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Abstract 

 

”Are you really going out with the children when it’s this cold?”  

-  A phenomenographical study about parents involvement and influence in the 

preschool. 

 

 

In this phenomenographical study I compare how preschool teachers interpret, work with and 

experience the task of giving parents involvement and influence in the preschool activities. 

Eight preschool teachers have participated in the study by either taking part in interviews or 

answering questionnaires. The preschool teachers either work in preschools with a high 

proportion of children with foreign backgrounds or at preschools with a low proportion of 

children with foreign backgrounds.  

 

The result has shown that the assignment is interpreted in several ways: it is an important but 

at the same time complex and difficult task to define. The preschool teachers both have 

similar and different strategies and methods for working with parents' involvement and 

influence. Furthermore the result has shown that preschool teachers at preschools with a high 

percentage of children with a foreign background often experience barriers in getting the 

parents' involved and the result also indicates that these preschools work more intensively to 

get these parents involved. In preschools with a low proportion of children with a foreign 

background it seems to work well for the most part and the barriers in parental involvement 

are few.  
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Sammanfattning 

 

”Ska ni verkligen gå ut med barnen när det är så här kallt?”  

-  En fenomenografisk studie av föräldrars delaktighet och inflytande i 

förskolan. 

 

 

I denna fenomenografiska studie jämförs hur förskollärare tolkar, arbetar med och upplever 

uppdraget att ge föräldrar delaktighet och inflytande i verksamheten. Åtta förskollärare har 

medverkat i studien genom att antingen delta i intervjuer eller besvara enkäter. Förskollärarna 

arbetar på förskolor med hög andel barn med utländsk bakgrund, eller på förskolor med låg 

andel barn med utländsk bakgrund.  

 

Resultatet har visat att uppdraget tolkas på flera olika sätt: det är ett viktigt men samtidigt 

komplext och svårdefinierat uppdrag. Förskollärarna har både lika och olika strategier och 

metoder för att arbeta med föräldrars delaktighet och inflytande. Resultatet har visat att 

förskollärare på förskolor med hög andel barn med utländsk bakgrund oftare upplever 

barriärer i arbetet med föräldrars delaktighet och inflytande. Resultatet pekar också på att 

dessa förskolor arbetar mer intensivt för att få föräldrarna delaktiga i verksamheten. På 

förskolor med låg andel barn med utländsk bakgrund tycks arbetet med uppdraget flyta på bra 

och barriärerna inom föräldrasamverkan anses vara få. 
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Inledning 
 

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar 

för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med 

barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. 

(Skolverket 2016, s. 13) 

I förskolans läroplan betonas det att förskolan ska samarbeta med hemmet. När läroplanen 

utgavs 1998 blev det reglerat att föräldrarna har rätt till viss information, insyn, delaktighet 

och inflytande i verksamheten. Läroplanen innehåller mål och riktlinjer för förskolans 

verksamhet, och dessa kan tolkas på många olika sätt. Jag finner det särskilt intressant att 

undersöka hur förskollärare arbetar med detta eftersom att det troligtvis skiljer sig åt en hel 

del i hur man tolkar och arbetar mot målet. Förskollärare har ett stort uppdrag när det gäller 

att få samarbetet mellan förskolan och hemmet att fungera, men finns det några skillnader i 

hur arbetet fungerar, och i så fall vilka? 

I min studie vill jag undersöka hur förskollärare tolkar, arbetar med och upplever uppdraget 

med att ge föräldrar delaktighet och inflytande i verksamheten. Anledningen till att jag valt att 

undersöka detta ämne är för att jag känner att utbildningen inte har varit särskilt förberedande 

inför föräldrakontakten. Det finns även många förskollärare som själva anser att de saknar 

kompetens för att hålla en professionell föräldrakontakt (Nöjd 2010). 

 

En annan bakgrund till ämnesvalet är att jag upplevt att många föräldrar bara verkar vara 

intresserade av hur barnet har sovit under dagen och vad barnet har ätit. Finns det 

yrkesverksamma förskollärare som upplever det så här? Hur får man i så fall föräldrarna att 

bli mer delaktiga i verksamheten? 

 

En tidigare undersökning av Laid Bouakaz i en mångkulturell skola visade att språket var 

avgörande för hur föräldrasamverkan fungerade (Bouakaz 2007, s. 144). Jag kommer därför 

att undersöka om det finns några skillnader i förskollärarnas upplevelser, uppfattningar och 

erfarenhet om man jämför förskolor med låg och med hög andel barn med utländsk bakgrund 

med varandra.  
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Bakgrund 

Då studien handlar om hur förskolläraren tolkar, arbetar med och upplever uppdraget att ge 

föräldrar delaktighet och inflytande i verksamheten är det av vikt att redogöra för förskolans 

läroplan. I detta avsnitt beskrivs vad som står i läroplanens avsnitt 2.4 Förskola och hem. 

Skolverket har publicerat ett dokument med allmänna råd och kommentarer som syftar till att 

stödja arbetet mot målen i skollagen och i läroplanen. Även relevanta delar i detta dokument 

kommer att belysas nedan. Avsnittet avslutas med en kort historisk tillbakablick över 

föräldrasamverkan. 

 

Läroplanen för förskolan 

I läroplanen för förskolan finns det ett avsnitt som behandlar samarbetet mellan förskola och 

hem. I avsnittet står det att man skapar bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska 

utvecklas både rikt och mångsidigt genom ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet 

(Skolverket 2016, s. 13).  

Förskollärare ska ansvara för 

▪ att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan, 

▪ att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande 

över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen, 

▪ utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande, och 

▪ att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.  

Alla som ingår i arbetslaget ska 

▪ ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och barnens 

vårdnadshavare, vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa 

förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande   

▪ samarbeta med barns vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla 

utbildningen i enlighet med de nationella målen 

▪ föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och 

lärande samt genomföra utvecklingssamtal 

▪ hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnets 

integritet. 
(Skolverket 2016, s. 13) 

 

I den ursprungliga versionen av läroplanen som utgavs 1998 var det arbetslaget som skulle ge 

föräldrarna möjlighet till att utföra inflytande och att se till att de blev delaktiga i 

utvärderingen av verksamheten (Skolverket 1998, s. 15–16). I den reviderade versionen från 

2016 är det förtydligat att det är förskolläraren som ska ansvara för att ge föräldrarna 

möjligheter till delaktighet och inflytande. Det är även förskolläraren som ansvarar för att 
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vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten (Skolverket 2016, s. 13). Detta 

innebär att förskolläraren har fått ett större ansvar inom området för samverkan med hemmet 

om man jämför med tidigare. 

 

Skolverkets allmänna råd 

I Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan beskrivs det att förskolechefer och 

förskollärare ska se till att det finns olika former för hur vårdnadshavare kan utöva sitt 

inflytande. Ett exempel är att man kan ge information både muntligt och skriftligt. I samband 

med att barn hämtas och lämnas på förskolan finns det många tillfällen att kunna ha en dialog 

tillsammans med vårdnadshavarna. Vikten av ett nära och förtroendefullt samarbete mellan 

förskolan och hemmet betonas, särskilt när det handlar om barn i behov av särskilt stöd 

(Skolverket 2017, s. 24–25). 

 

Skolverket skriver att det är viktigt att förskolepersonalen tar reda på vem eller vilka som är 

barnets vårdnadshavare. Det är vårdnadshavare som ska erbjudas möjlighet till inflytande i 

verksamheten. Under introduktionen till förskolan bör vårdnadshavare få ta del av förskolans 

uppdrag samt information om vad de kan och inte kan utöva inflytande över (2017, s. 25). I 

denna studie definieras begreppen vårdnadshavare och förälder under begreppsförklaring. 

 

Det är hela arbetslaget som ska se till att det fortlöpande sker samtal med vårdnadshavare som 

rör barnets trivsel i förskolan. I samtalen talar man även om barnets lärande och utveckling 

både i och utanför förskolan. En gång per år ska man ha utvecklingssamtal tillsammans med 

barnens vårdnadshavare. Det är förskolläraren som ansvarar för utvecklingssamtalens 

utformning, innehåll och genomförande men det kan vara någon annan i personalen som 

håller i samtalet. Förskolläraren ska säkerställa att samtalets innehåll bygger på en bred och 

nyanserad bild av barnets lärande och utveckling (Skolverket 2017, s. 26). 

 

Historisk tillbakablick över föräldrasamverkan 

Föräldrasamverkan har inte alltid sett ut på samma sätt. Tidigare betonades vikten av 

samarbetet med föräldrarna för att barnet skulle få en bättre barndom och en bättre framtid. 

Förskolan skulle fostra både barn och föräldrar, och samverkan skedde i en rådgivande och 

uppfostrande form. Förskolan höll i möten med föräldrarna som innehöll information om 

bland annat barns utveckling och uppfostran. I den tidiga förskolan bestod det vardagliga 
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arbetet även av hembesök hos familjerna, och besöken ansågs vara viktiga. Förskolan hade 

som uppgift att vara en resurs åt hemmet: genom att fostra både barn och föräldrar skulle en 

bättre uppfostran och en bättre framtid skapas (Tallberg Broman 2013, s. 26).  

 

I skolans historia har föräldrarnas delaktighet och inflytande varit begränsad. När den 

allmänna folkskolan etablerades i Sverige möttes den från början av tveksamma föräldrar som 

ansåg att barnen skulle vara hemma i arbete. Småskolorna inrättades och dessa var närmare 

hemmen i olika avseenden. Det ansågs att skolan och hemmet behövde knytas till varandra 

och få ett delat ansvar för att få en ökad spridning och legitimitet. Det delade ansvaret mellan 

hem och skola ger skolan bättre förutsättningar att klara av sina mål, hemmet och föräldrarna 

måste med om skolan ska lyckas (Tallberg Broman 2013, s. 27). 

 

På 1960- och 1970-talen etablerades en grundläggande jämlikhetstradition i förskolor och 

skolor i Sverige och detta innebar att skolan markerade en enhetlighet och att familjernas lika 

förhållanden till skolan betonades. En trolig tanke bakom detta var att synliggöra skillnaden 

ur ett professionaliseringsperspektiv. Hemmet och skolan blev två skilda sociala rum och i 

skolans rum skulle föräldern inte delta. Det skapades ett avstånd och även självständighet och 

ett kunskapsmonopol upprätthölls (Tallberg Broman 2013, s. 27).  

 

De tidigare gränsdragningarna mellan hemmet och skolan blev utmanade när det dök upp 

förändrade villkor i skolsystemet. Förändringarna handlade om den lagstadgade rätten till 

inflytande från föräldrar samt om valfrihetsreformerna. Från att ha velat vara en enhetlig 

sammanhållen skola där föräldrarna hölls utanför strävade man nu istället mot motsatsen: en 

inkluderande skola där det fanns en nära föräldrasamverkan (Tallberg Broman 2013, s. 28). 

 
 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att jämföra hur förskollärare tolkar, arbetar med och upplever uppdraget 

att ge föräldrar delaktighet och inflytande i verksamheten. För att undersöka detta använder 

jag mig av tre frågeställningar: 

 

• Hur tolkas uppdraget med att ge föräldrar delaktighet och inflytande? 

• Vilka strategier används för att påverka föräldrars delaktighet i verksamheten? 
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• Går det att identifiera några skillnader om man jämför förskolor med låg respektive 

hög andel barn med utländsk bakgrund, och i så fall vilka? 

 

Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för mina teoretiska utgångspunkter. 

 

Fenomenografisk ansats 

Staffan Larsson, professor i vuxenpedagogik, beskriver att fenomenografi kännetecknas av att 

man vill undersöka hur ett visst fenomen uppfattas av människor. Fenomenografin vill belysa 

hur någonting framstår, och inte hur någonting är. Distinktionen mellan hur någonting 

uppfattas och hur någonting är anses vara grundläggande inom den fenomenografiska 

ansatsen (Larsson 1986, s. 13). Både Larsson och Ference Marton, professor emeritus i 

pedagogik, beskriver två olika perspektiv som är grundläggande för att förstå den 

fenomenografiska ansatsen. Den första ordningens perspektiv handlar om det som man kan 

observera utifrån, nämligen fakta. Den andra ordningens perspektiv handlar om hur någon 

upplever någonting, om människors idéer om saker i världen. Beroende på vad man studerar 

så får man olika perspektiv, det handlar inte om att det ena är sant och det andra falskt 

(Marton 1981, s. 177–178 och Larsson 1986, s. 12). Tomas Kroksmark, professor emeritus i 

pedagogiskt arbete, förklarar andra ordningens perspektiv med att man där inriktar sig på 

människors varierande föreställningar och erfarenheter kring världen (2011, s. 606).  

 

Precis som Larsson menar Kroksmark att fenomenografin är en beskrivande ansats. Metoden 

används inte för att beskriva hur någonting är, utan hur någonting kan vara ur ett mänskligt 

perspektiv. Uppfattningsbegreppet är det som är mest centralt inom fenomenologin eftersom 

att ansatsen intresserar sig för människans uppfattning kring olika fenomen i världen 

(Kroksmark 2007, s. 6). Kroksmark beskriver att människor använder olika tankefigurer för 

att tolka olika delar av verkligheten. Vidare förklarar han att man inom fenomenografin 

försöker upptäcka och systematisera dessa tankefigurer. Genom att beskriva, analysera och 

förstå erfarande kan fenomenografin komplettera andra former av forskning. Kroksmark 

menar att både första och andra ordningens perspektiv kompletterar varandra och att man bör 

använda båda (2011, s. 605–606). 
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Analysen i denna studie knyter framförallt an till begreppen uppfattningar, upplevelser och 

beskrivningar som är centrala inom den fenomenografiska ansatsen. 

 

Delaktighet och inflytande 

Studien berör begreppen delaktighet och inflytande genomgående, därför följer en 

redogörelse för dessa nedan.  

 

Inflytande och delaktighet används ofta synonymt med varandra, men det är inte korrekt då 

det inte riktigt är samma sak. En tolkning av begreppet delaktighet är att man får vara med på 

någonting som någon annan har bestämt. Detta innebär att man kan vara delaktig utan att ha 

fått utöva ett inflytande över det som sker. Delaktighet ses däremot som en förutsättning för 

att kunna utöva ett inflytande. Genom att man är delaktig har man också en större möjlighet 

att utöva inflytandet (Bengts 2013). 

 

Enligt pedagogikforskaren Moira von Wright kan begreppet delaktighet också förklaras med 

att man är med i en viss situation. Genom att vara fysiskt närvarande kan man tala om att man 

är inkluderad i sammanhanget. För att det ska räknas som en genuin delaktighet krävs det 

däremot att personen blir inkluderad i situationen och att ens närvaro är både erkänd och 

bejakad (2009, s. 43–44). Von Wright beskriver att ens egna åsikter och handlingar bli en del 

av det som är gemensamt när man har ett inflytande. Man får vara med att tycka till och 

bestämma när man har ett inflytande men det betyder inte att man får bestämma helt eller att 

man alltid har rätt (2009, s. 41).  

 

Begreppsdefinition 

I detta avsnitt följer en förklaring av studiens centrala begrepp. 

 

Barn med utländsk bakgrund 

Avser barn som är födda inrikes och som har två utrikes födda föräldrar. Avser även barn som 

är födda utrikes (SCB, 2017). 

 

Barn med svensk bakgrund 

Avser barn som är födda inrikes, och har minst en inrikes född förälder (SCB, 2017). 
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Förälder och vårdnadshavare 

Justitiedepartementet (2017) beskriver att alla personer under 18 ska stå under vårdnad av en 

eller två vuxna personer. Det vanligaste är att det är barnets ena eller båda föräldrar som har 

vårdnaden. Vårdnadshavare har en plikt att se till att barnet får den trygghet, omvårdnad och 

fostran som den behöver. Vårdnadshavare har också rätten och skyldigheten att besluta i olika 

frågor, som till exempel frågor som rör barnets utbildning.  

 

Den förälder som inte har vårdnaden om barnet har inte samma rättigheter eller ansvar som 

vårdnadshavaren har. Detta innebär att föräldern inte har samma rätt att delta i exempelvis 

utvecklingssamtal eller att få ta del om viss information om barnet (Skolverket 2012). 

Material och metod 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för mina metodmässiga överväganden. 

 

Datainsamling 

Genom att använda mig av kvalitativa intervjuer samt skriftliga enkäter undersöker jag hur 

åtta förskollärare upplever arbetet med föräldrars delaktighet och inflytande.  

 

Runa Patel och Bo Davidson skriver att frågorna i en kvalitativ intervju är utformade på ett 

sätt som gör att deltagaren kan få utrymme att svara med egna ord (2008, s. 78). Syftet med 

att använda sig av kvalitativa intervjuer är att man vill studera exempelvis uppfattningar om 

ett visst fenomen. Jag har valt att använda mig av ostrukturerade frågor, som enligt Patel och 

Davidson innebär att man använder öppna frågor som har ett fritt svarsutrymme (2008, s. 72–

73). 

 

Håkan Löfgren belyser att tid är en bristvara på förskolorna, och att det därför är viktigt att 

man tillsammans bestämmer hur mycket tid som ska avsättas för intervjun och när den ska 

ske (2014, s. 148). Jag valde att kombinera intervjuer med skriftliga enkäter då flera 

förskollärare valde att avstå på grund av brist på tid, plats eller båda delarna. Några 

förskollärare föreslog själva att delta skriftligt via e-post. Skriftliga enkäter kan skickas ut 

som bifogade formulär via e-post och en fördel med metoden är att den som besvarar kan 

fundera över frågorna i lugn och ro (Göran Eljertsson 2009, s. 10). Frågorna i de skriftliga 

enkäterna bestod av samma frågor som användes under intervjuerna. Anledningen till det var 
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för att svaren skulle bli utformade på ett sätt som gör att det insamlade materialet är mer 

jämförbart. 

  

Urval och avgränsning 

Urvalet av förskolor till min studie består av två olika delar. Den första delen är förskolor där 

en hög andel av barnen har utländsk bakgrund. Statistiska Centralbyrån presenterar statistik 

om vilka kommuner i Sverige som har högst respektive lägst andel barn med utländsk 

bakgrund (SCB 2017). Jag valde att skicka ut informationsbrev och förfrågan om medverkan 

till förskolor som ligger i kommunerna med hög andel barn med utländsk bakgrund. Den 

andra delen är förskolor där en låg andel av barnen har utländsk bakgrund. Kommunerna 

inom denna urvalsgrupp som presenteras av SCB (2017) ligger inte inom mitt geografiska 

område, och valdes därför bort. Jag valde istället att skicka ut förfrågningar till förskolor som 

ligger i stadsdelar och kommuner där jag tror, och har fått höra av bekanta, att barnen på 

förskolorna kan ha en låg andel utländsk bakgrund. Jag fick inom denna del ganska lågt 

gensvar och valde då att efterlysa förskolor via sociala medier.  

 

Eftersom att studien syftar till att undersöka hur förskollärare tolkar, arbetar med och upplever 

uppdraget att ge föräldrar delaktighet och inflytande i verksamheten är det enbart personer 

med förskollärarutbildning som är intervjuade. Det förekommer att deltagare i studien har 

vidareutbildning eller särskilt utvecklingsområde på sin förskola. En annan avgränsning som 

gjorts i studien är att samtliga förskollärare arbetar på förskolor i Stockholmsområdet.  

 

Genomförande 

I studien genomfördes det fyra intervjuer på tre olika förskolor. Intervjuerna tog mellan 20 

och 45 minuter att genomföra. Intervjufrågorna var förbestämda enligt min intervjumall, men 

det tillkom varierande följdfrågor vid varje intervju. Samtliga intervjuer har spelats in, efter 

godkännande av deltagaren, med hjälp en applikation på telefonen. En förskollärare fick ta del 

av frågorna i förtid efter önskemål då hen ville förbereda sina svar inför intervjun. 

 

Skriftliga enkäter har besvarats av fyra olika förskollärare. Frågorna som skulle besvaras 

skickades ut och besvarades via mail. Deltagarna fick själva välja en lämplig tidpunkt när 

frågorna skulle besvaras inom en bestämd ramtid. Då man inom fenomenografin är 

intresserad av att systematisera olika tankefigurer som används för att tolka delar av 
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verkligheten (Kroksmark 2011, s. 605) valde jag att låta deltagarna besvara samma frågor. 

Den verklighet, och det fenomen, jag är intresserad av är upplevelsen och uppfattningen av 

föräldrars delaktighet och inflytande. Genom att använda samma frågor i intervjuer och 

enkäter kan svaren bli mer jämförbara trots att det är olika metoder. 

 

Under intervjuerna och i enkäterna har jag valt att använda mig av begreppet föräldrar 

genomgående, inte vårdnadshavare. Detta beror på att skolverket till största del använt den 

benämningen i läroplanen som reviderades 2016. Förskollärarna har i intervjuer och enkäter 

använt sig av både begreppen föräldrarna och vårdnadshavarna i sina svar.  

 

Analysmetod 

Studien har en fenomenografisk ansats där deltagarens uppfattning, upplevelse och 

beskrivning av ett visst fenomen står i fokus. Den fenomenografiska ansatsen ligger som 

grund till att intervjuinspelningarna transkriberades i sin helhet istället för att enbart välja ut 

olika delar. Jag ville få ut så många olika perspektiv som möjligt på fenomenet, enligt 

Kroksmarks beskrivning om att fenomenografin syftar till att beskriva hur någonting kan 

vara, och inte hur någonting är (2007, s. 6). I analysen är alla uppfattningar, upplevelser och 

beskrivningar av största vikt, och ingenting sållas bort i det första skedet.  

 

Transkriberingarna av intervjuerna har sammanställts med enkätsvaren och delats in i två 

grupper. Den första gruppen behandlar svar från förskollärare som arbetar på förskolor med 

en låg andel barn med utländsk bakgrund. Den andra gruppen behandlar svar från 

förskollärare som arbetar på förskolor med en hög andel barn med utländsk bakgrund. Svaren 

har sedan jämförts med varandra gruppvis för att se om det finns några genomgående 

tankemönster eller större variationer. Jämförelsen har sedan sammanställts och jämförts med 

den andra gruppen, för att se om det finns någon tydlig skillnad. Jag har även jämfört och 

belyst svar från båda grupperna trots att det inte funnits ett genomgående tankemönster. 

Under jämförelserna har det skett ett urval och en avgränsning om vilka delar jag ska belysa 

och vilka delar som jag av olika skäl inte tar med.  

 

Förskollärarna som deltagit i studien har bidragit med många olika erfarenheter. Svaren blev 

varierande i omfång och utförlighet, delvis på grund av olika metoder, men alla svar har 

bidragit till studiens resultat. Några utvalda svar citeras under resultat och analys medans 
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andra svar finns med som beskrivande exempel. Svaren presenteras baserat på om 

förskolläraren arbetar på en förskola med hög eller med låg andel barn med utländsk 

bakgrund. I citat anges det även om svaret kommer från enkäter eller intervjuer. 

Förskollärarna i studien är helt anonyma och jag har medvetet valt att inte ha med fingerade 

namn då fokus inte ligger på vilken förskollärare som har svarat ett visst svar. Fokus ligger 

istället på tankemönster och varierande uppfattningar, enligt den fenomenografiska ansatsen. 

 

Forskningsetiska överväganden 

I detta avsnitt redogör jag för mina forskningsetiska överväganden. I min undersökning har 

jag utgått från Vetenskapsrådets fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (2002, s. 6). 

 

Informationskravet handlar om att informera berörda om den aktuella forskningen och dess 

syfte (ibid, s. 7). Jag valde att skicka ut e-post till förskolechefer och förskollärare när jag 

sökte efter deltagare till min undersökning. I mailet, som är avsett som en förfrågan att 

medverka, informerades förskolechefer och förskollärare om forskningens syfte. När jag sökt 

efter deltagare på sociala medier har jag i mitt meddelande övergripande berättat om 

undersökningen och beskrivit dess syfte.  

 

Samtyckeskravet handlar om att deltagare själva har rätt att bestämma över sin medverkan 

(ibid, s. 9). Jag har valt att informera deltagarna om att det när som helst under 

undersökningen, utan någon förklaring, går att avbryta sitt medverkande. Vid intervjuerna har 

jag informerat om detta både muntligt och skriftligt, samt bett om en namnunderskrift för 

visat samtycke. De deltagare som medverkat genom skriftligt formulär har enbart fått 

informationen skriftligt och har inte signerat med sin namnunderskrift.  

 

Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarna ska ges största möjliga konfidentalitet. Det 

handlar också om att deltagarens personuppgifter förvaras på ett säkert sätt som gör att ingen 

obehörig kan komma åt dem (ibid, s. 12). Detta beskrevs i mitt samtyckesbrev som samtliga 

deltagare har fått ta del av. 

 

Nyttjandekravet handlar om att det insamlade materialet inte får användas i kommersiellt bruk 

eller för andra icke-vetenskapliga syften. Det insamlade materialet om enskilda personer ska 
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enbart användas för forskningsändamål (ibid, s. 14). I mitt samtyckesbrev beskrev jag för 

deltagarna att det insamlade materialet enbart kommer att användas i det egna analysarbetet. 

 

Metoddiskussion 

Från början var tanken att enbart använda kvalitativa intervjuer i studien. Det var inga 

problem att finna förskollärare som arbetar på förskolor med hög andel barn med utländsk 

bakgrund som kunde tänka sig att delta. Förfrågningar via e-post, direktkontakt och 

Facebookgrupper fick gensvar direkt och intresset var stort. Det var däremot svårt att finna 

förskollärare som arbetar på förskolor med låg andel barn med utländsk bakgrund som ville 

medverka i min studie. Gensvaret var lågt och därför valde jag att kombinera intervjuerna 

med skriftliga enkäter för att kunna genomföra en jämförandestudie. Skriftliga enkäter gav 

dock ett mycket mindre material om man jämför med intervjusvaren. Reliabiliteten i studier 

påverkas av till exempel feltolkningar, yttre störningar under undersökningen eller 

dagsformen hos den som svarar (Stukát 2012, s. 133–134). Jag tänker mig att det låga 

gensvaret i den ena gruppen och de skriftliga enkäterna med ett mindre svarsmaterial påverkar 

studiens reliabilitet. Jag kan inte vara helt säker på om deltagarna tolkade frågorna, som 

skickades ut skriftligt via mail, på det sätt som avsågs. Det finns också en risk att jag 

feltolkade de skriftliga svaren som jag fick tillbaka. Genom att svaren i enkäterna blev mindre 

utförliga jämfört med intervjusvaren påverkades syftet med att få beskrivande, utförliga svar. 

Om gensvaret hade varit jämnt i båda grupperna och studien enbart byggdes på intervjuer 

anser jag att reliabiliteten hade varit högre.  

 

Validitet handlar om ifall man undersöker det som man avsett att undersöka (Stukát 2012, s. 

133). Denna studie utgår från en fenomenografisk ansats där deltagarnas beskrivningar om 

hur någonting kan vara är centralt (Kroksmark 2007, s. 6). Genom att använda samma frågor i 

intervjuer och enkäter anser jag att jag undersökningens validitet är hög, detta trots att 

reliabiliteten inte var helt perfekt. Hur ärliga svar man får under undersökningen påverkar 

också studiers validitet (Stukát 2012, s. 135). Jag upplever att svaren känns tillförlitliga i 

studien då det finns liknande resultat inom grupperna som undersökts. Resultaten går även att 

knyta an till tidigare forskning till stor del. Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare 

tolkar, arbetar med och upplever uppdraget att ge föräldrar delaktighet och inflytande i 

verksamheten. Syftet ger utrymme för deltagarna att svara på ett beskrivande sätt, enligt den 

fenomenografiska ansatsen, och det finns inga rätt eller fel svar. Jag anser även att studiens 
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metod, resultat, analys och diskussion hör ihop med studiens syfte, vilket innebär att studien 

har en hög validitet. 

 

Under materialinsamlingen reflekterade jag över varför det var svårare att finna deltagare till 

studien på förskolor med låg andel barn med utländsk bakgrund. Ett genomgående mönster 

under materialinsamlingen var att förskollärarna som arbetade på förskolor med hög andel 

barn med utländsk bakgrund hade ett mer uttalat arbete kring föräldrasamverkan. Under 

intervjuerna framkom det att förskollärarna hade ett rikt referensmaterial att hänvisa till och 

ett stort intresse i att få med föräldrarna i förskolans verksamhet. En tolkning är att förskolor 

med låg andel barn med utländsk bakgrund inte behöver arbeta så intensivt med att få 

föräldrasamverkan att fungera. Det skulle kunna vara så att man väljer att avstå från studier 

som berör ett område som man inte fokuserar på speciellt mycket i det vardagliga arbetet. 

 

En annan tanke var att studien skulle jämföra mångkulturella förskolor, där majoriteten av 

barnen har utländsk bakgrund, med monokulturella förskolor, där majoriteten av barnen har 

svensk bakgrund. Det uppstod problematik i den benämningen då det visade sig att vissa 

förskolor där majoriteten hade utländsk bakgrund var monokulturella. Det förekom att 

barngruppen var monokulturell med en annan etnisk bakgrund än svensk. Min tanke bakom 

valet att använda mångkulturell var att det skulle vara en variation av olika kulturella och 

etniska bakgrunder, men så var det inte på förskolorna. Detta ledde till ett ställningstagande 

där jag valde att benämna det som förskolor med låg, respektive hög, andel barn med utländsk 

bakgrund istället.  

 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogör jag för tidigare forskning som är relevant för min studie. Forskningen 

presenteras under fyra olika teman: den mångkulturella skolan, relationen mellan förskolan 

och hemmet, förskollärares strategier och verktyg till delaktighet. 

 

Den mångkulturella skolan 

I studien Parental involvement in school: What promotes and what hinders parental 

involvement in an urban school (2007) presenterar Laid Bouakaz, forskare i interkulturell 

pedagogik, sin forskning av föräldrasamverkan. Bouakaz har i ett samverkansprojekt mellan 

föräldrar och lärare på en skola i Malmö undersökt om vad som främjar och vad som hindrar 
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att föräldrar engagerar sig i sitt barns skola. Förutom att projektet varit forskningsinriktat har 

det samtidigt varit skolutvecklande. Detta eftersom att Bouakaz även deltagit i aktiviteter som 

varit utformade på ett sätt som gör att föräldrarna ska förstå och engagera sig i skolans 

verksamhet (Bouakaz 2007, s. 90 & Bouakaz 2009, s. 23). Lärarna har fått svara på enkäter 

och delta i intervjuer i undersökningen. Resultatet visar att uppfattningen om hur lärarna såg 

på och föreställde sig föräldrasamverkan varierade. Uppfattningarna varierade från att vara 

fokuserade på skolan, som till exempel möten på skolan, till att vara fokuserade på hemmet. 

Undersökningen visade också att lärarna ansåg att det är betydelsefullt med villighet till 

samverkan, och att alla inblandade bör ha en ge-och-ta-attityd (Bouakaz 2009, s. 49). 

 

Undersökningen visade att de flesta lärare såg språket som avgörande i hur föräldrasamverkan 

fungerade. Språket upplevs ofta som det största hindret och det finns lärare som menar att 

detta hinder måste övervinnas. När det inte uppstår några språkliga hinder kan det bli en 

lyckad föräldrasamverkan med ömsesidig förståelse (Bouakaz 2007, s. 144). Lärarna menade 

också att kulturella skillnader kunde skapa problem i samverkan. I den multikulturella skolan 

ska varje dag lärare, barn och elever samarbeta med varandra och det skapa en del spänningar. 

En lärare förklarade att det kan skapa spänningar ifall man har olika syn på hur barnen ska 

uppfostras. Om synen på religiösa frågor och demokrati skiljer sig kan detta även bli ett 

hinder för en god relation (ibid, s. 142). 

 

I Malmö valde regeringen att göra en större satsning på grundskolor och gymnasieskolor. 

Skolorna i satsningen valdes ut baserat på en låg måluppfyllelse och det visade sig att 

skolorna även har en hög andel elever med annat etniskt ursprung. Totalt fick skolorna ta del 

av 148 miljoner kronor under perioden 2005–2008 och pengarna gick till bland annat fler 

vuxna i skolan, undervisning i svenska som andraspråk och föräldrautbildning. I 

utvärderingen Resurser, framgång och mångkulturella skolors verksamheter och strategier 

har man utvärderat skolorna som medverkade i satsningen. Utvärderingen bygger till stor del 

på intervjuer med lärare och rektorer (Enö 2009, s. 3).   

 

När det gäller föräldrasamarbete har utvärderingen visat att lärare och rektorer tycker att 

föräldrarna är viktiga. Det förekommer uppfattningar om att man behöver föräldrarna och det 

sker en betoning på just samarbete. Det finns samtidigt en tydlig problematik och lärarna 

önskar bland annat att föräldrarna vore mer delaktiga. Flera intervjuer med både lärare och 

rektorer visade på en liknande bild: föräldrarna kommer på individuella utvecklingssamtal 
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men inte på möten. En rektor beskriver att det är svårt att kommunicera med föräldrarna och 

att det är jobbigt när det är svårt att få dit dem (Enö 2009, s. 60). 

Hur får vi hit föräldrarna? De kommer när vi har utvecklingssamtal, de kommer när 

barnen visar upp något. De kommer inte när vi har föräldramöte, de kommer inte när 

vi har information... Så där måste vi göra på̊ något annat sätt. Vi har försökt på̊ olika 

sätt med personlig inbjudan, vi har försökt med att aktivera genom att till exempel 

laga mat. Man måste prova olika former.  

(Intervju med en grundskolerektor. Se Enö 2009, s. 61). 

 

Intervjuerna har visat att lärarna använder sig av många olika metoder för att få föräldrarna att 

bli mer delaktiga, som till exempel öppet hus, fester, vernissage och knytkalas (Enö 2009, s. 

61). Språkanpassning, som till exempel att ”kalla” istället för att ”bjuda in” till möte är en 

annan strategi, Genom att skicka korta sms till föräldrarna kan man också få direktkontakt. 

Korta sms används för att föräldrarna ska förstå. Intervjusvaren lyfter upp att man ofta tar 

omedelbar kontakt vid problem, man ska ringa. Det anses bland annat att man också bör ringa 

när det går bra, och inte bara när det går dåligt (ibid, s. 61–62). 

 

I utvärderingen har lärare och rektorer diskuterat varför föräldrarna inte är så delaktiga som 

vad de förväntas att vara. Oftast hänvisas det till kulturella skillnader där synen på skolan 

skiljer sig åt. Synen kan vara som så att man som förälder inte ska lägga sig i vad skolan gör, 

och föräldrarna förväntar sig att skolan ska klara av det som sker där. Det finns också en tanke 

och förståelse om att föräldrarnas situation och erfarenheter påverkar när det gäller intresse 

och delaktighet. Det nämns att det kan bero på exempelvis hierarkier i samhället, utanförskap, 

språk eller brist på kunskap. Det lyfts även att föräldrarna kanske har dåliga erfarenheter ifrån 

sin egen skoltid (Enö 2009, s. 63–64). 

 

Gemensamt för undersökningarna är att det lyfts fram vilka svårigheter som upplevs i arbetet 

med föräldrarna i den mångkulturella skolan. Kulturella skillnader lyfts fram som svårigheter 

i båda undersökningarna. Språkets betydelse betonas mer i undersökningen gjord av Bourakaz 

där det anses vara det största hindret (2007, s. 144). Enö å andra sidan betonar lärarnas olika 

metoder för föräldrasamverkan på ett utförligt sätt (2009, s. 61–62). I en av metoderna 

framhävs arbetet med språket, när man gör en språklig anpassning.  
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Relationen mellan förskolan och hemmet 

Sven Persson, professor i pedagogik, och Ingegerd Tallberg Broman, psykolog och forskare i 

pedagogik, beskriver om förskollärares förändrade relation till föräldrarna. I intervjuer har det 

framkommit att några förskollärare i ett lågresursområde tidigare ansåg sig ha varit mer 

serviceinriktade och stöttat föräldrarna på ett annat sätt. Förskollärarna jämförde det med att 

ha en kuratorsfunktion. Under intervjuperioden ansåg man istället att föräldrarna fick klara sig 

allt mer själva. Det visade sig även att föräldrar i lågresursområden ställde låga eller inga krav 

på verksamheten. I högresursområden krävde föräldrarna mer, och eftersökte bland annat 

föräldraaktiviteter. Det framkom även att föräldrarna i högresursområden i större utsträckning 

deltog i exempelvis föräldraråd. Det ökande deltagandet upplevdes dock en aning 

oroväckande, då förskolepersonalen inte alltid hade samma mål för verksamheten som 

föräldrarna (2002, s. 264–265). 

 

Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi, professor i barn- och ungdomsvetenskap, beskriver att 

man försöker skapa ett gott förtroende för varandras vilja till barnets bästa när man bjuder in 

föräldrarna till delaktighet. Pedagogernas och föräldrarnas olika perspektiv kan kanske tillföra 

något till den bild av barnet som vi har gemensamt. För att ta tillvara på föräldrarnas lust att ta 

del av verksamheten måste pedagogerna ta ansvar för att bjuda in och skapa ett gott 

samarbete. Genom ett samarbete och att man lyssnar på varandra kan man skapa förståelse för 

hur den andra tänker. Detta leder till att man kan bli resurser för varandra på riktigt. Åberg 

och Lenz Taguchi förmedlar en idé om att pedagoger och föräldrar tidigare var som två 

åtskilda grupper. Pedagogerna hade andra tankar om att förstå förskolans roll och förstod inte 

värdet av föräldrars delaktighet. Pedagogerna hade heller inte ett lika stort intresse i att ta del 

av föräldrarnas tankar om förskolans verksamhet. Numera förstår man förskolans roll på ett 

annat sätt, vilket leder till att föräldrarnas delaktighet är viktig (2005, s. 135).   

 

Gemensamt är att både Persson och Tallberg Broman samt Åberg och Lenz Taguchi ser att 

det har skett en förändring om man jämför nutiden med hur det var förr. Undersökningarna 

har visat att förskollärarna tidigare hade en annan roll till föräldrarna jämfört med idag och 

synen på relationen mellan förskolan och hemmet har förändrats. Forskarna betonar dock 

olika områden i sin forskning när det gäller denna förändring. Persson & Tallberg Broman 

lyfter fram att man tidigare haft en kuratorsfunktion mot föräldrarna (2002, s. 264–265) och 

Åberg och Lenz Taguchi lyfter fram att pedagogerna inte förstod värdet av föräldrars 

delaktighet (2005, s. 135).   
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Förskollärarnas strategier 

Annica Löfdahl, professor i pedagogiskt arbete, har i ett projekt studerat lärarprofessionen 

som genom arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet har förändrats. Projektets syfte är att 

öka kunskapen om de professionella strategierna som förskollärare använder i olika relationer 

med föräldrar samt hur detta kan bidra till en förändrad profession. Resultatet av projektet 

visade att förskollärare utvecklar olika strategier samt specifika relationer till föräldrarna 

(2014, s. 246).  

 

Resultatet visade ett framhävande av två olika typer av relationer mellan förskollärare och 

föräldrar. Dessa två relationer kan sedan relateras till två professionella strategier. Den första 

relationen benämner Löfdahl som tillitsrelationen och där handlar det om att föräldrarna ska 

lita på förskollärarna. Den professionella strategi som används här är att förskollärarna skapar 

en distans till föräldrarna genom att presentera sig som den som bär kunskapen inom 

förskolans profession. Detta sker genom exempelvis veckobrev, där förskollärarna visar upp 

verksamhetens innehåll, men föräldrarna får inte någon chans till att påverka framtida 

innehåll eller utformning. Löfdahl beskriver att utformningen av breven signalerar att 

aktiviteten formuleras av personer som besitter formella kvalifikationer. Förskollärarna skapar 

en distans genom att välja att skicka ut veckobreven via e-post under fredagseftermiddagen. 

Detta innebär att breven avses att läsas på en annan plats än på förskolan (Löfdahl 2014, s. 

260). Den andra relationen benämns istället som kompisrelationen, och där handlar det om att 

skapa en positiv och vardaglig ton i veckobrev. Enligt Löfdahl hålls denna ton med hjälp av 

vardagligt prat om årstidens väder eller genom berätta om roliga aktiviteter som barnen har 

gjort. Genom att förskollärarna presenterar sig som en enig grupp, som kan upprätthålla goda 

relationer, används det en professionell strategi som skapar närhet. Inom närhetsstrategin vill 

man skapa en trygghet hos föräldrarna, som ska vara nöjda med och vilja ha kvar placeringen 

i förskolan (Löfdahl 2014, s. 260–261).  

 

Löfdahl beskriver att det är viktigt för förskollärarnas profession att balansera mellan dessa 

två strategier. Om det blir för stor distans mellan förskollärare och föräldrar kan det resultera i 

att föräldrarna istället väljer en annan förskola där de kan påverka mer. Om det blir för 

mycket närhet mellan förskollärare och föräldrar kan det resultera i att verksamheten i 



 21 

förskolan blir för mycket styrd av de som inte har professionella kvalifikationer (2014, s. 

261). 

 

Verktyg till delaktighet 

Åberg och Lenz Taguchi beskriver att dokumentation är någonting som kräver och leder till 

en gemensam reflektion. Dokumentation kan vara en utgångspunkt för hur man för processen 

på förskolan framåt. I ett förändringsarbete upptäcktes det att dokumentationsarbetet kan 

synliggöra ett lyssnande och på så sätt skapa möjligheter till att få en verksamhet som bygger 

på delaktighet. Dokumentationen synliggör det barnen lär sig och skapar möjligheter för 

pedagogerna att utmana barnens tankar (2005, s. 17).  

 

Genom att sätta upp dokumentationen på förskolans väggar blev föräldrarna allt mer 

intresserade. När de fick ta del av vardagen fick de en inblick i verksamheten på ett annat sätt. 

Genom att läsa reflektioner som var uppsatta förändrades föräldrarnas frågeställningar från att 

ha handlat om praktiska saker till att handla om andra saker. Med hjälp av dokumentationen 

på förskolans väggar fick föräldrarna en ökad nyfikenhet i vad barnen gjort och hur de har 

tänkt i olika situationer. Föräldrarna blev också mer nyfikna på hur pedagogerna hade tänkt. 

Med föräldrarnas nyfikenhet väcktes det även tankar på att skriva månadsbrev. Månadsbreven 

gav föräldrarna möjligheter att komma med synpunkter och idéer och blev därmed en 

möjlighet till delaktighet. Månadsbreven fick föräldrarnas intresse att växa ytterligare och de 

blev mer och mer nyfikna på barnens vardag i förskolan. Pedagogerna upptäckte att ju mer 

föräldrarna fick ta del av, desto större stöd gavs det i arbetet med barnen (Åberg och Lenz 

Taguchi 2005, s. 23).  

 

Åberg och Lenz Taguchi förtydligar att den pedagogiska dokumentationen kan användas som 

ett verktyg. Genom att skapa dialog och att synliggöra pedagogiska tankarna kan man skapa 

en förståelse för förskolans arbete och betydelse. Genom att föräldrarna får kunskap och insyn 

om hur verksamheten fungerar kan de också få syn på att förskolan är en mötesplats där olika 

värden ryms.  Om vi pedagoger bjuder in och skapar möjlighet kan föräldrarna bli en viktig 

resurs för att vi ska kunna skapa nyfikenhet och förståelse för vårt pedagogiska arbete på 

förskolan (2005, s. 137). 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet för att knyta an till undersökningens syfte. För att kunna 

jämföra hur förskollärare tolkar, arbetar med och upplever uppdraget att ge föräldrar 

delaktighet och inflytande i verksamheten delas avsnittet in i olika delar. Avsnittet inleds med 

en redogörelse för hur förskollärare tolkar uppdraget och hur de beskriver sitt arbete. Därefter 

följer centrala och gemensamma strategier som används i arbetet med föräldrarnas 

delaktighet. Först beskrivs den formella föräldrasamverkan och dess metoder, och sedan den 

informella samverkan och dess svårigheter. Den fenomenografiska ansatsen där 

uppfattningar, upplevelser och beskrivningar är i fokus återkommer genom hela avsnittet. 

 

Tankar om föräldrars inflytande och delaktighet 

I gruppen förskolor med låg andel barn med utländsk bakgrund hade en förskollärare 

uppfattningar om det egna föräldraansvaret. Förskolläraren beskriver att det är upp till 

föräldrarna att ta vara på sina möjligheter till att vara delaktiga. Föräldrarna anses ha många 

möjligheter till delaktighet och inflytande, men har ett eget ansvar i att använda dessa. En 

annan förskollärare i gruppen tänker att det är viktigt att man är tydlig mot föräldrarna, om 

vad inflytande egentligen innebär. Det anses vara viktigt att man tydliggör hur man som 

förälder kan få inflytande, och över vad. Förskolläraren beskriver sin uppfattning så här:  

 

Det är ju fortfarande vi pedagoger som har ansvar för verksamheten, och därför 

också har rätt att besluta vad verksamheten ska bestå av. Inflytande innebär alltså 

inte att som förälder kunna begära att ex. gå till en park minst en gång i veckan. Man 

kan som förälder önska och ha synpunkter, men det är vi som beslutar (Enkätsvar 

från förskollärare, 2018-03-06). 
 

Förskollärarna uttryckte i sina svar att det var viktigt med tydlighet. Man skulle erbjuda 

möjligheter och sprida kunskapen om hur och när föräldrarna kunde vara delaktiga eller utöva 

ett inflytande. Det fanns uppfattningar om att det är viktigt att man sätter en gräns för vilka 

områden som kan påverkas och vilka som inte kan. Förskollärarnas beskrivning visar på att 

det är upp till föräldrarna att ta vara på möjligheterna och att det inte enbart är förskollärarens 

ansvar att det fungerar. Den ena förskolläraren beskriver att hon gärna lyssnar till vad 

föräldrarna tänker och tycker om verksamheten, men att förskollärarna är medvetna om 

ramarna och beslutar om hur man ska förhålla sig för att det ska gå i linje med ramverket. 
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I gruppen förskolor med hög andel barn med utländsk bakgrund berättade en förskollärare att 

det är förskolans ansvar att se till så att föräldrar blir intresserade och delaktiga. Denna 

uppfattning liknar den som citerades i inledningen. Förskolläraren berättar att det finns 

styrdokument som kommunen har tagit fram för att få till en god föräldrasamverkan i de 

kommunala förskolorna. Förskolläraren beskriver att man arbetar efter styrdokumenten med 

en viss anpassning beroende på den föräldragrupp avdelningen har, och vilka behov som finns 

just då. En annan förskollärare inom denna grupp upplevde arbetet med föräldrarnas 

delaktighet och inflytande som något väldigt viktigt: 

 

Jag tycker att det är jätteviktigt med att få föräldrarna delaktiga… i både 

verksamheten och i barnens utveckling. För jag ser ju föräldrarna som ett team som 

vi ska samarbeta med för att få barnen att få en så bra vistelsetid som möjligt på 

förskolan…. Så föräldrasamverkan är väldigt viktigt (Intervju med förskollärare, 

2018-03-02). 

 

Förskollärarna i denna grupp uppfattar det som om att det är förskollärarnas ansvar att få 

föräldrarna att bli intresserade och delaktiga i verksamheten. Ingen förskollärare beskrev det 

som ett föräldraansvar, till skillnad från gruppen med låg andel barn med utländsk bakgrund. 

Detta kan förstås utifrån fenomenografin och den andra ordningens perspektiv, som handlar 

om hur människor upplever fenomen olika. Det handlar om att ha olika perspektiv, inte att det 

ena är sant och att det andra är falskt (Kroksmark 2011, s. 606). Den ena gruppen såg det som 

ett föräldraansvar, och den andra gjorde det inte. 

 

Flera förskollärare på förskolor med hög andel utländsk bakgrund hänvisade till 

styrdokumenten men berättade även i intervjuer och enkäter att föräldrarna inte upplevdes 

vara insatta i dessa dokument. Genom olika strategier, som beskrivs senare i avsnittet, 

försöker man få föräldrarna att bli mer insatta för att kunna få en ökad delaktighet när det 

handlar om verksamhetens mål. 

 

Svårdefinierat uppdrag 

Några förskollärare i studien berättade att de tycker att det är svårt att sätta ord på vad 

uppdraget innebär. En förskollärare ur gruppen förskolor med hög andel barn med utländsk 

bakgrund upplever att det är svårt att definiera vad uppdraget egentligen innebär. Hen 

förklarade att man helt enkelt bara kör på och arbetar enligt styrdokumenten, och reflekterar 

inte så mycket över vad det är man ska göra. Förskolläraren beskriver att man ”är inne i det 

man är ålagd att göra” när man har stöd från styrdokument och kommunala riktlinjer.  
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En annan förskollärare i gruppen håller med om att det är svårt att veta vad uppdraget 

egentligen innebär och upplever det så här: 

 
Det är lite svårt det där med inflytande, för det är ju ändå läroplanen vi ska jobba 

efter. Föräldrarna är inte så jätteinsatta i läroplanen och vad är det då de ska ha 

inflytande i? Då blir det ju omvårdnaden… att dom bara vill att ”titta på mitt barn”.  

Det är lite svårt i vad de ska ha inflytande i. (Intervju med förskollärare, 2018-03-

02). 

 

Flera förskollärare på förskolor med barn med hög andel utländsk bakgrund upplever det som 

om att föräldrarna gärna vill ha inflytande i saker som rör barnets vistelse på förskolan. 

Vanliga frågor från föräldrarna handlar om ifall man verkligen ska gå ut när det är kallt ute, 

eller om barnen måste sova utomhus. Det uppstår ofta oenigheter med föräldrarna under 

vintertid då det finns en tanke att barnen blir sjuka av att vara och sova utomhus i kylan. 

Förskollärarna upplever att oenigheterna oftast går att lösa genom diskussion. Hur barnen 

vilar eller om man går ut under dagen anses man inte kunna påverka som förälder. Den ena 

förskolläraren understryker att man är fri att byta förskola om man önskar inomhusvila 

istället.  

 

Även i gruppen förskolor med låg andel barn med utländsk bakgrund uppfattades en viss 

förvirring i uppdraget. En förskollärare beskrev att hen ansåg att det var av vikt att man 

verkligen redde ut vad begreppen delaktighet och inflytande innebar. 

 

Gemensamt för grupperna är att uppdraget upplevs som komplext och ibland svårt att 

definiera vad det egentligen innebär. Läroplanen och andra styrdokument nämns som viktiga 

riktlinjer i arbetet, men tolkningarna skiljer sig åt när det inte finns en konkret beskrivning om 

vad det innebär att ge föräldrarna inflytande och delaktighet, eller hur man arbetar med det. 

Detta skulle kunna tolkas utifrån den första och den andra ordningens perspektiv. Den första 

ordningen handlar om fakta, vilket kan handla om styrdokumenten och riktlinjer om varför 

man ska arbeta med föräldrars delaktighet och inflytande. Den andra ordningens perspektiv 

berör upplevelserna, och till det kan man dra paralleller till förskollärarnas egna tankar och 

upplevelser kring uppdraget som svårtolkat och komplext. 
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Hur mycket delaktighet och inflytande ska föräldrarna ha? 

Samtliga förskollärare i studien som arbetar på förskolor där barnen har låg andel utländsk 

bakgrund anser att det är bra som det är i dagsläget. Flera förskollärare upplever att 

föräldrarna ofta samarbetar bra utan att lägga sig i överdrivet mycket. En förskollärare 

beskriver att hur bra det fungerar beror på föräldrarnas engagemang. 

 

På förskolor där barnen har hög andel utländsk bakgrund anses det positivt att föräldrarna är 

delaktiga. En förskollärare beskriver att delaktigheten har ökat jämfört med tidigare, och en 

följd av det är att utnyttjandet av systemet har minskat. 

En annan förskollärare ur gruppen beskriver att det ger ett gott samarbete kring barnet när 

föräldrarna är delaktiga, men att det ska ligga på en viss nivå. Förskolläraren upplever att 

samarbetet blir bra när man vet hur det är i hemmet och hur det är i förskolan, att det inte är 

två skilda världar. Genom att försöka få bort synen på att det är två skilda världar kan man 

tänka att förskolläraren strävar mot att komma bort från den syn som har funnits historiskt, 

där skolan och hemmet ansågs vara två socialt skilda rum (Tallberg Broman 2013, s. 27). 

 

Gemensamt för båda grupperna är att det anses vara positivt när föräldrarna är delaktiga, men 

att det finns en gräns för hur mycket delaktighet föräldrarna ska ha. En tolkning är att det 

upplevs som en bra samverkan om det ligger på en lagom nivå. Det är ingen som uttrycker en 

upplevelse om att föräldrarna är för mycket delaktiga i dagsläget. 

 

 

Formell samverkan och dess metoder 

Samtliga förskollärare i studien har gett exempel på olika samverkansformer med formell 

inriktning. Det handlar framförallt om enkäter, föräldramöten och individuella samtal så som 

utvecklingssamtal och inskolningssamtal. En förskollärare från gruppen förskolor med låg 

andel barn med utländsk bakgrund tar även upp föräldraråd. 

 

Enkäter 

Flera förskollärare, ur båda grupperna, har nämnt att föräldrarna får fylla i enkäter som rör 

tankar om sitt och sitt barns relation till förskolans verksamhet. Gemensamt för båda 

grupperna är att det anses vara en metod för föräldrarna att bli delaktiga i verksamheten och 

att få utöva ett inflytande.  
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Förskollärare som arbetar på förskolor med hög andel barn med utländsk bakgrund beskriver 

olika strategier som används för att få föräldrarna att besvara enkäterna. Den ena strategin går 

ut på att förskollärarna prickar av på en lista, samt påminner de föräldrar som inte har lämnat 

in för att se att alla föräldrarna fyller i. Förskolläraren berättar att hen har erfarenhet av att få 

föräldrar lämnar in enkätsvar om man inte har någon uppföljning. Förskolläraren beskriver 

strategin som ett ”idiotsäkert system”, att de prickar av när enkäten getts ut men också när 

enkäten kommer tillbaka. 

 

En annan strategi som används, efter att man upplevt att det ger ett gott gensvar, är att man 

aktivt sätter enkäten i handen på föräldrarna. När föräldrarna sedan har läst enkäten ser 

förskollärarna till att svara på eventuella frågor som dyker upp. Förskolläraren som beskriver 

detta upplever att föräldrarna ofta inte är bekanta med formuleringen som står med i enkäten, 

och att man då måste förtydliga. Hen beskriver att det ofta handlar om att man inte kan 

svenska så bra. En strategi som används då är att använda en person ur personalstyrkan som 

kan det språk som den aktuella föräldern pratar.   

 

Ingen förskollärare från förskolor med låg andel barn med utländsk bakgrund tar upp några 

svårigheter med enkäterna. En förskollärare talar löpande om att det är nödvändigt att 

föräldrarna själva är engagerade, och en tolkning är att det kan tänkas höra ihop med 

svarsfrekvensen. Ju fler engagerade föräldrar, desto högre andel svar på enkäterna får 

förskolan. 

 

Föräldramöten  

Samtliga förskollärare i studien har tagit upp att man har föräldramöten i någon form men det 

skiljer sig åt hur mötet är upplagt och hur det fungerar. 

 

På en förskola där en låg andel av barnen har utländsk bakgrund använder man sig av 

föräldraråd ett par gånger varje termin. Under föräldraråden träffas ”klassföräldrar”, 

förskollärare och chefer för att diskutera olika saker. Diskussionerna är inte beslutande, men 

det är en möjlighet att lyfta fram olika synpunkter. Detta kan relateras till undersökningen av 

Persson & Tallberg Broman där deltagandet i bland annat föräldraråd var högt i 

högresursområden (2002, s. 264–265). Förskolan i min studie har även föräldramöten en gång 

per termin, och dessa är då i en interaktiv form. Tidsbrist hos föräldrarna upplevs som en 

svårighet som påverkar deltagandet. Förskolläraren beskriver att hen använder sig av en inre 
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strategi, och det är att inte bli allt för besviken om bara häften av föräldrarna dyker upp. Även 

de övriga förskollärarna i denna grupp beskriver att de har föräldramöten varje år.  

 

Förskollärarna som arbetar på förskolor med hög andel barn med utländsk bakgrund har varit 

eniga i att det finns svårigheter med att hålla traditionella föräldramöten. En förskollärare 

upplever det som om att föräldrarna inte alls är intresserade av allmän information i ett stort 

sammanhang. Samtliga förskollärare i studien beskriver att man istället har valt att ha 

gruppsamtal med föräldrarna. Gruppsamtalen används som strategi för att kunna ha formella 

samtal med föräldrarna i grupp. En förskollärare beskriver det så här:  

 

Vi har ju märkt att stora föräldramöten funkar inte, för föräldrarna hänger inte med i 

samtalet. Vi har ju också individuella samtal om deras barn, men när det är bara 

allmänt sådär så har vi valt att dela upp de i smågrupper… (Intervju med 

förskollärare, 2018-03-02). 

 

Gruppsamtalen utformas på liknande sätt på förskolorna, med fyra-fem föräldrar i varje 

grupp. Flera förskollärare beskriver att samtalen går ut på att föräldrarna ska få insyn i vad 

som händer i verksamheten och på så sätt en ökad delaktighet. Det blir ofta fokus på pågående 

projekt och vad barnen gör under dagarna. Det förekommer att föräldrarna själva får utföra 

någon aktivitet med konkret material. Majoriteten av förskollärarna beskriver gruppsamtalen 

som lyckade och att föräldrarna kommer dit. En förskollärare upplever det motsatta och 

förklarar sin upplevelse med deltagandet så här: 

 

Det är lite si och så med det faktiskt, eh… så det är inte så jättemånga som deltar. Vi 

får några som deltar, så det är inte helt tomt men vi får ju inte så många som vi 

önskar (Intervju med förskollärare, 2018-03-07).  

 

Den största skillnaden mellan grupperna när det gäller föräldramöten är utformningen av 

mötet. Förskollärarna som arbetar på förskolor med hög andel barn med utländsk bakgrund 

var eniga i att gruppsamtal är en form som fungerar bättre. Förskollärarna som arbetar på 

förskolor med låg andel barn med utländsk bakgrund hade istället traditionella föräldramöten i 

stor utsträckning. Det var bara en förskola med låg andel barn med utländsk bakgrund som 

använder sig av föräldraråd, där föräldrarna är mer aktiva under mötet jämfört med i ett 

traditionellt föräldramöte. 
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Individuella samtal 

Nästan alla förskollärare i studien berättar om individuella samtal tillsammans med 

föräldrarna. Individuella samtal upplevs som lyckade strategier för att få föräldrarna att bli 

delaktiga och att kunna utöva ett inflytande.  

 

En förskola med hög andel barn med utländsk bakgrund lägger särskild vikt vid ett 

inskolningssamtal för att bjuda in föräldrarna i verksamheten redan innan inskolningen börjar. 

Enligt Skolverket är inskolningen ett tillfälle där föräldrar kan få en möjlighet att ta del av hur 

verksamheten ser ut, och information om vad man kan ha inflytande över (2017, s. 25). 

Förskolläraren beskriver sin uppfattning så här: 

 

Det handlar ju främst om att skola in föräldrarna, för är föräldrarna trygga och nöjd 

med vår verksamhet så blir automatiskt barnen trygga. Så jag lägger stor vikt på just 

inskolningen av föräldrar i början och att öppna dörrar till att man faktiskt kan fråga 

vad som helst (Intervju med förskollärare, 2018-03-02).   

 

 

Förskolläraren beskriver att det är viktigt att föräldrarna känner sig trygga med verksamheten 

för att barnet ska få så bra förutsättningar som möjligt. Förskolläraren berättar också att man 

vid inskolningssamtalet kan få ta del av information i lugn och ro, för att sedan kunna ställa 

frågor vid inskolningen om det är något som i efterhand känts oklart. 

 

En annan förskollärare som arbetar på en förskola med hög andel barn med utländsk bakgrund 

förklarar att de individuella samtalen är de samtal föräldrarna är mest delaktiga i. 

Förskolläraren upplever att föräldrarna är mest intresserade av sitt eget barn och tänker sig att 

det är därför det är mest lyckat. Två andra förskollärare som arbetar på förskolor med hög 

andel barn med utländsk bakgrund upplever däremot att föräldrarna inte är särskilt 

intresserade av att ha utvecklingssamtal. Den ena förskolläraren beskriver en erfarenhet om 

att många inte dyker upp på inbokade utvecklingssamtal. Detta upplevdes krävande och 

orsakade mer arbete för personalen. Ett utvecklingssamtal innebär en viss förberedelse och 

det är även så att pedagogen eventuellt måste börja tidigare eller sluta senare för att kunna 

hålla ett samtal. En metod som används för att samtalen inte ska förberedas i onödan är att 

föräldrarna numera får boka in sig på samtal om de själva önskar. Antalet föräldrar som bokar 

in sig på samtal är otroligt lågt, vilket innebär att nästan ingen har utvecklingssamtal längre. 
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På en förskola med låg andel barn med utländsk bakgrund använder sig förskolläraren av 

utvecklingssamtalet som metod för att ta del av förälderns synpunkter. Hen beskriver att 

samtalet hålls i form av ett tvåvägssamtal, det vill säga att både förskolläraren och föräldern 

ska komma till tals. En annan förskollärare från gruppen förklarar att utformningen kan se 

olika ut beroende på vilken typ av samtal det är:  

 

Utvecklingssamtal är något vi har varje år, beroende på om barnen är ny inskolade, 

yngre/äldre eller ska byta avdelning ser samtalet lite olika ut. Dessa samtal skriver vi 

i Unikum och vilket gör att samtalet följer med barnen under hela sin tid i förskolan 

och det ska vara lätt att följa barnens utveckling (Enkätsvar från förskollärare, 2018-

03-19). 

 

Informell samverkan och dess svårigheter 

Flera förskollärare i studien beskriver vikten av den dagliga kontakten som sker när barnet 

hämtas och lämnas. De svårigheter som uppstår i den informella samverkansformen som kan 

påverka föräldrars delaktighet och inflytande enligt förskollärarna tas upp nedan. 

 

Tidsbrist 

Flera förskollärare på förskolor med barn med hög andel utländsk bakgrund upplever att 

föräldrarna ibland inte har tid att stanna kvar för ett kortare samtal. Den ena förskolläraren 

beskriver sin upplevelse så här: 

 

Jag upplever att föräldrarna lämnar barnen jättesnabbt och hämtar barnen 

jättesnabbt. Jag reflekterade här om dagen och märkte att ett barn inte ens hade fått 

skorna på sig. Barnet blev buret då, ut till bilen… så att man tar inte ens på barnen 

skor. Det här är inte små barn som inte kan gå, utan det här är av våra barn som kan 

gå. Så jag upplever det att det går väldigt väldigt snabbt (Intervju med förskollärare, 

2018-03-07). 

 

Det förekommer även att förskollärare inom gruppen tänker det motsatta: att föräldrarna har 

tid att stanna kvar. Det finns uppfattningar om att de flesta föräldrar vill ha ett kortare samtal 

när de hämtar och lämnar. Det upplevs däremot svårt att möta föräldrarna i det när de kommer 

och hämtar barnen sent, när man lämnat över till en annan avdelning.  

 

På förskolor med låg andel barn med utländsk bakgrund upplever flera förskollärare att 

föräldrar har bråttom. Två förskollärare beskriver att tidsbristen är något som påverkar arbetet 

med föräldrars delaktighet och inflytande. Tidsbristen anses ofta vara det som gör uppdraget 

svårast att arbeta med. I ett kommande avsnitt, metoder för att öka delaktigheten, beskrivs det 

hur dessa förskolor använder sig av digitala verktyg i syfte till att öka delaktigheten. Detta kan 
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relateras till tidsbristen, då föräldrarna får möjlighet till insyn i verksamheten även när de 

befinner sig utanför förskolan.  

 

Språk  

Larsson beskriver att fenomenografi kännetecknas av att man vill undersöka hur ett visst 

fenomen uppfattas av människor. Fenomenografin vill belysa hur någonting framstår, och 

inte hur någonting är. Distinktionen mellan hur någonting uppfattas och hur någonting är 

anses vara grundläggande inom den fenomenografiska ansatsen (1986, s. 13). 

 

När det handlar om språk går det att relatera till det som anses vara grundläggande inom 

fenomenografin, nämligen distinktionen om hur någonting är och hur någonting uppfattas 

Larsson (1986, s. 13). Det är enbart förskollärare som arbetar på förskolor med hög andel barn 

med utländsk bakgrund uppfattar att språk kan skapa svårigheter med samverkan. Detta 

innebär inte att språket alltid är problematiskt. I formella situationer använder man sig av 

olika strategier, så som tolk eller personal som talar det språk som föräldern talar. 

Förskollärarna upplever det svårare i det dagliga samtalet, när man inte har någon tillgänglig 

som kan översätta. Ibland förekommer det att någon släkting, som kan svenska, följer med 

och hämtar barnet - och då brukar förskollärarna passa på att förmedla information. 

Svårigheterna med att kunna kommunicera med varandra påverkar ibland möjligheten till 

delaktighet och inflytande för att man fokuserar på att få det vardagliga att fungera istället: 

 

Just det här delaktighet kan ju kännas sådär... det är ju mest det här vardagliga pratet 

då, och det kanske räcker för de också då kan jag känna (Intervju med förskollärare, 

2018-03-09).  

 

Språket är ett hinder som är avgörande för hur mycket delaktighet och inflytande föräldern 

ska få. Bourakaz talade om språket som ett hinder som många lärare ansåg skulle övervinnas 

(2007, s. 144). På förskolorna i min studie är tankarna kring språket varierande. Språket anses 

vara ett hinder, men ibland får det helt enkelt bara vara som det är. Den ena förskolläraren 

upplever att det vardagliga korta pratet om barnet kanske räcker för föräldrarna när språket 

inte fungerar.  

 

Metoder för att öka delaktigheten 

Det finns andra metoder som förskollärarna använder sig av för att öka föräldrars delaktighet 

och inflytande. Förskollärarna i studien har lyft fram månadsbrev, digital teknik och festliga 
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tillfällen och diskuterat hur dessa används för att öka föräldrarnas deltagande. 

 

Månadsbrev 

På förskolor där en låg andel av barnen har utländsk bakgrund används månadsbrev som en 

metod för att informera om verksamhetens innehåll. En tanke med det är bland annat att få 

föräldrarna att bli intresserade och medvetna om vad som händer under dagarna. Månadsbrev 

kan användas som en strategi för att föräldrarna ska kunna få insyn i verksamheten, och kunna 

komma med synpunkter i efterhand (Åberg och Lenz Taguchi 2005, s. 23). Det kan också 

vara ett sätt att skapa en distans mellan förskolan och hemmet, där månadsbrevet signalerar 

att förskollärarna besitter den professionella kompetensen. Föräldrarna kan ta del av vad som 

sker i verksamheten, men kan inte påverka innehållet i efterhand. Hur veckobreven är 

utformade och på vilket sätt de lämnas ut kan påverka föräldrars möjlighet till att komma med 

synpunkter (Löfdahl 2014, s. 260). 

 

På förskolor med hög andel barn med utländsk bakgrund har månadsbrev fått varierande 

resultat. Den ena förskolläraren lyfter fram metoden som en lyckad strategi för att nå 

föräldrarna. Genom att man i början av läsåret har månadsbrev med lite text, och gradvis ökar 

till mer text, upplevs man fånga fler föräldrar. När läsåret närmar sig slutet är visionen att man 

ska fråga föräldrarna om vad de tycker om månadsbrevet, och om de skulle vilja förändra 

någonting i innehållet. På andra förskolor inom gruppen upplevs månadsbrev inte vara lika 

fungerade. En förskollärare betonar dock att om två föräldrar läser det så är det inte onödigt 

att skriva breven, för då har åtminstone två fått ut någonting av det. En annan förskollärare 

beskriver att man använder sig av muntliga översättningar för att informationen ska nå fram. 

Genom att erbjuda föräldern informationen både skriftligt och muntligt skapar förskolläraren 

möjlighet till delaktighet och inflytande, enligt Skolverkets allmänna råd (2017, s. 24–25). 

 

Digital teknik 

Förskollärare inom båda grupperna använder sig av digital teknik. På en förskola med låg 

andel barn med utländsk bakgrund använder man sig av plattformen Unikum och beskriver att 

det är ett sätt för förskola och hem att mötas. Att föräldern kan läsa hemifrån i lugn och ro 

anses vara en metod för att underlätta och möjliggöra samverkan även i en stressig tillvaro 

enligt förskolläraren. Löfdahl konstaterar i sin forskning att om man medvetet låter föräldrar 

läsa informationen i hemmet kan det vara ett sätt för förskolläraren att skapa distans (2014, s. 
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260). Genom att skicka ut informationen på ett annat sätt än i förskolans hall så måste 

föräldrarna läsa den på en annan plats än på förskolan. 

 

Samma förskollärare beskriver också att alla avdelningar på förskolan delger avdelningens 

vardag och göranden genom en blogg. Hen förklarar också att strukturen på bloggen kan se 

lite olika ut beroende på vilken avdelning det handlar om. 

 

På förskolor med hög andel barn med utländsk bakgrund är Instagram den dominerande 

applikationen för föräldrasamverkan. Instagram används för att visa upp vad man gör i 

verksamheten och för att barnen enklare ska kunna återberätta för sina föräldrar. På en 

förskola väljer man att fota av viktig information och publicera på Instagram, för att nå de 

föräldrar som gärna använder digitala verktyg. 

 

Dokumentation  

Flera förskollärare i studien upplever att dokumentationen på väggen kan användas för att få 

föräldrarna delaktiga i verksamhetens innehåll. Dokumentationen innehåller fotografier och 

information om det som sker när barnen är i verksamheten, som till exempel projektarbetet. 

Enligt Åberg och Lenz Taguchi kan föräldrarnas nyfikenhet om var barnen gör i 

verksamheten öka av att se dokumentation på väggen (2005, s. 23). Förskollärarna i studien 

benämner det ibland som dokumentationsvägg eller processvägg. På vissa förskolor i studien 

är dokumentationen till för att beskåda och på andra förskolor söker förskollärarna en 

delaktighet från föräldrarna. Man önskar bland annat kommentarer och frågor som kan sättas 

upp med hjälp av post-it-lappar.  

 

En förskollärare på en förskola med hög andel barn med utländsk bakgrund beskriver att de 

vill använda sig av processväggen som en väg till delaktighet men att det inte upplevs fungera 

som förväntat. Förskolläraren upplever att föräldrarna är ovana med att använda sig av en 

processvägg där de förväntas att vara delaktiga. Hen beskriver att det finns en plan för hur 

förskolan ska få föräldrarna att bli mer delaktiga i processväggen när det är öppet hus, drop-in 

eller andra tillställningar på förskolan:  

 

Då tar vi in... och då börjar vi alltid att ”varsågod gå upp till X och processväggen så 

möter ni den pedagogen där… så kan vi berätta vart vi är någonstans nu på 

processväggen”. Medans man pratar så kanske det kommer en fråga och en 

reflektion och då kan man ge de en postit-lapp och ba ”men skriv upp det på väggen 
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så tar vi upp det liksom och så kommer vi återkoppla på väggen sen” (Intervju med 

förskollärare, 2018-03-02). 

 

Åberg och Lenz Taguchi beskriver att föräldrarna blev mer intresserade av vardagen med 

hjälp av dokumentationsväggen (2005, s. 23). Förskolläraren i studien beskriver att de strävar 

mot att uppnå ett ökat intresse hos föräldrarna men tänker att de inte är där än. Förskollärarna 

uppfattar det som om att processväggen är för ny och obekant för föräldrarna.   

 

Festliga tillfällen 

Samtliga förskollärare upplever att festligare tillfällen används som en form för att öka 

föräldrars delaktighet. Förskollärarna i studien har framförallt lyft upp öppet hus, drop-in och 

olika firanden. 

 

Flera förskollärare på förskolor med hög andel barn med utländsk bakgrund upplever att 

deltagandet på luciafirande, gårdsfest, öppet hus och liknade är mycket högt. Det anses vara 

trevligt och bra med festliga tillfällen där man kan ta det lite som det kommer. Enö beskriver i 

utvärderingen att festliga tillfällen ses som en fungerande strategi för ökad delaktighet (2009, 

s. 61–62). Genom att bjuda in till öppet hus, fester eller knytkalas upplevs föräldrarna delta i 

verksamheten i en större utsträckning, jämfört med på mer formella möten.  

 

Förskollärarna i min studie upplever att man kan få föräldrarna involverade i verksamheten 

under festliga tillfällen genom att belysa det vardagliga arbetet under sammankomsten. En 

förskollärare beskriver att man till exempel kan visa bildspel på det som sker under dagarna, 

och prata med föräldrarna om pågående projekt. Eftersom att barnen kan vara med så ökar 

deltagandet hos föräldrarna, vilket leder till att fler får ta del av verksamheten. En vanlig 

uppfattning hos förskollärarna är att det är kravlöst för alla: 

 

När vi väl fixar sånt här drop-in, som vi hade nu i veckan till exempel. […] Det är 

kravlöst, man kan komma utan krav. Man måste inte prestera – och inte vi heller kan 

jag känna. Det blir mera att man tar det som det är och man sitter den stund man 

kan, men ändå är det ett tillfälle att man kan sitta och diskutera (Intervju med 

förskollärare, 2018-03-09). 

 

En annan förskollärare på en förskola med hög andel barn med utländsk bakgrund delar 

uppfattningen om att det är kravlöst och beskriver att det är en faktor som kan vara 

bidragande till att föräldrarna väljer bort möten och formella samtal, men inte fester: 
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Det ställs inte så höga krav på en på en fest, där det är avslappnat. Om man ska på 

ett möte, ett gruppsamtal, ett utvecklingssamtal så krävs det lite mer av mig som 

förälder, vårdnadshavare, jag måste vara lite aktiv här (Intervju med förskollärare, 

2018-03-07).  

 

På en förskola med låg andel barn med utländsk bakgrund uppfattas festliga tillfällen som 

trevliga sammankomster som förskolläraren upplever att förskolan är bra på att hålla i. 

Samtliga förskollärare i gruppen nämner olika typer av festliga tillfällen, men det är ingen 

som specifikt nämner att det är ett högre föräldradeltagande vid dessa tillfällen. Även inom 

denna grupp känns det avslappnat och kravlöst vid dessa situationer.  

 

Vi är väldigt bra på typ mingel och Lucia och sånt, kanske för att vi själva tycker att 

det är trevligt, och för att vi brukar försöka hålla det avslappnat. Vi skriver ex. 

”Luciaklädsel” i inbjudan, men bryter inte ihop om någon kommer utklädd till tiger 

(Enkätsvar från förskollärare, 2018-03-06). 

 

 

 

Till skillnad från gruppen med hög andel utländsk bakgrund verkar ”kravlöst” ha en annan 

betydelse. En tolkning av mig är att det är förskolan som inte har så höga krav på barnen och 

familjerna i dessa situationer, och inte tvärtom. Förskolan är till exempel öppen för att man 

klär ut sig till någonting helt annat vid luciafiranden. Detta är ett exempel på när man kan ha 

olika uppfattningar om samma fenomen, som Marton och Larsson beskriver om den andra 

ordningens perspektiv (Marton 1981, s. 177–178 och Larsson 1986, s. 12). Det handlar inte 

om att det ena är sant och det andra falskt, det är bara olika perspektiv. I min studie har 

förskollärarna olika perspektiv på kravlösa festliga tillfällen. 

 

Diskussion och slutsats 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare tolkar, arbetar med och upplever 

uppdraget att ge föräldrar delaktighet och inflytande i verksamheten. I detta avsnitt diskuteras 

studiens resultat och de slutsatser jag kommit fram till. Jag kommer även att ta upp förslag på 

vidare forskning inom området.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i studien visade att förskollärarna arbetade med uppdraget på många olika sätt. 

Förskolor med låg andel barn med utländsk bakgrund och förskolor med hög andel barn med 
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utländsk bakgrund använde sig av både lika och olika metoder och strategier. Samtliga 

förskolor använde sig av både formell samverkan och informell samverkan.  

 

Något som tydligt skiljer grupperna åt är hur föräldramöten fungerar. Traditionella 

föräldramöten tycks inte fungera särskilt bra på förskolor med hög andel barn med utländsk 

bakgrund. Detta kan relateras till utvärderingen Resurser, framgång och mångkulturella 

skolors verksamheter och strategier som visade på samma resultat: föräldrarna kommer inte 

på föräldramöten (Enö 2009, s. 60–61). I utvärderingen beskrevs föräldrarna vara mer 

intresserade av att delta i individuella samtal som rör deras barn. I min studie var 

föreställningarna varierande: en förskollärare beskrev att föräldrarna är otroligt intresserade 

av just sitt barn. En annan förskollärare upplever att föräldrarna inte alls är intresserade av 

utvecklingssamtal. 

 

Det bristande intresset för utvecklingssamtalen påverkar hur man arbetar med läroplansmålet. 

Enligt Skolverket ska förskollärare ansvara för att det genomförs utvecklingssamtal en gång 

om året (2017, s. 26). Studien visade att förskolorna inte håller utvecklingssamtal med alla 

föräldrar varje år på grund av ett bristande intresse. Förskollärare på förskolor med hög andel 

barn med utländsk bakgrund upplevde att föräldrarna inte dök upp på inbokade tider, vilket 

ledde till att man ändrade strategi. Genom att istället låta intresserade föräldrar boka in sig på 

tider fanns det en förhoppning om att slippa merarbetet som utvecklingssamtalen krävde. 

Förskollärarna upplevde arbetet med att planera utvecklingssamtalen som tidskrävande och 

onödigt när föräldrarna aldrig dök upp. När man valde att låta föräldrarna själva boka in sig 

blev gensvaret dock inte som förväntat: väldigt få föräldrar var nämligen intresserade, nästan 

ingen bokade in sig på en tid.  

 

Förskollärare ur båda grupperna nämner läroplanen i intervjuer och enkäter. Förskollärarna 

från förskolor med hög andel barn med utländsk bakgrund hänvisar dock i högre grad till 

styrdokumenten när de beskriver sitt arbete. Detta tyder på en medvetenhet kring 

dokumentens innehåll när det gäller området med föräldrars delaktighet och inflytande. En 

förskollärare beskriver till exempel att bestämmelserna om att ge föräldrarna information 

skriftligt och muntligt har stöd i Skolverkets dokument. I Måluppfyllelse för förskolan 

beskrivs arbetet med att delge information på olika sätt som en form för ökat inflytande och 

delaktighet (Skolverket 2017, s. 24). Förskollärarna i gruppen förskolor med hög andel barn 
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med utländsk bakgrund har förutom läroplanen även nämnt kommunala riktlinjer och 

likabehandlingsplaner, vilket den andra gruppen inte gjorde i samma utsträckning.   

 

Trots att förskollärarna på förskolor med hög andel barn med utländsk bakgrund visade en 

medvetenhet och ett tydligt arbete kring styrdokumentet tycktes inte föräldrarna vara insatta i 

dessa. Ett genomgående tema i intervju- och enkätsvaren var att föräldrarna inte var insatta i 

styrdokumenten. Många förskollärare upplevde att föräldrarna inte hade någon koll alls, och 

att de heller inte var intresserade. Både Enö och Bourakaz diskuterar möjligheten att 

föräldrars erfarenheter av skolsystem ser annorlunda ut jämfört med det system vi har i 

Sverige (Enö 2009, s. 63–64 och Bourakaz 2007, s. 144–145). Om man som förälder 

exempelvis har erfarenhet av en skola och lärare av mer auktoritär karaktär kanske man tänker 

sig att föräldrarollen inte har en plats i verksamheten. Det kan finnas en möjlighet att 

föräldrarna i studien inte har någon erfarenhet av en verksamhet som kan likställas med 

dagens förskola.  

 

Ett av studiens resultat är att förskolan och hemmet ofta upplevdes som två socialt skilda rum 

på förskolor med hög andel barn med utländsk bakgrund. Om man ser till historien över 

föräldrasamverkan i Sverige så var skolan och hemmet två socialt skilda rum under 1960- och 

1970-talet. Detta innebar att föräldrarna inte förväntades delta i skolan på samma sätt som 

idag (Tallberg Broman 2013, s. 27). Möjligtvis har dagens föräldrar egna erfarenheter om att 

skolan ser ut på det sättet, oavsett vilken bakgrund man har. Denna tanke återfanns även i 

Åberg och Lenz Taguchis studie där pedagoger och föräldrar ansågs tillhöra skilda rum (2005, 

s. 135). Pedagogerna var inte intresserade av föräldrarnas tankar och deras delaktighet hörde 

inte hemma i förskolan. Genom att få till ett gott samarbete kunde man sedan bli resurser åt 

varandra, med öppenhet och förståelse för varandra. I min studie tycktes inte föräldrarna och 

förskolan vara varandras resurser fullt ut, men förskollärarna upplevde sig själva arbeta för en 

välfungerande samverkan med föräldrarna. Tallberg Broman belyser även 

professionaliseringsperspektivet när det handlar om de två skilda sociala rummen. Genom att 

skolan markerades som en enhetlighet med distans till hemmet kunde man upprätthålla ett 

kunskapsmonopol (2013, s. 27). Förskollärarna i min studie upplevdes inte vara ifrågasatta i 

sin professionalitet trots att det förekom tankar om två socialt skilda rum. 

 

I gruppen förskolor med låg andel barn med utländsk bakgrund uppfattades föräldrarnas 

tidsbrist ofta som det som var svårast med uppdraget. Föräldrarnas engagemang i förskolans 
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verksamhet var också något som ansågs påverka deras delaktighet. Man kan identifiera 

likheter med studien av Persson och Tallberg Broman. Studien behandlade två olika områden 

i Malmö som benämns som antingen resursstarkt eller resurssvagt (2002, s. 264–265). De 

områden som studerades skilde sig åt socialt, ekonomiskt och befolkningsmässigt (ibid, s. 

261). I det resursstarka området beskrivs föräldrarna leva ett stressigt och kravfyllt liv. 

Lärarna i studien förklarar att barnen har långa vistelsetider inom barnomsorgen och att 

föräldrarna inte tycks spendera särskilt mycket tid med barnen. Det upplevs som om att det 

inrutade vuxenlivet även speglar av sig till barnen, som tycks bli stressade av omgivningens 

stress och krav. Detta har lett till att förskollärarna i högresursområden upplever att de har ett 

ökat deltagande i familjerna, vilket betonas mer än att föräldrarna har ett ökat deltagande i 

förskolan. Detta visar sig i att man arbetar kompensatoriskt i förskolan för att ge barnen den 

ideala barndomen. Det exemplifieras att barnen i den ideala barndomen har bland annat mer 

lugn och ro, mer tid, mer utevistelse, mer fantasi och bättre lekförmåga (ibid, s. 264–265).  

 

Min studie har inte berört förskollärarnas kompensatoriska arbete, eller synen på barn och 

barndom. Eftersom att Persson & Tallberg Broman finner ett resultat i att förskollärarna blir 

deltagande i hemmet (2002, s. 264–265) kan man försöka identifiera likheter även i min 

studie. Det är även så att förskolan enligt skollagen (SFS 2010:800) ska arbeta 

kompensatoriskt genom att uppväga skillnader i barnens olika förutsättningar. Jag tycker att 

det är relevant att fundera på om synsättet om att skapa den ideala barndomen även syns på 

förskolorna i min studie där föräldrarna upplevs vara stressade. Då föräldrarnas brist på tid 

och engagemang upplevdes som svårast med uppdraget enligt pedagogerna, går det då att dra 

paralleller till att förskollärarna arbetar kompensatoriskt inom detta?  

 

Persson och Tallberg Broman lyfte även i sin studie att föräldrar i högresursområden krävde 

mycket och eftersökte föräldraaktiviteter (2002, s. 264–265). Detta är någonting som inte 

stämmer överres med resultatet i min studie, då det inte förekom på förskolorna. Det var 

enbart en förskola med låg andel barn med utländsk bakgrund som hade föräldraråd. 

Förskolläraren berättade även att föräldraråden inte var beslutande, vilket innebär att 

föräldrarna enbart kunde lyfta olika frågor och förslag för personalen i förskolan. Föräldrarna 

ansågs lägga sig i lagom mycket, och ställer inte för höga krav på det som sker. Persson och 

Tallberg Broman (ibid) menade att det ökade föräldrakravet ofta oroade förskolepersonalen, 

då föräldrarna inte hade samma mål och tanke som förskollärarna. I min studie har 

föräldrakrav inte uppfattats som ett problem på förskolorna.  
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Även i gruppen förskolor med hög andel barn med utländsk bakgrund anses föräldrarnas tid 

vara ett problem. I ett citat nämns det att en förälder har så bråttom att barnet inte ens får skor 

på sig. En tolkning är att föräldern i min studie lever det stressade kravfyllda livet som nämnts 

i det resursstarka området. I studien av Persson & Tallberg Broman belyses inte föräldrarna i 

det resurssvaga området som stressade. Där ansågs föräldrarna istället ha mer sociala 

problem, och att barnen får klara sig själva i större utsträckning än tidigare (2002, s. 264). I 

min studie skiljes sig resultatet åt från studien av Persson & Tallberg Broman (2002). 

 

Ett resultat när det handlar om förskolor med hög andel barn med utländsk bakgrund är att 

språket blir ett hinder, likt det som Bourakaz kommit fram till i sin undersökning (2007, s. 

144). Även Enö lyfter fram att språket kan påverka när det gäller intresse och delaktighet 

(2009, s. 63–64). Även i min studie visade det att språket kunde påverka hur delaktig 

föräldern blev. När språket inte räckte till ansågs det tillräckligt att man fick det vardagliga att 

fungera. En uppfattning var att det var förståeligt om föräldrarna inte har tid, ork, lust eller 

kunskap att fördjupa sig i hur styrdokument ser ut. En förskollärare beskrev att det kanske är 

tillräckligt där och då med att bara få vardagen att fungera, och att det helt enkelt får vara så 

om föräldern känns nöjd. 

 

Skolverket beskriver att segregationen som finns i samhället även syns i kunskapsresultatet i 

skolan och att föräldrars utbildningsnivå ofta är den största faktorn i hur barnets betyg 

kommer att se ut (2010, s. 10–11). I min studie tillhör förskolorna med hög andel barn med 

utländsk bakgrund områden som klassas som utsatta och socioekonomiskt svaga (Polisen 

2017, s. 4 och 41). Ur ett samhällsperspektiv finns det en förhöjd risk att barnen i dessa utsatta 

områden utvecklar problembeteende och kriminalitet i ungdomsålder. Utbildning anses vara 

en värdefull skyddsfaktor för barnen (ibid, s. 12). Min studie visade att det ofta finns 

svårigheter med språket i förskolor med hög andel barn med utländsk bakgrund. Min tolkning 

är att man då måste arbeta kompensatoriskt med till exempel språkutveckling. Det blir dock 

en ekonomisk fråga när det handlar om resurser. Skolinspektionen visar en kartläggning att 

två av tre kommuner inte tar hänsyn till barnens socioekonomiska bakgrund i fördelningen av 

resurser till förskolan (2016, s. 5). Jag tolkar detta vidare till att det kan bli svårt för 

förskolorna att arbeta kompensatoriskt, vilket kan leda till att förskolan inte är likvärdig för 

alla. Den skyddsfaktor som utbildningen är för barnen i socioekonomiskt utsatta områden blir 

kanske inte så effektiv som den bör vara då.  
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Förskolan som ska vara likvärdig för alla hotas inte bara av ekonomi och resursfördelning. 

Föräldrars delaktighet och inflytande kan också skapa klyftor i likvärdigheten. Skolverket 

belyser att föräldrars delaktighet efterfrågas av demokratiska skäl. En konsekvens av detta är 

att förskolan inte fortsätter att vara likvärdig för alla, då det är de resursstarka familjerna som 

får mest inflytande (2010, s. 35).  

 

Slutsats 

Resultatet av studien visade att förskollärare tolkar uppdraget med att ge föräldrar delaktighet 

och inflytande på flera olika sätt. Uppdraget anses vara otroligt viktigt, men samtidigt svårt att 

definiera och komplext att arbeta med. Det upplevs bland annat som ett arbete man” bara gör” 

när man följer aktuella styrdokument. Arbetet med uppdraget sker i olika former på samtliga 

förskolor. Dessa former kan kategoriseras inom formell samverkan och informell samverkan. 

Vilka delar som fungerar bra, respektive mindre bra, varierar för förskolorna i studien. 

Studien har visat att det finns identifierbara skillnader i hur man arbetar med föräldrars 

delaktighet och inflytande när det gäller förskolor med hög, respektive låg, andel barn med 

utländsk bakgrund.  

 

Ett genomgående resultat är att förskolor med hög andel barn med utländsk bakgrund tycks 

arbeta mer intensivt för att få det att fungera. Förskollärarna upplevs vara medvetna och väl 

insatta i styrdokument och i kommunala riktlinjer, vilka de förhåller sig till i sitt arbete. Trots 

detta upplevs inte föräldrarna vara insatta i dokumenten, och de anses heller inte vara särskilt 

intresserade. Vanliga svårigheter med att få till en fungerande samverkan är att språket inte 

räcker till och att föräldrarna inte upplevs vara intresserade. Det förekommer en tanke om att 

förskolan och hemmet kan ses som två socialt skilda rum, men flera förskollärare verkar 

försöka arbeta bort denna föreställning.  

 

På förskolor med låg andel barn med utländsk bakgrund tycks man oftare ha en fungerande 

samverkan där förskollärarna inte behöver anstränga sig särskilt mycket för att det ska 

fungera. Förskollärarna upplever att föräldrarnas delaktighet ligger på en bra nivå och det 

ställs inte orimliga krav från föräldrarna. Detta är ett resultat som skiljer sig från den 

forskning som tidigare publicerats, där föräldrarnas ökade krav skapade oro hos förskollärarna 
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(Persson och Tallberg Broman 2002, s. 264–265). Barriärerna för föräldrasamverkan anses 

vara få, men tidsbrist och engagemang är faktorer som har benämnts som svårast.  

 

 

Förslag till vidare forskning 

Urvalet till studien bestod av förskolor med låg andel barn med utländsk bakgrund, och hög 

andel barn med utländsk bakgrund. Studien visade att det fanns skillnader i hur förskollärarna 

arbetar med, och upplever, uppdraget med att ge föräldrar delaktighet och inflytande. Jag fann 

ett bredare och mer rikt material till min studie på förskolor med hög andel barn med utländsk 

bakgrund. Det vore intressant att fördjupa studierna där, för att se varför förskollärarnas hårda 

arbete inte ger det önskade resultatet. Hur kommer det sig att föräldrarna inte blir mer 

delaktiga när förutsättningarna finns från förskolans håll? En idé är att bredda studien för att 

få in ett föräldraperspektiv också. 
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Bilaga 1 – intervjumall 
 

1. Enligt förskolans läroplan ska du som förskollärare ansvara för att ge föräldrar möjlighet 

till delaktighet och inflytande i verksamheten, hur tänker du kring tolkningen av detta mål? 

 

 

2. På vilka sätt tänker du att föräldrarna erbjuds att vara delaktiga och att utöva ett inflytande 

över verksamheten? 

 

 

3. Vilka samverkansformer arbetar ni mest med på förskolan? 

 

 

4. Vilken samverkansform upplever du att föräldrarna är mest delaktiga i? Och minst 

delaktiga i? Vad tror du att det kan bero på? 

 

 

5. Vad upplever du som svårast när det gäller att arbeta med föräldrarnas delaktighet och 

inflytande?  Vilka strategier använder du för att få det att fungera? Har du upplevt att du 

använt strategier som inte fungerat? 

 

 

6. Vilka delar av arbetet med föräldrars delaktighet och inflytande fungerar bäst hos er? Vad 

tror du att det kan bero på? 

 

 

7. Hur tänker du kring föräldrars synpunkter om olika delar i verksamheten? Upplever du att 

det ställs krav som går emot det ni ska arbeta med enligt styrdokumenten? 

 

 

8. Upplever du att målet för föräldrars delaktighet och inflytande är bra i dagsläget, eller 

skulle du vilja se någon förändring? Hur skulle man kunna förändra det i så fall? 
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Bilaga 2 – information och samtycke 

 
 

 

 

Huddinge 2018-02-22 

 

Information om undersökning kring föräldrars delaktighet och inflytande  

 

Jag, Sara Högberg, är student på förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna 

sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om hur förskollärare tolkar, arbetar med och 

upplever uppdraget att ge föräldrar delaktighet och inflytande i verksamheten. 

 

Uppsatsen kommer att bestå av intervjuer som sker på en lämplig tid efter överenskommelse 

med den förskollärare som medverkar. Under intervjun kommer jag använda mig av 

ljudinspelning och eventuellt skriva ner anteckningar. Inför intervjun har jag förberett ett antal 

frågor men det kan eventuellt tillkomma följdfrågor. 

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 

inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats. Denna information ges både skriftligt och muntligt, och om ni samtycker till 

studien fyller ni i bifogat formulär i samband med intervjun. 

 

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

 

 

Vänliga hälsningar,  

 

Sara Högberg 

(Kontaktuppgifter) 

 

Handledare: 

Magnus Rodell 

(Kontaktuppgifter) 
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