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Abstract	

The aim of this essay is to examine parents and teachers perception of parental participation in a 

Swedish preschool. The aim was further to find variations in teachers and parents view of the 

matter, to find similarities and/or differences in the statements. 

 

The method used in this essay is a qualitative research method with surveys to collect data. The 

questions in the survey had a low degree of structuring to get extensive answers. For the results and 

analysis a phenomenographic approach was used to find variations in the data.  

 

The results show that there are variations in the views on parental participation between teachers 

and parents. Teachers to a higher extent emphasises the whole group, and pedagogical 

documentation as a way to reach higher parental participation, while parents emphasises 

information about their own child and the daily contact with the teachers to feel as participants in 

the preschool. 

 

The results have similarities to previous research of teachers and parents views on parental 

participation in the Swedish preschool.  

 

Conclusions that can be drawn from this paper is that parents and teachers in certain areas have a 

different view of what makes parents feel as participants in the preschool. 

 
 
Keywords: participation, collaboration, preschool, phenomenography, parents, teachers. 
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1.	Inledning	och	problemområde	

I detta avsnitt kommer de styrdokument som ligger till grund för undersökandet av föräldrars 

delaktighet i förskolan att presenteras. Bakgrunden till att detta ämne valts att studeras anges även. 

Följande citat belyser vikten av att detta område undersöks närmare. 

 

Forskare är idag överens om att god samverkan mellan föräldrar, förskollärare  

och andra berörda professionella är betydelsefull för barns positiva utveckling.  

En väg att förbättra samverkan är att identifiera och utveckla gynnsamma faktorer  

i kontakten mellan de berörda parterna (Ottosson, 2014).  

 

Med detta som grund tillsammans med styrdokumentens mål och riktlinjer för verksamheten i 

förskolan, samt med min egen erfarenhet av att vara pedagog i förskolan, vilka jag nedan redogör 

för, betonar jag vikten av att detta område studeras närmare. 

 

1.1	Personligt	intresse	för	undersökningen	

Mot bakgrund av styrdokumenten och förskoleenkäten grundlades intresset för denna empiriska 

undersökning. Förskoleenkäten visar att det inte alltid är så att föräldrarna upplever sig vara 

delaktiga i förskolan, och som pedagog i förskolan upplever jag att det ibland framträder problem 

vad gäller föräldrars delaktighet. Det händer att pedagoger uttrycker missnöje över att föräldrarna 

inte deltar i föräldramöten eller tar del av veckobrev och annan dokumentation av verksamheten. 

Min tolkning av detta är att det kan uppstå ett glapp mellan dessa två grupper. Föräldrar som inte 

upplever sig vara delaktiga eller får tillräckligt med information, och pedagoger som upplever att 

föräldrar inte är intresserade av att vara delaktiga. Dock är min personliga övertygelse att de allra 

flesta föräldrar vill vara delaktiga i förskolan, och att de allra flesta pedagoger även vill att 

föräldrarna ska vara det. Med den övertygelsen så kommer jag att i denna studie, undersöka hur 

föräldrar och pedagoger ser på föräldrars delaktighet, för att sedan hitta mönster och variationer i 

detta, vilket förhoppningsvis kan leda till en ökad förståelse av fenomenet föräldrars delaktighet.  

 

 

1.2 	Styrdokument		
 
Förskolan är inte enbart en plats för barn och pedagoger, även föräldrar har sin självklara plats i 

förskolan. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur föräldrar och pedagoger upplever 
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föräldrars delaktighet i förskolan. Styrdokumenten för förskolan talar sitt tydliga språk vad gäller 

samverkan med föräldrar och deras rätt till delaktighet och inflytande i verksamheten. Detta stycke 

kommer därför att synliggöra de områden i styrdokumenten som har att göra med föräldrars 

delaktighet och samverkan mellan förskola och hem. De begrepp som främst används för detta är 

samverkan, inflytande och delaktighet, vilka förklaras under rubriken teoretiska utgångspunkter. 

 

1.2.1	Skollagen	

Förskolan styrs bland annat av skollagen. Skollagens fjärde kapitel innehåller paragrafer om kvalitet 

och inflytande:  

 

12 § Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till 

inflytande över utbildningen. 

 

13 § Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med 

barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas 

som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och 

vårdnadshavarna. Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska 

barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som 

ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. Barnen, 

eleverna och vårdnadshavarna ska informeras om vad som gäller i fråga om inflytande och 

samråd. De ska också informeras om huvuddragen i de bestämmelser som gäller för 

utbildningen. Rektorn eller förskolechefen ansvarar för att sådan information lämnas 

(Sverige, 1998). 

 

Här betonas föräldrarnas rätt till att informeras om deras möjlighet till inflytande över utbildningen. 

Det beskrivs även att det ska finnas minst ett forum för frågor som behandlar verksamheten om 

sådant som kan beröra barn och vårdnadshavare. I förskolan anges förskolechefen som ansvarig för 

att delge föräldrarna denna rättighet. 

 

1.2.2	Läroplanen		

Förskolan styrs även av läroplanen vars innehåll ger riktlinjer och mål för arbetet i verksamheten. 

Läroplanen för förskolan beskriver under avsnittet förskola och hem, att föräldrarna ska kunna 

påverka verksamheten, så länge det inte går emot de nationella målen. En förutsättning för 
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föräldrars inflytande är därför att förskolan är tydlig vad gäller dessa mål. De riktlinjer som 

beskriver föräldrars delaktighet i detta avsnitt är följande 

 

Förskollärare ska ansvara för 

• att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva  

inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen, 

• att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten,  

 

Arbetslaget ska 

• visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation 

mellan förskolans personal och barnens familjer, 

• beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten 

(Skolverket 1998/2010). 

 

Här ser man hur läroplanen för förskolan innehåller tydliga riktlinjer för hur föräldrar ska ha 

möjlighet att vara delaktiga i verksamheten och utvärderingen av den. Den betonar även 

arbetslagets ansvar för samverkan med föräldrarna. Inflytandet gäller även i den pedagogiska 

planeringen.  

 

1.2.3	Allmänna	råd	för	förskolan	

För att ge vägledning för bland andra pedagogerna i förskolan för hur de kan arbeta mot en ökad 

måluppfyllelse har Skolverket gett ut Allmänna råd med kommentarer för förskolan som bland 

annat behandlar samverkan med hemmet.  

 

Förskolechefen och förskollärare bör 

• ta hänsyn till föräldrars olika möjligheter att delta i och påverka verksamheten genom att se 

till att det finns olika former för information och inflytande. 

 

Kommentarer till detta råd lyder:  

För att ge föräldrarna möjlighet att vara med och aktivt påverka  

förskolans innehåll, är det viktigt att den pedagogiska verksamheten diskuteras under olika 

former som ger alla föräldrar en reell möjlighet till inflytande (Skolverket, 2013).  

 

Här ser man återigen hur ett av styrdokumenten för förskolan betonar föräldrars rätt till inflytande, 
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och vikten av deras inflytande betonas. Sammanfattningsvis har dessa stycken visat hur 

styrdokumenten lyfter fram föräldrars rätt till delaktighet, samverkan och inflytande i förskolans 

verksamhet.  

 

1.3	Förskoleenkäten	

Skolinspektionen är den myndighet som ansvarar för tillsynen av bland annat förskolan. Inför 

tillsynsbesök skickas förskoleenkäten ut till föräldrar i de aktuella kommunerna. Förskoleenkäten är 

en del i uppdraget som regeringen gett Skolinspektionen i syfte att granska förskolan. Till grund för 

denna enkät ligger de lagar styrdokument som förskolan är ålagda att följa, så som läroplanen för 

förskolan och skollagen. I förskoleenkäten tillfrågas föräldrar om hur de upplever förskolan, inom 

flera olika områden så som lärande, omsorg, trygghet och utveckling. Bland annat tas frågor om 

samverkan med hemmet upp. En av dessa frågor är: ”Jag har möjlighet till delaktighet och 

inflytande i verksamheten (genom utvecklingssamtal, föräldramöten och andra forum).” 

(Skolinspektionen, u.å). 

 

Förskoleenkäten kan vara ett verktyg för att synliggöra exempelvis, hur föräldrar i förskolan ser på 

delaktighet, och om resultaten blir bättre eller sämre från år till år. Detta kan ligga till grund för 

vidareutveckling av arbetet med föräldrars delaktighet. Resultatet av förskoleenkäten från förskolan 

som undersöks i denna studie, har fått sämre resultat inom området delaktighet från tidigare år.  

 

2.	Tidigare	forskning	och	litteratur		

Här kommer jag att redovisa kortfattat för förskolans historia i samhället, samt redogöra för tidigare 

forskning inom ämnet. Förskolans historia har gått från att vara institutioner för att barn ska ha en 

plats att vara på när deras mödrar arbetar, till att genom ökat antal mödrar som förvärvsarbetar, ta 

en allt större del i barns fostran, omsorg, socialisering och utveckling. Detta har de senast 

decennierna, genom förevisningar från styrdokument och debatter, gått från att institutionerna tar 

allt mer ansvar för barnen, till att kräva allt mer delaktighet främst från föräldrarna i verksamheten. 

 

2.1	Förskolans	historia	i	en	socialpolitisk	kontext	

I början av 1900-talet förflyttades en del av ansvaret för barnen från familjerna över till samhället. 

De första barnkrubborna startades med syftet att sörja för barnen, så att deras mödrar som var från 

arbetarklassen skulle ha någonstans att lämna sina barn medan de var tvungna att arbeta. 
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Barnträdgårdarna var ett sätt att få stöd med barnuppfostran, och att skapa goda 

samhällsmedborgare var ett av ledorden för verksamheten. Även lärande var en del av 

barnträdgårdarna och således bestod verksamheten inte enbart av barnpassning. På 1930-talet ökade 

kraven på att mödrar skulle kunna arbeta och att barn skulle få fostran och socialt umgänge i 

samhällsinstitutioner, med Alva och Gunnar Myrdal i spetsen för frågan. Ett av makarna Myrdals 

argument för detta var, att barn var bäst lämpade att ses efter av experter på området. Kritik riktades 

mot detta, som menade att mödrars medfödda egenskaper gjorde att de var bäst lämpade att se efter 

sina egna barn. 1960-talets brist på arbetskraft och framväxande av kvinnors rättigheter, ledde till 

ett utökande av antalet daghemsplatser, men fortfarande stannade de allra flesta barnen i hemmen 

med sina mödrar. Under 1970-talet började dock antalet daghemsplatser att öka drastiskt och har 

gjort så ända fram till idag (Heywood, 2005). Skolverkets rapport med resultat från 

föräldraundersökningen år 2012, visade att 92% av alla barn i åldrarna ett till fem år går på förskola 

(Skolverket, 2013).  

 

2.2	Tidigare	forskning	och	litteratur	om	pedagoger,	föräldrar	och	delaktighet	

Styrdokumenten visar att föräldrar ska uppmuntras vara delaktiga i verksamheten på många olika 

plan. Vilka sätt föräldrarna ska vara delaktiga i verksamheten på anges dock inte specifikt. Många 

forskare och författare har forskat i och fördjupat sig i ämnet föräldrars delaktighet och inflytande, 

samt samverkan mellan förskola och hem. När man studerar föräldrars delaktighet i förskolan i 

tidigare forskning så är begreppen inflytande, samarbete och samverkan tydligt kopplade till samma 

område. I detta avsnitt kommer tidigare forskning och litteratur kring föräldrars delaktighet, 

inflytande, samverkan och samarbete att redovisas. Ämnet är omfattande och det finns en stor 

mängd litteratur inom området. Det som redovisas här är ett urval inom detta område som anses 

vara representativt och relevant för denna studie.  

 

2.2.1	Professionellt	föräldrasamarbete	

Jensen och Jensen beskriver i sin bok om föräldrar och professionellt samarbete, att det viktiga 

föräldrasamarbetet syftar till att öka kvaliteten på barnets tid i förskolan och skolan, och att 

samarbetet mellan hem och förskola därför ska prioriteras. Samarbetet präglas av 

informationsutbyte om barnet mellan hem och förskola, och kan gälla allt kring barnet så som 

trivsel och utveckling exempelvis. Styrdokumenten ger riktlinjer för detta. Eftersom samarbetet är 

viktigt för att öka kvaliteten för barns tid i förskolan, är både föräldrar och pedagoger jämbördiga i 

värde för det. Pedagogen har en unik insikt i barnets värld på förskolan och föräldrarna har en unik 

kunskap om barnets värld utanför förskolan. Föräldrar kan samarbeta med förskolan utifrån att det 
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är deras rätt att ha inflytande i förskolan, men de kan också ha inflytande genom att vara aktiva och 

ansvarstagande deltagare i samarbetet (Jensen & Jensen, 2008).  

 

2.2.2	Relationen	mellan	hem	och	förskola	

Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan skriver om förhållandet mellan hem och förskola. 

Samverkan med hemmet är en förutsättning för upprätthållandet av en bra pedagogisk kvalitet, på 

grund av att barnens bakgrund har en stor del i hur barn lär och utvecklas. Eftersom det är 

föräldrarna som i första hand har ansvara för fostran, kan förskolan komplettera genom att ge stöd i 

barnets utveckling. Syftet med samarbete mellan förskola och hem är således, att barnet ska få bra 

villkor för att utvecklas utefter sina egna förutsättningar. Enligt styrdokumenten ska föräldrar ha 

möjlighet att påverka förskolans verksamhet, vilket betyder att förskolan måste arbeta med att 

förmedla målen för verksamheten till föräldrarna. Föräldrarna ska erbjudas vara delaktiga i många 

områden i förskolan så som den pedagogiska verksamheten, dokumentation, uppföljning, 

utvärdering och utveckling. Den dagliga kontakten är lika avgörande för denna insyn i 

verksamheten, som uppstyrda möten. Det är i dessa möten som en relation mellan pedagoger och 

föräldrar byggs upp. Därför är det viktigt att föräldrar möts utifrån dennes förutsättningar och 

behov. Pedagogerna behöver möta föräldrarna på ett sätt som gör att de känner sig delaktiga i 

verksamheten (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016).  

 

2.2.3	Föräldrars	delaktighet	

Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi skriver, i samarbete med Myndigheten för skolutveckling, om 

sina egna erfarenheter av att arbeta med föräldrars delaktighet och utgår även för läroplansmålen för 

förskolan. De skriver att grunden för att föräldrar ska uppleva sig vara delaktiga, ligger i att vi 

skapar en tro för på att både föräldrar och pedagoger har barnets bästa för ögonen. Vi måste utgå 

från att föräldrar vill vara delaktiga och att det är vi som arbetar på förskolan som är ansvariga för 

att föräldrarna erbjuds vara delaktiga. Det är viktigt att pedagogerna dels förmedlar hur vi tänker 

och arbetar, men även att vi lyssnar på föräldrarnas tankar, och ger förutsättningar för att ha en 

lyssnande relation till dem. För att kunna uppnå delaktiga föräldrar i förskolan behöver vi förmedla 

att föräldrarna är viktiga för verksamheten, och använda oss av deras erfarenheter och kunskaper. 

Detta ger oss insikt i vad både pedagoger och föräldrar kan bidra med. En viktig faktor för att 

föräldrarna ska känna sig delaktiga i förskolan är att vi visar upp den pedagogiska verksamheten så 

att föräldrarna kan ta del av den. Den pedagogiska dokumentationen är en viktig del i detta arbete 

(Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  

 



 11 

2.2.4	Relationskompetens	och	pedagogens	ansvar	

Jesper Juul och Helle Jensen skriver om relationskompetens och hur pedagoger ständigt måste 

förhålla sig till föräldrar, och att dessa relationer både kan upplevas vara positiva och negativa. 

Förskolan är en stor del av förskolebarnets liv samtidigt som föräldrarna beskrivs söka en ny väg 

för att fostra barnen som gör dem osäkra. Föräldrarna söker sig i denna osäkerhet till pedagogerna 

för att finna svar. Pedagoger har i egenskap av att vara professionella en maktposition gentemot 

föräldrar. Därigenom har pedagogerna också ett större ansvar för relationernas kvalitet. Detta 

processuella ansvar kommer i och med att relationen mellan föräldrar och pedagoger är 

asymmetriskt. Pedagogen är ansvarig för den övergripande stämningen i samtalet med föräldrar. 

För att hålla en god kontakt föräldrar och pedagoger emellan är det viktigt att de båda är öppna 

kring sina tankar. I en asymmetrisk relation som den som råder här, är föräldrarna den mer sårbara 

parten. Därför är det viktigt att pedagogen inte bara ser till den professionella dimensionen utan 

även den personliga. För att uppnå en likvärdig relation, krävs att båda parter värderas lika utifrån 

upplevelser och känslor. Likvärdighet kan vara svårt att uppnå i både symmetriska och 

asymmetriska relationer. Denna relation grundar sig i ömsesidighet och ställer innehåll och process 

högst (Juul & Jensen, 2003).  

 

2.2.5	Förskolans	och	familjens	förhållande	i	förändring		

Sven Persson och Ingegerd Tallberg Broman har gjort en studie om bland andra förskollärares syn 

på en professionalitet i förändring. Synen på föräldrar och lärares ansvarsfördelning beskrivs i 

historien och undersöks i nutid. Delaktighet nämns i artikeln både som lärares delaktighet i barnets 

bakgrund så väl som föräldrars delaktighet i verksamheten. Förskollärare tolkar sitt uppdrag som 

kompensatoriskt i förhållande till familjen. Under de senaste åren har lärarnas ansvar för barnens 

fostran ökat, vilket kan förstås gentemot den allt mer kritiska röst som höjs mot dagens familjer i 

samhället. Dock leder den ökade delen av barnens fostran på lärarna, till krav på mer delaktighet 

från föräldrarna. Samhällets ansvar för barn och deras socialisation har stadigt ökat under hela 

1900-talet, och med detta följer diskussioner om var ansvaret ligger. Fostran av barnen läggs allt 

mer över på samhället och familjernas kompetens ifrågasätts. Barnstugeutredningen från 1972 

förstärker samhällets ansvar som komplement för barns fostran, socialisering och omvårdnad, och 

därmed försvagas familjens ställning. Föräldrars delaktighet och inflytande, kontra samhällets 

ansvar har dock börjat omvandlas under de senaste decennierna, och Skolkommitténs betänkande 

från 1997, visar på att föräldrar bör ha en större del i skolan än vad de hittills haft. Kraven på 

engagerade och delaktiga föräldrar ökar i och med detta. Delaktighet får här dubbel betydelse. Dels 

som ett sätt att få föräldrarna delaktiga i förskolan och dels för att få lärarna delaktiga i barnens 
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uppväxtvillkor. Även om lärare anser sig vara positiva till en ökad delaktighet från föräldrar, kan 

detta leda till orosmoment kring huruvida läraren upplever sig vara kompetent i sin yrkesroll, 

samtidigt som den är helt öppen för att bli ifrågasatt av föräldrar. Samtidigt som vissa delar av 

barndomen läggs över allt mer på samhället och lärarnas ansvar, ökar synen på föräldrars 

delaktighet som viktig. Sammanfattningsvis visar denna studie att både lärare och föräldrar är 

kritiska gentemot varandra, vad gäller hur man skapar goda villkor för barnen (Persson & Tallberg 

Broman, 2002).  

 

2.2.6	Samarbete	och	gränsdragning	

Ingegerd Tallberg Broman & Lena Holmberg har utifrån 300 enkäter, svar från förskollärare och 

grundskollärare, skrivit en rapport om bland annat föräldrars delaktighet och inflytande. 

Skolkommitténs slutbetänkande från 1997 beskriver hur föräldrars delaktighet och inflytande 

beskrivs som viktigt ur en demokratisynpunkt och för förbättrad måluppfyllelse. Förskolan och 

skolans ökande ansvar för barnens uppväxt, kräver också ett närmare samarbete med föräldrarna. 

För att föräldrarna ska kunna ta ansvar för sina barn så krävs att de är delaktiga i förskolan. 

Föräldrarna ska ges rätt att vara delaktiga genom olika samverkansformer på förskolan så som 

föräldramöten och utvecklingssamtal. Detta ökade inflytande i förskolan har lett till problematik 

med gränsdragningar mellan förskolan och hemmet, samtidigt som styrdokumenten gör tydligt klart 

att föräldrars delaktighet och inflytande är en viktig del av läraryrket och lärarkompetensen. 

Resultaten av denna enkätstudie visar att lärarna upplever att föräldrarna ställer högst krav på 

barnens trygghet, trivsel och självförtroende/självkänsla, medan lärarna inte upplever att det ställs 

lika höga krav på pedagogisk kompetens och utveckling av verksamheten (Tallberg Broman & 

Holmberg, 2007).  

 

2.2.7	Föräldradelaktighet	i	förändring	

Ingegerd Tallberg Broman undersöker föräldrars delaktighet och inflytande ur policy-, professions- 

och förändringsperspektiv. Tidigare i förskolans historia har föräldrars delaktighet och inflytande 

varit begränsat på grund av att man velat hålla isär förskola och hem. Detta synsätt där förskolan 

har fått allt större ansvar för barns omsorg och lärande, har präglat den svenska förskolan under 

större delen av dess historia. Men i slutet av 1900-talet började detta att ändras. Här börjar man 

istället att inse vikten av föräldrars delaktighet för att kunna uppnå målen för verksamheten. Den 

tydliga skiljelinje som tidigare fanns mellan förskola och hem, som hjälpte till att upprätthålla synen 

på professionalitet i verksamheten, försvagas nu när allt större krav ställs på att föräldrar ska ha 

inflytande och vara delaktiga. Detta kan leda till problem med hur man ska dra gränserna mellan 
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förskola och hem. Motiven till föräldrars inflytande och delaktighet, är att detta är man ska nå bättre 

måluppfyllelse eftersom utredningar om barns studieresultat visar att skolengagerade föräldrar ger 

skolengagerade barn och att det är en demokratiaspekt kopplad till detta. Delaktighet motiveras 

utifrån att det krävs för att föräldrar ska kunna vara ansvariga för sina barn fullt ut. Men både lärare 

och föräldrar uppmuntras till att överskrida de tidigare gränserna mellan förskola och hem. 

Föräldrarna uppmuntras vara delaktiga i förskolan och lärarna uppmuntras ta del av barnets hemliv. 

EU har i sin utbildningsstrategiska diskussion satt upp olika kvalitetsindikatorer för att undersöka 

kvaliteten på utbildningen i skolor. En av dessa kvalitetsindikatorer är föräldradeltagande, vilket 

motiveras mot att det kan medverka till att höja kvaliteten för barn i skolan, för bättre 

måluppfyllelse och för demokratiseringsutvecklingen.  

 

Framhållandet av föräldrars inflytande och delaktighet i förskolans och skolans verksamhet 

är både ett uttryck för demokratiska rättigheter, och för behov av ökad inkludering av 

samhällsmedborgarna samt för en ambition att därmed stödja barnens och ungdomarnas 

lärande och utveckling. Genom olika former, som föräldramöten, utvecklingssamtal och 

individuella utvecklingsplaner, skall föräldrarna ges möjlighet att påverka barnets/elevens 

villkor och utvecklingsmöjligheter i skolan (Tallberg Broman, 2009). 

 

Studien visar dock på att målet att effektivisera skolan och öka måluppfyllelsen, väger tyngre än att 

uppnå delaktighet och demokrati (Tallberg Broman, 2009).  

 

2.2.8	Kontakt	mellan	föräldrar	och	förskola	

För att föräldrar ska kunna känna att de litar på förskolans arbetssätt, är det viktigt att pedagogerna 

förmedlar innehållet och målen med verksamheten. Det bör bli synligt för föräldrarna vad man 

arbetar med och varför, samt vilka mål man vill uppnå med arbetet. Att kunna förklara innehåll och 

mål med verksamheten, kräver att pedagogerna har ett reflekterande arbetssätt där de dokumenterar 

arbetet. Pedagogerna bör också planera för hur man möter föräldrar i verksamheten, för att för dem 

synliggöra förskolans verksamhet. För att samarbetet mellan pedagoger och föräldrar ska bli 

gynnsamt, måste de båda grupperna anse att den andra har kunskap att erbjuda. Ömsesidig respekt 

grupperna emellan gör att man kan ta del av den andres kompetens kring barnet. På en förskola med 

hög andel nöjda föräldrar i en utvärdering, beskrivs flera faktorer som viktiga vad gäller samarbete 

mellan pedagoger och lärare. Dessa är att arbetssätt och mål kommunicerades till föräldrarna och att 

det kändes meningsfullt och upplevdes positivt för barnens utveckling. Föräldrarna upplevde sig 

vara uppmuntrade att delta i verksamheten och att de var respekterade av pedagogerna och ansågs 
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kunna bidra med kunnande. Även barnen regerade positivt på att föräldrarna var delaktiga i 

verksamheten. Att föräldrarnas uppmuntras av pedagogerna att vara delaktiga i verksamheten är en 

viktig faktor för om föräldrarna upplever verksamheten positivt. För att detta ska kunna ske måste 

pedagogen skapa förutsättningar för föräldrarnas delaktighet, och detta görs genom hur pedagogen 

bemöter föräldrarna. Pedagogen är den som ger förutsättningarna för att ett samarbete mellan 

förskola och hem ska kunna etableras och vara gynnsamt för inblandade parter (Flising, 

Fredriksson, Lund, 1996).  

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning och litteratur på att samarbete mellan föräldrar och 

pedagoger är viktigt för barnets utveckling. Det behöver därför finnas ömsesidig respekt och ett 

välfungerande informationsutbyte grupperna emellan. Föräldrarnas rätt att påverka verksamheten 

ställer högre krav på föräldrarna att vara delaktiga i förskolans verksamhet samtidigt som 

pedagogerna har krav på sig att vara professionella. Pedagogen är ansvarig och innehar en 

maktposition vilket kan skapa en asymmetri i förhållandet mellan pedagog och förälder. Föräldrars 

ökade rätt till delaktighet och inflytande kan leda till svårigheter i gränsdragningen mellan förskola 

och hem. 

3.	Teoretiska	utgångspunkter	

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de teoretiska perspektiv och begrepp jag utgår från i 

studien. 

 

3.1	Begrepp	

Erfara och uppfatta. Denna uppsats syftar till att studera de variationer som finns i erfarandet av 

föräldrars delaktighet. Inom fenomenografin som är den forskningsansats som används i denna 

undersökning, används begreppen erfara och uppfatta, synonymt med varandra, och kommer så 

även att göras i denna text (Marton och Booth, 2000). Även Svenska akademiens ordlista använder 

dessa ord som synonymer (Svenska akademiens ordlista över svenska språket, 1950). 

Nationalencyklopedin beskriver ordet erfara som ”genom egen upplevelse bli medveten om ngt 

sammanhang” (Nationalencyklopedin, 2000-). 

 

I styrdokumenten för förskolan samt i tidigare forskning används begreppen delaktighet, inflytande 

och samverkan för att beskriva det samarbete som finns mellan förskola och hem, mellan lärare och 

föräldrar. Jag har i min studie valt begreppet delaktighet, men inflytande och samverkan 

förekommer också.  
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Delaktighet beskrivs som att ha del i, vara inblandad i (Svenska akademiens ordlista över svenska 

språket, 1950). Delaktighet beskrivs även som aktiv medverkan (Nationalencyklopedin, 2000-).  

 

Inflytande beskrivs som ”möjlighet att påverka” (Svenska akademiens ordlista över svenska 

språket, 1950), (Nationalencyklopedin, 2000-).  

 

Samverkan beskrivs som ”gemensamt handlande för visst syfte” (Nationalencyklopedin, 2000-) 

 

Pedagoger och lärare. Pedagogerna som deltar i denna studie är både förskollärare och barnskötare, 

men benämns här som pedagoger eller lärare.  

 

Föräldrar eller familj används som namn på barnets vårdnadshavare.  

 

3.2	Teorier	

De teorier som nämns i detta avsnitt är de teorier som i resultat- och analysdelen kommer att 

kopplas till resultaten av undersökningen.  

 

3.2.1	Relation	mellan	förskola	och	hem,	två	olika	mikrosystem		

Forskning visar att samverkan mellan förskola och hem är viktigt för att stödja barns utveckling. 

Vidare ska förskolan vara ett komplement till hemmet och samarbetet ska vara förtroendefullt. I 

förskolan möts lärare och föräldrar vid olika tillfällen så som hämtning och lämning, 

utvecklingssamtal och föräldramöten. Eftersom det är föräldrarna som är huvudansvariga för barnet 

så är det viktigt att lärarna lyssnar på familjen. Det är också pedagogerna som ansvarar för att 

informera föräldrarna om sådant som rör barnet och se till att föräldrarna har möjlighet att vara 

delaktiga. Relationen mellan föräldrar och lärare ska vara jämlik och inte hierarkisk. För att förstå 

vikten av ett nära samarbete mellan förskola och hem, där föräldern är delaktig kan man se på 

barnet, föräldrarna och förskolan ur ett ekologiskt systemteoretiskt och utvecklingsekologiskt 

perspektiv. Detta perspektiv ser individen som en del av olika system som samspelar med varandra 

på olika nivåer. Utgångspunkten är här att samarbetet är viktigt för barnet. Barnet ingår här i 

familjen som kallas för ett mikrosystem. Förskolan bli också ett mikrosystem för barnet. 

Interaktionerna som sker mellan förskolan och hemmet sker i det så kallade mesosystemet. 

Eftersom familjen och förskolan befinner sig i två olika system så har de också olika normer och 

värderingar, vilket påverkar samspelet mellan systemen. När samspelet mellan systemen fungerar 
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väl så är det berikande, men om värderingar och normer mellan systemen krockar så kan det uppstå 

problem. Det är alltså i mesosystemet som föräldrar och pedagoger möts, och för att detta system 

ska främja barnets utveckling är det viktigt att samverkan mellan systemen är god, det vill säga att 

det sker ett informationsutbyte dem emellan (Ylvén & Wilder, 2014).  

 

3.2.2	Institutionella	samtal	

Gunlög Sundberg beskriver vardagssamtalet som informellt, fritt och jämlikt. Detta ses som ett 

symmetriskt samtal eftersom ansvarsfördelningen gällande talutrymme, turtagande, yttrandetyp och 

initiativtagande. Det institutionella samtalet beskrivs som att det har både ramar att förhålla sig till 

samt en rollfördelning mellan deltagarna. Samtalet har ett syfte, förväntningar, en viss tid att 

förhålla sig till, en viss turtagning och vissa bestämda samtalsämnen att hålla sig till. 

Maktfördelningen och rollfördelningen är asymmetrisk mellan deltagarna, och den institutionella 

ramen begränsar samtalet. Det institutionella samtalet utgår från ramar och normer som styr 

samtalet. Dessa är kulturellt nedärvda, och när de förs vidare så har den professionella 

tolkningsföreträde i och med detta. En blandning mellan dessa två samtalstyper kallas hybrider och 

pendlar mellan det formella och det informella samtalet (Sundberg, 2004). 

 

Viveka Adelswärd presenterar en gren under forskningen inom samtalsanalys, i den del som kallas 

institutionella samtal. Hon använder som bakgrund att vi i dagens samhälle ofta använder oss av 

samtalet i vårt yrke och att dessa ofta sker i möten mellan vad hon kallar lekmän och professionella. 

Hon menar att vi, genom att analysera dessa samtal, kan synliggöra hur vi skapar och upprätthåller 

vissa mönster i samhället. Institutionella samtal kan innehålla begränsningar gällande vad som är 

tillåtet att prata om, och den professionella har bakgrundskunskaper och institutionella ramar att 

hålla sig till. Det är också den professionella som dominerar samtalet. För att få till en bra relation, 

samtidigt som man ska följa ramarna för verksamheten, befinner sig samtalet mellan det personlig 

och det opersonliga. Det institutionella samtalet kan sammanfattas i några typiska drag. Samtalet 

har bestämda rollfördelningar som syftar till att lösa vissa uppgifter. Samtalet följer en viss struktur. 

Samtalet sker ofta i bestämda rum. Samtalet har en asymmetri i gruppernas perspektiv, kompetens, 

intressen, interaktionsmönster och språk. Författaren beskriver även en modell över institutionella 

samtal.  Modellen delar upp de institutionella samtalen i fyra olika typer. I den första är det den 

professionella som startar och styr samtalet och syftet är att lekmannen ska anpassas till de ramar 

som den professionella styrs av. I den andra typen är det också den professionella som leder 

samtalet, men det är lekmannen som initierat samtalet. I den tredje typen av samtal är det den 

professionella som bjuder in till samtal med det råder en jämvikt i samtalets ansvarsfördelning. Den 
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professionella informerar men kan inte ta beslut åt lekmannen som har självbestämmande. I den 

fjärde typen så söker lekmannen råd hos den professionella, som antas ha information som 

lekmannen behöver (Adelswärd, 1995). 

 

3.2.3	Hallen	som	intermediate	domain	

Ann-Marie Markström och Maria Simonsson beskriver Berry Mayalls begrepp intermediate 

domain. Begreppet handlar om det utrymme som finns mellan det offentliga och det privata.  I 

förskolan finns intermediate domain exempelvis i mötet mellan pedagoger och föräldrar i hallen vid 

hämtning/lämning. Hallen beskrivs som en viktig plats för samspel och interaktion mellan 

pedagoger och föräldrar där informationsutbyte blandas med överförande av normer gällande 

exempelvis profession, förskola och familj (Markström & Simonsson, 2013). Föräldrar och 

pedagoger möts i samtalet gällande barnet. Samtalet är då uttryck för intermediate domain, för det 

gemensamma ansvaret som pedagoger och föräldrar har för barnet. I detta samtal har föräldrar och 

pedagoger en kompletterande roll gentemot varandra, då de båda har information gällande barnet 

som inte den andre har (Markström, 2007).  

 

3.2.4	Förskolan	som	hybridartad	institutionell	verksamhet	

Ann-Marie Markström talar om förskolan som en hybridartad institutionell verksamhet. Begreppet 

används för att belysa den relation som finns i och mellan de processer, sammanhang och aktiviteter 

som finns och återskapas i förskolan inom dess institutionella ramar. Det visar på komplexiteten i 

samverkan som finns i relationen mellan hem och förskola. Relationen mellan dessa beskrivs som 

både personlig och opersonlig, och båda grupperna har uppgifter som är skilda från den andres, 

samtidigt som de har gemensamma uppgifter. Det gemensamma är omsorgen för barnet, men 

eftersom de båda grupperna saknar fullständig information om barnet så måste grupperna mötas. I 

dessa möten sker både gränsöverskridningar såväl som gränssättningar. Möten sker i många olika 

former så som utvecklingssamtal, information som skickas ut eller samtal i det dagliga mötet. 

Hybridverksamheten visar sig speciellt i utvecklingssamtal där man är både formell och saklig 

samtidigt som det används för att fastställa eller omvärdera de gränser som finns mellan hem och 

förskola. Det ska vara en samverkan mellan de båda grupperna, men det är pedagogerna som till 

största del styr samtalen och därför blir hybridsamtalet en plats för professionalisering (Markström, 

2005).  
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3.2.5	Soft	governance	

Ann-Marie Markström och Maria Simonsson utvecklar soft governance, här kallat mjuk styrning, 

inom förskolan som en form av maktutövning, som ursprungligen kommer från Foucaults teorier 

kring makt (Foucault, 1991). Författarna menar att soft governance är en form av mjuk styrning 

som finns i fältet mellan det institutionella (förskolan) och det vardagliga. Den mjuka styrningen 

finns i och med att pedagogerna har vissa mål med verksamheten som de strävar efter att uppnå, 

samtidigt som de har en närhet till föräldrarna. Detta kan ses som en form av osynlig utövning av 

makt. Diskursen påverkar också denna mjuka styrning, om vad som är möjligt att tala om i detta 

sammanhang, och samtalen innehåller ofta en normaliserande sida, utifrån förskolediskursen och 

målen för förskolan. I detta ligger en form av styrning från pedagogen och institutionens sida som 

syftar till att göra föräldrarna insatta och involverade i exempelvis bedömningspraktiken inom 

förskolan (Markström & Simonsson, 2013). Ann-Marie Markström skriver vidare om Foucaults 

teori om makt som relationer. Makt ses här inte som något som en människa har utan som något 

som finns och överförs mellan människor, och det är i relation till andra som makten ger sig till 

uttryck. Samtal innehåller alltid maktrelationer. Det är denna makt som avgör vad som är accepterat 

att göra och säga i olika sammanhang. Den här makten är osynlig och kan skapa begränsningar 

såväl som möjligheter, och utövas bland annat i och med den rådande diskursen i sammanhanget. 

Förskolan är här en institution där maktutövande sker i syfte att driva en normaliseringspraktik. Det 

är förskolan som i egenskap av institution rättfärdigar så kallade sanningar om normalitet. Eftersom 

institutionen legitimerar detta synsätt så ifrågasätts det inte heller, och som ett resultat av det förblir 

makten osynlig. Diskursen ifrågasätts inte och institutionen har därför makt över både pedagoger 

och föräldrar. Soft governance är en form av maktutövning som är normaliserande och som utövas 

med hjälp av den rådande diskursen. Och eftersom ramarna och målen för institutionen ses som 

förgivettagna, ifrågasätts de inte heller (Markström, 2005).   

 

3.2.6	Erikssons	fyra	principer	

Lars Eriksson använder sig i sin avhandling Föräldrar och skola, av 4 principer för att förklara det 

förhållande som finns mellan skolan och föräldrar. Syftet med dessa principer är att belysa och 

angränsa drag som kan finnas i det allt mer komplicerade förhållandet mellan institutionen och 

familjen.  

 

Partnerskapsprincipen betonar samverkan mellan skola och familj, där man ser på båda grupper 

som viktiga för barns utveckling. Brukarinflytandeprincipen handlar om föräldrars delaktighet i 

skolan som organisation, i exempelvis en styrelse. Valfrihetsprincipen handlar om att föräldrar har 

rätt att välja skola/förskola till sitt barn. Isärhållandets princip vill betona den gräns som finns 
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mellan skola och hem, och mellan lärare och förälder. De tre första principerna betonar alla 

föräldrarna som delaktiga aktörer i skolan, medan isärhållandets princip istället betonar skillnaden 

som finns mellan skolan och hemmet (Eriksson, 2004). 

 

3.2.7	Barriärmodell	

Barriärmodellen är en modell som beskriver kommunikationsprocesser. Den beskriver hur det finns 

hinder i kommunikationen mellan människor. Dessa barriärer kan bestå av olika kulturer, språkbruk 

eller attityder. Språket ses här som att det innehåller exempelvis värderingar och behov. Vår kultur 

ger oss ramar för hur vi handlar och tolkar. Via samspelet och samtalet med andra försöker vi 

förmedla våra upplevelser och tankar, men det går inte att överföra dessa utan det finns alltid 

hinder. För att motverka dessa hinder, är det viktigt att vi försöker förstå den andres förståelse. 

Mimik, gester och kroppsspråk kan hjälpa oss förstå vad den andre vill förmedla. I varje dialog gör 

vi tolkningar av vad den andre menar med vad den säger, vi kanske inte direkt kan förstå exakt vad 

den andre vill förmedla. Avsikten med det man säger och hur den andre tolkar det, stämmer inte 

alltid överens. Detta kan leda till problem om man anser sig ha fakta om hur den andre menar i 

samtalet. Man bör vara öppen för att vi gör tolkningar vilka kan leda till att vi missuppfattat den 

andres intentioner med vad den uttryckt (Nilsson & Waldemarson, 2016).  

 

Sammanfattningsvis  

4.	Syfte	och	frågeställning	

4.1	Syfte		

Syftet med den här uppsatsen är att synliggöra hur föräldrar och pedagoger på en förskola upplever 

föräldrars delaktighet i verksamheten. Vidare syftar uppsatsen till att finna variationer i hur 

föräldrar och pedagoger erfar delaktighet i förskolan. Detta för att därigenom kunna få en bättre 

förståelse för de båda gruppernas upplevelser av föräldrars delaktighet, vilket kan leda till 

utveckling. 

 

4.2	Frågeställningar	

• Hur upplever föräldrar, föräldrars delaktighet i förskolan? 

• Hur upplever pedagoger, föräldrars delaktighet i förskolan? 

• Vad finns det för variationer mellan dessa två gruppers synsätt på föräldrars delaktighet i 

förskolan? 
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5.	Undersökningsmetod	
Den här studien består av anonyma enkätsvar från pedagoger och föräldrar och forskningsansatsen 

som valts är fenomenografin. I detta avsnitt kommer den fenomenografiska forskningsansatsen att 

förklaras närmare. Den förklaras relativt utförligt, då den är en avgörande del i hur resultatdelen 

presenteras. 

 

5.1	Urval	

För att få svar på inledande frågeställningar har en förskola valts för datainsamling. Detta motiveras 

av den fenomenografiska ansatsen som är en kvalitativ analys. Runa Patel och Bo Davidson skriver 

om att kvantitativ forskning fokuserar på statistik för att bearbeta och analysera sina mätningar. 

Kvalitativ forskning fokuserar istället på kvalitativ datainsamling och tolkningar i analyserna, vilket 

leder till djupare kunskap i ämnet. (Patel & Davidson, 2011). Därför är den kvalitativa analysen 

passande för denna typ av undersökning. 

 

5.2	Beskrivning	av	förskolan	

Datainsamlingen i denna undersökning är gjord på en förskola. Förskolan är belägen i en stor stad, 

och är ett föräldrakooperativ. De svaranden som benämns som pedagoger är både utbildade lärare 

och barnskötare med annan pedagogisk utbildning. Förskolan är belägen i ett resursstarkt område, 

med få olika nationaliteter representerade. Detta bör tas i beaktning när man studerar resultatdelen i 

studien, då detta eventuellt kan påverka resultaten. 

 

5.3	Datainsamling	

Inom fenomenografin så använder man sig oftast av intervjuer som verktyg för att låta människor 

beskriva sina uppfattningar om ett fenomen (Johansson, 2009). Intervjun är den metod som används 

inom fenomenografin för att samla in data. Öppenhet och strukturering beskriver tillvägagångssättet 

i intervjuerna. Svaren i intervjuerna är det material som ligger till grund för analysen (Kroksmark, 

2011).  I denna studie har istället den anonyma enkäten använts som datainsamlingsmetod. 

Anonymiteten förklaras av Runa Palel och Bo Davidson som att enkäten inte innehåller någon form 

av information som gör att det går att identifiera svaranden (Patel & Davidson, 2011). Detta för att 

jag som forskare ska kunna samla in ett material som syftar till att svara så ärligt som möjligt utan 

risk för att påverka svaranden. Som pedagog anser jag att det kan finnas en risk för att påverka 

samtalet vid en intervju då jag sitter inne på förkunskaper om ämnet som riskerar att påverka den 

intervjuade. Detta stämmer överens med syftet att undersöka föräldrarnas och pedagogernas 
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faktiska erfaranden av frågeställningarna. Därför har en enkät med djupgående frågor valts istället 

för intervju. Fenomenografin är alltid innehållsrelaterad, vilket betyder att det är innehållet av det 

uppfattade som står i fokus. Det är inte vilka som uppfattar något, eller hur många de är, som är det 

viktiga (Kroksmark, 2011). Detta stämmer bra överens med anonymiteten i min studie, någon 

närmare presentation av deltagarna är inte relevant. Uppfattningarna som ligger till grund för 

beskrivningskategorierna i resultatdelen, påverkas inte negativt av anonymiteten i svaren.  

 

Enkäterna och medföljande missivbrev delades efter godkännande från förskolechefen ut till 20 

föräldrar och 7 pedagoger på förskolan. 7 föräldraenkäter och 6 pedagogenkäter lämnades tillbaka i 

medföljande kuvert i en sluten postlåda på förskolan. Enkäterna kommer att hålla en låg grad av 

strukturering, det vill säga det finns inga färdiga svarsalternativ utan frågorna är öppna. Vidare 

kommer enkäten att hålla en hög grad av standardisering, då samma frågor ställs i samma ordning i 

alla enkäter (Patel & Davidson, 2011).  

 

5.4	Databearbetning	

Relationen mellan empirin i studien och teorin beskrivs av Tomas Kroksmark. 

 

 Fenomenografin är induktiv, vilket innebär att forskningen rör avgränsade enskildheter 

vars olika uttryck formas till generella slutsatser om det studerade och 

undersökta objektet. Motsatsen är deduktiv ansats, där forskaren formulerar en 

teori om fenomenet för att sedan pröva teorins giltighet i de avgränsade enskildheterna 

(Kroksmark, 2007). 

 

En risk som finns med att använda sig av ett induktivt arbetssätt är att det insamlade materialet är 

specifikt för den undersökta gruppen. Generaliserbarheten är ett begrepp som används för 

diskussionen kring huruvida de resultat man får fram av undersökningen, är generaliserbara på 

andra grupper än just den som forskaren har valt att undersöka (Patel & Davidson, 2011). I den här 

studien kan generaliserbarheten således påverkas av det induktiva arbetssättet och den 

fenomenografiska ansatsen. Dock är det möjligt att resultatet kan vara applicerbart även på andra 

förskolor där resultatet i förskoleenkäten varit lägre gällande delaktighet, likt denna, då alla 

förskolor ska följa samma styrdokument som finns kring delaktighet i förskolan, så som läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 1998/2010).  Inom fenomenografin ställs det krav på att 

beskrivningskategorierna ska kunna verifieras i den insamlade datan (Kroksmark, 2007). Detta 

redovisas i resultatdelen. Kvalitativa data är ju generaliserbara till just uppfattningar, inte antal. Du 
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bör skriva mer om kvalitativ generaliserbarhet 

 

Det första som gjordes efter att datainsamlingen var avslutad var att materialet sammanställdes. 

Svaren från föräldrar skrevs ner i ett eget dokument med alla svar på samma frågor sammanställda 

tillsammans. Direkt började variationer att visa sig och alla tankar kring detta skrevs ner. Nästa steg 

blev att utefter varje fråga sammanställa de variationer som framträder. Övergripande teman som 

blev synliga antecknades för att undersökas närmare. Efter att ha läst igenom det insamlade 

materialet många gånger, blev beskrivningskategorierna som redovisas i resultatdelen synliga. 

Dessa sammanställdes utifrån föräldrarnas svar och pedagogernas svar. Sedan sammanställdes 

variationerna mellan dessa.  

 

5.5	Olika	vetenskapsfilosofiska	traditioner		

Magdalene Thomassen beskriver hermeneutiken och positivismen som två huvudgrupper av 

strömningar inom vetenskapsfilosofin. Dessa två skiljer sig åt vad gäller metoder, hur man bildar 

teorier och hur man ser på kunskap.  

 

Positivismen grundar sig i naturvetenskapliga traditioner, där man genom att bilda teorier ska kunna 

förklara och förutspå fenomen. Datan, som ska kunna vara mätbar, hämtas in genom exempelvis 

experiment, vilka ställs mot teorierna. Teoriernas trovärdighet stärks sedan genom att de går att 

återskapa. Forskaren förhåller sig neutral till empirin, eftersom det är den insamlade datan som ska 

tala för sig (Thomassen, 2007).  

 

Inom hermeneutiken som grundar sig i den humanvetenskapliga traditionen, försöker forskaren 

istället tolka mänskliga yttringar i det sammanhang de befinner sig i. Här syftar forskaren till att 

försöka förstå fenomen, och eftersom forskaren försöker förstå så kan denna inte hålla sig objektiv 

som inom positivismen, utan ett visst mått av tolkning förekommer alltid. Datan behöver här inte 

grundas på mätbara fenomen, men måste alltid tolkas i den kontext de befinner sig i. Således blir 

förförståelsen viktig (Thomassen, 2007). Här utvecklar man kunskap genom tolkningar av 

mänskliga yttringar.  

 

5.6	Fenomenografi	

Tomas Kroksmark beskriver att man i fenomenografin inte har en tydlig teoretisk grund, men att det 

ändå går att använda den för att samla in data. Inom pedagogiken blandar man numer teorier och 

metoder på ett annat sätt än tidigare. Ett resultat av detta blir att resultaten är viktigare än teorierna 
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och metoden. Om kvaliteterna i hur man uppfattar läroplanen är olika mellan lärare och elever så 

kan det uppstå problem. Här kan fenomenografin vara till hjälp för att beskriva och lösa problemen 

(Kroksmark, 2011). Detta appliceras i den här studien på föräldrar och pedagogers förmodade, olika 

uppfattningar om föräldrars delaktighet i förskolan. Problemet som här kan uppstå om man 

uppfattar föräldrars delaktighet kan vara som beskrevs i inledningen, att föräldrarna inte känner sig 

delaktiga, och att pedagogerna upplever att föräldrarna inte är intresserade av att vara delaktiga. 

 

Inom fenomenografin så talar man om två livsvärldar. Den ena är livsvärlden som är en människas 

egna och som rymmer dennes alla möjliga uppfattningar av ett fenomen. Den andra är den som 

konstrueras tillsammans med andra, de kollektiva antalet uppfattningar som finns av ett fenomen, 

som vi har tillsammans Kroksmark, 2007). Filosofen Edmund Husserl la grunden för 

fenomenologin, som sedan utvecklades vidare åt olika håll, där fenomenografin är ett av dessa. 

Husserl använder sig av ett begrepp kallat livsvärld, för att peka på den grund som vetenskaperna 

byggs på. Han anser att livsvärlden ses ur ett subjektivt perspektiv och att vi aldrig kan kliva utanför 

oss själva, utan vi erfar alltid ur ett perspektiv (Thomassen, 2007). Medan man inom fenomenologin 

försöker att kliva utanför sin förförståelse för att syfta till att komma åt essensen av det fenomen 

som undersöks (Thomassen, 2007), så använder man fenomenografin för att undersöka de 

variationer som finns i hur människor erfar ett specifikt fenomen (Larsson, 1986). 

 

5.6.1	Studieobjekt	och	erfarande	

Magnus Johansson beskriver fenomenografin som en forskningsansats nära hermeneutiken 

(Johansson, 2009). Att fenomenografin ligger närmare hermeneutiken än positivismen blir tydligt i 

ett citat från Ference Marton som beskrivs som grundaren av denna ansats. 

 

Fenomenografi är helt enkelt ett försök att fånga kritiska skillnader i hur vi erfar världen och 

hur vi lär oss att erfara världen. Varken mer eller mindre (Marton, 1981). 

 

Här ser vi att det är erfaranden eller uppfattningar man vill synliggöra, inte mätbara fenomen. 

Fenomenografin syftar till att beskriva, analysera och förstå upplevelser (Marton, 1981). Människor 

kan erfara ett specifikt fenomen på ett varierat antal sätt. Grunden i forskningen är sätt att erfara 

fenomen, och inom fenomenografin ämnar man synliggöra dessa fenomen utifrån hur människor 

betraktar dem. Studieobjektet är den variation som finns i hur människor uppfattar ett fenomen. 

Fenomenografin förklaras, detta till trots, inte vara varken en teori eller metod. Istället förklaras 
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fenomenografin som en forskningsansats för att synliggöra och hantera forskningsfrågor (Marton & 

Booth, 2000).  

 

En utgångspunkt för fenomenografin är att vi uppfattar fenomen på olika sätt. Exempelvis kan vi 

läsa samma text, men tolka den på olika sätt. Det är skillnaderna i dessa tolkningar som 

fenomenografin, studerar och kategoriserar (Kroksmark, 2011).  

 

Inom fenomenografin är det som tidigare beskrivet, människors erfarande av fenomen och 

variationerna i uppfattning av dessa, som studeras. Att erfara någonting beskrivs av Marton och 

Booth som att skilja ut något och sedan relatera det i ett sammanhang. Detta är en intern relation 

mellan människa och fenomen, mellan den som erfar och fenomenet. Att beskriva erfaranden är att 

beskriva hur människor erfar fenomen, och människor är bärare av dessa skilda sätt som fenomenen 

erfars på (Marton & Booth, 2000). 

 

5.6.2	Första	och	andra	ordningens	perspektiv	

Två centrala begrepp inom fenomenografin är första och andra ordningens perspektiv. Med första 

ordningens perspektiv försöker man beskriva olika fenomen, olika delar av världen, hur någonting 

är. Med andra ordningens perspektiv försöker man beskriva människors uppfattningar av olika 

fenomen, hur något upplevs vara. Man vill beskriva de olika sätt som människor erfar olika 

fenomen, olika delar av världen (Marton, 1981). Första ordningens perspektiv kan studeras utifrån, 

man observerar fakta som går att generalisera. Fenomenografin syftar inte till att skapa någon 

sanning om hur något är, utan använder istället andra ordningens perspektiv för att beskriva hur 

människor uppfattar olika fenomen (Larsson, 1986). 

 

5.6.3	Den	fenomenografiska	analysen	

Analysen tar i fenomenografin utgångspunkt i de likheter och skillnader som går att finna i 

intervjusvaren. Resultatet är de beskrivningskategorier man bildar utifrån de variationer som träder 

fram (Kroksmark, 2011). Beskrivningskategorierna som består av olika sätt att uppfatta ett 

fenomen, kan hjälpa människor att förstå varför man handlar på vissa sätt. Dessa kategorier är 

stabila oavsett om de träder fram i varierade situationer, och därför går de också att generalisera. 

Tillsammans utgör beskrivningskategorierna ett kollektivt intellekt, ett slags samlad kunskap om 

uppfattningar av ett fenomen (Marton, 1981). De olika sätt som finns att erfara ett fenomen går att 

relatera till varandra. Tillsammans bildar variationerna vad som inom fenomenografin kallas för 

utfallsrummet (Marton & Booth, 2000). Den fenomenografiska analysen är en mödosam process 
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som kräver att man läser och bearbetar materialet flera gånger. Man ska granska de 

beskrivningskategorier som skapats, för att eventuellt hitta nya, stryka några eller bearbeta dem 

igen. Man fördjupar sig i materialet och söker likheter och skillnader med hjälp av upprepad 

reflektion (Larsson, 1986).  

 

5.6.4	Överväganden	gällande	forskningsansats	

Med bakgrund mot syftet att undersöka föräldrar och pedagogers upplevelser av föräldrars 

delaktighet i förskolan kommer jag här att motivera metodvalet i uppsatsen. Inom fenomenografin 

som är en kvalitativ analys, kommer forskaren in med förförståelse, och försöker se på materialet 

med alla olika perspektiv som forskaren har tillgång till. Det gör att det är viktigt att vara förtrogen 

med fenomenet som undersöks. Dock behöver man också kunna blicka utåt för att se på datan med 

nya perspektiv (Larsson, 1986). En viktig del av fenomenografin är att försöka kliva ur sin egen 

livsvärld och försöka sätta sig in i livsvärlden hos den som undersöks (Marton & Booth, 2000). 

Marton talar om urskiljning och uppfattning för att beskriva hur vi mot bakgrund av våra samlade 

erfarenheter, tolkar samma fenomen på kvalitativt olika sätt (Kroksmark, 2011). Jag vill mot det 

betona att det som yrkesverksam pedagog, är svårt att kliva utanför detta, även om jag försöker byta 

perspektiv. Magnus Johansson skriver om hur forskarens position påverkar analysen inom 

fenomenografin. Han påpekar att resultaten av analysen påverkas av forskaren och vad denne har 

för bakgrund och förförståelse, och att detta kan vara både positivt och negativt (Johannson, 2009). 

Syftet med fenomenografin är att ta människors uppfattningar om ett fenomen, som man får fram 

genom intervjuer, och urskilja och samla dem i kategorier utifrån vad som är gemensamt eller 

skiljer sig i uppfattningen om fenomenet. Forskarens uppgift är att urskilja, tolka och organisera 

utsagorna i dessa kategorier, för att hitta de olika sätt som fenomenet uppfattas på. Arbetssättet 

beskrivs genom att man plockar ut delar av materialet som belyser fenomenet, söker samband och 

utifrån det skapar beskrivningskategorierna. Det som kan bli ett problem med detta är frågan om när 

forskaren kan veta att hen är klar med kategorierna. Eftersom resultaten i en fenomenografisk 

undersökning är ett resultat av tolkningar från forskaren, så blir det också givet att resultatet skulle 

kunna bli annorlunda om någon annan tolkade samma material. Resultatet av analysen ska leda till 

att man får ny kunskap om uppfattningar av fenomenet, därför behöver man också kunna ifrågasätta 

de sätt som redan är givna att förstå fenomenet på. Eftersom forskarens förståelse, intentioner och 

värderingar kan påverka utfallet av beskrivningskategorier så är det viktigt att forskaren är 

medveten om detta och redogör för det. Den fenomenografiska analysen stärks av att resultatet i 

form av beskrivningskategrier, ofta har visat sig vara stabila. Det vill säga, olika forskare kommer 

oftast fram till liknande resultat i form av kategorier. Forskaren bör vara medveten om sin egen 
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förförståelse och hur den kan påverka de tolkningar man gör. Forskaren bör reflektera över detta. 

Vidare bör forskaren ha ett öppet förhållningssätt gällande vad resultaten kan visa, och att 

forskningen bör vara en lärprocess, samtidigt som det behöver knyta an till sammanhanget som 

forskningsfenomenet befinner sig i. Resultatet av forskningen bör gå att känna igen, samtidigt som 

det skapar ny kunskap. Detta resultat kan öppna upp möjligheten för förändring (Johansson, 2009). 

Här bör jag ta med ett avsnitt om hur jag reflekterat över detta?? Ja! 

 

5.7	Etiska	överväganden	

5.7.1	Forskningsetiska	principer	

Inför forskning behöver forskaren göra etiska överväganden. Vetenskapsrådet har satt upp råd 

gällande forskningsetiska principer, som syftar till ge stöd i form av normer mellan forskaren och 

den som utlämnar uppgifter till forskaren. Som utgångspunkt för de etiska övervägandena i denna 

undersökning används dessa, vilka nu kommer att förklaras i förhållande till undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

• Informationskravet 

Detta krav innebär att forskaren ska förmedla syftet med undersökningen till de som är 

berörda av den. De ska också ta del av information om att det är frivilligt att delta och att de 

kan avbryta medverkan i undersökningen, när de vill, samt att det insamlade materialet 

enbart kommer att användas för forskningen syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Information om 

detta kommer att gå ut i samband med det missivbrev som skickas ut tillsammans med 

enkäten. 

• Samtyckeskravet 

Detta krav innebär att den som deltar själv har rätt att bestämma huruvida den vill delta. Det 

bör heller inte finnas några beroendeförhållanden mellan den som delat i undersökningen 

och forskaren. Kan detta inte undvikas, bör forskaren utforma undersökning på ett sådant 

sätt att identifikation inte möjliggörs (Vetenskapsrådet, 2002). Detta undviks i den här 

undersökningen genom att enkäterna är anonyma och lämnas i en speciell inlämningslåda.  

• Konfidentialitetskravet 

Detta krav innebär att undersökningsdeltagarna ska ges konfidentialitet, och att känsliga 

uppgifter bör täckas av tystnadsplikt. Uppgifter om personer som kan identifieras ska lagras 

så att de inte kan identifieras av andra än forskaren/forskarna (Vetenskapsrådet, 2002). 

Detta krav uppfylls i denna undersökning i och med att enkäten är anonym, vilket innebär 

att individer inte kommer att kunna identifieras. Namnet på den aktuella förskolan kommer 
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att fingeras och ämnet anses inte vara av så känslig karaktär att en undersökning inte kan 

genomföras. 

• Nyttjandekravet 

Detta krav innebär att personuppgifter insamlade av forskaren inte får användas till annat än 

den tilltänkta studien (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav tillgodoses genom att ingen 

insamling av personuppgifter kommer att ske.   

 

Information om att studien följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer, gick ut i missivbrevet 

(bilaga 1). Förskolechefen tog innan utskick, del av missivbrev samt enkätfrågor till föräldrar och 

pedagoger, och gav sitt samtycke till att skicka ut dessa.  

6.	Resultat	och	analys	

Syftet är att synliggöra hur föräldrar och pedagoger på en förskola upplever föräldrars delaktighet i 

verksamheten. Vidare syftar uppsatsen till att finna variationer i hur föräldrar och pedagoger erfar 

delaktighet i förskolan, och därmed finna de variationer som finns i svaren. Frågeställningarna är 

som tidigare angivet:  

• Hur upplever föräldrar, föräldrars delaktighet i förskolan? 

• Hur upplever pedagoger, föräldrars delaktighet i förskolan? 

• Vad finns det för variationer mellan dessa två gruppers synsätt på föräldrars delaktighet i 

förskolan? 

Här kommer resultatet av enkäterna, sammanställt med en fenomenografisk forskningsansats i 

beskrivningskategorier att presenteras. Efter varje avsnitt görs en sammanfattning. 

 

6.1	Föräldrars	upplevelser	av	delaktighet	

De beskrivningskategorier som tolkats fram ur det insamlade materialet från föräldrarna har bildat 

rubrikerna: brist på delaktighet, inflytande, mitt barn, den personliga relationen, den dagliga 

kontakten och ansvarsfördelning. Majoriteten av de tillfrågade känner sig delaktiga i förskolan och 

uttrycker detta på olika vis. 

 

Tycker att jag är fullt delaktig.  
 

Jag känner mig delaktig men inte i det praktiska som sker med förskolan mer delaktig i 
pedagogerna. 

 
Jag känner mig ganska delaktig i form av information om vad som händer på dagarna 
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Ja det tycker jag. Upplever att information både delges och finns tillgänglig. 
 

Jag känner mig mycket delaktig, mycket tack vare att det är ett föräldrakooperativ med god 
insyn. 

 
Jag får tillräcklig information. 

 

Detta visar på att föräldrarna till största del upplever sig vara delaktiga i förskolan. Flera av de 

svarande anger att de får information, som ett sätt att vara delaktig.‹ Kan utveckla tolkningen 

 

6.1.1	Brist	på	delaktighet	

Alla föräldrar upplever sig dock inte vara delaktiga i förskolan 

 

Nja. Jag upplever ofta att frågor, förslag och åsikter tolkas som kritik och drar mig därför. 
  
 Inte så mycket. Det är på eget initiativ. 
 

Mest att ha en bättre dialog utan att känna att man upplevs som kritisk. 
 

Här visar flera av svaren på att föräldrarna inte alltid upplever sig vara delaktiga i förskolan. De ger 

kommentarer som att de är delaktiga på eget initiativ och att deras åsikter inte alltid tas emot på ett 

sätt som gör att de känner sig delaktiga.  

 

6.1.2	Inflytande	

Föräldrarna ger uttryck för vad de vill vara delaktiga genom att ha inflytande i förskolan. 

 

En möjlighet att kunna påverka. 
 

Att ha ett inflytande. 
 

Att få vara med att forma barnens vardag. 
 

Delaktighet i ett kooperativ innebär också för mig att delaktighet kopplas till möjlighet att 
påverka tex miljö, mat etc. 

 

Dessa svar visar på att delaktighet kopplas ihop med möjligheten att påverka hur barnen har det på 

förskolan, och att ha ett inflytande över detta. 
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6.1.3	Mitt	barn	

Föräldrarna visar att det de vill ha ut av att vara delaktiga i förskolan är starkt fokuserat till deras 

eget barn.  

 

Delaktighet för mig innebär att jag känner till vad mitt barn gör och inte gör på dagarna. 
 

Återkoppling på barnets utveckling och dagliga ”tillstånd”. 
 

Jag pratar med barnen om vad som hänt på dagen och brukar ta upp vad som står i 
veckobreven. 

 
Det viktigaste för mig är att veta att mitt barn har haft det bra under dagen. 

 
Så man känner att pedagogerna vet vad ens barn gör och gillar. 

 

Här ser vi att föräldrarnas fokus är det egna barnet. På frågan om vad föräldrarna vill vara delaktiga 

i på förskolan, kopplar majoriteten av föräldrarna även detta till deras eget barn. 

 

Vardagen. 
 

Barnets utveckling och välmående. 
 

Barnens dagar, pedagogiskt upplägg, mat, utevistelse. 
 

Det som föräldrarna visar intresse för att vara delaktiga i är hur deras eget barn haft det under 

dagen, hur barnet mår, vad barnet gör och hur det utvecklas.  

 

6.1.4	Den	personliga	relationen	

Det som framkommer tydligt när man kategoriserar resultaten är att föräldrarna betonar vikten av 

den personliga kontakten med pedagogerna.  

 

Det viktigaste för mig är att veta att mitt barn har haft det bra under dagen. 
Kommunikationen om det via pedagogerna ger den delaktighet som är viktigast för mig. 

 
Det personliga mötet. 
 
Den personliga kontakten med pedagogerna är viktig. 

 

Här synliggörs vikten av den personliga relationen mellan pedagoger och föräldrar som ett sätt av 

uppleva sig vara delaktig i förskolan. Kommunikationen, kontakten och mötet betonas som viktigt.  
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6.1.5	Den	dagliga	kontakten	

Föräldrarna uttrycker i stort samma sak gällande det forum som är viktigast för dem för att de ska 

känna sig delaktiga i förskolan. 

 
Vardagsinformation även om jag förstår att det är svårt vid hämtning/lämning. 

 
Personalens dialog vid hämtning/lämning. 

 
Annars prata lite om dagen, vid hämtning och lämning, så man känner att pedagogerna vet 
vad ens barn gör och gillar. 

 
Jättebra med en kort kommentar när man hämtar om hur dagen har varit/om det skett något 
speciellt. 

 
Bli ännu bättre på att möta upp vid hämtning/lämning. 

 

Föräldrarna betonar starkt det dagliga mötet vid hämtning och lämning som viktigt för känslan av 

delaktighet. Det mötet förväntar de sig, ska ge dem information från pedagogerna om barnet. 

 

6.1.6	Ansvarsfördelning		

Majoriteten av föräldrarna tycker att ansvaret för föräldrars delaktighet ligger utan för dem själva 

hos förskolan. 

 

 Pedagogerna. 
 

Pedagogerna/lärarna antar jag.  
 

Förskolechefen, alla pedagoger, styrelsen. 
 

Ledningen (styrelse + förskolechef). 
 

Här ser man att flera av föräldrarna lägger ansvaret för deras delaktighet utanför dem själva och på 

främst pedagogerna, men även på förskolechefen och styrelsen. 

 

6.1.7	Analys	av	föräldrars	erfaranden	av	delaktighet	i	förskolan	

Sammanfattningsvis är de variationer i svar som tydligast träder fram när föräldrarna berättar om 

sina erfaranden av delaktighet i förskolan, den personliga och dagliga kontakten, fokus på mitt barn, 

att de vill ha inflytande men att de inte alltid känner sig delaktiga eller uppmuntrade till att framföra 

åsikter till pedagogerna. De anser att pedagogerna främst ansvarar för att föräldrarna ska känna sig 

delaktiga.  
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Att föräldrarna upplever att de inte välkomnas att framföra åsikter, frågor eller förslag framkommer 

i resultatet. Detta kan bero på att föräldrarna upplever de maktrelationer som finns i samtalet och 

mötet mellan förälder och pedagog. Föräldern upplever det osynliga maktutövande som pedagogen 

överför med hjälp av institutionens mål och den diskurs som råder inom denna. Detta begränsar då 

vad föräldern upplever är accepterat att ta upp med pedagogen (Markström, 2005). Resultatet blir 

att föräldern drar sig för att framföra sina åsikter, och upplever sig därför inte heller vara delaktig. 

 

Resultaten visar att föräldrarna efterfrågar den personliga relationen i mötet med pedagogerna. Ser 

man förskolan som en hybridartad institutionell verksamhet så finns det hinder för att nå den 

personliga relationen. Denna teori beskriver förhållandet mellan hemmet och förskolan som 

personlig samtidigt som den är opersonlig och förhållandet mellan dessa präglas av både 

gränssättningar och gränsöverskridningar. Eftersom det är pedagogen som är den styrande parten i 

mötet så ökar graden av professionalisering i samtalet (Markström, 2005). Den personliga 

relationen får då stå tillbaka för den dominerande professionella relationen. Kanske kan utveckla 

analysen något? Dock bra att du förhåller dig objektiv och beskrivande av data. Kanske ska 

du ”identifiera” citaten, ex F1, F2, F3 etc, Detta för att ge mer perspektiv på citaten mellan 

olika teman. Se över vissa kvantifierande uttryck som majoriteten, flera etc, ska nog inte 

kvantifiera ( i antal etc) 

 

 

6.2	Pedagogernas	upplevelser	av	föräldrars	delaktighet	

De beskrivningskategorier som tolkats fram ur det insamlade materialet från pedagogerna har bildat 

rubrikerna: fokus på gruppen, den pedagogiska dokumentationen, den professionella relationen, 

förälderns som aktiv aktör i förskolan och problem med föräldrars delaktighet. 

 

6.2.1	Fokus	på	gruppen	

Föräldrarnas svar visade på att de främst är intresserade av att veta vad deras eget barn gör på 

dagarna. Pedagogerna lyfter utöver individen, även gruppen som fokus när det gäller föräldrars 

delaktighet och vad föräldrarna bör vara delaktiga i.  

 

Att föräldern får en bra introduktion av hur förskolan arbetar. Att det finns en tydlighet vad 
gäller förskolans pedagogik. 

 
Ser till att de får ta del av vårt arbete genom bilder, dokumentation, 
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Vi presenterar vår pedagogik på föräldramöten på konkreta och teoretiska sätt. 

 
 Pedagogisk dokumentation som synliggör verksamheten 
  

Veckobreven verkar populära, även om inte alla läser 
 

Att presentera/synliggöra den pedagogiska verksamheten, och välkomna föräldrars idéer till 
utveckling av teman/ pedagogisk verksamhet, pedagogisk dokumentation. Föräldraråd, 
delaktighet i utvärdering av teman.  

 
De ska sätta sig in i pedagogiken. Det ger förståelse för hur vi arbetar och varför. 

 
Reellt inflytande över förskolans verksamhet vad gäller arbetssätt och verksamhetens 
innehåll. 

 
Förskolans verksamhet. 

 
Bidra med kunskap för att ”förgylla” verksamheten för alla barn, ex genom att komma till 
förskolan och hjälpa till eller visa något som alla kan ha glädje av. 

 

Här ser vi hur pedagogerna lyfter fram arbetssätt, pedagogik, verksamheten, pedagogisk 

dokumentation, teori, utvärderingar. Generellt så lyfter pedagogerna fram fler övergripande vägar 

till delaktighet än de som föräldrarna ger. De anser således att föräldrarna ska vara delaktiga i inte 

bara sådant som gäller det egna barnets välmående och utveckling. 

 

6.2.2	Den	pedagogiska	dokumentationen	

Medan föräldrarna lyfter fram det dagliga mötet som det viktigast forumet för delaktighet, lyfter 

pedagogerna främst fram den pedagogiska dokumentationen. 

 

Ser till att de får ta del av vårt arbete genom bilder, dokumentation, veckobrev, samtal, 
möten. 

 
Vi ger föräldrarna möjlighet att ta del av vår pedagogiska dokumentation.  

 
Veckobrev, dagliga samtal, pedagogisk dokumentation som synliggör verksamheten. 

 
Ta del av pedagogisk dokumentation. 
 
Att presentera/synliggöra den pedagogiska verksamheten. 
 
Att föräldern ska ta del av daglig pedagogisk dokumentation. 
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Här ser vi att pedagogerna förväntar sig att föräldrarna ska ta del av den pedagogiska 

dokumentationen, och att arbetet med den är en väg till att föräldrar ska känna sig delaktiga i 

verksamheten. Detta är en kontrast till föräldrarnas fokus på det egna barnet. 

 

6.2.3	Den	professionella	relationen	

Föräldrar betonar den personliga relationen som viktig för att känna sig delaktig. Pedagogerna lyfter 

fram den professionella rollen.  

 

Det är viktigt att pedagogerna är inlyssnande och tar hänsyn till föräldrars synpunkter, men 

pedagoger kan samtidigt hävda förskolans målsättning och den egna lärarprofessionen.  

 

Det visar sig också i vad pedagogerna anser att föräldrarna inte bör vara delaktiga i. 

 

Detaljplanering av den pedagogiska verksamheten. 
 

Den pedagogiska biten. 
 

I arbetet med förskolans läroplan. 
 
Detta visar att pedagogerna vill dra en gräns mellan föräldrar och vad de anser tillhör deras 

profession, det vill säga det pedagogiska arbetet och arbetet utifrån målen för förskolan. 

Förhållandet mellan pedagog och förälder ska främst vara professionellt, och föräldrarna ska inte 

blanda sig för mycket in i pedagogiken, även om de förväntas ta del av den. 

 

6.2.4	Föräldern	som	aktiv	aktör	i	förskolan	

Samtidigt som föräldern inte ska blanda sig i den pedagogiska verksamheten för mycket, så 

förväntas de vara aktiva aktörer i verksamheten. Pedagogerna lyfter fram många områden som 

föräldrarna förväntas vara delaktiga i, i förskolan.  

 

Det är mycket positivt om de kan bidra med sådant som gör verksamheten bättre.  
 
 Att det finns ett samarbete och engagemang. 
 

Vi behöver varandras kunskap, kompetens, ett samansvar i verksamheten. 
 
 Ger reflektion på verksamheten. 
 

Föräldrars delaktighet bidrar till förskolans utveckling. Att föräldrars synpunkter är viktiga. 
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De ser med andra ögon och kan bidra till att höja kvaliteten på verksamheten genom sitt 
inflytande. 

 
 Föräldrars delaktighet leder till utvecklingen av förskolan 
 
 Välkomna föräldrars idéer till utveckling av teman/ pedagogisk verksamhet. 
 
 Välkomnar föräldrars åsikter, delaktighet i utvärdering av teman 
 

De ska vara delaktiga i sina egna barns välbefinnande och utveckling samt gärna bidra med 
kunskap för att ”förgylla” verksamheten för alla barn, ex genom att komma till förskolan 
och hjälpa till eller visa något som alla kan ha glädje av. 

 
 De ska sätta sig in i pedagogiken 
 

Reellt inflytande över förskolans verksamhet vad gäller arbetssätt och verksamhetens 
innehåll. 

 

De betonar alltså hur föräldrarna kan bidra till många olika delar av verksamheten, och att de 

dessutom bör vara delaktiga inom många olika områden i förskolan så som pedagogiken, teman, 

utvärdering, vara engagerade och ge reflektion på verksamheten, förbättra verksamheten, bidra till 

utveckling av verksamheten, förskolans arbetssätt och innehåll. Detta förutom att vara engagerade i 

det egna barnets välbefinnande och utveckling.  

 

6.2.5	Problem	med	föräldrars	delaktighet	

Samtidigt som pedagogerna anser att föräldrarna ska vara delaktiga inom många olika områden i 

förskolan, anser de att det kan uppstå problem med föräldrarnas delaktighet i förskolan. 

   

Det kan uppstå problem om föräldrar vill styra och bestämma för mycket när det gäller när 
vad och hur vi planerar och utför den pedagogiska verksamheten. Det är många föräldrar 
med många egna tankar och önskemål. 

 
Om de vill blanda sig i för mycket i den pedagogiska delen. Klassrumsarbetet ska vi stå för. 
Det kan leda till irritation och missförstånd. 

 
Det kommer inte så mycket reflektion eller respons på dokumentationen. 

 

Här ser man återigen hur föräldrarna förväntas vara delaktiga genom att komma med respons på 

dokumentation, men de bör samtidigt hålla ett visst avstånd genom att inte vara delaktiga i fel saker, 

som exempelvis den pedagogiska verksamheten. Se kommentar tidigare, ex Fö 1 Fö 2 etc. 
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6.2.6	Analys	av	pedagogers	erfaranden	av	föräldrars	delaktighet	

Sammanfattningsvis lägger pedagogerna fokus på hela verksamheten, och betonar den pedagogiska 

dokumentationen som en väg till föräldrars delaktighet. De betonar den professionella relationen 

med föräldrarna och upplever vissa problem med föräldrars delaktighet och anser inte att 

föräldrarna ska vara delaktiga inom alla områden. Därmed har de dragit en gräns mellan förälder 

och pedagog, mellan hem och förskola, mellan det professionella och det personliga. Samtidigt har 

de höga krav på vad föräldrarna bör vara delaktiga i inom förskolan, och det sträcker sig vidare 

förbi det egna barnet. 

 

Om man tittar på pedagogernas syn på förhållandet mellan hemmet och förskolan utifrån Lars 

Erikssons 4 principer, så ser man att det är 2 som träder fram som starkast betonade (Eriksson, 

2004). Brukarinflytandeprincipen som är en av de tre principer som ser föräldrarna som viktiga 

aktörer i förskolan, och som anser att föräldrarna ska vara delaktiga i förskolans organisation, 

betonas i och med att pedagogerna anser att föräldrarna bör vara delaktiga inom många olika 

områden, så som verksamhetens innehåll och utvärderingen av den. Samtidigt drar föräldrarna en 

gräns mellan förskolans ansvar och föräldrarnas ansvar, i och med att resultatet visar på att flera av 

de svarande inte anser att föräldrarna bör vara delaktiga i den pedagogiska planeringen. Detta ryms 

inom isärhållandets princip som menar att det ska finnas just en gräns mellan förskolan och 

hemmet, samt mellan pedagogen och föräldern (Eriksson, 2004). 

 

Pedagogerna betonar i resultaten vikten av den pedagogiska dokumentationen och professionalitet i 

mötet med föräldrarna. Den pedagogiska dokumentationen är en del i måluppfyllelsen och målen 

med verksamheten lyfts flera gånger fram som en viktig del av verksamheten. Detta ger 

pedagogerna en form av makt eftersom de är en del av institutionen, som försöker styra föräldrarna 

som en del i mot ökad måluppfyllelse. I fältet mellan förskolan och hemmet finns en mjuk styrning 

även kallad soft governance som syftar till just detta. Pedagogerna i rollen som representanter för 

institutionen, använder denna mjuka makt för att involvera föräldrarna exempelvis i förskolans 

bedömningspraktik (Markström, 2005). 

 

6.3	Variationer	mellan	gruppernas	sätt	att	uppleva	föräldrars	delaktighet		

Här kommer de varierande synsätten mellan pedagogernas och föräldrarnas erfaranden av 

delaktighet att presenteras och kopplas till teorin som presenteras i uppsatsen. Lite missvisande då 

hela resultatet ska kopplas till teori. Här kan det tolkas som du använder teori bara i denna 

fråga 
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6.3.1	Mitt	barn	kontra	gruppen		

Resultatet av undersökningen har visat på att fokus för föräldrars upplevelse av att vara delaktig, 

ligger på det egna barnet. Pedagogerna betonar istället i större utsträckning hela barngruppen.  

 

Familjen kan beskrivas som ett mikrosystem som barnet befinner sig i, och förskolan är ett annat av 

barnens mikrosystem. I förskolan möts dessa två mikrosystem i det så kallade mesosystemet. Det 

kan uppstå problem i detta möte om de båda mikrosystemen har skilda värderingar (Ylvén & 

Wilder, 2014). Det man kan på resultatet utifrån detta är att de två mikrosystemen här visar på olika 

värderingar. Föräldrarna värderar det egna barnets välbefinnande, aktiviteter och utveckling högst. 

Pedagogerna värderar istället gruppen högst, och detta leder till problem i kommunikationen mellan 

grupperna, vilket visar sig i att föräldrarna inte alltid känner sig delaktiga och att de efterfrågar mer 

information kring det egna barnet, medan pedagogerna å andra sidan upplever att föräldrarna inte 

alltid är intresserade av dokumentationen som delas ut.  

 

6.3.2	Personlig	kontra	professionell	relation	

Föräldrarna betonar i resultatdelen den personliga kontakten med pedagogen som viktigt för 

känslan av att vara delaktig. Pedagogerna visar på det avstånd som bör hållas till föräldrarna. 

Föräldrarna förväntas vara delaktig inom många olika områden men det ska vara ”rätt områden”. 

De drar exempelvis en gräns vid att föräldrarna inte bör blanda sig i den pedagogiska verksamheten. 

 

Vardagssamtalet kännetecknas av att det är fritt, informellt, jämlikt och symmetriskt. Det 

institutionella samtalet kännetecknas istället av rollfördelning, fasta ramar som styr samtalet och 

asymmetri (Sundberg, 2004). Det senare använder vi oftast i vår yrkesroll och sker mellan lekmän 

och professionella. För att kunna hålla sig till ramarna för verksamheten och samtidigt upprätthålla 

en bra relation, är samtalet mellan det personliga och det professionella (Adelswärd, 1995). 

Eftersom pedagogerna är i sin yrkesroll och föräldrarna inte är det så uppstår det asymmetri. 

Pedagogerna strävar efter att vara professionella i sin yrkesroll och föräldrarna söker en personlig 

relation, vilket också visar sig i utsagorna. Föräldrarna söker utifrån detta det vardagliga samtalet 

medan pedagogerna använder sig av det institutionella samtalet. 
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6.3.3	Daglig	kontakt	eller	pedagogisk	dokumentation	

Resultatet visar på att föräldrarna anser att det dagliga mötet vid hämtning och lämning är viktigt 

för känslan av delaktighet. Pedagogerna betonar istället att föräldrarna ska ta del av en mängd 

information och sammankomster på förskolan. Främst lyfts den pedagogiska dokumentationen fram 

som en väg till delaktighet och insyn för föräldrarna. 

 

Hallen och de möten som sker där mellan pedagoger och föräldrar kan beskrivas som intermediate 

domain, det vill säga en plats mellan offentligt och privat. Hallen är då en viktig plats för 

kommunikation och interaktion mellan dessa grupper. Relationen får då en kompletterande roll 

eftersom de båda grupperna har information om barnet som den andre saknar (Markström, 2007). 

Detta möte ser även föräldrarna i undersökningen som det viktigaste mötet inom förskolan eftersom 

de betonar hämtningen och lämningen som viktiga vägar till upplevd delaktighet. Dock uttrycker 

inte pedagogerna samma sak i undersökningen, utan de betonar andra områden som viktiga för 

kommunikationen och interaktionen, så som föräldramöten och pedagogisk dokumentation 

exempelvis. Den kompletterande rollen relationen har i fråga om utbytet av information får då 

mindre utrymme, och man kan anta att viss information därför går miste om att överföras mellan 

förskolan och hemmet. Detta kan vara en bidragande faktor till att föräldrarna eftersöker mer daglig 

kontakt med pedagogerna, och till att alla föräldrar inte upplever sig vara delaktiga.  

 

6.3.4	En	barriär	mellan	förälder	och	pedagog		

Föräldrarna lyfter i resultatdelen fram att de vill vara delaktiga och kunna vara med och påverka 

verksamheten. Dock upplever inte alla att så är fallet. Pedagogernas svar visar att de också anser att 

föräldrarna bör vara aktiva aktörer i förskolan, men visar samtidigt på att det finns problem med 

detta. 

 

Barriärmodellen beskriver att det kan finnas hinder i kommunikationen mellan människor, beroende 

på olika språkbruk eller attityder exempelvis. Vi kan inte bara överföra information till den andre 

utan det finns alltid ett mått av tolkning med. Det är vår kultur som ger oss ramarna för hur vi gör 

denna tolkning (Nilsson & Waldemarson, 2016). Detta kan kopplas samman med att förskolan ger 

pedagogen vissa ramar att förhålla sig till som gör att de tolkar kommunikationen på att annat sätt 

än vad föräldern gör. Pedagogerna kan antas använda ett visst språk som är kopplat till förskolans 

diskurs. Detta språk delas inte nödvändigtvis av föräldrarna. Grupperna kan också ha skilda 

attityder gällande vad förskolan eller hemmet representerar. En barriär uppstår i kommunikationen 

grupperna emellan, och det kan därmed betyda att vi tolkar varandras intentioner med samtalet på 
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ett missvisande sätt. Detta kan leda till att föräldrarna inte känner sig delaktiga, även fast de vill 

vara delaktiga. Det är också troligt att de tolkar kommunikationen från pedagogerna dubbeltydigt 

eftersom pedagogernas resultat visar att de vill att föräldrarna ska vara delaktiga, men samtidigt 

anser att det finns problem med detta. Den attityden kan bli en barriär i kommunikationen. Hur? 

Bra, men kolla att du sammantaget i analysen koppla till all teori som du tar upp i Teoridelen. 

Kolla även om du ska ge mer argument för att visst påstående (utan att värdera) 

 

7.	Diskussion	och	slutsatser	
Förslag på kategori, metoddiskussion, resultatdiskussion,  

 

7.1	Utifrån	styrdokumenten	kan	jag	se	på	mitt	resultat	

. I så fall till förskoleundersökningen som visar förståelse av styrdokument i olika grupper. 

 

7.2	Utifrån	tidigare	forskning	kan	jag	se	på	mitt	resultat	

7.3	Förslag	på	vidare	forskning	

Den här studien är gjord på en förskola i ett resursstarkt område. Att se på föräldrars uppfattningar 

om delaktighet i ett mindre resursstarkt område, ett interkulturellt perspektiv som Laid Bouakaz 

(2009) tar upp i Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor, kan vara intressant för att belysa hur 

socioekonomiska skillnader kan påverka eller inte påverka resultaten. Anna Sandell och Lotta 

Nyrén skriver om detta. 

Köns- klass- och etnicitetsfaktorer är avgörande för hur samverkan och 

överskridanden mellan institutionen och familjen tar sig uttryck och i  

vilken omfattning det sker. Föräldrarna från medelklass eller med högre 

utbildningsbakgrund visar både mer intresse för, och tar i högre grad del  

av, de inflytandemöjligheter som ges (Sandell & Nyrén; 2013). Är detta rätt 

referens? Det är andra redaktörer från antologin, men dessa har skrivit detta? 

 

Eftersom detta perspektiv inte finns med i denna studie, samt att jag inte funnit många uppsatser 

som belyser föräldrars delaktighet i förskolan ur ett interkulturellt perspektiv, är det något som kan 

studeras vidare. 
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9.	Bilagor	

Bilaga 1 Föräldraenkät 

Bilaga 2 Pedagogenkät 

Bilaga 3 Missivbrev 
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9.1	Föräldraenkät	

Föräldraenkät 
 

• Känner du till vad som står i läroplanen för förskolan, om föräldrars 
delaktighet och inflytande? Beskriv gärna! 
 
 
 
 
 

• Vad innebär föräldrars delaktighet i förskolan för dig? 
 
 
 
 
 
• Känner du dig delaktig i förskolan? På vilket sätt känner dig du 

delaktig, eller vad saknas för att du ska känna dig delaktig?  
 
 
 
 
 
• Vad vill du känna dig delaktig i? 

 
 
 
 
 
• Vilka ytterligare sätt skulle du vilja känna dig delaktig på? 

 
 
 
 
 
• Vilka samverkansformer, information eller annat, får dig att känna 

dig delaktig i förskolan? Varför? 
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• Vad gör pedagogerna som får dig att känna dig delaktig i förskolans 

verksamhet? Vad skulle pedagogerna kunna göra ytterligare för att 
du ska känna dig mer delaktig? 

 
 
 
 
 
 
• Vem eller vilka anser du, har ansvar för att du som förälder ska 

känna dig delaktig i förskolan?  
 
 
 
 
 
 
• Övriga tankar kring föräldrars delaktighet i förskolan? 

 
 
 
 
 
 

Svara gärna så utförligt som möjligt! 
Stort tack för din medverkan! 
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9.2	Pedagogenkät	
Enkät pedagoger 

 
• Vad innebär föräldrars delaktighet i förskolan för dig? 

 
 
 
 
 

• Anser du att föräldrarna är delaktiga i förskolan? På vilket sätt? 
 
 
 
 
 
 
• Hur ser du på vikten av föräldrars delaktighet i förskolan? Motivera! 

 
 
 
 
 
 
• Hur arbetar du och förskolan för att föräldrarna ska känna sig 

delaktiga i förskolan? 
 
 
 
 
 
 
• Vilka samverkansformer, information eller annat, tror du får 

föräldrarna att känna sig delaktiga? 
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• Vad tycker du att föräldrarna ska vara delaktiga i? Motivera! 

 
 
 
 
 
 
• Finns det områden som du anser att föräldrarna inte ska vara 

delaktiga i? 
 
 
 
 
 

 
• Finns det några problem med föräldrars delaktighet i förskolan? Ge 

gärna exempel! 
 
 
 
 
 
 
• Vems ansvar anser du att föräldrars delaktighet är? 

 
 
 
 
 
 
• Övriga tankar kring föräldrars delaktighet? 

 
 
 
 
 
 

Svara gärna så utförligt som möjligt! 
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Stort tack för din medverkan!  
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9.3	Missivbrev	

 

 
 

 
Föräldrars delaktighet i förskolan 

******* 2016-10-03  
 
Hej! 
Jag studerar till förskollärare på Södertörns Högskola och ska som en del i 
min examen under höstterminen 2016, skriva ett examensarbete på 15 hp. 
Jag som pedagog strävar mot att föräldrarna känner sig delaktiga i 
förskolan, och har därför valt att göra en studie om föräldrar och 
pedagogers syn på föräldrars delaktighet i förskolan. Min förhoppning är 
att därigenom få en fördjupad förståelse för hur föräldrar och pedagoger 
upplever föräldrars delaktighet. För att kunna undersöka det här området, 
skulle jag därför behöva er hjälp med att anonymt, besvara frågorna i den 
medföljande enkäten. Era svar kommer att bidra till fördjupad förståelse 
för hur pedagoger kan arbeta för att ni föräldrar ska känna er mer delaktiga 
i förskolan. Era svar lämnas anonymt i förskolans förslagslåda och 
kommer att behandlas konfidentiellt enbart av mig till detta syfte, och 
förstöras efter att uppsatsen färdigställts. Jag följer Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Den färdiga uppsatsen kommer du att kunna få 
ta del av. Dina synpunkter är viktiga och värdefulla! 
 
Hör gärna av er till mig vid frågor! 
 
***** ****** 
Mail: ******* 
Telefon: ******* 
 
Handledare: ***** ***** 
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Mail: ******** 
Telefon: ******** 

Stort tack för din hjälp! 
 
 

 


