektiv. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) beskriver dessutom pedagogisk 

kvalitet som ett fenomen som består av flera aspekter. De menar, i likhet med Dahlberg, Moss och 

Pence (2002), att kvalitet skapas och ges möjlighet att utvecklas i mötet mellan människorna i 

förskolans verksamhet. Sheridan och Pramling Samuelsson talar även om den pedagogiska 

kvaliteten som någonting subjektivt som grundar sig på såväl lärares som föräldrar och barns 

uppfattningar om vad som är hög kvalitet.  

 

Sheridan (2001) beskriver även hon dessa två olika synsätt på pedagogisk kvalitet. Författaren 

behandlar frågan om olika perspektiv på pedagogisk kvalitet i förskolan, samt vilka faktorer som 

påverkar den. Sheridan belyser kvalitet både som begrepp och företeelse ur pedagogisk synvinkel 

samt upplevelsen av kvalitet från de inblandade. Undersökningen tar även upp möjligheten att mäta 

och påverka kvaliteten på den egna verksamheten och har sin grund i fyra olika undersökningar där 

observationer och intervjuer med barn, föräldrar och pedagoger har genomförts. Sheridan benämner 

de ovan nämnda perspektiven på kvalitet som relative approach och objective approach. Relative 

approach kan likställas med det som ovan benämns ett samhällsperspektiv eller meningsskapande 

och innebär enligt författaren att kvalitet är ett dynamiskt koncept som är beroende av en särskild 

situation eller kontext så som hemmet eller förskolan. Relative approach innebär även, enligt 

Sheridan, att vad som är kvalitet i förskolan bestäms utifrån de mål som sätts upp för verksamheten. 

Den är någonting som ständigt förändras i en dialog mellan politiker och andra makthavare i 

samhällsperspektiv samt mellan förskollärare, barn och föräldrar i förskolans praktiska verksamhet. 

Det menar hon innebär en risk då det är svårt att skapa övergripande termer för vad som är kvalitet, 

vilket hon bedömer kan leda till dålig standard. 

 

Innebörden av Objective approach definierar Sheridan som att det finns vissa allmängiltiga kriterier 

för vad som är kvalitet. Definitionen kan även beskrivas med enbart kvalitet som Dahlberg, Moss 

och Pence (2002) benämner sättet att mäta och utvärdera en verksamhet som till exempel 
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förskolans. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) använder termen pedagogiskt perspektiv för 

att beskriva samma företeelse. De nämnda kriterierna måste göras allmängiltiga och bör tas fram 

genom undersökningar av förskolor och uppsamlande av den totala kunskapen hos pedagogerna i 

verksamheterna, samt genom studier av vad som är kunskap på förskolebarns nivå. Sheridan (2001) 

benämner även perspektivet educational perspective of quality, det vill säga ett 

utbildningsperspektiv, på grund av att det sätter fokus på utbildningsväsendet. Den kritik mot 

perspektivet som författaren lyfter fram, belyser svårigheten av att skapa en kärna av kvalitet som 

passar alla verksamheter och individer och att kärnan finns där utan att varje enhet behöver 

anstränga sig för att definiera kvalitet för just dem.  

 

2.2 Kvalitet ur ett förskoleperspektiv 

Kärrby (1997) skriver att värdet av kvalitet först kan bedömas då det sätts i samband med 

mänskliga behov, vilket ligger i linje med det som ovan benämnts som meningsskapande eller ett 

samhällsperspektiv. Det som ligger till grund för kvaliteten, menar författaren, är på vilket sätt 

barnen lär sig att utveckla strategier för att klara sig i samhället och i livet i stort.  

 

Pedagogisk kvalitet är således att finna i förhållningssättet mellan barn och personal, personalens 

pedagogiska medvetenhet om det enskilda barnets behov, kontakten med föräldrarna och i 

förskolans pedagogiska målsättning. 

(Kärrby, 1997) 

 

Kärrby ger i ovanstående citat sin definition av begreppet kvalitet ur förskolans perspektiv. Även 

Skolverket (2001) har i en rapport definierat begreppet kvalitet. För att ta fram kriterierna utgår de 

ifrån hur väl förskolans verksamhet uppfyller nationella mål och svarar mot nationella krav och 

riktlinjer. Dessutom är det enligt rapporten även viktigt att verksamheten uppfyller andra uppsatta 

mål, krav och riktlinjer, förenliga med de nationella, samt kännetecknas av en strävan till förnyelse 

och ständiga förbättringar utifrån rådande förutsättningar. Definitionen gäller för såväl förskola 

som skola. Inom förskolans kontext definierar Skolverket (2004) fyra olika kvalitetstyper, nämligen 

strukturkvalitet, processkvalitet, resultatkvaliltet och servicekvalitet. Strukturkvalitet behandlar de 

yttre komponenterna som till exempel styrdokument, personalens kompetens och bemanning, 

medan processkvalitet rör den pedagogiska verksamheten i förskolan och behandlar bland annat 

den personalens samspel med barnen, verksamhetens innehåll och arbetssätt. Resultatkvalitet 

handlar om de kunskaper och färdigheter som barnen har uppnått inom förskolans ramar, även om 

det målet är mer anpassat för skolans verksamhet. Servicekvalitet behandlar föräldrarnas 

upplevelser av kvaliteten på verksamheten och förmågan att påverka det som händer i förskolan. 

Den sistnämnda kategorin har till syfte att alla ska vara nöjda.  

 

I likhet med Dahlberg, Moss och Pence (1999), liksom Sheridan (2001) och Skolverket (2003) 

belyser Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) två olika synsätt gällande kvalitet, både i 

förskolan och i samhället i stort. Det ena synsättet poängterar kvalitet som någonting subjektivt och 

bundet vid sitt sociala sammanhang, vilket innebär att det inte går att göra generaliserbart för alla 

verksamheter. Här måste sammanhang och specifika förhållanden tas i beaktande för att kvalitet ska 

kunna definieras, vilket gör den svår att mäta och jämföra. Det andra förhållningssättet till kvalitet 

handlar enligt Skolverket (2003) om att betrakta kvalitet som någonting bestämbart, vilket innebär 

att det är möjligt att på vetenskaplig väg bestämma faktorer för bedömning av hög eller låg kvalitet 

i förskola och fritidshem. 
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För att mäta kvaliteten har ett verktyg, the Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS), 

tagits fram i USA av Thelma Harms och Richard Clifford, specialister på den tidiga barndomen. 

Kärrby (2000) beskriver ECERS som ett verktyg att mäta processkvalitet eller pedagogisk kvalitet, 

som Kärrby även kallar den här typen av kvalitet, och används därigenom för att mäta den 

materiella kvaliteten och kvaliteten på lärandemiljön i förskolan. Författaren menar att bedömning 

av kvalitet i förskolan bör ses i relation till samhället eftersom förskolan ska fostra barnen till att bli 

samhällsmedborgare. Metoden anses vara den hittills mest objektiva för att mäta och bedöma 

kvalitet och har översatts och tolkats för att passa svenska förhållanden samt i förskolans kontext av 

Andersson (1995). Dahlberg, Moss och Pence (2002) beskriver ECERS som ett observationsschema 

med 37 punkter som ska ge en övergripande bild av den miljö som observeras och bedöms. 

Författarna belyser skalan som ett möjligt verktyg att mäta kvalitet, i den mån de anser att det går 

att mäta. På sidan 148 låter de skaparna av skalan själva beskriva definitionen av skalan. 

 

ett relativt snabbt och effektivt medel på det seriösa studiet av kvaliteten i [de tidiga årens] miljö 

...[som täcker] de grundläggande aspekterna på alla möjliga arrangemang för den tidiga 

barndomen. 

Harms och Clifford, 1980, s. iv 

 

I Sverige finns ytterligare ett indikatorsystem, anpassat för svenska förhållanden, för att göra 

kvalitetsredovisningar och mäta kvaliteten i förskolan. Metoden togs fram 2001 och heter BRUK, 

som står för Bedömning, Reflektion, Utvärdering och Kvalitet (Skolverket, 2001). BRUK riktar sig 

främst till de pedagoger som arbetar inom förskola och skola. Syftet är att mäta hur väl de olika 

förskolornas aktiviteter svarar mot de nationella mål som finns definierade i förskolans läroplan. I 

systemet ingår tre nivåer som alla behöver finnas med för att kvaliteten ska kunna mätas på ett 

korrekt sätt. Det handlar om förutsättningar, process och måluppfyllelse. Förutsättningsdelen ger 

utrymme för förskolechef och personal i förskolan att beskriva förutsättningarna för verksamheten, 

övergripande och avdelningsvis. Processdelen används för att beskriva vilka mål en avdelning har 

arbetat med under läsåret samt vilket arbetssätt som används. Under punkten måluppfyllelse ska de 

pedagoger som arbetar på avdelningen sedan gradera sitt eget arbete i fem olika steg, som markerar 

om målet uppnåtts i hög, någon eller ingen grad. Det här gör att BRUK kan räknas till en metod 

som faller inom ramen för Sheridan och Pramling Samuelssons (2009) pedagogiska perspektiv, då 

förskollärarna bedömer sitt eget arbete vilket författarna menar inte kan göras objektivt. Varje 

kommun är skyldig att genomföra en utvärdering på kommunal nivå och därutöver är varje förskola 

inom kommunens organisation skyldig att göra en utvärdering på verksamhetsnivå.  

 

Sheridan (2001) undersöker olika perspektiv på vad som bidrar till kvalitet i förskolan. Hon har 

genom både observationer av förskoleverksamhet samt intervjuer med pedagoger och barn 

undersökt både kvalitet som företeelse, samt upplevelse av kvalitet från både barn och pedagoger. 

Ett av de viktigaste resultaten hon kom fram till, berör att den upplevda kvaliteten har att göra med 

graden av och möjligheten att påverka verksamheten och vardagen. Resultaten påvisade även vikten 

av att barnens åsikter tas till vara, då det annars är lätt att förlora kunskapen om hur barnen tänker 

som aktörer i verksamheten. Att inte ta till vara barnens åsikter kan även leda till att den 

övergripande förståelsen av pedagogisk kvalitet. Resultatet visade dessutom att god kvalitet innebär 

att barnen utvecklar sin sociala kompetens och samarbetsförmåga, börjar utveckla ett tal- och 

skriftspråk i syfte att kommunicera med andra. Barnen börjar även utveckla det Sheridan kallar 

vardagsfärdigheter, som ansvarskänsla, kreativitet, flexibilitet samt förmågan att ta egna initiativ 

och kritiskt tänkande. Sheridan skriver att låg kvalitet kunde uppvisas i de grupper där regler och 

lydnad betonades samt där det rådde total brist på ramar och rutiner. Ytterligare resultat av studien 
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visar, att graden av pedagogisk kvalitet i förskolan beror på pedagogernas förmåga att använda sin 

kompetens för att skapa den pedagogiska miljö som barn behöver för att lära och utvecklas. 

Författaren pekar även på vikten av en satsning på kompetensutveckling hos förskolepedagoger.  

 

Kvaliteten i förskolan styrs på flera olika nivåer. Den statliga nivån innefattar skyldigheten att svara 

mot nationella mål samt i vilken mån förskolorna strävar efter att förbättra verksamheten. I 

förskolan anges definitionen i 2 kapitlet 3 § i skollagen, ur ett nationellt perspektiv. I kapitlet 

framgår att förskolornas uppgift handlar om att ge barn den fostran och omvårdnad som de behöver 

genom att erbjuda pedagogisk verksamhet. Det framgår även att kravet för att bedriva 

förskoleverksamhet betyder att kommunen ska erbjuda personal med den utbildning eller erfarenhet 

som krävs för att tillgodose en sådan verksamhet. Även barngruppernas sammansättning och storlek 

samt lokalernas förutsättningar tas upp som definitioner på kvalitet (Skollagen, 1997:1212). Då det 

gäller kvalitet och meningsskapande i förskolans kontext skriver Dahlberg, Moss och Pence (2002) 

att den gemensamma nämnare som finns mellan de båda synsätten är att de när en önskan att förstå 

det som händer. Däremot menar författarna att meningsskapande är det synsätt som bäst lyfter fram 

verksamheten i förskolan då det där handlar om att studera och hitta en mening i verkligheten och 

inse att det finns flera olika meningar och sätt att förstå. Författarna lyfter fram vikten av att inte 

bryta ner den pågående verksamheten för att få den att passa in i på förhand bestämda kategorier, 

någonting som de menar att kvalitetstänkandet riskerar att leda till. Gällande kvalitet i förskolan 

menar Skolverket (2004) att denna styrs på olika nivåer. På statlig nivå styr 2 a kap. 3 § i skollagen 

och Lpfö 98. Kvalitetsparagrafen är uppdelad i olika områden där kvaliteten anses viktig. Det 

handlar bland annat om gruppstorlek och sammansättning, att personalen ska ha den utbildning som 

garanterar alla barn i förskolan förutsättningar för omsorg och lärande samt lokalernas utformning 

och allas lika möjligheter att få sina behov uppfyllda.  

  

2.3 Former av föräldrainverkan och inflytande 

Ekholm och Hedin (1995) definierar tre typer av föräldrainverkan i förskolan som de kallar kontakt, 

samverkan och medverkan. De klassar dem från minst till mest djupgående, i nämnda ordning. Det 

de kallar kontakt handlar om att föräldrarna endast är involverade då det gäller att hämta och lämna 

barnet samt att delta i aktiviteter som förskolan bjuder in till som till exempel föräldramöten och 

föräldrafika. Att föräldrarna samverkar med förskolan definierar författarna som att de deltar i 

planering och utvärdering av till exempel föräldramöten samt i diskussioner som rör verksamheten. 

Medverkan beskriver Ekholm och Hedin som att föräldrarna deltar i planering och genomförande 

av arbetet tillsammans med pedagogerna i förskolan. Författarna menar att ett nära samarbete 

mellan föräldrar och förskola gör det lättare att förstå barnen och för alla parter att mötas på en mer 

jämlik nivå. Ett liknande resonemang för även Jensen och Jensen (2008), som menar att samarbete 

handlar om en ömsesidighet då det gäller agerandet för att höja kvaliteten och skapa de bästa 

förutsättningarna för barnet. Ekholm och Hedin (1995) samt Jensen och Jensen (2008) anser att 

förskolan respektive föräldrarna besitter olika kunskaper om barnet som är viktigt för den andre att 

veta för att förstå barnet och ge det bästa möjliga förutsättningar. Pedagogen har kunskaper om 

barns utveckling genom sin utbildning och tillbringar tid med barnet i många olika sammanhang 

och vet hur barnet fungerar i grupp. Föräldrarna däremot besitter specifika kunskaper om sitt barn 

och kan därigenom avläsa dess beteenden och behov. Ekholm och Hedin (1995) betonar vikten av 

daglig kontakt mellan föräldrar och förskola, då det bidrar till att minska missförstånd samt gör det 

möjligt för pedagogerna att övertyga avvaktande föräldrar om att barnen verkligen trivs och har det 

bra i förskolan. Författarna pekar även på att inom alla förskoleformer är det föräldrarna som är 
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uppdragsgivare och menar att deras och barnens behov måste sättas i första rummet för att 

verksamheten i förskolan ska fungera för barnen.  

 

De tankarna, att föräldrarnas inställning till förskolan påverkar barnet, vilket gör det viktigt att 

föräldrarna har en inblick som ger dem en rättvisande bild av verksamheten, stöds även av 

Regeringen i en proposition från 2004. Regeringen kritiserar användandet av de dagliga samtalen 

mellan föräldrar och personal som informationskanal. De betonar att förskolan ska ha en skyldighet 

att arrangera forum där pedagogerna informerar om verksamheten och där det finns möjlighet till 

föräldrainverkan innan beslut tas, samt möjligheter för föräldrarna att delta i planering och 

utvärdering. Även propositionens kapitel, som berör föräldrarnas rätt till samverkan och inflytande i 

förskolan stärktes. 

 

När det gäller det enskilda barnet måste förskolan och föräldrarna ha en väl utvecklad samverkan. 

Föräldrars engagemang har stor betydelse för hur barnen upplever förskolan. Föräldrar kan även 

genom att de har erfarenheter från andra verksamheter se förskolan från andra utgångspunkter och 

bidra till att utveckla verksamheten för barnen. Mötet mellan föräldrars perspektiv och personalens 

perspektiv kan bidra till ökad kvalitet i verksamheten. 

(Utbildningsdepartementet, 2004/05:11, kapitel 15.2 , s. 66) 

 

År 2005 betonar Regeringen återigen vikten av föräldrarnas rättigheter till inverkan i förskolans 

verksamhet. De påpekar även pedagogernas ansvar att underlätta för och inbjuda till 

föräldrainverkan.  

 

För att föräldrar skall kunna få en bra grund för sitt inflytande krävs att personalen presenterar den 

pedagogiska verksamheten och hur den är organiserad. Arbetslaget skall ge föräldrarna möjlighet 

att utöva inflytande över hur målen för förskolan konkretiseras i den pedagogiska planeringen, 

beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planeringen och genomförandet av verksamheten 

samt se till att föräldrarna blir delaktiga i utvärderingen av verksamheten.  

(Utbildningsdepartementet, 2004/05:11, kapitel 15.2, s. 66).  

 

I propositionen skriver de även att personalen på förskolorna ska kunna presentera den pedagogiska 

verksamheten för föräldrarna samt erbjuda dem möjlighet att öva inflytande över verksamhetens 

planering, utformning och utvärdering. Utbildningsdepartementet trycker även de på vikten av 

föräldrainverkan i förskolan, samt samarbetet mellan förskolepersonal och föräldrar. De pekar även 

på att mötet mellan de båda aktörernas perspektiv kan vara en möjlighet till att skapa en 

kvalitetshöjning i förskolan.  

 

Även i remissen till ny skollag från 2009 påpekas vikten av att betona föräldrarnas inflytande i 

förskolan i form av representanter för de yngre barnens talan. I remissen stärks det krav på 

inflytande i förskolan, som finns nämnt både i skollagen och i Lpfö 98, ytterligare då det där står 

att: 

 

Barn, elever och föräldrar ska kunna ställa höga krav på kvalitet och insyn i utbildningen. Det 

gäller oberoende av verksamhet och oberoende av om huvudmannen är offentlig eller enskild. 

(Regeringen, 2009 s. 356). 
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År 2009 infördes ett system med barnomsorgspeng i Sverige. Barnomsorgspengen innebär att varje 

barn disponerar en summa pengar som följer med barnet oavsett vilken verksamhet föräldrarna 

väljer. Härigenom ökar valfriheten för föräldrar att välja enskilda verksamheter som till exempel 

olika former av föräldrakooperativ eller friskolor samt pedagogisk omsorg, som i och med 

lagändringen är det nya namnen på familjedaghem och liknande privata, enskilda verksamheter 

(Sveriges kommuner och landstings hemsida, 090226). I propositionen motiveras 

barnomsorgspengen enligt följande: 

 

Införandet av ett system med barnomsorgspeng syftar till att öka mångfalden i 

förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen genom en större variation av utövare. 

(Utbildningsdepartementet 2009, s. 66) 

 

Ericson (1992) menar att systemet med barnomsorgspeng, som möjliggör valfrihet för föräldrar då 

det gäller förskoleverksamhet, erbjuder gynnsammare förutsättningar för enskilda verksamheter att 

starta. Föräldrakooperativet är en enskild förskoleform vars grundidé ligger i att föräldrarna ska 

engagera sig i förskolans verksamhet och sina barns vardag. Författaren definierar 

barnomsorgsformen föräldrakooperativ som: 

 

en sammanslutning av föräldrar som gemensamt tar ansvaret för omsorgen om sina egna och 

varandras barn. (s. 61)  

 

Därmed menar Ericson att ett föräldrakooperativ innebär att alla inblandade har ett ideellt ansvar för 

att verksamheten ska fungera och att arbetet sköts genom olika former av aktivt deltagande i 

samtliga  delar. Däremot betonar författaren tvetydigheten i föräldrarnas roll i den kooperativa 

förskoleformen. De är dels arbetsgivare och dessutom kunder i verksamheten. Är de dessutom 

delaktiga i arbetet med barngruppen tar de därutöver rollen som anställd och kollega. Författaren 

betonar att en sådan tvetydighet kan leda till ett gott och nära samarbete samt stor möjlighet till 

anpassning av enskilda föräldrar och barns behov, men pekar även på vikten av att ha klara och 

tydliga roller, särskilt då det gäller vem som har det pedagogiska ansvaret för verksamheten. 

Tankarna kring föräldrainverkan i förskolan och dess eventuella konsekvenser på verksamheten 

utifrån en pedagogisk synvinkel aktualiseras ytterligare. Därigenom understryks vikten av syftet 

med det här examensarbetet, vilket presenterats tidigare.  

 

2.4 Sammanfattning 

Det framgår tydligt i litteraturen hur kvalitet kan uppfattas och definieras. I texten redogörs för två 

huvuduppfattningar som berör kvalitet. Dels som någonting som är generellt och går att mäta med 

hjälp av vetenskap. Dels det motstående, att kvalitet är någonting subjektivt som är beroende av det 

sammanhang där den existerar och därför inte kan mätas eller jämföras mot andra verksamheter. 

Olika termer för att beskriva de nämnda uppfattningarna har presenterats i texten. Tankesättet att 

kvalitet är ett generellt verktyg som möjliggör för mätning av kvalitet och jämförelse med andra 

verksamheter benämns bland annat objective approach (Sheridan 2001) och pedagogiskt perspektiv 

(Sheridan och Pramling Samuelsson 2009). Den andra uppfattningen om kvalitet som någonting 

subjektiv och beroende av ett socialt och kulturellt sammanhang och därför näst intill är omöjligt att 

mäta och inte heller går att jämföra benämns i texten relative approach (Sheridan 2001) och 

samhällsperspektiv (Sheridan och Pramling Samuelsson 2009). Även Dahlberg, Moss & Pence, 
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(2002) belyser diskussionen kring kvalitet. De likställer kvalitet med termerna objective approach 

och pedagogiskt perspektiv, det vill säga att kvalitet kan betraktas som någonting subjektivt och 

beroende av sitt sammanhang och som därför inte är möjligt att generalisera för olika verksamheter, 

inte heller inom förskolans kontext. Författarna menar att kvalitet handlar om ett samspel där 

förståelse skapas mellan aktörerna om den egna verksamheten. Däremot anser de, att begreppet 

kvalitet inte erbjuder möjligheten till samspel och har därför skapat ett annat begrepp som de 

benämner meningsskapande. Termen innefattar liknande tolkning som relative approach och 

samhällsperspektiv och här menar författarna att det finns plats för kommunikation och 

subjektivitet. Dessutom menar de att tyngdpunkten ligger vid att skapa en gemensam förståelse 

inom den egna verksamheten om vad som är kvalitet innan försök till jämförelse med andra 

verksamheter görs. Dock menar författarna att jämförelse och mätning inte är viktigt utan att 

meningen är att i första hand skapa intern förståelse och kommunikation.  

 

När det gäller kvalitet ur ett förskoleperspektiv lyder de kommunala verksamheterna under 

kvalitetsparagrafen i skollagen. Här behandlas bland annat barngruppernas storlek och 

sammansättning, personalens utbildning samt varje enskilt barns rätt att få sina behov 

tillfredsställda. Sheridan (2001) menar att kvalitet har att göra med graden av- och möjligheten till 

att påverka förskolans verksamhet. I samband med det definierar Ekholm och Hedin (1995) tre 

grader av påverkansmöjligheter i förskolan. Den första graden benämner författarna kontakt vilket 

innebär lämning och hämtning samt att delta i de aktiviteter som förskolan bjuder in till. Samverkan 

har att göra med att föräldrarna dessutom deltar i planering och utvärdering av verksamheten. Den 

tredje graden av påverkansmöjligheter benämner de medverkan, vilket innebär att föräldrarna 

dessutom arbetar tillsammans med personalen i den pedagogiska verksamheten. Författarna betonar 

även vikten av kontakt mellan förskolan och föräldrarna under hela dagen, inte bara genom samtal i 

hallen vid lämning och hämtning. Vikten av föräldrakontakt belyses även av Regeringen som vid 

två tillfällen (2004/2005 & 2009) betonat vikten av kontakt och kommunikation och även förstärkt 

förskolans skyldigheter gällande detta.  

 

Detta visar på vikten av att synliggöra förskolornas kvalitetsarbete i relation till föräldrainverkan. 

Ekholm och Hedin (1995), regeringen (2004) samt Jensen och Jensen (2008) menar alla att detta är 

en nödvändighet då det gäller att uppnå en god kvalitet i förskolan. Genom speciella forum och en 

bra daglig kontakt med föräldrarna uppnås en förståelse för barnet genom att de två instanserna, 

hem och förskola, har olika kunskaper. Samtidigt står det i skollagen (1985), att förskolan har till 

uppgift att nå upp till nationella mål, vilka enligt denna lag kräver viss pedagogisk utbildning eller 

erfarenhet. De nämnda författarna gör det intressant att fundera kring möjligheten för förskolan att 

hantera en sådan balansgång. Är det möjligt att uppnå en sådan balansgång med ett stort mått av 

föräldrainverkan. Här skulle risken kunna vara att den pedagogiska verksamheten får lämna plats åt 

andra aktiviteter. Men å andra sidan, vad händer med kvaliteten på den pedagogiska verksamheten 

om föräldrarna inte alls är inblandade. Missgynnar detta barnen eller mår de bäst av att inte blanda 

ihop två världar? 
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3 Metod 

I det här kapitlet redovisas val av metod, urval av undersökningsgrupp, genomförande, bearbetning 

av material samt studiens tillförlitlighet.  

 

3.1 Val av metod 

Metoden som använts är det som Bryman (2002) benämner semi-strukturerad intervju. Den semi-

strukturerade intervjun ligger i spektrat mellan strukturerad och ostrukturerad intervju. En 

strukturerad intervju innebär enligt författaren att intervjuaren utgår från ett i förväg fastställt 

intervjuschema där alla intervjupersoner får samma frågor, för att underlätta sammanställningen av 

intervjuerna. Metoden syftar även till att intervjuaren ska undvika en omedveten påverkan på 

intervjupersonen. En strukturerad intervju tenderar att ha formen av fasta svarsalternativ. En 

ostrukturerad intervju har däremot mer formen av ett samtal, vilket innebär att intervjuaren endast 

har övergripande kategorier och att samtalet i sig leder fram till nästa fråga. Där finns möjligheten 

att ställa följdfrågor, samt uppmärksamma och ta till vara intervjupersonens mimik. En semi-

strukturerad intervju genomförs, enligt Bryman, genom att intervjuaren i det fallet använder sig av 

en intervjuguide med bestämda teman som ändå ger intervjupersonen möjlighet att svara fritt. 

Författaren menar också att genom användandet av semi-strukturerade intervjuer som metod ges 

alla intervjupersoner samtliga frågor, men metoden ger även intervjuaren möjlighet att ställa 

följdfrågor. I den här undersökningen har semi-strukturella intervjuer som metod inneburit ett antal 

på förhand formulerade frågor utan givna svarsalternativ, som ställts till samtliga intervjupersoner, 

men med möjlighet att ställa följdfrågor för att förtydliga den framkomna informationen (Bilaga 1). 

Frågorna som ställdes inleddes med ett antal bakgrundsfrågor som behandlade intervjupersonens 

utbildning, hur många år de hade arbetat på den aktuella förskolan samt varför de valt just den 

aktuella arbetsplatsen. De efterföljande frågorna berörde intervjupersonernas syn på kvalitet i 

förskolan samt deras uppfattning om föräldrarnas engagemang i verksamheten. De avslutande 

frågorna behandlade intervjupersonernas uppfattning gällande föräldrainverkans påverkan på den 

pedagogiska kvaliteten. 

 

Från början var tanken att genomföra observationer för att få syn på graden av och olika former av 

föräldrainverkan i förskolan, det vill säga att anlägga det Stukát (2005) benämner första ordningens 

perspektiv. Detta perspektiv innebär enligt författaren att observatören beskriver hur någonting 

verkligen är. Metoden visade sig dock inte ge den djupare förståelse som eftersöks i det här 

examensarbetet, då i princip hela dagens verksamhet behövde dokumenteras och skrivas ut för att 

täcka upp alla situationer då föräldrar kan vara aktiva i förskolan. Då inverkan sker vid flera 

tillfällen under dagen samt vissa gånger spontant medför det att observationer blir svåra att använda 

som metod. Observationer som metod skulle endast leda till en övergripande insyn i 

föräldrainverkan, men inte till förståelsen av den påverkan som inverkan har på den pedagogiska 

kvaliteten i förskolan. I ett tidigt skede av examensarbetet genomfördes en pilotstudie med 

observationer av föräldrar under situationer då de hade kontakt med verksamheten på förskolorna 

vid lämning och hämtning. Under observationerna kunde slutsatsen dras att metoden inte gav den 

djupare förståelse av föräldrainverkan som är nödvändig för att besvara frågeställningarna i 

examensarbetet. Det uppstod även många kompletterande frågor som observationerna inte kunde 

besvara, vilket ledde till beslutet att istället använda intervju som metod. Därmed intogs istället ett 

andra ordningens perspektiv, vilket enligt Stukát (2005) innebär att beskriva andra människors 

uppfattningar kring en viss företeelse. Möjligheten hade även funnits att använda enkäter ställda till 

föräldrarna, för att få reda på deras uppfattningar om möjligheterna att påverka verksamheten på 
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barnens förskolor. Dock menar författaren att denna typ av metod gör informationen begränsad, då 

en enkät inte ger möjlighet till förtydliganden eller följdfrågor vilket försvårar arbetet att få en 

fördjupad bild av en persons uppfattning om ett visst ämne. 

 

Innan intervjuerna genomfördes författades ett informationsbrev (bilaga 2) till den berörda 

personalen på de båda förskolorna. I brevet upplystes intervjupersonerna enligt Vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetiska principer om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Enligt 

informationsprincipen upplystes intervjupersonerna om intervjuförfarandet samt att de hade 

möjlighet att avbryta intervjun om de ansåg att de inte ville besvara frågorna. För att följa 

konfidentialitetsprincipen enligt Vetenskapsrådets rekommendationer, framgick det i brevet även att 

materialet skulle spelas in, samt att svaren skulle behandlas anonymt och att endast intervjuaren 

skulle ta del av dem. Det betonades dessutom att resultaten skulle komma att publiceras av 

Högskolan i Gävle, enligt nyttjandeprincipen. Till sist betonades möjligheten att avstå från att delta 

i undersökningen, i linje med samtyckesprincipen. Före intervjun visades informationsbrevet igen 

för att säkerställa att intervjupersonen skulle veta vad som väntade, dessutom betonades ännu en 

gång intervjupersonens rätt att avbryta intervjun. Flera av intervjupersonerna fortsatte att diskutera 

frågorna efter det att intervjun avslutats och bandspelaren stängts av. Då det där framkom intressant 

information gjordes kompletterande fältanteckningar efter intervjuerna för att möjliggöra att även 

dessa tankar kan lyftas fram i texten (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

3.2 Undersökningsgrupp  

Underlaget för undersökningen är två förskolor med olika inriktning, en kommunalt driven och en 

enskild föräldrakooperativ förskola. Båda förskolorna ligger i en mellanstor svensk stad. Den 

kommunala förskolan består av fyra avdelningar där en valts ut till studien. På den utvalda 

avdelningen arbetar fyra anställda med pedagogiskt ansvar för barngruppen. Samtliga av dessa 

bjöds in att delta i undersökningen. Förskoleavdelningen har 22 inskrivna barn. Den 

föräldrakooperativa förskolan består av en avdelning med fem anställda som har ansvar för den 

pedagogiska verksamheten, vilka alla tillfrågades om att delta i undersökningen. Den 

föräldrakooperativa förskolan har 25 barn inskrivna. Den ena förskolan där intervjuerna utfördes 

valdes för att jag är känd där sedan tidigare. Den andra förskolan valdes för att den representerar 

den inriktning jag ville undersöka.  

 

Valet att intervjua pedagogerna istället för föräldrarna bygger på flera faktorer. Dels är pedagogerna 

med i den dagliga verksamheten och har en större överblick av hur kvaliteten påverkas. Dels är 

föräldrarna delägare och arbetsgivare i den föräldrakooperativa verksamheten, vilket gör att de kan 

uppfattas som jäviga. Då antalet anställda med pedagogiskt ansvar på den föräldrakooperativa 

förskolan är endast fem personer samt fyra på den utvalda avdelningen på den kommunala 

förskolan gjordes inget urval utan istället genomfördes en populations- eller totalundersökning, 

vilket innebär att all pedagogiskt ansvarig personal deltog i undersökningen (Stukát, 2005). Beslutet 

togs för att det skulle finnas material att bearbeta även vid eventuellt bortfall. Generalisering till 

andra grupper vilket författaren benämner som högst väsentligt, är svårt i det här sammanhanget då 

förskolans arbete med föräldrainverkan ofta är olika. Däremot går det att istället göra en jämförelse 

och betrakta och analysera de eventuella skillnader som uppstår. Urvalet av de förskolor som 

deltagit i intervjustudien, en kommunalt driven och ett föräldrakooperativ, beror på att deras 

organisation skiljer sig från varandra vilket gör det intressant att undersöka eventuella skillnader i 

den upplevda kvaliteten utifrån graden av föräldrainverkan.  
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I redovisningen av resultaten har intervjupersonerna fingerade namn som de själva har valt enligt 

Etiska Rådets (2005) konfidentialitetskrav. I barngruppen på den kommunala förskolan arbetar Olga 

som är outbildad, Alva och Christina som är utbildade förskollärare samt Viola som har 

barnskötarutbildning. Vetskapen om vem av de anställda på de båda förskolorna som valt vilket 

namn ligger endast hos mig och den enskilde personen för att de ska ha möjlighet att förbli 

anonyma på sin arbetsplats efter att resultaten har publiceras. I den pedagogiska verksamheten på 

den föräldrakooperativa förskolan arbetar Lisa och Stina som är utbildade förskollärare och Linnéa, 

Wilma och Fia som alla saknar pedagogisk utbildning.  

 

3.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes med de nio anställda som arbetar med barnen i den pedagogiska 

verksamheten på de två förskolorna. När frågorna var skapade påbörjades arbetet med det 

informationsbrev som skulle gå ut till den berörda personalen på de två förskolorna. Kontakten som 

togs med den kommunala förskolan då studien beskrevs, sköttes via telefon. Den 

föräldrakooperativa förskolan kontaktades via e-post. Därefter gjordes besök på de båda förskolorna 

där breven lämnades ut, vid det tillfället bokades dessutom tid för intervju med en av förskolorna. 

Intervjuerna med den andra förskolan bokades via telefon. 

 

De båda förskolorna besöktes vid tre tillfällen, två förmiddagar och en eftermiddag då personalen 

fick delta i intervjuerna. Flera intervjuer genomfördes i följd på respektive förskola. Platsen för 

intervjuerna var ett personalrum samt ett avskilt grupprum, för att få en ostörd miljö. Intervjuerna 

tog ca 20 minuter och olika följdfrågor ställdes till intervjupersonerna utifrån de svar som gavs. 

Intervjupersonerna hade inte fått ta del av frågorna i förväg, utan visste endast att de berörde 

kvaliteten i förskolan och föräldrainverkan. Grunden till ställningstagandet var att 

intervjupersonerna inte skulle ha möjlighet att diskutera frågorna med varandra, då nio individuella 

svar torde ge djupare förståelse och mer information än två som representerar de olika 

verksamheterna. 

 

Intervjuerna spelades in på ljudfiler i sin helhet för ge mig möjlighet att vara fullt delaktig i samtalet 

med pedagogerna och har sedan bearbetats i efterhand. De intervjufrågor som använts i 

undersökningen (bilaga 2) har varit redskap för att få syn på de anställdas uppfattningar och tankar 

kring föräldrainverkan i förskolan. Dessutom hur den pedagogiskt ansvariga personalen upplever att 

kvaliteten på den pedagogiska verksamheten påverkas av denna inverkan. I den inledande fasen av 

intervjuerna ställdes frågor om bakgrund, utbildning och antal arbetsår i verksamheten samt om 

intervjupersonen någonsin hade arbetat i en annan förskoleform än den aktuella för att skapa en mer 

avslappnad stämning. Därefter ställdes frågan om vad intervjupersonen upplever vara kvalitet i 

förskolan. De följande frågorna belyser typen och graden av föräldrainverkan i de båda förskolorna. 

Därutöver pedagogernas uppfattning om hur kvaliteten på verksamheten skulle påverkas om 

föräldrarna hade ett större eller mindre engagemang och inflytande i den pedagogiska verksamheten 

eller i praktiska göromål i förskolan. 

 

Då första kontakt togs, via e-post, med den föräldrakooperativa förskolan inbjöds jag att närvara på 

deras ”kick-off”, ett tillfälle då föräldrar och personal träffas för att diskutera förskolans verksamhet 

så som beskrivits i inledningen. Därefter utfördes två besök i verksamheten där jag var med under 

en förmiddag och en eftermiddag. Under förmiddagen bedrevs den pedagogiska verksamheten med 

pedagogerna närvarande och under eftermiddagen var det två föräldrar som hade hand om barnen. 
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Besöken genomfördes för att skaffa den förförståelse för arbetssätt och organisationer som 

redovisas som förstudie under resultatkapitlet. 

 

3.4 Bearbetning av materialet 

När alla intervjuer var genomförda påbörjades arbetet med att skriva ut dem så exakt som möjligt, 

dock enligt gällande skriftspråksregler då den exakta ordalydelsen med pauser, skratt, harklingar 

och liknande inte var av speciell vikt för innehållet i intervjuerna. Efter att intervjuerna skrivits ut, 

påbörjades arbetet med att åter läsa igenom dem ett flertal gånger för att hitta kategorier som pekar 

på likheter och olikheter mellan de olika intervjuerna samt mellan de båda förskolorna. Även de 

olika intervjupersonernas utbildning har tagits i beaktande för att se om det där finns någon skillnad 

i åsikter mellan pedagogiskt utbildad och outbildad personal. Det är intressant eftersom två av fyra 

anställda på den kommunala samt tre av fem anställda på den föräldrakooperativa förskolan saknar 

förskollärarutbildning. Därefter togs beslut om vilka delar som kändes intressanta för arbetet, det 

vill säga där det gick att hitta mönster i intervjupersonernas uppfattningar angående kvalitet i 

samband med föräldrainverkan som antingen någonting positivt eller negativt. Dessutom belyses de 

uppfattningar som lyfter fram vad som anses vara kvalitet och hur de undersökta förskolorna arbetar 

med föräldrainverkan.  

 

3.5 Studiens tillförlitlighet 

Att använda intervjuer som metod, i det här fallet en semi-strukturerad sådan (Bryman, 2002; Stukát 

2005) har sina fördelar i att intervjuaren har möjlighet att läsa av intervjupersonens mimik samt att 

ställa följdfrågor. Däremot kräver intervjuer som metod en skicklig intervjuare med erfarenhet, 

någonting jag saknar. Enligt Stukát är det svårt att genomföra ett stort antal intervjuer av den 

ostrukturerade eller semi-strukturerade typen, då dessa är mer djupgående. I undersökningen deltog 

nio intervjupersoner, vilket kan anses vara ett godtagbart antal. Dock begränsar urvalet av endast 

två förskolor studiens generaliseringsmöjligheter, då det med viss säkerhet endast går att påstå att 

resultaten gäller på de två förskolorna under gällande förhållanden. Här hade det möjligen varit att 

föredra att välja fler förskolor och istället endast välja ett par intervjupersoner på varje förskola.  

Det går att se vissa tendenser till tankar och arbetssätt som enligt min erfarenhet är möjliga att även 

applicera på fler förskolor. Däremot finns det anledning att anta att ett större underlag bestående av 

fler intervjupersoner på ytterligare förskolor hade ökat det Bryman (2002) benämner 

undersökningens överförbarhet. Någonting som stödjer sannolikheten för att studien ska anses 

tillförlitlig, ett av de kriterier Bryman berör, handlar om att majoriteten av intervjupersonerna är 

överens om vad kvalitet i förskolan är, utan att ha sett frågorna i förväg. De är inte enbart överens 

inom respektive arbetslag utan även mellan de olika förskolorna. Däremot är de inte överens 

gällande föräldrarnas betydelse. Häri låg tanken med att välja två divergerande förskoleformer, att 

hitta likheter och olikheter i intervjupersonernas uppfattningar. Då den undersökning som 

genomförts bygger på individers subjektiva uppfattningar om kvalitet i en specifik verksamhet blir 

det svårt att uppnå Brymans kriterium om pålitlighet vilket innebär att studien går att upprepa vid 

ett senare tillfälle och med liknande resultat. 

 

Intervjuerna har skrivits ut i stort sett ordagrant enligt gällande skriftspråksregler, dock utan pauser, 

suckar och skratt, vilket Stukát (2005) menar ingår i en sådan utskrift. En exakt utskrift av 

intervjuerna valdes bort då sådant inte är av betydelse för resultatet. Genom en noggrann utskrift är 

säkerheten stor att citaten i arbetet återgetts korrekt, vilket ökar tillförlitligheten i resultatet. Då alla 

tillfrågade intervjupersoner deltog i intervjun förekom inte något bortfall, vilket kan bero på flera 
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faktorer. Bland annat att intervjupersonerna känner ett tvång att delta då de vet vem jag är, att de vill 

visa sig tjänstvilliga eller att de är intresserade av att få reda på hur det verkligen förhåller sig med 

kvalitet och föräldrainverkan på deras förskola. 
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4 Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet av undersökningen att redovisas. Som en inledning beskrivs 

besöken som genomförts på de båda förskolorna. Besöket på den kommunala förskolan inkluderar 

även den pilotstudie som genomförts. Därefter redovisas hur den kommunala och den 

föräldrakooperativa förskolan som deltagit i undersökningen arbetar med föräldrainverkan, för att 

tillsammans med förstudien ge en förförståelse till resultatet. Först därefter, under kapitel 4.3, 

kommer resultatet av den egentliga undersökningen att redovisas. Slutligen avslutas hela kapitlet 

med en sammanfattning. 

 

4.1 Förstudie 

Under följande avsnitt redovisas de besök som gjorts i de bägge undersökta förskolorna, för att 

skapa förförståelse av verksamheterna och lättare kunna tolka resultaten av undersökningen. 

 

4.1.1 Besök på den föräldrakooperativa förskolan 

På den föräldrakooperativa förskolan arbetar fem personer med ansvar för den pedagogiska 

verksamheten. Två personer har förskollärarutbildning och de andra tre saknar helt pedagogisk 

utbildning. Personalen arbetar med barngruppen måndag till och med torsdag förmiddag och då 

deltar inte föräldrarna alls i verksamheten. Varannan torsdag eftermiddag samt varje fredag 

eftermiddag, efter klockan två, arbetar föräldrarna utan pedagogiskt ansvarig personal i 

barngruppen. De arbetar efter de regler som gäller i vanliga fall, men har rollen som pedagoger och 

är ansvariga för barngruppen. Deras huvudsakliga uppgift är då att vara närvarande och se till att 

verksamheten flyter, men de är även tillåtna att genomföra spontana eller planerade aktiviteter 

tillsammans med barnen. Vid två tillfällen, en torsdag förmiddag och en fredag eftermiddag, 

genomfördes besök i verksamheten på den föräldrakooperativa förskolan. Meningen var att få 

inblick i likheter och få syn på eventuella skillnader i hur verksamheten bedrivs då den pedagogiskt 

ansvariga personalen respektive föräldrarna arbetar i barngruppen. De likheter som gick att 

upptäcka under de relativt korta besöken var att den fria leken gick till på samma vis vid de båda 

tillfällena, förutom att snickarrummet och pysselrummet låstes då den pedagogiskt ansvariga 

personalen lämnade verksamheten. Åtgärden grundar sig på att barnen förbrukar för mycket 

material då föräldrarna har ansvaret. Det gick inte att vid besökstillfället upptäcka att barnen vars 

föräldrar arbetade den berörda fredagen hade några problem med att hantera föräldrarnas närvaro, 

någonting som senare framkom som ett orosmoment i intervjuerna med den pedagogiska 

personalen. 

 

Efter den första kontakten med den föräldrakooperativa förskolan inbjöds jag att delta i en ”Kick-

off” vid terminsstarten. Denna ”Kick-off” hade till syfte att ge nyinvalda och etablerade föräldrar, 

tillsammans med personalen, möjlighet att diskutera verksamheten i förskolan. De områden som 

behandlades inbegrep styrkor och svagheter med att vara en liten enhet, samt exempel på inom vilka 

områden verksamheten skall kunna utvecklas och hur de ska nå ut till fler familjer för att utöka den 

kulturella mångfalden inom förskolan.  

 

Det som framkom under ”kick-off” dagen rörde bland annat att det samtidigt kan anses som både en 

fördel och en nackdel med att vara en liten enhet. Röster påtalade bland annat att 

föräldrakooperativet riskerar att stöta på problem vid sjukdom då de inte, som kommunala 
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förskolor, har möjlighet att sprida sina barn på andra enheter om hela eller stora delar av 

personalstyrkan skulle insjukna vid samma tillfälle. Samtidigt togs det även upp som en fördel. 

Eftersom verksamheten är liten samt att föräldrarna arbetar med turer i verksamheten och känner 

alla barn, har förskolan istället möjlighet att släppa in föräldrarna som arbetskraft i verksamheten 

och därigenom fortsätta att driva förskolan vid större sjukdomsepidemier. Den möjligheten finns på 

grund av att föräldrarna genom att bli medlemmar accepterar ett visst engagemang och dessutom är 

de redan välkända för barnen genom föräldraturerna, vilket ger en fördel mot att ta in vikarier som 

från början är nya för barnen.  

 

Under besöket på fredagseftermiddagen hade två pappor ansvaret för verksamheten då sista 

personalen slutade halv tre. Efter mellanmålet genomförde den ena av papporna en improviserad 

trolleriskola med barnen, vilket verkade falla väl ut då de var exalterade både före och under 

aktiviteten. Vid ett av de tidigare besöken i förskolan berättade föreståndaren att sådant inte är 

ovanligt, att barnen genom föräldrarnas intressen och erfarenheter får prova på aktiviteter som balett 

och att ha en egen orkester. Liknande aktiviteter ger barnen ett brett spektrum av upplevelser och 

erfarenheter. Att olika föräldrar regelbundet deltar i verksamheten medför dessutom enligt 

föreståndaren att barnen utvecklar en social förmåga och gärna välkomnar nya människor till 

förskolan. Hon menar även att det skapar en trygghet för barnen att ha kontakt med olika vuxna och 

att de inte upplever det som någonting konstigt att de finns i deras värld. Vid intervjun berättade 

föreståndaren om ett barn som inte kände igen sin mamma som hon såg ut när barnet började i 

förskolan. Förskolan arbetar med trygghetstavlor där foton på barnet och dess anhöriga, husdjur och 

hemmiljö klistras fast. Barnet hade betraktat sin trygghetstavla och menat att det var ett annat barns 

mamma på tavlan, då det egentligen var betraktarens mamma. Barnet hade vidhållit att det var det 

andra barnets mamma och inte tyckt att det var konstigt att hon var på den tavlan. Det menar 

föreståndaren visar hur trygga barnen är med de andra barnens föräldrar. 

  

4.1.2 Besök på den kommunala förskolan 

På den kommunala förskolan som deltar i undersökningen arbetar fyra personer med den dagliga 

pedagogiska verksamheten, varav två stycken har förskollärarutbildning, en är utbildad barnskötare 

och en helt saknar utbildning. Samtliga av personalen som arbetar i barngruppen delar på det 

pedagogiska ansvaret då det gäller till exempel planering och utvecklingssamtal. Inför detta 

examensarbete har ett par besök genomförts i verksamheten. Syftet med det är att också här få 

möjlighet att skapa den bild av verksamheten som är tänkt att bidra till tolkning och förståelse av 

undersökningens resultat. Besöken har utförts under såväl förmiddagar som eftermiddagar i rollen 

som deltagande observatör i verksamheten. Under nämnda besök deltog inte några föräldrar i 

verksamheten och den inverkan eller det engagemang som gick att upptäcka handlade om samtal 

med den pedagogiska personalen. Samtalen berörde barnets dag i förskolan, information om 

hemförhållanden samt vissa besök i verksamheten från föräldrarnas sida genom att barnet bjöd in 

dem för att se någonting de gjort under dagen eller var engagerade i då föräldern kom. Besök har 

även genomförts under ett föräldramöte, som är det forum där föräldrarna har den största 

möjligheten till kommunikation med den pedagogiska personalen samt att ge synpunkter på 

verksamheten i barngruppen. Vid det tillfället informerades föräldrarna om övergripande 

verksamhet i förskolan så som allergianpassning samt terminens upplägg. Efteråt delade föräldrarna 

in sig i mindre grupper för att diskutera frågor som förskolepersonalen hade arbetat fram. Frågorna 

rörde verksamheten i förskolan och aktiviteten gav föräldrarna möjlighet att diskutera och framföra 

anonyma synpunkter.  
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Under ett av besöken i förskolan genomfördes även den pilotstudie med observationer som metod 

och som beskrivits närmare i metoddelen. Meningen med studien var att få syn på om föräldrarna 

spontant tog initiativ till att delta i verksamheten alternativt försöka påverka den. Det som framkom 

i undersökningen var att kontakten mellan föräldrar och personal vid hämtning och lämning var väl 

tilltagen och informativ, någonting som i intervjuerna visade sig vara en medveten handling från 

pedagogernas sida i arbetet med att skapa och bibehålla kvaliteten i förskolan.  

 

4.2 Kvalitet ur ett lokalt förskoleperspektiv  

Kommande avsnitt beskriver arbetet med föräldrainverkan och kvalitet hos de båda förskolor som 

deltagit i undersökningen. Här belyses även vilket ansvar förskolorna har enligt Lpfö 98 och 

skollagen (1985). Syftet med det är att skapa förståelse kring hur de undersökta förskolorna arbetar 

för att göra undersökningens resultat tydligare.  

 

4.2.1 Den kommunala förskolan 

Den kommunala förskolan som deltagit i undersökningen som ligger till grund för det här arbetet 

använder metoder som föräldramöten, utvecklingssamtal en gång per termin samt daglig 

tamburkontakt i arbetet med föräldrainverkan. Dessutom anordnas föräldrafika, sommarfest samt 

Luciafirande dit föräldrar, syskon och övrig släkt bjuds in. Vartannat år distribueras dessutom en 

enkät till alla föräldrar. Enkäten berör graden av nöjdhet hos föräldrarna då det gäller olika delar av 

verksamheten så som information från pedagogerna samt den dagliga verksamhet som barnen deltar 

i. Enligt det som framkommit i intervjuerna har det förut funnits ett föräldraråd som lades ner på 

grund av bristande engagemang. Förfrågningar har återigen framförts från föräldrarna och några av 

pedagogerna angav i intervjuerna att de ser fram emot ett sådant engagemang från föräldrarna. 

 

Kommunala förskolor är ålagda att arbeta efter Lpfö 98, som kom 1998, samt skollagen och där 

framför allt den så kallade kvalitetsparagrafen (2 a kap. 3 § skollagen). På den kommunala 

förskolan där undersökningen genomförts gör den pedagogiskt ansvariga personalen 

kvalitetsredovisningar varje läsår. De använder sig av BRUK som är framtagen av 

Utbildningsdepartementet. Enligt anvisningarna ska flera olika delar av verksamheten utvärderas 

utifrån Lpfö 98. Det handlar bland annat om hälsa, miljö samt språklig och matematisk utveckling. 

Förskolan inriktar sig på ett par punkter per läsår som de arbetar intensivare och mer målinriktat 

med för att höja måluppfyllelsen. Även punkterna som berör föräldramedverkan i förskolan ska 

utvärderas. Här går det dock att se att föräldramedverkan inte ges samma utrymme som de andra 

punkterna, trots att det i förskolans läroplan står att föräldrarna ska ges möjlighet att påverka både 

planering och genomförande av förskolans verksamhet. 

 

I kvalitetsredovisningen för 2007/2008 har den undersökta förskolan arbetat med tankar kring 

demokratiska värderingar med läroplanens definition av värdegrund som utgångspunkt. De delar av 

läroplanen som då utvärderades handlade om trivsel, trygghet och likabehandling, barns inflytande 

och ansvar, hälsa, jämställdhet och digital kompetens. I sammanfattningen beskrivs den samverkan 

som finns mellan förskola och hem i form av information på de anslagstavlor som finns på 

respektive avdelning och föräldrakontakt i samband med lämning och hämtning. Varje termin hålls 

utvecklingssamtal och utöver det har föräldrarna rätt att begära ytterligare samtal om sitt barn. 

Föräldrarna har även rätt att lämna synpunkter till förskolan där de har rätt att vara anonyma. 

Vartannat år skickas en kommunövergripande enkät rörande förskoleverksamheten till alla föräldrar. 
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Som framåtblick har förskolan beslutat att arbeta extra med föräldrainflytande under 

verksamhetsåret 2008/2009 (förskolans kvalitetsredovisning, läsåret 2007/2008).  

 

4.2.2 Den föräldrakooperativa förskolan 

Föräldrakooperativet som deltagit i undersökningen arbetar utifrån att föräldrarna tar stor del i 

verksamheten i förskolan och drivs som en ekonomisk förening där alla deltagande familjer är 

medlemmar. Föräldrarna sitter i styrelsen, där även personalen finns representerad. Medlemsmöten 

hålls därutöver för alla medlemmar en gång per termin. Varje ny familj som väljer att placera sitt 

barn i föräldrakooperativet väljs in som medlemmar av en antagningsansvarig föräldragrupp. I ett 

föräldrakooperativ är personalen anställd av föräldrarna, det vill säga att föräldrarna är personalens 

arbetsgivare. Det innebär att föräldrarna har ett arbetsgivaransvar för personalen vilket betyder att 

de ska följa gällande lagar som berör anställd personal, bland annat medbestämmandelagen och 

lagen om anställningsskydd. Det är dock styrelsen som har det yttersta arbetsgivaransvaret. Bland 

föräldrarna finns också en personalansvarig vars uppgifter innebär att tillsammans med 

förskolechefen ta del av personalens utvecklings- och lönesamtal, samt upprätta kriterier för dessa. 

Den personalansvarige har även kontroll över verksamheten och finns till hands om personalen 

hamnar i mindre angenäma situationer. Enligt föreståndaren på föräldrakooperativet är personalen 

nöjd med den nuvarande personalansvariga då personen i fråga är av betydelse för 

föräldrakooperativets egen-kontrollarbete. Den personalansvarige väljs av personalen och uppdraget 

är frivilligt, vilket gör att den personalansvarige när som helst kan avgå från sitt uppdrag. 

Personalen har även rätt att avsätta personen om de inte är nöjda (muntlig källa 2009-09-28). 

 

Föräldrarna på det undersökta föräldrakooperativet deltar i verksamheten genom så kallade ”turer”, 

vilket innebär att de handlar mat eller arbetar i barngruppen. Turerna sker två eftermiddagar i 

veckan då några föräldrar arbetar i barngruppen tillsammans med någon pedagog eller ensamma, då 

personalen planerar. Arbetet föräldrarna utför motsvarar en halvtidstjänst. Alla familjer sitter 

dessutom med i någon av de grupper som bildats, till exempel innegrupp, utegrupp, festgrupp, 

styrelse eller valberedning. Dessutom lagar de leksaker och bidrar med det de är bra på, oavsett om 

det gäller teoretiska eller praktiska kunskaper eller att göra aktiviteter tillsammans med barnen. 

Varje höst och vår har förskolan även ute- och innestädning där alla ska delta och har familjen inte 

möjlighet till detta får de en extrauppgift att genomförande vid ett annat tillfälle. Blir de till exempel 

sjuka på sina inbokade turer får de själva ordna med att byta tur med någon annan familj. Det 

engagemang familjerna lägger ner räknas som betalning varvid förskolan har en något lägre 

förskoleavgift än kommunala alternativ. Om föräldrarna inte engagerar sig i de uppgifter som är 

obligatoriska utgår påminnelser till den berörda familjen. Om det inte hjälper utfärdas en varning 

och slutligen tas ett beslut om uteslutning på ett medlemsmöte. För att driva verksamheten 

ekonomiskt får föräldrakooperativet kommunala bidrag som är den stora inkomsten varje läsår 

(muntlig källa 2009-09-28). 

 

Det undersökta föräldrakooperativet arbetar utifrån läroplanen, upprättar mål och gör varje år en 

kvalitetsredovisning, en utvärdering samt beskrivning av verksamheten. Varje pedagog gör en egen 

planering som sedan följs upp vid personalmötena. I förskolans kvalitetsredovisning för 2007/2008 

har bland annat arbetet med att väcka barnens intresse, demokratiska värderingar, respekt och 

hänsyn, barns inflytande samt hälsoarbete tagits upp och utvärderats. Målet om att föräldrarna ska 

trivas och kännas sig delaktiga i verksamheten har inte berörts.  
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I de båda förskoleformerna har all personal tillsammans det pedagogiska ansvaret, oavsett 

utbildning. I föräldrakooperativet har den pedagogiska personalen dessutom olika ansvarsområden 

som de arbetar med. 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

4.3 Redovisning av resultat  

I följande avsnitt presenteras undersökningens resultat, under följande rubriker: kvalitet ur olika 

perspektiv, föräldraengagemang i verksamheten, kvalitetsskillnader med ändrat 

föräldraengagemang och utbildningens påverkan på kvalitet. Redovisningen avslutas med en 

sammanfattning. 

 

4.3.1 Kvalitet ur olika perspektiv 

Utfallet av analysen visar att det går att urskilja tre olika perspektiv på kvalitet i intervjupersonernas 

uppfattningar hos de båda förskoleformerna, nämligen ett barnperspektiv, ett verksamhetsperspektiv 

samt ett omsorgsperspektiv. Dessa tre perspektiv kan användas för att belysa de olika sätt på vilka 

personalen tolkar kvaliteten i förskolan. Barnperspektivet lägger vikten på barnet på ett pedagogiskt 

plan, där det viktiga är att barnen är med och styr sin vardag medan verksamhetsperspektivet 

handlar om arbete utifrån läroplanen samt relationerna mellan alla aktörer inom förskolan. 

Omsorgsperspektivet belyser vikten av en bra miljö kring barnet och att måna om dem.  

 

4.3.1.1 Barnperspektivet 

Resultatet av barnperspektivet visar att personalen på den kommunala förskolan lägger stor tonvikt 

vid att lyssna på barnen, vara lyhörda för deras behov och det de vill lära sig. Flera av 

intervjupersonerna betonar just det, att kvalitet handlar om att ta vara på barnens egna önskemål om 

sådant de vill lära sig och har intresse för. 

 

[Kvalitet] är att kunna ge både föräldrar och barn största möjliga trygghet och kunna utveckla dem 

och vara lyhörd och ge dem det de behöver och frågar efter. (Viola) 

 

En hög kvalitet är att få lära barnen saker som de själva vill. (Olga) 

 

Resultatet visar att då det gäller barnperspektivet är alla nio intervjupersonerna överens om att 

kvalitet bland annat handlar om trygghet samt att vara lyhörd för barnens intressen. Trygghet är 

viktigt för personalen som är ansvariga för den pedagogiska verksamheten på den kommunala 

förskolan, då de tidigare haft problem med mycket konflikter i barngruppen samt med föräldrar. 

Viola påpekar att de även arbetar med föräldrainverkan som en del av kvalitets- och 

trygghetsarbetet, bland annat genom att lägga tid på lämning och hämtning.  

 

På den föräldrakooperativa förskolan betonas barnperspektivet genom arbetet med barnens lärande 

på ett lekfullt sätt samt att bejaka och se varje barn och låta dem uttrycka sina åsikter. Pedagogerna 

på den föräldrakooperativa förskolan har ett synsätt som ligger nära värdegrundstankarna då de 

beskriver alla barns lika värde, rättigheter att bli sedda och att få möjlighet att uttrycka sina tankar. 
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En av personalen som arbetar i den pedagogiska verksamheten på den föräldrakooperativa förskolan 

belyser de tankarna då frågan ställs om vad som är kvalitet i förskolan. 

  

Det är väldigt viktigt att alla blir sedda, att alla blir accepterade för den de är och att alla får säga sin 

åsikt. Att vi behandlar flickor och pojkar lika, att barnen får möjlighet att påverka sin vardag. 

(Linnéa) 

 

Resultatet visar en tendens att personalen ständigt arbetar med värdegrunden och barnens rätt till 

åsikter och påverkan i den pedagogiska verksamheten. Det är ett arbetssätt som även används i den 

pedagogiska verksamheten på den kommunala förskolan. Där arbetar de mycket med demokratiska 

värderingar samt med att skapa trygghet i barngruppen.    

 

4.3.1.2 Verksamhetsperspektivet 

Utfallet av analysen som visar ett verksamhetsperspektiv på kvalitet från båda förskolorna berör 

framför allt rutiner, personaltäthet samt att arbeta utifrån läroplanen och alltid ha en pedagogisk 

tanke bakom aktiviteterna i barngruppen.  

 

Det innebär att man jobbar med det man verkligen ska, att man ser förskolan som barns första 

skola. Här i förskolan har vi det bästa arbetssättet på så många sätt. Vi jobbar tematiskt och 

långsiktigt och vi berör alla ämnesområden. (Lisa) 

 

Kvalitet är när man gör saker med barnen, när de lär sig på ett lekfullt sätt. Att man har tid för 

barnen, att det finns möjligheter för barnen. Det blir brist på kvalitet nu när de drar ner på personal 

och gör större barngrupper, för man har inte tid för varje barn. (Fia) 

 

De två citaten beskriver de uppfattningar rörande verksamhetsperspektivet som finns inom den 

föräldrakooperativa förskolan. Resultaten visar att den pedagogiska verksamheten handlar om 

lärande utifrån läroplanen, men samtidigt till stor del på barnens villkor. Pedagogerna på den 

kommunala förskolan trycker mycket på trygghet även när de pratar om kvalitet ur ett 

verksamhetsperspektiv. All personal i den pedagogiska verksamheten är överens om att både barn, 

föräldrar och personal ska kunna känna sig trygga i förskolan, samt att det ska finnas en bra 

samverkan på alla plan.  

 

Trygghet, lite struktur, bra samverkan mellan personal, föräldrar och ledning. (Alva) 

 

Citatet visar att det som lyfts fram i resultatet utgör en skillnad mellan den föräldrakooperativa och 

den kommunala förskolan. Det ter sig som att den föräldrakooperativa förskolan har ett 

verksamhetsnära perspektiv och koncentrerar sig på barnen. Den kommunala förskolan å andra 

sidan anlägger ett mer övergripande perspektiv då de även berör föräldrarna i sina tankar om 

kvalitet. 
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4.3.1.3 Omsorgsperspektivet 

I resultatet finns en tendens till att kvalitet även betraktas ur ett omsorgsperspektiv. Den kategorin är 

dock den minst representerade i svaren, men både Christina som arbetar på den kommunala 

förskolan och Wilma som representerar föräldrakooperativet lägger in det perspektivet i sin syn på 

kvalitet.  

 

Det tycker jag att det är att sätta barnen främst. Att det är en bra miljö för barnen och att man 

månar om dem fullt ut. (Christina) 

 

Kvalitet är när barn, föräldrar och personal trivs och mår bra för det är ju vår arbetsplats och även 

barnens ”arbetsplats” om man kan säga så.  Det känns som att man får ganska bra kvalitet om alla 

trivs och mår bra. (Wilma) 

 

Kommentarerna visar på ett tredje synsätt som precis som de båda andra utgör grundstommen för 

en pedagogisk verksamhet. De betonar båda vikten av en bra miljö för barnen i förskolan då det 

som, Wilma uttrycker, är deras arbetsplats. Kort sammanfattat visar resultatet på ett brett spektra på 

hur synen på kvalitet varierar från förskola till förskola. Däremot visar resultatet tydligt att 

intervjupersonerna ändå generellt sett är överens inom arbetslagen då det gäller kvaliteten på 

verksamheten. 

  

4.3.2 Föräldraengagemang i verksamheten 

I resultatet framkommer vissa likheter men också skillnader mellan de två förskoleformerna, när 

det gäller typen av föräldraengagemang. De likheter som kan urskiljas är att alla intervjupersoner 

på den kommunala förskolan är överens om att vårdnadshavarna i förskolan ska ha möjlighet att 

komma med förslag och kommentarer gällande verksamheten. Ett sådant arbete sker oftast genom 

kontakter i hallen vid lämning och hämtning, någonting som intervjupersonerna betonar som 

mycket viktigt, då det är den dagliga kontakt de har med föräldrarna. Liknande tankar förs fram 

från en av intervjupersonerna på den föräldrakooperativa förskolan, som betonar föräldrarnas 

möjligheter att komma med synpunkter. I övrigt lyfter resultatet från den föräldrakooperativa 

förskolan fram ett mer handfast engagemang, som att föräldrarna är engagerade i turer samt grupper 

med olika ansvarsområden.  

 
De städar, både inomhus och utomhus en gång per år och tvättar leksaker och lagar trasiga saker 

och sådant som vi vill ha hjälp med. Vi har en pärm där vi skriver upp saker som hör till 

föräldrarna. De har både en utegrupp och en innegrupp och då har de olika sysslor. (Linnéa) 

 

De har ett helhetsintryck, de är inne och jobbar i verksamheten, de jobbar alltså med barnen. De lär 

känna varandra, oss och alla andra barn på ett helt annat sätt än man vanligtvis gör. Sedan så är de 

indelade i olika grupper och jobbar på det viset också med och mot oss så att säga. (Lisa) 

 

Linnéa lyfter fram det mesta av det verksamhetsnära engagemang som föräldrarna deltar i. Hennes 

uttalande är intressant då det påvisar att föräldrarna ska finnas till hands när personalen behöver 

dem för praktiska göromål, inte som en arbetsgivare eller samarbetspartner. Utöver de kontinuerliga 

reparationerna arbetar förskolan med olika projekt som kräver föräldrarnas medverkan, bland annat 

ett projekt där de gör om utomhusmiljön i förskolan. 
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Nu jobbar vi ju med det här uteprojektet som vi håller på med ute på gården och där krävs det ett 

föräldraengagemang för annars går det inte att genomföra. (Linnéa)  

 

På den kommunala förskolan visar resultatet av undersökningen att föräldraengagemanget skiljer 

sig en del från den föräldrakooperativa förskolan, då föräldrarna endast deltar genom att medverka i 

föräldramöten och andra av personalen arrangerade aktiviteter. Dock visar resultatet att det även här 

finns önskemål om ett mer handgripligt, praktiskt engagemang från föräldrarna i form av hjälp med 

att skapa den nya utemiljön, Därutöver deltagande vid vissa typer av utflykter och aktiviteter som 

underlättas av medföljande föräldrar efterfrågas.  

 

Nu när vi håller på med utemiljön är det inte någon som har erbjudit sig att hjälpa till på något sätt. 

(Viola) 

 

Sen har vi åkt skridskor nu under hösten och då har vi haft föräldrar som har medverkat, som har 

följt med ner. [...] Vi har gett möjlighet till det, för vi åkte en gång och sen märkte vi att vi inte 

riktigt räckte till och då erbjöd vi och då var det många som hakade på. Nu har det spridit sig, nu 

tycker de att det är så roligt så nu kommer fler att följa med nästa gång. (Alva) 

 

Som citaten belyser finns även ett sådant engagemang från ett antal föräldrar inom den kommunala 

förskolan. Det framkommer dessutom att inverkan i verksamheten från föräldrarnas sida eventuellt 

skulle öka om informationen att de är välkomna att delta blev tydligare på till exempel 

föräldramöten. De flesta av intervjupersonerna på de båda förskolorna är dock överens om, att 

föräldrarna engagerar sig så mycket som de har tid och energi till. Däremot skiljer sig typen av 

engagemang åt mellan de båda förskolorna. På den kommunala förskolan handlar det mest om att 

föräldrarna närvarar då de blir inbjudna till föräldramöten, Luciafirande och liknande. 

Intervjupersonerna menar att på föräldramötena finns den största möjligheten för föräldrarna att 

lyfta frågor och lämna förslag på verksamheten. Avdelningen har även infört diskussioner i mindre 

grupper där föräldrarna sedan lämnar in anonyma protokoll med beröm, kritik eller förslag. Alva 

uppger att det har lett till att det kommit fler förslag, vilket hon menar kan bero på att flera av 

föräldrarna upplever det obehagligt att tala i storgrupp. Den kommunala förskolan har även 

föräldrafika en gång per termin där föräldrar och personal har möjlighet att utbyta information om 

verksamheten, dock är möjligheten till djupare diskussioner här begränsad. 

 

Sen har vi föräldrafika och då sker det lite resonemang, men det sker under dagtid när 

verksamheten ska fungera samtidigt. (Viola)  

 

Föräldrafikat ligger parallellt med den dagliga verksamheten eftersom föräldrarna kommer och fikar 

när de hämtar sina barn, det vill säga medan det är barn kvar på avdelningen. Aktivitetens placering 

i tid gör det komplicerat att då diskutera verksamheten, då barnen även gärna tar tillfället i akt att 

visa föräldrarna sina pågående projekt i förskolan.  

 

I den föräldrakooperativa verksamheten visar resultatet däremot att vissa föräldrar lägger sitt 

engagemang på styrelsearbete och handlingsturer och därigenom väljer bort arbetet i barngruppen, 

medan andra gärna går in i verksamheten och engagerar sig och initierar aktiviteter tillsammans 

med barnen. Det kan, enligt majoriteten av intervjupersonerna, dels bero på svårigheter att ta ledigt 
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på dagtid och dels att vissa föräldrar kan känna sig obekväma i barngruppen på grund av att de inte 

vet vad som förväntas av dem.  

 

Men sen kanske det är svårt för en del att komma hit och vara en personal i en barngrupp och känna 

att de klarar av det. Vissa tar egna initiativ och frågar om de till exempel kan få baka när de har 

”tur”, vissa ber om en uppgift. Viljan finns ju hos alla, annars skulle de inte vara här. (Linnéa) 

 

Alla föräldrar är utöver ”turerna” ålagda att delta i en av de arbetsgrupper som finns i förskolan. De 

föräldrar som har en plats i styrelsen behöver inte delta i till exempel inne- eller utegrupp, där de 

bland annat har möjlighet att utföra praktiskt arbete i förskolan under verksamhetens gång. I och 

med möjligheten att medvetet eller omedvetet välja bort ett deltagande i den pedagogiska 

verksamheten finns risken att medlemmar av styrelsen fattar beslut om den, utan att ha någon 

praktisk erfarenhet och därmed inte heller av de konsekvenser besluten kan få. Det här är dock inte 

ett problem som någon av intervjupersonerna tar upp utan de hyser, som Linnéa säger, förståelse 

för att vissa föräldrar inte upplever att de kan hantera ansvaret för barngruppen.  

 

I resultatet framkommer det på de både förskolorna ytterligare önskemål om engagemang från 

föräldrarna i form av till exempel praktiskt arbete samt föräldraråd. Flera av intervjupersonerna på 

den kommunala förskolan lyfter fram en önskan om ett nytt föräldraråd, trots att det som fanns 

tidigare lades ner. Dock menar intervjupersonerna att initiativet måste komma från föräldrarna. På 

den föräldrakooperativa förskolan har den pedagogiska personalen varit med och beslutat om typ 

och grad av föräldrainverkan. Trots det anser inte alla intervjupersoner som arbetar där, att 

föräldrarna har något speciellt engagemang i barnens vardag i förskolan.  

 

Det tycker jag inte att de har alls, inte att de visar något engagemang här på dagtid när vi arbetar. 

Det är mer styrelsearbete som de lägger ner tid på. De är inte alls delaktiga här i vår vardag. (Stina) 

 

Den kommunala förskolan däremot, kräver inte något särskilt engagemang av föräldrarna. Alla 

aktiviteter som föräldramöten, Luciafirande och sommarfester är frivilligt att delta i. Det som ändå 

framkommer i intervjuerna med den pedagogiska personalen handlar övervägande om att de skulle 

uppskatta ett föräldraråd, där de tillsammans med föräldrarna kan diskutera och få nya uppslag till 

verksamheten.  

 

Vi personal skulle tycka att det vore bra. Då blir det en eller två föräldrar per avdelning som är med 

och så träffas man kanske var tredje månad. Det ger större inflytande för föräldrarna eftersom de 

kan diskutera sina idéer djupare och i lugn och ro och kanske lättare får gehör då. (Olga) 

 

Enligt personalen har det framkommit önskemål, men fler av intervjupersonerna menar att 

ingenting sker, då föräldrarna inte har tid eller engagemang kvar efter arbete och andra aktiviteter. 

Majoriteten av intervjupersonerna på de båda förskolorna visar förståelse för att samhället i sig 

ställer så stora krav på dagens familjer att de inte har tid att engagera sig mer i förskolan. Däremot 

menar Viola att kvaliteten på den pedagogiska verksamheten kommer att minska om föräldrarna blir 

mindre engagerade. Hon anser även att det i stort sett är livsviktigt för förskolans kvalitetsgrad och 

fortsatta kvalitetsarbete att föräldrainverkan och engagemang inte minskar.  

 



26  

I intervjuerna med personalen på den föräldrakooperativa förskolan går det att urskilja två 

kategorier gällande intervjupersonernas uppfattningar om föräldrarnas roll i verksamheten, 

nämligen den praktisk-ekonomiska och den sociala. Den praktisk-ekonomiska kategorin innebär att 

genom att involvera föräldrarna i arbetet med barnen får personalen mer tid till planering av den 

pedagogiska verksamheten, någonting som de har fullt ansvar över. Därutöver behöver de inte ringa 

in vikarier, vilket kostar pengar. Föräldraturerna i verksamheten motsvarar dessutom en 

halvtidstjänst som förskolan inte annars skulle ha råd med. Den andra kategorin, den sociala, 

belyses av att föräldrarna träffas regelbundet på möten och samkväm, samt att de arbetar 

tillsammans med varandra och personalen. På det viset uppstår en social gemenskap som ger 

trygghet för både barn, föräldrar och personal, vilket är någonting som framkommer som viktigt i 

ett flertal av utsagorna. Lisa är en av dem som beskriver att många av familjerna som är medlemmar 

i föräldrakooperativet även umgås på fritiden. Ytterligare en av intervjupersonerna nämner den 

sociala sammanhållningen, att alla förskolans föräldrar ska känna varandra och ha inblick i arbetet. 

Däremot är det rimligt att anta att det helst ska skötas utanför den pedagogiska verksamheten då 

hon dessutom säger: 

 

Jag personligen vill inte ens ha dem med mer i verksamheten, det vill jag inte. (Stina) 

 

Det som är intressant att beakta utifrån frågan om föräldraengagemang och inverkan är att på den 

kommunala förskolan, där föräldrainverkan inte är en del av vardagen verkar pedagogerna över lag 

positiva till ett större föräldraengagemang och efterlyser även mer sådant.  

 

Man vill ha föräldrarna med, det blir en positiv stämning när de är med.[...] Det känns att det blir 

mer avslappnat när de vet vad vi gör på dagarna så jag tycker att det är viktigt att de är med och 

ser. (Alva) 

 

Däremot på den föräldrakooperativa förskolan är personalen mer kritiska till att involvera föräldrar i 

den pedagogiska verksamheten. Flera av intervjupersonerna betraktar just nämnda ”tur” som ett 

ekonomiskt nödvändigt ont. Det går att utläsa ur resultatet att flera av intervjupersonerna menar att 

det mest handlar om en praktisk lösning att föräldrarna arbetar i barngruppen. 

 

…det är ju bra att kunna minimera antalet gånger även om barnen tycker att det är jätteroligt när 

deras mamma eller pappa kommer hit och jobbar. Men ibland kan det även bli lite rörigt för barnen 

som är små och inte är vana, de lär sig ju successivt. Så jag tycker att det fungerar bra nu när de är 

här en till två dagar i veckan och då får ju vi ha möte varannan torsdag. (Fia) 

 

4.3.3 Kvalitetsskillnader med ändrat föräldraengagemang  

Resultatet av undersökningen visar att personalen i den kommunala förskolans pedagogiska 

verksamhet till stor del är överens om, att det föräldraengagemang de har fungerar bra just nu och 

att inte någonting egentligen behöver ändras. De menar att det viktiga är att hålla fast vid det som 

fungerar, men hyser samtidigt förhoppningar om att föräldrarna finner tillräckligt med energi och 

engagemang för att på nytt starta en föräldrarådsverksamhet. De efterlyser även ett engagemang då 

det gäller att ställa i ordning den nya utomhusmiljön. 
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Sen har vi haft lite engagerade pappor som kommer hit och reparerat och snickrat och det tycker 

barnen är jätteroligt och det uppskattar vi otroligt mycket. (Christina) 

 

Till skillnad från synen på att föräldrar är bra att ha till praktiska göromål belyser några av 

intervjupersonerna det positiva med att föräldrarna även deltar i verksamheten genom att hälsa på 

samt följa med på resor och andra aktiviteter för att hjälpa till. Flera av intervjupersonerna 

kommenterar dessutom barnens reaktion över att ha egna och andras föräldrar med i förskolan.  

 

Jag tycker att det är jättepositivt. Det har ändrats över tiden, förut upplevde jag att det fanns en 

rädsla att släppa in föräldrarna. Det fanns en känsla av att föräldrarna var där för att ”kolla”, men 

så tycker jag inte att det är nu. Man vill ha föräldrarna med, det blir en positiv stämning när de är 

med. (Alva)  

 

Hur positivt som helst, det är som om de skulle ha tillhört personalen. Barn älskar ju fler vuxna det 

finns runt dem egentligen. (Viola) 

 

Citaten belyser att intervjupersonerna på den kommunala förskolan betraktar föräldrainverkan på 

något olika sätt. Samtidigt som de är positiva över att få praktisk hjälp och efterlyser ett visst 

engagemang, går det att utläsa skepsis ur resultaten angående ett större föräldrainverkan i 

verksamheten. 

 

I ett sådant här hus så är man 20 vuxna och 20 viljor och det är svårt att få ihop det och jag kan 

känna ibland att om man skulle involvera föräldrarna så får man 88 föräldrar som också ska tycka 

till om olika saker. Ett lagom engagemang från föräldrarna tycker jag är ganska bra men det får 

nog inte bli för mycket. (Christina) 

 

Utfallet av analysen gällande om kvaliteten skulle påverkas om föräldrarna involverades på andra 

sätt än i dag, påvisar de kommunala pedagogernas uppfattningar om att föräldrarna kan komma med 

förslag. Förslagen kan provas i verksamheten och kanske ge nya arbetssätt och infallsvinklar. En 

intervjuperson nämner även, att om föräldrarna besökte verksamheten oftare skulle det ge dem 

bättre inblick i och större förståelse för den. Två av intervjupersonerna nämner dessutom en önskan 

om hjälp med praktiska sysslor som till exempel snickeriarbete. Viola påpekar också att om 

föräldrarna organiserar sig, genom till exempel föräldraråd, har de möjlighet att ställa krav på högre 

instanser som till exempel politiker och därigenom påverka storleken på barngruppen samt 

personaltätheten. Hon anser också att en sådan påverkan näst intill är nödvändig för att kunna öka 

eller ens behålla den kvalitet som finns idag, eftersom det ständigt kommer nya direktiv gällande 

personalnedskärningar och större barngrupper.  

 

På den föräldrakooperativa förskolan berör svaren från majoriteten av intervjupersonerna till stor 

del föräldrainverkan i verksamheten. Linnéa påpekar att de andra sätt som föräldrarna skulle kunna 

engagera sig handlar om att delta mer i barngruppen, någonting som hon dock ställer sig negativ 

till.  

 

Vi ser ju hur barnen reagerar och hur de är när föräldrarna är här. De blir mycket stökigare. 

(Linnéa) 
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Resultatet av undersökningen visar även på att föräldrainverkan i barngruppen ger kvalitetshöjning 

på vissa plan. En av intervjupersonerna pekar på en positiv aspekt som rör vikten av föräldrars, eller 

andra vuxnas, deltagande i den pedagogiska verksamheten. 

 

… [D]et som jag kan tycka är väldigt bra, kvalitetsmässigt, med att föräldrarna är inne det är att 

barnen får manliga förebilder också för vi har ingen man anställd men vi har väldigt ofta pappor 

här inne och jobbar. (Fia) 

 

Fias uttalande belyser den föräldrakooperativa förskolans möjlighet att vid vissa tidpunkter verka 

för en jämnare könsfördelning bland personalen, vilket hon alltså menar bidrar till kvalitetshöjning i 

verksamheten. Resultatet pekar även på att flera av intervjupersonerna upplever att den pedagogiska 

kvaliteten skulle bli ojämnare och lägre om föräldrarna fick mer tid i barngruppen. Dessa tankar 

kommer att behandlas under nästa rubrik. 

 

4.3.4 Utbildningens påverkan på kvalitet 

Resultatet visar att det hos flera av personalen på den föräldrakooperativa förskolan finns viss 

reservation mot att låta föräldrarna delta i den pedagogiska verksamheten i större utsträckning än de 

gör idag. Personalen anser att det är bra när föräldrarna är engagerade i förskolan, så länge de inte 

lägger sig i det pedagogiska arbetet, det vill säga kommer med för mycket krav på hur 

verksamheten ska skötas och innehålla samt deltar för ofta i arbetet med barnen. Ett argument som 

framförs från flertalet av personalen handlar om att kvaliteten på verksamheten påverkas då 

föräldrarna är närvarande. Det handlar om att flera av barnen inte kan hantera att ha sina föräldrar i 

förskolan och blir stökiga, någonting som verkar vara tvärt om på den kommunala förskolan, enligt 

Viola. Ett annat argument för att inte släppa in föräldrarna i den dagliga verksamheten, som också 

framförs från en majoritet av personalen på den föräldrakooperativa förskolan, är att föräldrarna 

saknar pedagogisk utbildning. Flera av intervjupersonerna betonar att kvaliteten i förskolan varierar 

stort då föräldrarna är inne i verksamheten. Både mellan vilka föräldrar det rör sig om, samt mellan 

föräldrarna som inte har någon pedagogisk tanke bakom arbetet i barngruppen och personalen som 

däremot har en sådan tanke bakom all sin verksamhet.  

 

Det skulle säkert bli jättebra ibland men kvaliteten skulle variera och det tror inte jag är riktigt bra 

för barnen. För hur det än är, vi har ju en utbildning också och jag menar, vi vet hur vi ska jobba. 

Vi har en pedagogisk utbildning på det viset. (Lisa) 

 
Jag personligen vill inte ens ha dem med mer i verksamheten, det vill jag inte. Det beror på att 

barnen blir annorlunda och de är inte utbildade och sen vill jag inte byta kollegor varenda dag 

heller. (Stina) 

 
Men också, kvalitetsmässigt, så är de ju inte utbildade men det är inte jag heller. Men jag har i och 

för sig en annan insyn i verksamheten än vad de har. (Fia) 

 

Precis som Fia säger så har inte hon och inte heller majoriteten av de anställda på 

föräldrakooperativet någon pedagogisk utbildning. Ändå menar de flesta att kvaliteten på 

verksamheten påverkas negativt, just på grund av att föräldrarna saknar sådan utbildning. Fia säger 

dessutom att hon dock har en insyn i den pedagogiska verksamheten som föräldrarna saknar, vilket 

gör henne bättre lämpad än föräldrarna att arbeta i barngruppen. De är här möjligt att anta att det är 

på grund av pedagogernas långa erfarenhet från arbetet med barnen som gör dem bättre lämpade för 
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ett sådant arbete. Det framkommer dessutom i resultatet att kvaliteten på verksamheten kan komma 

att höjas oberoende av föräldrarnas närvaro, om de skulle tillåtas att involveras mer.  

 

Barnen tycker ju att det är jättekul när föräldrarna kommer och jobbar, men några barn blir ju 

kanske lite stökigare […] det kanske skulle bli lite lugnare om de var här oftare. (Wilma) 

 

Flera av intervjupersonerna poängterar dessutom att de tidigare hade föräldrar som dagligen 

arbetade tillsammans med dem i barngruppen, men att det togs bort på grund av att det påverkade 

den pedagogiska verksamheten negativt.  

 

Turtagandet att ha med föräldrarna i verksamheten, det tror vi inte riktigt på, därför att då får man 

en mer ojämn kvalitet därför att det finns ju barn som blir väldigt störda när föräldern är inne i 

verksamheten om den [föräldern] nu skulle vara det i direkt arbete. (Lisa) 

 

Till skillnad från den föräldrakooperativa förskolan välkomnar den pedagogiskt verksamma 

personalen på den kommunala förskolan en större föräldrainverkan både i den praktiska och i den 

pedagogiska verksamheten. Detta framgår, som tidigare beskrivits, av en önskan om engagemang i 

föräldraråd och fler föräldrar vid delar av verksamheten, till exempel vid skridskoåkning och 

arbetet med utomhusmiljön.  

 

4.4 Övergripande resultat 

Undersökningen har genomförts på två olika förskolor, en kommunal och en föräldrakooperativ. I 

den kommunala förskolan arbetar fyra personer i den pedagogiska verksamheten, varav två är 

utbildade förskollärare, en barnskötare och en utan utbildning. På den föräldrakooperativa förskolan 

arbetar fem personer med pedagogiskt ansvar för barngruppen. Två av dem är utbildade 

förskollärare och de andra tre saknar pedagogisk utbildning. Den föräldrakooperativa förskolan 

arbetar med föräldrainverkan genom så kallade ”turer.” Det innebär att varje familj handlar mat 

alternativt deltar i verksamheten i barngruppen en gång i månaden. Deltagandet i den pedagogiska 

verksamheten sker varannan torsdag eftermiddag utan pedagogiskt ansvarig personal samt varje 

fredag eftermiddag tillsammans med personalen. Den kommunala förskolan kräver inte något 

sådant engagemang. De arbetar med hallkontakt, föräldramöten och utvecklingssamtal och alla 

aktiviteter är frivilliga att delta i. Däremot uppmuntras föräldrarna att hälsa på i den pedagogiska 

verksamheten och vart annat år delar förskolan ut en föräldraenkät rörande nöjdhetsgraden för olika 

verksamheter i förskolan. Enkäterna redovisas sedan i förskolans årliga kvalitetsredovisning. Även 

föräldrakooperativet utvärderar sin verksamhet årligen samt skriver en kvalitetsredovisning. 

 

Resultatet av undersökningen visar tre olika synsätt på kvalitet i förskolan, nämligen ett 

barnperspektiv, ett verksamhetsperspektiv samt ett omsorgsperspektiv. Härigenom berör den 

pedagogiska personalen barnens rätt att påverka sin vardag och den fysiska miljön omkring dem. 

Dessutom belyser de vikten av att arbeta efter förskolans läroplan och hålla en god relation till 

föräldrar och ledning. Både den föräldrakooperativa och den kommunala förskolan anser att 

kontakten med föräldrarna är viktig och att det även ska finnas möjlighet för dem att komma med 

förslag till förändringar i verksamheten.  Den pedagogiska personalen på den kommunala förskolan 

strävar efter ett större föräldraengagemang i barngruppen medan de ansvariga för 

föräldrakooperativets pedagogiska verksamhet ställer sig mer tveksam. Det framgår att 
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intervjupersonerna inte är överens angående föräldrarnas påverkan på barngruppen då de deltar i 

verksamheten. Föräldrakooperativets pedagogiska personal anser att barnen blir stökiga och får 

svårt att koncentrera sig då deras föräldrar deltar. Intervjupersonerna som är ansvariga för den 

pedagogiska verksamheten på den kommunala förskolan menar däremot att deras barngrupp verkar 

uppskatta ju mer vuxna de har omkring sig och behandlar alla föräldrar som om de hörde till 

avdelningens pedagogiska personal. 
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5 Diskussion  

Kapitlet som följer diskuterar undersökningens resultat i förhållande till redovisad litteratur och 

tidigare forskning. Syftet med detta examensarbete har varit att belysa kvaliteten i förskolan för att 

få syn på de eventuella, positiva eller negativa, konsekvenser som graden av föräldrainverkan kan 

ha på den pedagogiska verksamheten. Det har även varit menat att bidra till förståelsen av på vilka 

sätt dessa eventuella konsekvenser av föräldrainverkan kan påverka barnens vardag i förskolan.  De 

övergripande frågorna som det har varit tanken att besvara behandlar vilka olika möjligheter till 

föräldrainverkan som finns det i de undersökta förskoleformernas verksamhet samt hur stor del av 

den pedagogiska verksamheten som föräldrarna är delaktiga i. Inledningsvis presenteras återigen 

undersökningens syfte och frågeställningar. Därefter diskuteras resultatet och litteraturen utifrån 

följande teman: Utbildningens påverkan på den pedagogiska kvaliteten och föräldrainverkans 

påverkan på den pedagogiska kvaliteten. Kapitlet avslutas med metoddiskussion, didaktiska 

implikationer och förslag till fortsatt forskning. 

 

5.1 Utbildningens påverkan på den pedagogiska kvaliteten 

Den föräldrakooperativa förskolan har föräldrar som deltar i verksamheten på kontinuerlig basis. 

Resultatet visar dock att majoriteten av den pedagogiska personalen anser, att de tillfällen då 

föräldrarna går in som personal i barngruppen verkar negativt på verksamhetens pedagogiska 

kvalitet. Flertalet av intervjupersonerna menar att flera av barnen har svårt att hantera föräldrarnas 

närvaro samt att vissa föräldrar engagerar sig för mycket i sitt eget barn, vilket gör att verksamheten 

blir rörig. Dessutom påpekar ett par av intervjupersonerna att föräldrarna inte har pedagogisk 

utbildning, vilket enligt dem är den största anledningen till att föräldrarnas inverkan leder till 

försämrad kvalitet. Det är dock intressant att notera att även majoriteten av den pedagogiskt 

ansvariga personalen på de båda förskolorna saknar pedagogisk utbildning. Enligt Skollagen 

(1985), ska alla instanser som bedriver pedagogisk verksamhet ha ”sådan utbildning eller erfarenhet 

att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses”. Formuleringen 

kan tolkas som att det är upp till varje verksamhet att bestämma vad som ska anses som tillräcklig 

utbildning eller erfarenhet. Besluten rörande definitionen kan bidra till att kvaliteten blir svår att 

mäta, även för de som deltar i verksamheten. Den föräldrakooperativa förskolan använder detta med 

erfarenhet som ett argument för att den personal som arbetar dagligen i den pedagogiska 

verksamheten är bättre lämpade att bedriva sådan verksamhet än föräldrarna, trots att de saknar 

adekvat utbildning. En av intervjupersonerna säger att hon och hennes kollegor har en bättre inblick 

i verksamheten då de arbetar där varje dag, jämfört med föräldrarna som endast deltar en gång i 

månaden. Det verkar här ligga en konflikt mellan outbildad personal och outbildade föräldrars rätt 

att hävda pedagogisk verksamhet. Majoriteten av den pedagogiskt verksamma personalen på den 

föräldrakooperativa förskolan har inte pedagogisk utbildning. Dock hävdar de i intervjuerna att de 

ändå är med och bedriver pedagogisk verksamhet, till skillnad från det föräldrarna gör då de har 

ansvar för verksamheten. Det är naturligtvis sant på det sätt att personalen har erfarenhet från 

arbetet i barngruppen samt att de dessutom erbjuds fortbildning som gör att kunskapen och 

därigenom även kvaliteten ökar. En fråga som här blir möjlig att ställa är om den 

föräldrakooperativa förskolan genom att öppna upp för mer föräldrainverkan i verksamheten skulle 

öka föräldrarnas erfarenhet och därigenom få en högre och jämnare kvalitet på sikt. Grimlund 

(2008) menar att kvalitet kan uppfattas som bra utan att den följer standard gällande bland annat 

utbildad personal och lokaler. Det är därför möjligt att förskolans kvalitet upplevs som bra, så länge 

alla är nöjda. Samtidigt påpekar de flesta intervjupersonerna att föräldrarnas närvaro i barngruppen 

är nödvändig för att personalen ska få möjlighet att planera och för att föräldrarna ska känna sig 

delaktiga.  
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Den kommunala förskolan arbetar inte med föräldrar i barngruppen, annat än som besökare. Genom 

hallkontakt vid lämning och hämtning samt diskussioner på till exempel föräldramöten, som 

förskolan bjuder in till, arbetar den kommunala förskolan med den grad av föräldrainverkan som 

Ekholm och Hedin (1995) benämner kontakt. Kontakt innebär, enligt författarna, just att föräldrarna 

endast lämnar och hämtar sina barn samt deltar i aktiviteter som förskolan anordnar och bjuder in 

till. Däremot arbetar den pedagogiska personalen med att involvera föräldrarna ytterligare genom 

till exempel föräldraråd, besök i verksamheten samt deltagande i densamma vid vissa utflykter. 

Resultatet av undersökningen visar att flertalet av den pedagogiskt ansvariga personalen är positiva 

till att utöka ett sådant samarbete. Intervjupersonerna menar att ett föräldraråd skulle tillföra en del 

till verksamheten då föräldrarna dels får vara mer delaktiga, dels att avdelningen får fler uppslag till 

nytt pedagogiskt arbete i barngruppen. Genom att den pedagogiska personalen försöker uppmuntra 

föräldrarna till att starta föräldraråd där de tillsammans kan diskutera verksamheten, rör sig den 

kommunala förskolan mot nästa av Ekholm och Hedins steg, samverkan. Termen innebär, enligt 

författarna, att föräldrarna är mer aktiva än i kontaktstadiet och deltar i planering, genomförande 

samt diskussioner. Två av intervjupersonerna framhåller att de värdesätter det deltagande som 

föräldrarna orkar lägga i verksamheten. Dels att ett sådant deltagande ger en bättre och mer 

avslappnad relation till föräldrarna samt att barnen mår bra då föräldrarna deltar. En anledning till 

den kommunanställda personalens positiva inställning skulle kunna vara att den pedagogiska 

personalen upplever den nuvarande föräldragruppen som engagerad. En annan att de tar tillfällena i 

akt att få extra personal då de i resultatet uttrycker en känsla av att ibland vara otillräckliga för 

barnen.  

 

Arbetet på den föräldrakooperativa förskolan bygger på grundtanken att alla medlemmar ska vara 

aktiva och delta genom arbetsinsatser och bidragande av specialkunskaper. Föräldrarna deltar 

kontinuerligt i verksamheten, någonting som ingår i det avtal som sluts mellan förskolan och alla 

nya medlemmar. Föräldrarnas arbete i barngruppen ersätter även en halvtidstjänst, någonting som 

förskolan annars inte skulle ha råd med. Dessutom ger arbetet tillsammans med andra föräldrar och 

den pedagogiska personalen föräldrarna en social gemenskap. Resultatet visar att personalen med 

det pedagogiska ansvaret för verksamheten dock verkar sträva efter att hålla föräldradeltagandet på 

ett minimum. Den pedagogiska personalen framhåller vikten av att träffa olika människor i 

vardagen och att det gör barnen tryggare och ger dem ett bredare spektrum av upplevelser och 

erfarenheter. Samtidigt tycks det som att arbetsformen med föräldrar som kollegor mest betraktas 

som ett praktiskt och ekonomiskt nödvändigt ont. Flera av intervjupersonerna hävdar, som visats i 

resultatet, att de tillfällen då föräldrarna går in som personal i barngruppen verkar negativt på 

verksamhetens pedagogiska kvalitet. En av intervjupersonerna uttrycker till exempel att hon inte 

alls vill ha föräldrar med i arbetet med barngruppen. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) 

skriver att kunskap och lärande grundar sig på det sociala och kulturella sammanhang som barnet 

ingår i, samt de relationer och erfarenheter som barnet möter i sin vardag. Det kan här vara 

intressant att ställa frågan om innebörden av att möta många olika vuxna i vardagen kanske inte 

bara är negativt för barnet, så som till stor del tycks vara uppfattningen på det undersökta 

föräldrakooperativet. Vygotskij (1995) menar att det är tillsammans med andra människor som 

barnet lär och utveckals. Det är därmed viktigt att dessa personer befinner sig på en något högre 

nivå än barnet utvecklingsmässigt, eller är medvetna om var barnet befinner sig i sin utveckling. I 

sådant fall kan de erbjuda barnet en utmaning som ligger på rätt nivå, så att det inte blir för svårt, 

vilket gör att barnet kan utvevcklas vidare. Här går det att fundera kring om inte fler vuxna i 

barngruppen, oberoende av utbildning, borde kunna erbjuda barnen möjligheten till utveckling inom 

fler områden och dessutom höja personlatätheten. Syftet med det skulle kunna vara att ge varje barn 

mer tid tillsammans med en person som kan utmana deras kunskaper. Detta även om resultatet av 

undersökningen visar att den pedagogiska personalen på föräldrakooperativet upplever föräldrarnas 
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närvaro som påfrestande för kvaliteten på verksamheten, vilket redovisats i resultatet. Finns det 

andra sätt för barnen att möta nya människor i sin vardag eller är det viktigt att istället lägga 

tyngdpunkten på att integrera föräldrarna oftare i verksamheten, både den kommunala och den 

enskilda, för att uppfylla dessa kriterier för barns lärande. På den frågan framkommer inte några 

tydliga svar i resultatet. Däremot skiljer sig uppfattningarna åt på de båda förskolorna, vilket 

tidigare diskuterats. Trots att den kommunala förskolan uppskattar deltagande av föräldrar medan 

den föräldrakooperativa är mer tveksam framgår på få ställen i resultatet föräldrarnas inverkan som 

utmanare av barnens utveckling, varken social eller intellektuell. De tankarna förs endast fram av en 

informant då hon berättar om pojken som accepterade ett annat förskolebarns mamma på sin 

trygghetstavla. Just det citatet borde bidra till att förskolorna skulle ta bättre vara på föräldrar och 

även far- och morföräldrar och andra släktingar som resurs för att få en högre personaltäthet samt 

fler möjligheter att utmana barnens utveckling.  

 

5.3 Föräldrainverkans påverkan på den pedagogiska kvaliteten  

Även om den pedagogiskt verksamma personalen på den föräldrakooperativa förskolan alltså är 

skeptiska till att ge föräldrarna större utrymme gällande inverkan i den pedagogiska verksamheten, 

så är de och den pedagogiskt ansvariga personalen på den kommunala förskolan överens om att 

kontakten med föräldrarna är viktig. Personalen i den pedagogiska verksamheten på den 

kommunala förskolan pekar på föräldrakontakt som det för dem övervägande arbetssättet då det 

gäller föräldrainverkan. Jensen och Jensen (2008) menar att föräldrakontakten är ett bra sätt att höja 

kvaliteten för barnen i förskolan, då de båda parterna sitter inne med olika information som 

sammantaget ger barnet en bra pedagogisk verksamhet. I övrigt arbetar förskolan inte aktivt med 

föräldrainverkan, men det går där att se att de efterlyser ett större engagemang både vad gäller 

praktiska göromål och deltagande i den dagliga verksamheten i förskolan. En av intervjupersonerna 

lyfter fram att det finns föräldrar som varit i förskolan och snickrat, vilket hon menar att de 

uppskattar. Tvärt emot vad personalen på den föräldrakooperativa förskolan menar vittnar den 

kommunanställda personalen om, att deras barn inte alls påverkas negativt av föräldrarnas närvaro 

utan tvärt om njuter av fler vuxna och behandlar dem som vilken personal som helst. Ytterligare en 

informant uppger bland annat att barn älskar ju fler vuxna det finns runt dem, vilket kan tyda på att 

den pedagogidka personalen betraktar föräldrarna som en resurs i verksamheten. Den 

föräldrakooperativa förskolans verksamhet innefattar föräldrainverkan i barngruppen. Den 

pedagogiska personalen som arbetar där har längre erfarenhet av föräldrarnas närvaro och har 

skapat sig en bild av vilken påverkan deras deltagande har på den pedagogiska verksamheten. Bland 

andra vittnar ett par av intervjupersonerna om att barnen har svårt att hantera föräldrarnas närvaro, 

men resultatet visar även att situationen i flera fall är den omvända. Att föräldrarna har svårt att 

skilja på sina roller som föräldrar och personal och mest ägnar tid åt sina egna barn. Däremot menar 

en av intervjupersonerna att barnens beteende antagligen kan ändra om föräldrarna deltog oftare så 

att de blev vana vid deras närvaro. Dessutom lyfter ytterligare en intervjuperson fram det positiva 

med att genom föräldrainverkan erbjuda barnen manliga förebilder i förskolan, vilket de inte annars 

har möjlighet till då alla de anställda är kvinnor. 

 

I stort sett alla på den föräldrakooperativa förskolan menar att föräldrainverkan genom deltagande i 

arbetet med barngruppen verkar negativt på den pedagogiska verksamheten. Det framgår däremot 

inte i intervjuerna hur de resonerar kring problemet i förlängningen, inte heller varför det vore 

otänkbart att låta föräldrarna delta i planeringen och ge även dem pedagogiskt ansvar över 

verksamheten. Däremot är hela den pedagogiska personalen överens om att föräldrainverkan genom 

deltagande i styrelse, arbetsgrupper samt personalvård ger en förbättrad kvalitet. En av 
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intervjupersonerna säger att det är bra att föräldrarna engagerar sig i styrelsen och att deras arbete 

där även handlar om att den pedagogiska personalen mår bra. Det beror, enligt en av 

intervjupersonerna, av att den föräldrakooperativa formen gör att styrelsen har stor rörelsefrihet att 

erbjuda personalen fortbildning samt bevilja pengar till pedagogiskt material och resor tillsammans 

med barngruppen. En sådan kvalitetsförbättring går att betrakta som indirekt för barngruppen och 

den pedagogiska verksamheten, då den kommer dessa till godo genom personalens välbefinnande 

och kunskap. Slutsatsen som går att dra av ovan redovisade tankar blir därför att personalen anser 

att den föräldrakooperativa förskoleformen och föräldrainverkan höjer kvaliteten på den 

pedagogiska verksamheten så länge föräldrarna inte är direkt delaktiga i densamma.  

 

Den pedagogiska personalen på den kommunala förskolan uppger i intervjuerna att de anser den 

form av föräldrainverkan de nu arbetar efter vara bra och att det inte finns anledning att ändra på 

någonting som fungerar. Däremot menar flertalet av dem som arbetar med den pedagogiska 

verksamheten på den kommunala förskolan att ett visst deltagande från föräldrarna är nödvändigt 

för att hålla kvaliteten i verksamheten på den nuvarande nivån. Det handlar bland annat om, som ett 

par av intervjupersonerna uttrycker, reparationer och deltagande vid större utflykter. Den 

pedagogiskt verksamma personalen nämner inte föräldrarnas utbildning som någon faktor då det 

gäller kvaliteten på den pedagogiska verksamheten.  

 

Det går i denna diskussion att fundera över vad det beror på, att den pedagogiska personalen på de 

båda förskolorna uppfattar barnens sätt att hantera föräldrarnas närvaro på så divergerande sätt. Ett 

flertal av intervjupersonerna som arbetar på den föräldrakooperativa förskolan menar, att flera av 

barnen blir stökiga och har svårt att hantera situationen de gånger deras föräldrar arbetar i 

barngruppen. En av intervjupersonerna som arbetar på den kommunala förskolan menar däremot, 

att barnen uppskattar föräldrarnas närvaror och behandlar dem lika som den ordinarie pedagogiska 

personalen. Det kan bero på ett nyhetens behag, att det är spännande att ha nya vuxna med i 

verksamheten. Dock stämmer det inte helt överens med kommentarerna från den 

föräldrakooperativa förskolan där en av intervjupersonerna menar barnen efter hand vänjer sig vid 

föräldrarnas inverkan i barngruppen. Dessutom menar en annan av intervjupersonerna att 

föräldrarnas brist på insyn i verksamheten är en bidragande orsak till den kvalitetsförsämring som 

personalen är överens om att föräldrarnas engagemang i barngruppen bidrar till. Här går det att 

fundera kring att om föräldrarna oftare deltog i verksamheten med barnen skulle det ge även dem en 

bättre insyn, vilket då i enlighet med uttalandet rörande brist på insyn borde höja kvaliteten. En 

sådan insyn besitter inte föräldrarna på den kommunala förskolan då dessa som regel inte deltar i 

verksamheten och oftast endast diskuterar sitt eget barns utveckling och trivsel med personalen vid 

hallkontakten. Endast vid föräldramötena presenteras verksamheten och det är oftast där som 

föräldrarna ställer frågor och bidrar med tankar och åsikter.  

 

Det går även att fundera över varför de båda förskolorna verkar vilja ha det de inte har, det vill säga 

att personalen på den kommunala förskolan önskar mer föräldrainverkan i den pedagogiska 

verksamheten, medan den föräldrakooperativa förskolans personal helst verkar vilja slippa helt. Då 

den föräldrakooperativa förskolan lyfter fram föräldrarnas brist på pedagogisk utbildning som en av 

de främsta orsakerna till att minimera deras delaktighet i den pedagogiska verksamheten, går det att 

fundera över den kommunanställda personalens resonemang. Har föräldrarna på deras förskola den 

rätta pedagogiska utbildning som krävs för att öppna upp för inverkan utan risk för 

kvalitetssänkning? Anser de inte att kvaliteten påverkas trots outbildade föräldrars inverkan eller 

handlar det bara om en chans till avlastning för redan ansträngda mänskliga resurser? En annan 

skillnad mellan föräldrainverkan i de två undersökta förskoleformerna rör även formen av 
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föräldraengagemang. På den kommunala förskolan består föräldrarnas medverkan av ett 

komplement tillsammans med personalen, det vill säga att föräldrarna aldrig lämnas ensamma med 

barnen utan att det alltid finns utbildad, ansvarig personal närvarande. Däremot då föräldrarna på 

den föräldrakooperativa förskolan arbetar i verksamheten är de ofta ensamma med barnen och har 

därigenom ansvaret. Dock handlar det dessa gånger inte om något pedagogiskt ansvar utan mest om 

omsorg och om att få verksamheten att flyta de torsdagar då personalen planerar. På fredagarna 

däremot arbetar föräldrarna parallellt med personalen fram till halv tre på eftermiddagen. Här finns 

det möjlighet till samarbete där föräldrarna skulle kunna iaktta hur personalen arbetar och få chans 

till insyn och kanske under handledning planera och genomföra en pedagogisk aktivitet med 

barnen. Ett sådant samarbete skulle i förlängningen eventuellt kunna leda till större insyn och 

mindre negativ påverkan på den pedagogiska verksamheten och den verksamhet som bedrivs då 

föräldrarna är ensamma med barngruppen. Istället för att ta vara på dessa tillfällen att ”utbilda” 

föräldrarna för att erbjuda barnen bästa möjliga pedagogiska verksamhet ser personalen ibland 

dessa tillfällen som en möjlighet att ta ut kompledighet och lämnar därmed barn och föräldrar till en 

bristfällig pedagogisk verksamhet.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Metoden att använda intervjuer för att komma åt kärnan i detta examensarbete har inneburit ett 

arbete utifrån andra ordningens perspektiv, att ta reda på intervjupersonernas åsikt om en företeelse 

(Stukát 2005). Här har tonvikten lagts vid åsikter hos erfaren pedagogisk personal för att få deras 

perspektiv på om och hur den pedagogiska verksamheten i barngruppen påverkas av 

föräldrainverkan. Någonting som går att konstatera här, är att för att få en mer överskådlig bild av 

vad som är kvalitet i förskolan och föräldrainverkans påverkan på denna är att intervjuerna skulle 

kunna ha kompletterats. En sådan komplettering hade kunnat bestå av intervjuer med föräldrar, samt 

observationer av vissa valda delar av verksamheten där föräldrarna ofta är delaktiga. Då en sådan 

undersökning skulle kunna ge nya intressanta vinklingar till ämnet, kommer en sådan undersökning 

nedan att föreslås som förslag till vidare forskning.  

 

Dahlberg, Moss och Pence (1999), Sheridan & Pramling Samuelsson (2000; 2009) och Sheridan 

(2001) menar att kvalitet kan tolkas utifrån två aspekter. Den ena aspekten är att kvalitet kan mätas 

och generaliseras medan den andra aspekten tolkar kvalitet som någonting subjektivt och 

kontextberoende som inte går att mäta och inte heller jämföra med andra. Därigenom kan det 

upplevas som felaktigt att genomföra en liknande undersökning och jämföra upplevelsen av kvalitet 

mellan två olika förskolor och nio olika personer. Då intervjuer som rör en persons uppfattning om 

en viss företeelse används som metod är det viktigt att vara kritisk. Att vara uppmärksam på att 

resultatet behandlar just subjektiva uppfattningar och i analys och diskussion fundera kring 

bakgrunden till sådana uppfattningar och hur de kan ses i ett större perspektiv. Det anser jag vara 

behandlat och beaktat i detta examensarbete, både i resultatet så väl som i diskussionen.  

 

5.2 Didaktiska implikationer och fortsatt forskning 

Förhoppningen med detta examensarbete är att belysa vikten av att arbeta med kvalitet inom 

förskolan. Kanske inte bara utifrån de områden som finns i de utvärderings och mätningsredskap 

som berörts i examensarbetet, utan även genom ett nära samarbete med förskolebarnens föräldrar. 

Examensarbetet visar i teorikapitlet att det enligt Lpfö 98 samt skollagen är viktigt att inte bara 

släppa in utan även uppmuntra föräldrarna till att komma med synpunkter på såväl planering som 

genomförande av den pedagogiska verksamheten. Det framgår i undersökningen att det finns flera 
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sätt att arbeta med föräldrainverkan, både genom att låta föräldrarna ta större och mindre del av 

verksamheten samt att uppmuntra till idéer. Dock belyser examensarbetet olika fördelar och 

nackdelar med att ha föräldrainverkan i verksamheten. Det är någonting som varje förskola måste ta 

ställning till. Det bör ske i dialog med föräldrarna där parterna tillsammans kommer fram till vilken 

typ av engagemang som är lämpligt. Det som i en sådan diskussion måste tas hänsyn till är balansen 

mellan läroplanskriterierna om att tillfredsställa barnens behov och föräldrarnas rätt till inflytande. 

Då personalen på de båda förskolorna internt är överens om hur arbetet med föräldrainverkan bör 

skötas kan det vara av vikt att föra en diskussion i arbetslaget om hur frågan ska behandlas. 

Dessutom är det även viktigt att undersöka hur föräldrarna uppfattar kvaliteten i förskolan och vilka 

uppfattningar de har om hur det kan förbättras. Med det som grund går det att skapa en dialog med 

föräldrarna om hur det fortsatta arbetet ska löpa samt vilken roll föräldrarna kan ges i arbetet. Det är 

dock viktigt att som pedagog i förskolan ha i åtanke och väga kravet på föräldrainverkan mot kravet 

på att se till hela barngruppen och det pedagogiska arbetet i förskolan. Det är lätt att föräldrarna 

koncentrerar sig på vad som är bra för just deras barn och där har pedagogerna ett ansvar att 

bromsa.  

 

Att undersöka föräldrars syn på kvaliteten i förskolan samt deras synpunkter på hur den samma kan 

förbättras är någonting som är möjligt som motpol till intervjuerna med de anställda. Därför blir det 

ett förslag till fortsatt forskning, att genom intervjuer undersöka kvalitet i förskolan ur föräldrarnas 

perspektiv. Frågan om förskolechefernas ansvar gällande läroplanskriterierna om föräldrainverkan 

och ansvaret mot barnens bästa skulle även det kunna bli ett förslag till vidare forskning. Att 

undersöka hur olika förskolechefer ser på denna problematik och om det här finns skillnader mellan 

kommunala och enskilda verksamheter. En annan undersökning som är av intresse som fortsatt 

forskning inom ämnet kvalitet och föräldrainverkan handlar om observationer av verksamheten. 

Genom att under ett antal heldagar videofilma verksamheten i de två förskoleformerna, både då 

föräldrar deltar och då de inte gör det, kan det vara möjligt att få syn på ämnet ur det som tidigare 

beskrivits som första ordningens perspektiv (Stukát, 2005).  
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Bilaga 1 – intervjufrågor till personalen på de två undersökta 
förskolorna 

 

 Vad har du för bakgrund/utbildning? 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Varför har du valt denna arbetsplats? 

 Har du någonsin arbetet i någon annan förskoleform? 

 På vilka sätt är föräldrarna involverade i er verksamhet?  

 Hur ser du på föräldrarnas engagemang och vilja att ta egna initiativ till att delta i 

verksamheten? 

 Vad är tanken bakom att ha föräldrainverkan i den grad ni har idag? 

 Vilka faktorer ligger till grund för det sätt ni valt att arbeta med föräldrainverkan? 

 Vilka diskussioner har förts i arbetslaget angående eventuella förändringar av 

föräldrainverkan? 

 Hur upplever du att kvaliteten på er verksamhet skulle påverkas om ni involverade 

föräldrarna mer eller mindre? 

 Hur upplever du att kvaliteten på er verksamhet skulle påverkas om ni involverade 

föräldrarna på ett annat sätt? 

 Någonting mer du vill tillägga?  



  

Bilaga 2 – informationsbrev till pedagoger 

 

Till pedagoger på Xxxxxxxxxxxxxx                Xxxxxxxxxxxxxx 2009 09 22 

 

Skulle du vilja delta i min undersökning rörande föräldrainverkan och kvalitet i förskolan?  

Kunskapsintresset för undersökningen handlar om föräldrarnas roll i förskolan och dess eventuella 

påverkan på verksamhetens kvalitet. Undersökningen genomförs med intervjuer som har till syfte 

att ta reda på hur du uppfattar föräldrainverkan på just din förskola och hur du ser på graden av 

föräldrarnas påverkan ur en kvalitetsaspekt. Intervjun kommer att ske vid ett tillfälle och vara ca 30 

minuter. Intervjun kommer att spelas in i sin helhet på ljudband. Endast jag kommer att lyssna på 

inspelningen som när arbetet är avslutat lämnas till högskolan för arkivering enligt arkiveringslagen 

(1990:782, § 3 och § 10). 

Intervjusvaren kommer att behandlas och redovisas anonymt. Det innebär att de inte kan kopplas till 

dig som person eller till din arbetsplats. Du har alltid rätt att avbryta din medverkan. Resultatet 

redovisas som ett examensarbete vid lärarutbildningen på Högskolan i Gävle.  

 

 

 

Har du frågor om undersökningen eller arbetet i sin helhet, kontakta mig gärna. 

 

Emelie Ek 

E-mail: XXXXXXXXXX 

Mobil: XXX-XXX XX XX 

 

 

 

Handledare: 

Annika Elm Fristorp 

Institutionen för pedagogik, didaktik, psykologi 

Högskolan i Gävle 

Telefon: XXX-XX XX XX 

E-mail: XXXXXXXXXXX 
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