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Sammanfattning 

 

Detta är en studie om samarbetet mellan pedagoger och föräldrar i en sydafrikansk förskola. 

Jag intevjuade två pedagoger och två föräldrar om föräldrars roll i förskolan och hur mycket 

inflytande de har i verksamheten. Resultatet visar att föräldrarna har delade meningar om 

deras inflytande i förskolan. Pedagogerna vill att föräldrarna intar vissa roller i förskolan som 

att samla in pengar till olika utflykter, men är nöjda över att de själva tillsammans med rektor 

bestämmer hur planering och verksamhet ser ut. Kommunikationen mellan föräldrarna och 

förskolans personal sker framför allt genom månatliga möten och  vid den dagliga lämningen 

och hämtningen. 

 

Nyckelord: 

1. Föräldrars roll 

2. Inskolning 

3. Kommunikation 

4. Inflytande 

  



Abstract 

 

This is a study about the cooperation between parents and teachers in a South African 

preschool. I interviewed two teachers and two parents about parent’s role in the preschool and 

their influence in the organization. The results show that the parents have different opinions 

about their influence in the preschool. The teachers want’s the parents to take on certain roles 

in the preschool, for example to raise money for different excursions with the children. The 

teachers, along with the principal, are happy to be in charge of the preschool activities. 

Communication between parents and teachers will appear on the monthly meetings and the 

daily routines of leaving and fetching the child. 
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1 Inledning 
 

Jag har haft möjligheten att göra min studie på en förskola i Sydafrika. Förskolan ligger i 

kåkstaden Linglelihle. Den har 6 avdelningar där barnen är indelade i åldrar. En pedagog 

arbetar på varje avdelning med mellan 8-30 barn. 

 
1.1 Syfte 

Undersökningens syfte är att ta reda på samarbetet mellan förskola och föräldrar i en 

sydafrikansk förskola.  

 

1.2 Bakgrund 

Är föräldras engagemang i dagens förkola optimalt eller kan samarbetet mellan föräldrar och 

pedagoger förbättras? Under min utbildning på lärarprogrammet har jag haft VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) på olika förskolor i Karlstad. Jag har funnit det intressant att 

undersök föräldrars roll i förskolan. I rollen som blivande pedagog kommer vi att ha en viktig 

roll till föräldrar eftersom vi tar hand om deras barn. Tillsammans ska vi få barnet att 

utvecklas på bästa sätt. Jag tycker att vi har fått med oss för lite information genom 

lärarutbildningen om just den rollen. 

 

1.3 Frågeställningar 

Jag har delat upp mina frågor i tre kategorier: inskolning, kommunikation och inflytande, som 

är mest relevanta för föräldrasamverkan på förskolan. Har föräldrar något att säga till om i 

förskolan? Hur ställer sig pedagogerna till föräldrars inflytande? Hur är kommunikationen 

mellan föräldrar och pedagoger? 
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2 Litteraturgenomgång 
 

Pga utvecklingen i Sydafrika finns det inte någon forskning eller styrdokument om mitt ämne, 

därför har jag valt att referera till svensk litteratur. 

 

 

2.1 Inskolning 

 

Lärarutbildarna Ivarsson och Jansson (2001) menar att samarbetet mellan pedagoger och 

föräldrar börjar när barnet tilldelas en plats på förskolan. Sedan utvecklas samarbetet under 

årens lopp under olika former, såsom, inskolning, lämning och hämtning, enskilda möten 

m.a.o. utvecklingssamtal och föräldramöten med alla föräldrar. Oftast skapas relationer 

mellan människor spontant. I förskolan skapas relationer med stöd av de rutiner och 

traditioner som finns. Inskolningen är en intensiv period för föräldrar och deras barn. Barnets 

första dagar på förskolan där det ska vänjas vid att mamma/pappa lämnar dem under dagarna 

och föräldrarna ska vänjas vid att lämna sitt i början gråtande barn.  

 

Vanja Karlsson (1991), förskolepedagog, beskriver hur viktigt det är att föräldrarna är 

tillsammans med sina barn de första timmarna på förskolan under inskolningen. De ger kärlek 

och trygghet när barnen ska lära känna en ny miljö och nya människor. Föräldrarna lär också 

känna personalen, miljön och rutiner för att sedan tillsammans kunna hjälpa barnet att på 

bästa sätt må bra i att växa upp i två olika miljöer. En annan anledning är att om personalen 

lär känna föräldrarna och barnets hemförhållanden, t.ex. genom hembesök, kan de hjälpa 

barnet att utvecklas genom sina egna behov.  

 

Thorsell (1979), deltagare i socialstyrelsens ledningsgrupp för försöksverksamhet, skriver att 

kontakten mellan förskola och förälder kan börja tidigt, redan innan barnet kommer till 

förskolan första gången. Oftast börjar det med ett kort besök hemma hos barnet. Personalen 

på förskolan får då insyn i barnets dagsrytm och lär samtidigt känna föräldrarna. Det är bra 

om man inte överöser föräldrarna med information om förskolan, utan låter dem fråga och ta 

initiativ. Det är viktigt att t.ex. förbereda föräldrarna på att barnen ofta blir sjuka i början. 

Thorsell menar också att det skulle underlätta för pedagogerna om föräldrarna utformar 
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riktlinjer för arbetet med barnen, med tanke på att det är deras egna barn. I genäld måste 

föräldrarna respektera hur pedagogerna sedan utför arbetet.  

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) finns det riktlinjer som förskolan ska följa i arbetet med 

barnen och deras föräldrar:  

  

Alla som arbetar i förskolan skall: 

- visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en 

tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer. 

 

Arbetslaget skall: 

- ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god 

introduktion i förskolan (Lpfö 98, s.33). 

 

 

 

2.2 Kommunikation 

 

Förskolepedagogen Ann Granberg (1998) hävdar att för många föräldrar upplevs förskolan 

som en främmande miljö med regler, termer och oskrivna lagar som de inte är vana vid. Det 

är lätt att då uppfatta förskolans pedagoger som experter, medan föräldrarna själva hamnar i 

underläge. Det är viktigt för pedagogerna att vara tydliga och beskriva det som för dem själva 

verkar självklart så att föräldrar och pedagoger förstår varandra. Pedagogerna och föräldrarna 

har ett gemensamt ansvar för barnen och behöver därför vara jämställda och hitta ett samspel; 

ett samspel som ger föräldrarna ett förtroende för förskolan. Ett bra samspel har tre syften: att 

göra varje barns förskoledag synlig för föräldrarna, att föräldrarna ska få stöd och att 

tillsammans kunna göra barnets utveckling så bra som möjligt. Hon menar vidare att första 

kommunikationen sker innan barnet börjar på förskolan, då pedagogerna tar kontakt med 

föräldrarna. Kommunikationen utvecklas sedan genom daglig tamburkontakt där föräldrar och 

pedagoger möts både förmiddag och eftermiddag. Förskolan kallar till samtal och olika 

möten, där pedagogerna måste vara lyhörda för föräldrars initiativ och behov av kontakt. Det 

effektivaste sättet att få fram information är att samtala med varandra ansikte mot ansikte. Det 

blir på så sätt lätt att se om informationen når fram. För att få ett bra samspel och bättre 
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kontakt är det som sagt viktigt att göra varje barns förskoledag synlig för föräldrarna. Barnen 

har ingen direkt gräns mellan fantasi och verklighet och mindre bra tidperspektiv som gör det 

svårt för dem att återge dagen för sina föräldrar. Genom att börja och avsluta dagen med 

samtal mellan föräldrar och pedagoger blir föräldrarna delaktiga i sina barns vardag och 

förståelsen mellan pedagog, barn och föräldrar blir bättre. 

 

Även i läroplanen står det hur förskolan ska agera i förhållandet till föräldern. 

 

Arbetslaget skall: 

- föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, 

utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra 

utvecklingssamtal (Lpfö 98, s.33). 

 

 

Granberg menar vidare att vid ett utvecklingssamtal ska pedagogerna beskriva korta 

händelser i barnets handlingar och uttalanden, visa teckningar och annat som barnet 

åstadkommit. Föräldrarna får då en uppfattning av sitt barns utveckling på förskolan. Om det 

är något man behöver ta upp med föräldern, någon svårighet eller problem, är det bättre att 

göra det i början av samtalet, för att hinna prata färdigt om det. Pedagogen ska beskriva 

barnets problem och hur förskolan ser på det, sedan kan föräldrarna uppmuntras att komma 

med egna förslag på lösningar. Förskolan är skyldig att kalla föräldrarna till regelbundna 

möten, som ska vara välplanerade och strukturerade så att de engagerar föräldrarna. Barnet 

ska självklart vara det centrala under mötena. Ett sätt att få föräldrar och personal att lära 

känna varandra ytterligare är att anordna ett möte för alla föräldrar, där alla hjälps åt att 

kanske laga eller tillverka leksaker, måla om eller liknande. 

 

Thorsell (1979) menar också att bättre kommunikation skulle uppnås om föräldrar och 

pedagoger skulle arbeta sida vid sida med konkreta frågor och gemensamt ta ansvar och 

beslut. Men föräldrarna måste få välja hur mycket de vill engagera sig i barnens liv på 

förskolan. Vissa föräldrar har långa arbetsdagar, andra tar sig tid och diskuterar med 

pedagogerna. Pedagogerna skall respektera och visa förståelse för föräldrarnas olika 

förutsättningar och engagemang enligt Thorsell. 
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Förskolan ska följa läroplanen och ha en genomtänkt metodik för hur kontakt och samarbete 

ska ske med föräldrarna. Utformandet måste trots alla riktlinjer utgå från föräldrars behov och 

intresse. Detta varierar mycket bl.a berorende på det egna barnets ålder (Granberg, 1998). 

 

 

2.3 Inflytande 

 

Flising, m.fl (1996), författare och univeristetslärare, menar att under åren en förälder har sina 

barn på förskolan får de ta många beslut, ang. kläder, ledighet, sjukdom m.m. För att 

verkligen kunna dela sitt barns vardag behöver föräldrarna delta och även ta beslut vad det 

gäller verksamheten i förskolan som t.ex. om vad barnen behöver lära sig. Att detta ska 

fungera bygger på bra kontakt och kommunikation mellan förälder och pedagoger. Vill 

föräldrar delta? Enligt forskning som forskarna David William och J. Stallworth (Flising m.fl) 

har gjort har de funnit många intressanta skillnader vad det gäller föräldrars och pedagogers 

uppfattningar om vilka roller de har på förskolan. Föräldrarna har varit positiva till att få delta 

i verksamheten och få betsämma om verksamheten i förskolan. Pedagogerna däremot var mer 

skeptiska och kunde bara acceptera att föräldrarna intog den traditionella föräldrarollen och 

deltog i utflykter, insamlingar av pengar, klassresor och så vidare. Om föräldrarna intog andra 

roller som att delta och bestämma om verksamheten, skulle pedagogerna uppleva att de 

gjorde intrång på deras lärarprofessionalism. I ytterligare studier de har gjort (Flising m.fl.) 

har det kommit fram att det varit precis tvärtom. Föräldrar som litar blint på pedagogerna och 

känner att de inte alls har kunskap och tid att lägga sig i. Pedagogerna i detta fall har försökt 

arbeta för ett bättre samarbete, men haft svårt att lyckas. 

 

Ekman, Sundell (1992), förskollärare och psykolog, tar upp två förklaringar till föräldrars 

brist på inflytande i förskolan. Den första förklaringen är att pedagogerna inte vill att 

föräldrarna ska ha inflytande och insyn i verksamheten och att då föräldrarna märker det tar 

de helt avstånd ifrån att medverka i verksamheten. Den andra förklaringen är att föräldrarna 

själva inte vill medverka så länge de ser att barnen trivs och mår bra i förskolan. De säger 

först till när förhållandena ändras eller att de känner att något är fel. Föräldrar vill helst ha 

inflytande som de känner att de har tillräcklig kompetens för. Hit hör inte de pedagogiska 

metoderna enligt Ekman och Sundell. 
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Alla föräldrar har rätt att vara med och påverka förskolan, genom att delta i planering och 

genomförande av verksamheten. De ska känna sig välkomna att göra det och det är förskolans 

ansvar att se till att dialogen med föräldrarna upprätthålls. En fördel med föräldrarnas 

påverkan är att de lättare kan ge synpunkter om innehållet och de pedagogiska metoderna. 

Lättast för föräldrarna och pedagogerna vore det om de koncentrerade sig mer på vad barnen 

lär sig i förskolan och mindre på hur de lär sig. Det som borde vara viktigast för en förälder är 

att veta vilka mål pedagogerna strävar mot och hur de nåtts (Ekman, Sundell, 1992). 

 

Läroplanen tar upp några punkter ang. föräldrars inflytande i förskolan som är viktiga att 

tänka på: 

 

Arbetslaget skall: 

- ge föräldrarna möjligheter att utöva inflytande över hur målen 

konkretiseras i den pedagogiska planeringen, 

- beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och 

genomförande av verksamheten och 

- se till att föräldrarna blir delaktiga i utvärderingen av 

verksamheten (Lpfö 98s.33). 

 

 

Varför har föräldrarna rätt till inflytande? Jo, enligt Granberg (1998) är det för att barnen 

tillhör sina föräldrar och de måste anses vara experter på sina egna barn. De vet hur barnen 

fungerar hemma, vad de behöver, hur de ska skötas och vad de kan. Pedagogerna är däremot 

experter på hur barn fungerar i grupp. Om föräldrar och pedagoger kan samarbeta och dela 

med sig av sina erfarenheter kan barnets två världar mötas och bli en. En förskola kan i 

princip arbeta efter två sätt för att öka föräldrars inflytande över verksamheten i förskolan. 

Det första är att låta de föräldrar med barn på samma avdelning få bestämma helt över 

innehållet i förskolan. Pedagogerna måste då ställa upp och arbeta efter det oavsett om de inte 

vill eller inte har kunskap. Det andra sättet är att förskolan bestämmer hur verksamheten ska 

se ut och hur de ska arbeta och sedan låta föräldrarna välja vilken förskola de känner är rätt 

för sitt barn. De flesta förskolor idag har en färdig verksamhet som föräldrarna får anpassa sig 

vid och se vilken som passar dem bäst.  Det är upp till varje förskola hur mycket samverkan 

de har med föräldrarna. För ett lyckat föräldrasamarbete kan man utgå ifrån fyra viktiga 

grundstenar, nämligen inspiration, information, tillit och integritet. Pedagogerna måste vilja 
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utveckla ett samarbete. Föräldrarna måste få information om hur verksamheten fungerar, först 

då kan de delta och påverka innehållet. Tillit måste finnas mellan föräldrar och pedagoger och 

deras kompetens. Pedagogerna måste skilja på och sätta gränser för vad som är deras ansvar 

och vad som är föräldrarnas, dvs integritet gentemot föräldrar. (Ekman, Sundell, 1992).  

 

Enligt Flising m.fl (1996) ska inte föräldrasamverkan i förskolan utvecklas för att ta hand om 

befintliga problem utan att förhindra eventuella problem i framtiden.
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3 Metod 

 

I min undersökning om föräldrars roll i förskolan valde jag att genomföra fyra intervjuer, två 

med pedagoger och två med föräldrar, för att ta reda på hur de upplever situationen idag. 

Under min sista termin på lärarutbildningen gjorde jag och 12 andra studenter en studieresa 

till Sydafrika. Vi bodde bl.a i en svart kåkstad, Linglelihle, utanför staden Cradock, där vi fick 

chansen att arbeta i olika skolor. Skolorna deltog i ett utbytesprogram med svenska förskolor. 

Jag var på en förskola som heter Mazisame, med 156 st barn inskrivna. Personalen som 

arbeter på förskolan är: 6 pedagoger, 1 rektor, en vaktmästare, två lokalvårdare och två 

kökspersonal. Förskolan styrs av de sociala myndigheterna, som finansierar förskolan med 

bidrag. Pedagogerna har genomgått en utbildning på Early Learning Training Centre (ELTC). 

Detta är ingen högskoleutbildning utan här utbildas outbildade verksamma pedagoger. ELTC 

ingår i ett projekt som omfattar utvecklingsarbete i kåkstäderna i Sydafrika, där de arbetar för 

att ge handledning och utveckla ledarskap. I utbildningen finns det sex nivåer, för att nå nivå 

ett går de totalt åtta veckor utspridda på ett år. Många av de förskollärare som börjar 

utbildningen på ELTC har inte gått färdigt grundskolan utan måste därför börja med att lära 

sig att läsa. Rektorn på förskolan Mazisame är den enda som gått en treårig förskoleutbildning 

på Technical College, hon har dessutom gått en ettårig utbildning för att bli rektor. På 

Mazisame fanns sex avdelningar där barnen var uppdelade i åldrar. En pedagog arbetade på 

varje avdelning. Avdelningen med ett-åringar hade ca 8-10 barn, sedan ökade det med 

ytterligare fem barn på varje avdelning. Jag valde de pedagoger för mina intervjuer som hade 

mest erfarenhet som förskollärare. Pedagogerna arbetade på avdelningarna för sex-åringar och 

tre-åringar. Rektorn på förskolan hjälpte mig att ta kontakt med föräldrarna. Två kvinnor med 

barn på två respektive tre år. Jag hade förberett med 10 frågor som jag delat upp i tre 

kategorier, inskolning, kommunikation och inflytande. Dessa kategorier tycker jag är de 

mest relevanta för föräldrasamverkan på förskolan. Under intervjuerna utökades frågorna med 

följdfrågor till de svar som jag fick under intervjuerna (se bilagor). Jag hade läst boken 

”Examensarbete i lärarutbildningen” skriven av Bo Johansson och Per Olov Svedner, som 

gav många bra tips hur jag kunde förhålla mig till mina intervjuoffer och hur jag kunde ställa 

frågor etc. Det jag ville ta reda på var om föräldrars roll i förskolan? Hur ställer sig 

pedagogerna till föräldrars inflytande? Hurdan är kommunikationen mellan föräldrar och 

pedagoger? Jag gjorde min studie utefter föräldrarnas och pedagogernas situation på förskolan 
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i Sydafrika. Syftet med mitt arbete är att studera samarbetet mellan pedagoger och föräldrar 

för att bilda mig en uppfattning om hur det kan bidra till barnens utveckling. 
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4 Resultat 

 

4.1 Inskolning 

Inskolningen på förskolan Mazisame sker bara första dagen då föräldrarna lämnar barnen på 

morgonen klockan åtta då dagen börjar. Gråter barnen leker pedagogerna med dem och 

försöker få dem att bli delaktiga i dagens aktiviteter. Föräldrarna lämnar förskolan för att 

sedan hämta barnen när förskoleverksamheten är slut. Pedagog 2 säger att föräldrarna är 

medvetna om hur inskolningen går till då de tidigare pratat med pedagogerna. Pedagog 1 

säger att föräldrarna hjälper barnen genom att gå hem eftersom barnet gråter mer om de ser 

sin mamma/pappa, men om de vill får de stanna på förskolan. Förälder 1 säger att hon inte 

kan stanna för att hon arbetar men med vetskapen om att personalen ringer henne om det 

skulle bli problem. 

 

4.2 Kommunikation 

Föräldramöten sker en gång i månaden med alla föräldrarna närvarande. Enskilda samtal sker 

bara om det är något problem eller något föräldern eller pedagogen vill ta upp. Pedagog 1 

säger att hon även pratar med föräldrarna när de lämnar/hämtar barnen. Förälder 1 säger att 

hon kan be om ett möte om hon behöver.  

 

Föräldrarna är medvetna om hur verksamheten ser ut och vad pedagogerna lär barnen. 

 

They teach the children what they need to learn and the teachers take 

care of them like we do at home. Two years and up they are teaching 

them to speak English, reading etc (Förälder 1). 

 

Pedagog 2 säger att föräldrarna vet hur verksamheten fungerar och att de ibland kommer in på 

avdelningen för ser vad vi gör. Föräldrarna vet också genom att deras barn pratar hemma om 

vad de gjort på förskolan. 

 

There is a reason why I send my child to the preschool. Preschool is 

the school where the child is educated for life. I can see it’s good 

when I look at my child. He talks about the preschool, the way he 

pronounces words. Because he is not shy, he wants to play with other 
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children because of the education. The teachers at the preschool are 

very kind to the children (Förälder 2). 

 

Pedagog 2 berättar om att pedagoger, föräldrar och alla barn, i december åker till Cradock Spa 

för att bada och ha roligt tillsammans. Pedagog 1 säger att om de vill åka med barnen 

någonstans, exempelvis till The Traffic Department, ringer de till föräldrarna och frågar om 

de vill följa med. Föräldrarna bidrar med pengar till transporten. Förälder 1 säger att om 

hennes barn fyller år, köper hon en tårta till barnen och pedagogerna. Hon säger också att det 

är upp till föräldrarna själva att planera informella träffar för föräldrar, pedagoger och barn. 

Förälder 2 skulle vilja vara med och organisera kulturdagar och ha två stycken per år, en i juni 

och en i september. 

 

4.3 Inflytande 

Enligt föräldrarna har de inte mycket inflytande i förskolans verksamhet. Förälder 2 vill vara 

en del av sin sons vardag och vill därför ha mer inflytande i vad pedagogerna lär ut till barnen. 

Förälder 1 känner sig däremot nöjd med situationen och tycker att förskolan ger barnen en bra 

grund i livet. Pedagogerna håller med om att föräldrarna inte bestämmer något i verksamheten 

men att så länge barnen är lyckliga så är föräldrarna det också. Pedagogerna anser också att 

djupare föräldrapåverkan skulle ge en svårplanerad verksamhet, genom många olika åsikter. 

Om de är missnöjda med någonting går de till rektorn eller pedagogerna och pratar om det. 

Pedagogerna säger att de lyssnar på föräldrarna och gör förändringar om inte alla är nöjda. 

Pedagog 1 vill att föräldrarna ska vara mer delaktiga i verksamheten genom att  hjälpa till och 

samla in pengar till förskolan. Pedagog 1 berättar att när de ska introducera något nytt med 

barnen kallar de föräldrarna till ett möte där de berättar hur upplägget ser ut. Längre fram i 

planeringen får föräldrarna följa med på utflykter där de får se vad barnen lärt sig.  

 

...It’s like a black boat: mother-child-teacher. That’s why I want to be 

a part of everything in the preschool (Förälder 2). 
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5 Analys/Diskussion 

 

5.1 Inskolning: 

Inskolningen på förskolan Mazisame i Sydafrika skiljer sig från den traditionella inskolningen 

i Sverige. Karlsson (1991) skriver att det är viktigt för föräldrarna att vara med barnen de 

första dagarna då allt är främmande och nytt. Pedagogerna på Mazisame tycker det är bra att 

föräldrarna lämnar förskolan så att barnet slutar gråta. I Sverige stannar föräldrarna just för att 

underlätta lämnandet till pedagogen. På förskolan Mazisame i Sydafrika och förskolor i 

Sverige arbetar de för (som läroplanen Lpfö 98 tar upp) att föräldrar och barn ska få en bra 

och trygg introduktion i förskolan. Hur det går till ser olika ut från land till land och från 

förskola till förskola. Det sker alltid en kontakt mellan föräldrar och förskola innan barnet 

börjar, dock inte alltid via hembesök.  

 

När Thorsell (1979) skriver att det skulle underlätta för pedagogerna om föräldrarna utformar 

verksamheten, tycker jag det känns som något som inte skulle fungera i verkligheten. Jag tror 

att den situationen skulle skapa mer problem än samarbete eftersom det inte skulle vara en 

kommunikation mellan båda parter där alla får säga sitt. På Mazisame verkar pedagogerna 

vara nöjda med att bestämma över hur verksamheten ska se ut, men att de självklart är öppna 

för förslag från föräldrarna. Enligt Thorsell är många pedagoger i Sverige mer öppna för ett 

samarbete. 

 

 

5.2 Kommunikation 

 

Hur är kommunikationen mellan föräldrar och pedagoger? På Mazisame får föräldrarna ta del 

av verksamheten genom möten med pedagogerna en gång i månaden. Speciella möten bokas 

in mellan pedagog och berörda föräldrar vid behov. I övrigt sker inga enskilda möten som rör 

barnets utveckling. Månadsmötena är allmänna med alla föräldrar närvarande. Pedagoger 

borde ha ett utvecklingssamtal per barn varje termin där de går igenom med föräldrarna hur 

barnet mår, positiv utveckling och eventuella svårigheter . Granberg (1998) tar upp 

utvecklingssamtal som ett möte där föräldrarna får en klarare bild av sitt barn på förskolan 

samtidigt som eventuella problem kan tas upp för lösning. 
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Ytterligare ett sätt för pedagoger att få bättre kommunikation med föräldrar är att samtala vid 

hämtning/lämning om hur dagen varit. I Sverige är det vanligt och sker varje dag. På 

Mazisame pratar inte föräldrar med pedagoger lika ofta utan när tillfälle ges, föräldrarna har 

tid att stanna och fråga eller att pedagogen tar initiativ. Granberg (1998) menar att barnen inte 

själva kan förklara lika detaljerat vad som händer på förskolan är det pedagogens uppgift att ta 

den rollen. 

 

Kommunikationen mellan föräldrar och pedagoger på förskolan Mazisame anser jag skulle 

kunna utvecklas mer, t.ex. genom enskilda samtal mellan pedagog och förälder där barnets 

utveckling diskuteras och hur förskolans planeringen ser ut den kommande tiden. Föräldrar 

och pedagoger kan också ha som Thorsell (1979) föreslår, ett samarbete med konkreta frågor 

som rör förskolan. Alla föräldrar vill inte ha mer inflytande, vissa är som sagt nöjda, men de 

som vill måste få chansen att visa intresse och samtidigt själva ta initiativ. 

 

 

5.3 Inflytande 

Ekman, Sundell (1992) nämner två förklaringar till varför föräldrar inte har mycket inflytande 

i förskolans verksamhet. Den första förklaringen, att pedagogerna inte vill ha föräldrarnas 

inflytande i verksamheten noteras av föräldrarna som tar avstånd från att delta. Den andra 

förklaringen är att föräldrarna själva inte vill medverka så länge de ser att barnen trivs och 

mår bra i förskolan. De säger först till när förhållandena ändras eller att de känner att något är 

fel. Jag tror att båda är anledningar till att föräldrarna på Mazisame i Sydafrika inte deltar i 

verksamheten mer. Vissa av föräldrarna vill inte ha mer inflytande och vissa av pedagogerna 

vill inte att de har det. På Mazisame bestämmer pedagogerna tillsammans med rektor hur 

verksamheten ska se ut. Föräldrarna får sedan välja i vilken förskola de vill placera sina barn. 

Enligt Ekman, Sundell (1992) kan föräldrasamverkan byggas på de fyra grundstenarna, 

inspiration, information, tillit och integritet. På Mazisame visade inte pedagogerna någon 

vilja till samarbete med föräldrarna. De pratade inte med föräldrarna mer än behövligt. 

Information om verksamheten och deras planering på respektive avdelning får föräldrarna på 

mötena varje månad. Eftersom föräldrarna är nöjda med hur situationen är idag och att de 

känner sig bekväma med att prata med rektor eller pedagoger om problem finns tilliten till 
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pedagoger att de gör ett bra arbete med barnen. Pedagogerna visar en tydlig distans till 

föräldrarna genom att ha möten där de tar upp saker i verksamheten som redan är bestämt, 

föräldrarna kan först komma med synpunkter efteråt. Baserat på de fyra grundstenar har 

pedagogerna på Mazisame förutsättningar för ett bra samarbete med föräldrarna men 

pedagogernas attityd bromsar en vidare utveckling. Pedagogerna uttrycker en farhåga för allt 

för skilda åsikter. Jag hoppas att de en dag ändrar uppfattning och släpper in föräldrarna. 

Föräldrarna måste i detta fall vara starka och fortsätta våga komma med förslag till 

verksamheten och ställa frågor som får pedagogerna att tänka till om allt görs på bästa sätt. 

 

Avslutning 

Det har varit intressant att skriva detta arbete baserat på min studie i Sydafrika. Det har varit 

svårt eftersom ett examensarbete ska vara mer omfattande med resultat, analyser och 

litteratur, än tidigare arbeten. Resultatet har jag tolkat utifrån mina erfarenheter och 

upplevelser i Sydafrika. Med ett större underlag och fler följdfrågor skulle resultatet blivit mer 

differentierat. Jag anser ändå att mitt arbetet har en röd tråd och att jag har fått svar på mina 

frågeställningar. 
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Bilagor 
 
 
Intervju 1 
 
Pedagog 1/ Teacher 1 
 
 
How do you do when the children come to the preschool for the first time? 
 
I take the children and try to make them stop crying. 
 
Does the parent stay or do they go home? 
 
They leave the children and one o’clock they come back and get their children. 
 
So, the children are at the preschool full time the first day? 
 
Yes, if they don’t stop crying, they go home. 
 
Can the parents stay if they want to? 
 
Yes, they can. But it will help the teacher if they go home if the child is crying. 
 
Do you prefer them to leave or do you prefer them to stay? 
 
I prefer them to leave because if the child sees the parent, the child cries. If the child doesn’t 
see the parent the child stops to cry. 
 
Does the parent know what you work with here at the preschool? 
 
Yes, they know 
 
How do they feel about that? 
 
They are happy. 
 
Do the children talk about the preschool and what they have learned, when they come 
home? 
 
Yes, they do. The parents tell us that their children talk about everything they have learned 
during the day. 
 
Do you talk a lot with the parents? 
 
Yes, I talk with them when they leave their child or when they come and get them. We talk 
about the day and if there is a problem, we call the parent for a meeting. 
 
 

16



Do you have schedules meetings during the semester? 
 
No, only one’s a month. 
 
Do you have a day during the year where all the parents and all the children are 
gathering and have some fun? Like a culture day? 
 
Yes, when we want to go somewhere with the children (like the Traffic department), we call 
the parents and they will come with us. They give money for the taxi so we can take the 
children. 
 
Are the parents willing to do that? 
 
Yes, because they see what the children learn in the preschool. They see if their child has 
learned anything. The parents are very happy when we go out and do things with their 
children. 
 
Do the parents have anything to say about what you do in the preschool? 
 
Yes, they tell us that they are happy when they see their child is happy. 
 
If they aren’t happy, can they tell the principal and you make a change? 
 
Yes, they go to the principal and say: - This I don’t think is right for my child. 
The principal comes to us and we listen. 
 
Do you want them to have more influence or is it good as it is? 
 
Yes. It’s good. 
 
 When you want to do something in the preschool, do you talk it thru with the parents or 
do you just do it? 
 
We have a meeting where we tell all the parents what theme we are working with. We show 
the parents later by taking them with us on field trips, for example the Traffic department, so 
they can see what the kids have learned. 
 
Thank you very much! 
 
Thank you. 
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Intervju 2 
 
Pedagog 2 / Teacher 2 
 
 
How do you do when the children come to the preschool for the first time? 
 
When they come and they are crying, we take them and give them toys. We give them 
something to do. 
 
Occupy them? 
 
Yes 
 
Does the parent stay or do they go home? 
 
The parent goes home. 
 
If the child cries? 
 
The parent goes home. 
 
Even the first day? 
 
Yes. 
 
Do the parents have anything to say about the first day? Or do you decide? 
 
The parents come to the preschool and talk to the teachers. 
 
So they know how it works? 
 
Yes. 
 
Does the parent know what you do with the children at the preschool? 
 
Yes, they know. Sometimes they come into the classroom and they see what we do with the 
children. 
 
Do the children talk about what they do in the preschool, at home? 
 
Yes, everything. Like now when we work with road-safety. The children talk about that. 
We go to the Traffic department and show the parents there how to run the cars and how the 
children must do when there’s a green light. How the children must do when there is a red 
light. We teach them to be careful when there is a orange light. 
 
 
Are the parents positive about this? 
 
Yes. 
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Do the parents give you money for it? 
 
Yes, the parents give us money so we can organize transport. 
 
Do you talk a lot with the parents? 
 
We call the meetings and then we talk there. 
 
How often do you have meetings? 
 
Every month. 
 
All he parents on the same time or one by one? 
 
All the parents on the same time. 
 
Do you have any meeting one by one? 
 
No, no, we talk to all. 
 
Do you have a day during the year where all the parents and all the children are 
gathering and have some fun? Like a culture day? 
 
Yes, we go to the Cradock Spa in December with all the parents and their children, to swim 
and have fun. 
 
Is it warm weather in December? 
 
Yes, the sun is warm. 
 
Can the parents decide what you are going to learn the children? 
 
No, the parents don’t decide. 
 
Do you want them to? 
 
Yes. 
 
 
 
 
Why? They just leave their children with you and trust you completely? 
 
I talk about me. All the parents love me, they trust me and my opinions and I like it that way. 
They also say if they bring their children, every year they know I like my children, they must 
go to Miriam. I don’t know why. They say to me: -You are very care of my children. 
 
Can they talk to the principal if they feel something’s not good at the preschool? 
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Yes, they talk to the principal. 
 
If the parents come to you and talk about something they don’t like, would you change 
it? 
 
I listen to the parents. I listen to the principal too. Yes, I change it. 
 
Are you happy with the role the parents have in the preschool? 
 
Yes, very happy. 
 
Do you want them to be more involved in the preschool? 
 
Yes, I do. 
 
How? 
 
If the preschool has no money, the parents could make a fundraising to sale something to get 
money. 
 
Can all parents pay for their children? 
 
No, they get 190 rand every month from the government. Not all of parents work, some of 
them is at home.  
 
So, the only money they have is the 190 rand they get from the government? 
 
Yes. 
 
How do they get food? 
 
They ask others, or they come to me an want to wash my clothes for 20 rand. 
 
So you help each other? 
 
Yes. 
 
 
 
 I saw the children in the classrooms share food when one child did not have anything. 
 
Yes, we share 
 
Thank you so much. 
 
Thank you, you are welcome. 
 
 
 

20



Intervju 3 
 
Förälder 1 / Parent 1 
 
 
How do you do when the children come to the preschool for the first time? 
 
We leave the children to their teacher. 
 
What do you do as a parent? 
 
I go home 
 
Do you or the preschool decide that? 
 
Since I’m working I can’t stay. They call me if anything is wrong. 
 
Do you know what they do in the preschool with the children? 
 
They teach the children what the need to learn and the teachers take care of them like we do at 
home. Two years and up they are teaching them to speak English, reading, all that stuff. 
 
Do the children talk to you at home about what they do at the preschool? 
 
Yeah, they do. They repeat everything that they do at the preschool. 
 
Do they like it? 
 
Yes, they really like it. I can tell about the way they are talking about it. 
 
How much do you talk to the teachers? 
 
Sometimes they organize meetings with the parents where you can talk about everything. 
 
Do you have any meetings one by one? 
 
No, just all the parents. 
 
If something happens, do they call you? 
 
They call the parents, yes. 
 
Would you like to have meetings one by one, with the teacher? 
 
Yes, we can ask the teacher for a meeting if we feel we want to. 
Do you have a day during the year where you meet all the parents, children and 
teachers? Get together and does something fun? 
 
Yes, sometimes they have a culture day and if my child has had his birthday, I have to buy a 
cake for only the children and teachers. 
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Would you like to meet all of the parents and their children more? 
 
Yes, but it’s up to us parents to organize. 
 
So, it’s you the parents who organize these culture days? 
 
Both parents and teachers. 
 
When do you decide this? 
 
At the meetings, who’s going to do this and that. 
 
Do you as a parent have anything to say about in the preschool with the children? 
 
Like what? 
 
What they should teach your children? 
 
No, we don’t decide that. 
 
If you don’t like what they decide? 
 
We talk with the teacher or the principal. 
 
Do they change anything? 
 
Yes, they change. 
 
Are you happy with what they are teaching your child? 
 
Yes, I can see that my child is happy. She is repeating everything when she gets home. They 
are preparing the children for life. 
 
Do you want to have more to say about? 
 
No. 
 
So you trust them completely? 
 
Yes, I do, because my child is happy. 
Thank you! 
 
You are welcome. 
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Intervju 4 
 
Förälder 2 / Parent 2 
 
 
I am going to ask you questions about the preschool and how you feel about it. 
 
There is a reason why I send my child to the preschool. Preschool is the school where the 
child is educated for life. I can see it’s good when I look at my child. He talks about the 
preschool, the way he pronounces words. Because he is not shy, he wants to play with other 
children because if the education. The teachers at the preschool are very kind to the children. 
 
Do you as a parent talk with the teachers? 
 
Yes, we do talk to them, but not alone. 
 
Not alone? 
 
No, but we talk to the staff if there is a problem or if we are going to do something creative at 
the preschool. 
 
If there is a problem, do you as a parent have anything to say about? 
 
Yes, if I think there is a problem I talk to the teacher or the principal and tell them what I 
don’t like and why.  
 
Does your son talk to you at home about what he has been doing in the preschool? 
 
Yes, he is visual. He tells med for example the name of his teacher and so on. He is so 
creative now. I have noticed that. 
 
Because of the preschool? 
 
Because of the preschool they are drawing, coloring… 
 
Would you like to be more involved in the preschool? 
 
I would like to participate, dancing and even in the organization, to maybe organize the 
culture days. I would like to help to decide how to organize. 
 
How often do you want to have these culture days? 
 
I guess, two times a year, June and September. One culture day and one event when the 
children graduate from the preschool. I want to help to get money for the culture days.  
 
Do you know about the themes they teach your children? 
 
Yes. 
 
Do the teachers talk to you about what they are teaching your children? 
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Yes, I know because when my child left the preschool in the afternoon he usually show me 
the paper or the work the teacher and he have done, learning different colors, music – 
different songs they sing… 
 
Would you like to decide with the teachers what they are going to teach your child? 
Do you want to be a part of that? 
 
I would like to be a part of that. I want to see my child how he integrates with the other 
children. I want to be a part sometimes. 
 
Do you also want to be a part of deciding what to learn your children? 
 
Yes, because he is my child. I want to be a part of his life. I would like the staff to call us 
when they want to do something new here at the preschool. 
 
Do they do that or do you want them to? 
 
I want them to, because my child grows. It’s like a black boat: mother-child-teacher. That’s 
why I want to be a part of everything in the preschool. 
 
You don’t feel that you are today? 
 
I feel great, but I want to be more part of the organization and what they are learning my 
child. 
 
Otherwise you are happy with the preschool? 
 
Yes, so happy, because my child learns a lot and he always looks very happy. The teachers 
are very nice to the parents and the children. 
 
Do you feel a comfort talking to the teachers if something is wrong?` 
 
Yes, because there is nothing they can do even if they talk behind, nothing can change this 
preschool. They talk to us parents. 
 
The best is that my son wakes up in the morning and asks me: -Mom, can we go to the 
preschool today? He even says that on the weekends. 
 
I feel very happy because I work at the AIDS-clinic as a nurse and I feel safe my son being at 
the preschool. 
Thank you so much for this interview and for being so open to me! 
 
Thank you for coming here and ask me about this and make it important! 
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