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Abstrakt 
 

Parent participation in preschool - preschool teachers approach to make parents 

participate  

 

Studien syftar till att bidra med kunskap om hur förskollärare i förskolan arbetar för att 

få vårdnadshavare delaktiga. Vidare undersöks vilka svårigheter och möjligheter som 

finns i detta. Denna kvalitativa studie har semistrukturerad intervju som metod där tre 

olika förskollärare är respondenter. Resultatet visar att en positiv relation är ett 

tillvägagångssätt för att få vårdnadshavare delaktiga. Genom en ömsesidig relation med 

växelverkan och dialog blir vårdnadshavaren erkänd och får en chans att kommunicera 

med förskolläraren om sitt barn och verksamheten.    
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1 Inledning 
I detta kapitel introduceras valt ämne och kopplas till gällande styrdokument följt av 

definitionen av centrala begrepp. Styrdokument som behandlas är läroplanen för 

förskolan samt Skollagen. Här presenteras även syftet med studien samt de 

frågeställningar som ställts i relation till arbetet. 

 

1.1 Delaktighet i förskolan 

I ett konstant föränderligt samhälle där nya tankar om vad förskolan och hemmet ska 

erbjuda anses det bland lärare särskilt viktigt att det uppstår ett samspel. Detta ställs 

bland annat i relation till det mångkulturella samhälle vi lever i där förskolan agerar som 

en arena för dessa kulturer att mötas under samma tak. Vårdnadshavares intressen ska 

lyftas fram samtidigt som riktlinjer från statliga dokument i form av skolans läroplan 

och Skollagen (Riksdagen, 2010) ska ligga till grund för detta samarbete. Harju och 

Tallberg Broman (2013) skriver att barn som har vårdnadshavare vars relation till 

förskolan är god presterar bättre i utbildning och mår generellt sätt bättre. Trots detta 

finns en upplevd problematik bland förskollärare gällande samarbetet mellan hem och 

förskola. Förskollärare upplever bland annat att bristande språkförmåga hos 

vårdnadshavare kan göra kommunikationen svårare (a.a.).  

Den bild som framkom under min verksamhetsförlagda utbildning var att kontakten 

med vårdnadshavare var ett dagligt fenomen. Men genom min erfarenhet av denna 

utbildning uppstår frågan hur delaktiga föräldrar är i förskolan och hur förskollärare ser 

på detta. Jag fick bland annat genom mina verksamhetsförlagda utbildningar under min 

utbildning delta i formella möten som utvecklingssamtal och föräldramöten. Det är 

enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ett krav med utvecklingssamtal och 

att möten med vårdnadshavare uppstår (a.a.). Men hur dessa tar sig uttryck och ifall det 

finns andra vägar för att få vårdnadshavare delaktiga är något som kan stärka den 

profession som finns idag hos förskollärare och skapar även en grogrund för denna 

studie. Här väcktes ett intresse hos mig att få kunskap kring detta fenomen som enligt 

mig är ett väldigt komplext men viktigt arbete för förskollärare. 

Denna undersökning kan utifrån en förhoppning leda till en större medvetenhet och 

diskussion kring vårdnadshavares delaktighet i förskolan genom att låta förskollärarna 

själva delge sina erfarenheter kring olika sammanhang och miljöer som finns för att få 

vårdnadshavare delaktiga. Vilka möjligheter eller svårigheter som finns lyfts även fram 

i arbetet. Ambitionen med studien är att belysa ett område som inte bara är obligatoriskt 

utifrån våra styrdokument utan även ett område som skapar bättre relationer mellan 

förskolans värld och hemmen. Inför genomförandet av denna studie fanns det en önskan 

om att medvetenheten kring hur vårdnadshavare kan bli delaktiga hos förskollärare kan 

stärkas och att mer kunskap om vårdnadshavares delaktighet framkommer. Studien 

belyser olika svårigheter som kan uppstå men sätter även dessa i kontrast till vilka 

möjligheter som skapas genom vårdnadshavares deltagande, i relation till de olika 

sammanhang och miljöer som framkommer av studien och tidigare forskning inom 

området.  

 

1.2 Styrdokument 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) och kapitlet Förskola och Hem står det att det 

ska ske ett samarbete mellan förskollärare och vårdnadshavare. I detta kapitel så står det 

bland annat att vårdnadshavare ska få ta del av utvecklingssamtal och att de ska bemötas 

på ett respektfullt sätt formellt och informellt.  



  
 

5 

Det ska även finnas möjlighet för vårdnadshavaren att konkret vara med och påverka 

utformningen av den pedagogiska verksamheten och hur denna i efterhand utvärderas. 

Förskolläraren har i uppdrag att ta hänsyn till vårdnadshavares tankar.  En del i detta 

kapitel tar även upp att arbetslaget ska ha en öppen dialog med vårdnadshavare gällande 

barnets situation utanför förskolan, utöver den dialog som sker om barnets tid i 

förskolans miljöer. Det ska ske en kontinuerlig dialog mellan vårdnadshavare och 

förskollärare som karaktäriseras av ömsesidighet och respekt. Förskolläraren ska skapa 

ett klimat som bidrar till delaktighet och det är förskolläraren som har ansvaret att se till 

att detta sker. Därmed ställs ett krav på förskollärare och hela arbetslaget att 

tillsammans skapa ett klimat som bidrar till vårdnadshavarnas delaktighet i 

verksamheten. Även Skollagen (Riksdagen, 2010) lyfter upp att det likt det som skrivs i 

läroplanen, ska finnas en kontinuerlig kontakt med vårdnadshavaren. Denna kontakt ska 

behandla barnets utveckling och utöver detta ska det på årlig basis utföras ett 

utvecklingssamtal mellan berörd förskollärare och vårdnadshavare. Förskolan ska även 

ge möjlighet till en social gemenskap byggd på trygghet där lärandet skapar en helhet.  

 

1.3 Definition av centrala begrepp 
1.3.1 Vårdnadshavare 

Den som är förälder till eller enligt domstol särskilt utvald person vilken har juridiskt 

ansvar för ett barn anses vara vårdnadshavare (Nationalencyklopedin, 2017). I denna 

studie är begreppet förälder av etiska skäl bortvalt då det inte alltid är föräldern som är 

vårdnadshavare, men föräldern kan däremot falla under kategorin vårdnadshavare. 

1.3.2 Delaktighet 

Ett socialt nätverk innehåller en mängd av mänskliga relationer vilka tillsammans 

skapar en helhet. Delaktighet skapas mellan dessa människor då en individ erkänns i en 

specifik kontext och deras närvaro bejakas (Dolk, 2013). I denna studie kopplas 

delaktighet till hur vårdnadshavare får ett fotfäste i förskolans kontext. Ett fotfäste anses 

i denna studie uppnås då vårdnadshavaren blir erkänd genom att få sin röst hörd och att 

de blir lyssnade på av förskollärarna.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att bidra med kunskap om hur förskollärare i förskolan arbetar för att få 

vårdnadshavare delaktiga. 

 

1.4.1 Frågeställningar 

Följande frågeställningar ligger till grund för min studie: 

 

 I vilka sammanhang eller miljöer kan förskollärare göra vårdnadshavare 

delaktiga i verksamheten?  

 Vilka svårigheter kontra möjligheter beskriver förskollärare finns i dessa 

sammanhang?  
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2 Tidigare forskning 
I detta kapitel framförs tidigare forskning kring vårdnadshavares delaktighet. 

Forskningen presenteras utifrån studiens frågeställningar och rubriker framställs nedan 

utifrån de sammanhang som återfanns i aktuell forskning. Sammanhang för att få 

vårdnadshavare delaktiga är följaktligen dagliga samtal, formella möten samt miljön. 

Under rubriken formella möten presenteras forskning kring sammanhangen inskolning, 

utvecklings-samtal samt föräldrakvällar. Under samtliga sammanhang framkommer det 

hur dessa används för att skapa delaktighet samt vilka svårigheter och möjligheter som 

sammanhangen innefattar.   

 

2.1 Olika sammanhang för att främja delaktighet 

 
2.1.1 Dagliga samtal 

I den dagliga kontakten uppstår kommunikation vilket enligt Nitecki (2015) kan skapa 

delaktighet. Forskaren påpekar att det mest centrala för en framgångsrik kommunikation 

är öppenhet. Kommunikationen ska bygga på ömsesidighet och ge utrymme för 

samtliga parter att uttrycka sina känslor och tankar. Det framkommer även att 

förskollärarens attityd inför kommunikation med vårdnadshavare spelar stor roll. Den 

vardagliga kontakten sker bland annat under lämning och hämtning vilket enligt 

förskollärare i studien är en utmärkt arena för kommunikation. Här får vårdnadshavaren 

chans att ställa frågor, uppdatera hur situationen ser ut i hemmet och kommunicera med 

förskolläraren om förskolan och barnet. Förskolläraren får chans att lära känna 

vårdnadshavaren och får en möjlighet till kommunikation. Dessa konversationer kan 

leda till att vårdnadshavare känner sig mer delaktiga och också mer benägna att söka 

kontakt i framtida situationer. Författaren framhåller vidare vikten i en balans mellan 

professionalitet och vänlighet då förskolläraren kommunicerar med vårdnadshavaren. 

Då förskolläraren berör ämnen utanför förskolans sfär, kan detta resultera i att man får 

en respektfull relation vilket underlättar delaktigheten hos vårdnadshavaren. Författaren 

lyfter fram den dagliga kontakten som en viktig del i skapandet av relationer med 

vårdnadshavare (a.a.). För att få vårdnadshavare delaktiga är det viktigt att skolans 

personal med vårdnadshavaren känner ett delat ansvar över barnet. Det är viktigt att 

värdesätta samarbetet med vårdnadshavaren då detta kan stärka barnets utveckling. 

Genom att skapa en relation där interaktion är möjligt mellan vårdnadshavare och 

personal får vårdnadshavare en möjlighet till att vara delaktiga. Relationen mellan 

hemmet och förskolan har betydelse gällande vårdnadshavares delaktighet (Mutch & 

Collins, 2012). 

Svårigheter i den kommunikation som uppstår i det dagliga samtalet är något som 

Mahmood (2013) skriver om. Forskaren skriver om förskollärare och deras första år 

inom förskolan med fokus på olika svårigheter som de möter inom sin profession. Det 

som studien i huvudsak kommer fram till delas in i fyra olika huvudområden nämligen 

brist på ömsesidighet, svårigheter i att bygga relationer, maktutövande samt förskollära-

res identitet och professionalitet. Ömsesidigt samspel är enligt författarens resultat en 

förutsättning för en lyckad kommunikation. En annan aspekt gällande ömsesidigt 

samspel är då vårdnadshavares förväntningar på utbildningens utformning skiljer sig 

från förskollärares tillvägagångssätt. Vårdnadshavaren kan i detta fall känna sig ha 

mindre inflytande eller inte blir lyssnad på. Detta kan i sin tur göra vårdnadshavaren 

mindre delaktig i verksamheten då dennes intresse inte uppfylls (a.a.). En möjlighet i 

det dagliga samtalet är att involvera vårdnadshavaren genom att visa att denna har makt 

att påverka. Detta kan även kopplas  till den identitet och professionalitet som 
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förskolläraren har. Det är viktigt att vårdnadshavare ser förskollärare som kompetenta 

men också som samarbetsvilliga. Detta är möjligt genom en ömsesidig relation där 

förskolläraren tar sig till det som vårdnadshavaren säger (Kocyigit, 2015). 

2.1.2 Formella möten 

 
2.1.2.1 Inskolning 

Delaktighet uppstår i inskolningen då förskollärare och vårdnadshavare ges en 

möjlighet till att kommunicera individuellt med varandra.  Genom detta formella möte 

kan förskolläraren förmedla verksamhetens normer och ramar till vårdnadshavaren. 

Samtidigt ges vårdnadshavaren en möjlighet till framföra sina tankar. Här uppstår en 

ömsesidig kommunikation. På så sätt skapas en relation mellan hemmet och förskolan, 

vilket bidrar till delaktighet (Markström & Simonsson, 2013a).  

Simonsson (2015) skriver att det finns en svårighet i att barnet möter en ny plats och 

lämnar sin tidigare trygga plats och möter nya människor och miljöer (a.a). En 

möjlighet med inskolningen är för förskolläraren att skapa en god relation med 

vårdnadshavaren. Detta leder till en kommunikation, vilket sker dagligen. Denna 

relation skapar en möjlighet till delaktighet (Markström & Simonsson, 2013a). I 

relationen kan gemensamma normer och värderingar skapas vilket i sin tur ökar 

delaktigheten (Mutch & Collins, 2012).  

 

2.1.2.2 Utvecklingssamtal 

Nitecki (2015) menar att ett välkomnande klimat kan göra vårdnadshavare mer 

delaktiga i förskolans verksamhet. Markström och Simonsson (2013a) skriver att 

förskollärare ser utvecklingssamtal som ett viktigt sammanhang för professionaliteten 

men också en arena för relationsskapande. I kontrast till den dagliga kontakten anser 

förskollärare utvecklingssamtal som mer formellt. Diskussionen sträcker sig utöver 

‘här-och-nu’ vilket skapar en större bild av barnet. Förskollärare vill enligt författaren 

skapa en positiv miljö i utvecklingssamtal där vårdnadshavare känner sig bekväma och 

välkomna. I utvecklingssamtal finns det en fråga om balans mellan professionalitet och 

ett informellt bemötande där det är viktigt för förskollärare att använda sig av båda 

tillvägagångssätt. Syftet bakom att skapa goda relationer med vårdnadshavare är för att 

få vårdnadshavarna att känna sig mer välkomna.  Genom att förskollärare skapar ett 

tryggt samtalsklimat är vårdnadshavare också mer benägna att dela med sig av 

information om barnet med förskolläraren. Utvecklingssamtalen fungerar också som en 

arena för vårdnadshavarna att  uttrycka sina tankar om hur förskolans verksamhet 

fungerar för deras barn. Vårdnadshavarna ges här en möjlighet att påverka deras barns 

situation men får även en möjlighet till stöd från förskolläraren. Det uppstår delaktighet 

då förskolläraren ger vårdnadshavaren tid och utrymme till att förmedla sina tankar.  

Markström och Simonsson (2013b) lyfter fram att en svårighet i de individuella 

samtalen,  nämligen önskemål från enskilda föräldrar. Förskolläraren ska se till varje 

barns behov men har en kollektiv inramning över hur verksamheten ska fungera. 

Forskarna menar även att det är viktigt att se till barnets intresse och att 

vårdnadshavarens intresse inte ska gå emot barnets eller till och med verksamhetens 

intresse. De skriver vidare att det kan uppstå fall där den språkliga kommunikationen 

har brister (a.a.). En tolk är här ett sammanhang som kan minska missförstånd och 

skapa ett mer utvecklat samtal (Jensen & Jensen, 2008). En möjlighet är att 

vårdnadshavarna ges mer utrymme och kan därmed uttrycka sina tankar och få vara 

delaktiga genom samtal med förskollärare (Kocyigit, 2015). Delaktighet kan uppnås 
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genom ömsesidiga relationer. Genom en relation som bygger på öppenhet och respekt 

kan vårdnadshavare också få mer insyn i verksamheten. När förskollärare och annan 

personal inom skolans värld bjuder in till dialog med vårdnadshavaren, uppstår 

delaktighet. Dels blir vårdnadshavaren erkänd och sedan får denna en chans till att 

utbyta information kring verksamheten, vilket skapar insyn (Mutch & Collins, 2012). 

 

2.1.2.3 Föräldrakvällar 

Vårdnadshavare ges en chans genom föräldrakvällar eller föräldramöten att bli delaktiga 

genom en diskussion med förskollärare. Här får vårdnadshavare chans att uttrycka sina 

tankar och kan reflektera detta kollektivt tillsammans med andra vårdnadshavare. 

Föräldrakvällar har bland annat som syfte att förmedla information till vårdnadshavare 

kollektivt då familjen erbjuds delta (Kocyigit, 2015). Föräldramöten, en synonym för 

föräldrakvällar i denna studien, är även något Markström och Simonsson (2013b) lyfter 

fram. Informationen som framkommer från förskollärarnas sida är bland annat relaterat 

till barngruppen, verksamhetens utformning samt aktiviteter. Jensen & Jensen (2008) 

kallar detta kollektiv för föräldragruppen. Författarna menar att föräldramötet i sig 

urskiljer sig från individuella samtal då föräldragruppen gemensamt kan argumentera 

för- och emot, samt lyfta olika fenomen både inom förskola och i hemmet.  Här kan till 

exempel normer och värderingar lyftas, synen på fostran diskuteras och andra frågor 

rörande såväl förskolan och hemmet bearbetas på ett kollektivt plan. Vårdnadshavare 

blir här delaktiga genom att på ett kollektivt plan, få sina röster hörda. Sandberg & 

Vuorinen (2007) framhäver vikten av att i förväg informera om föräldrakvällar eller 

föräldramötets innehåll. Detta ger vårdnadshavare en möjlighet att sätta sig in i 

dagordningen vilket förbereder vårdnadshavaren vilket i sin tur ökar delaktigheten på 

dessa formella möten.  

En svårighet kopplat till föräldramöten eller föräldrakvällar är att vårdnadshavare i vissa 

fall inte vågar uttrycka sig kollektivt. Föräldrakvällar och kollektiva möten skapar dock 

en möjlighet till vårdnadshavare att samspela, vilket kan skapa ett bättre klimat och mer 

delaktighet bland vårdnadshavarna (Kocyigit, 2015).  

2.1.3 Miljön 

En miljö som är av välkomnande karaktär kan bidra till högre delaktighet bland 

föräldrar. Ett exempel som framkommer i forskningen är då det material som barn 

skapat visas i korridoren. Då får vårdnadshavarna en chans att diskutera med barnet om 

det skapade materialet, vilket kan leda till mer kommunikation mellan vårdnadshavare 

och förskollärare (Nitecki, 2015).  

Det framkommer dock att förskollärarna i vissa fall försöker få med föräldrar genom att 

till exempel visa barnens material i korridoren men att vissa föräldrar inte väljer att 

lägga någon energi på detta. En möjlighet är att förskollärarna kan inbjuda till 

kommunikation mellan barnet och vårdnadshavaren genom det visade materialet i 

miljön vilket kan skapa en brygga mellan hemmet och förskolan (Mahmood, 2013). 
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2.2 Sammanfattning 

Vårdnadshavares delaktighet går hand i hand med den relation som förskolläraren har 

med vårdnadshavaren. Genom interaktion mellan dessa parter där ömsesidighet och 

respekt inför kulturella skillnader finns, skapas förutsättningar för dialog.  

Vårdnadshavaren får insyn genom denna dialog och blir därmed erkänd (Mutch & 

Collins, 2012). Möjligheterna för vårdnadshavares delaktighet återfinns i det dagliga 

samtalet, formella möten och i förskolans miljö. Nitecki (2015) lyfter fram det dagliga 

samtalet och menar att det är genom detta som relationer skapas. Här möts förskollärare 

och vårdnadshavare dagligen och kommunicerar bland annat om barnet och 

verksamheten (a.a.). I det formella mötena sker inskolning, utvecklingssamtal och 

föräldramöten. Inskolningen ger vårdnadshavarna en chans att följa med under dagen 

och ta del av förskolans normer och värderingar. Detta kan sedan följas upp i 

individuella utvecklingssamtal. I utvecklingssamtalet får vårdnadshavaren själv 

kommunicera med förskolläraren. Samtalet ses som formellt och behandlar barnets 

utveckling. Vårdnadshavaren blir delaktig genom att få en chans att påverka och 

kommentera barnets utveckling och verksamhetens utformning. Det samma sker i 

föräldramöten men föräldramöten sker kollektivt med andra vårdnadshavare 

(Markström & Simonsson, 2013;  Kocyigit, 2015; Jensen & Jensen, 2008; Sandberg & 

Vuorinen, 2007; ). Genom miljön kan vårdnadshavare bli delaktiga. Förskollärare kan 

skapa en välkomnande miljö och visa barns material. Detta skapar en möjlighet till 

kommunikation där vårdnadshavaren erkänns (Nitecki, 2015). Mahmood (2013) 

poängterar betydelsen av goda relation för att kunna skapa delaktighet. Författaren 

benämner kommunikation som en viktig byggsten i att skapa delaktighet.  
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3 Teoretiskt perspektiv 
I detta kapitel presenteras det teoretiska perspektiv som studien utgår från. Detta arbete 

utgår från didaktiken med fokus på den didaktiska triangeln samt det sociokulturella 

perspektivet. 

 

3.1 Ett sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet utgår från att den sociala interaktionen ligger till grund 

för den utveckling av resurser som vi tillägnar oss i den kulturella sfären. Det är genom 

mötet med andra människor som vi kan skapa förståelse inför varandra ur en kulturell 

kontext (Forsell, 2011; Säljö, 2014). I studien återfinns det sociokulturella perspektivet 

mellan vårdnadshavaren, läraren och barnet. Studien utgår från den modifierade 

modellen av den didaktiska triangeln där innehållet inte bara kommuniceras genom 

barnet och läraren utan även genom vårdnadshavaren.  Denna modell har fokus på 

sociala och kulturella sammanhang mellan barnet, läraren och vårdnadshavaren, vilket 

sedan speglar sig i innehållet och den pedagogiska verksamheten.  

 

3.2 Ett didaktiskt perspektiv 
3.2.1 Den traditionella didaktiska triangeln 

Denna studie utgår från en modifierad version av den didaktiska triangeln. Lindström 

och Pennlert (2016) skriver att undervisningen i förskolan kan ses som ett möte kring 

det innehåll som barnet eller eleven ska lära sig. Barnet, läraren och innehållet i 

undervisningen bildar tillsammans den didaktiska triangeln. Författarna menar att 

relationen mellan barnet och läraren har stor betydelse för hur innehållet kommer att 

presenteras och bearbetas. Faktorer som påverkar barnets lärande är både 

ämnesspecifika kunskaper men också sociala kompetenser. Vad som ska läras ut är nära 

kopplat till det specifika ämnet eller området som ska bearbetas. Social kompetens hos 

läraren visar sig enligt författarna genom sociala och kulturella sammanhang. Dessa 

sammanhang är dels då läraren kommunicerar med barnet men även med andra kollegor 

samt vårdnadshavare. (a.a).       

          

  

 

 
 

Figur 1: Didaktisk triangel  

(Lindström & Pennlert, 2016:79)  

 

 

 

 

Figur 1 visar den didaktiska triangel som författarna beskriver. Vårdnadshavaren ställs i 

relation till den sociala kompetens som läraren har men får ingen egen dimension inom 

triangeln (Lindström & Pennlert, 2016). Då barnet och läraren möts kring innehållet 

skapas en samhällig socialiseringsprocess hos barnet. Det som lärs ut av läraren är 

kopplat till den didaktiska frågan om hur barnet i fråga kan lära sig ett visst innehåll på 

bästa sätt (Hopmann, 1997). 
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3.2.2 En utvecklad modell av den didaktiska triangeln 

I detta arbete har vårdnadshavaren lyfts fram som en enskild dimension mellan läraren 

och barnet. För att synliggöra denna relation har den didaktiska triangeln utvidgats med 

ytterligare ett hörn vilket synliggör vårdnadshavarens betydelse i förskollärarens 

undervisning och praktik (Figur 2).  

 

 
Figur 2: Modifierad version av didaktisk triangel 

 

I didaktiken har interaktionen två olika betydelser. Den första förespråkar att det är 

läraren som ska driva undervisningen framåt medan den andra pekar på att båda ska 

samverka. Genom att barnet inbjuds till en jämlik dialog skapas växelverkan vilket 

bland annat kan ses i de skandinaviska länderna (Hopmann, 1997). Det som inte 

framkommer är subjektet vårdnadshavaren, vilket i denna studie anses vara viktig i 

socialiseringen med samhället. Då alla tre parter bjuds in till växelsamverkan kan det 

skapas en gemensam syn på barnet och dess behov. Modellen synliggör även att 

förskolläraren har två olika praktiker, dels undervisning enligt den traditionella 

didaktiska triangeln dels samverkan med föräldrar och hur de görs delaktiga.  
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4 Metod 
I denna del av uppsatsen beskrivs den metod som använts vid insamling av data och hur 

urvalet valdes. Vidare redovisas förberedelser inför intervjuerna såsom framställning av 

intervjuguide och själva genomförandet. Slutligen framställs den analys som används 

vid bearbetningen av data och en diskussion om metoden. 

 

4.1 Metodval 

I denna kvalitativa studie användes semi-strukturerade intervjuer. Syftet att bidra med 

kunskap om hur förskollärare i förskolan arbetar för att få vårdnadshavare delaktiga, är 

här applicerbart. Den semistrukturerade intervjun ger förskolläraren chansen att 

förmedla sina tillvägagångssätt och de svårigheter och möjligheter som denna uppfattat. 

Anledningen till varför semistrukturerad intervju används i denna studie är att den 

skapar en struktur där innehållet i intervjun får en vägledning men samtidigt ger man 

respondenten utrymme. Intervjun får en flexibel inriktning. Denscombe (2016)  skriver 

att kvalitativa studier bygger på ett fåtal respondenter, vilket ger möjlighet till djupare 

svar. Semi-strukturerade intervjuer syftar till att samla in denna typ av data och bygger 

på att intervjuaren har en färdig guide av frågor. Intervjuaren är samtidigt benägen att ge 

respondenten utrymme för att utveckla sina tankar och följer inte uppsatta frågor 

ordagrant utan är redo att vara flexibel. Fejes och Thornberg (2009) skriver om induktiv 

forskningsmetod vilket grundar sig i att slutsatsen görs från den insamlade datan (a.a.). 

 

4.2 Intervjuguide 
En förutsättning för genomförandet var det som Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007) 

skriver, nämligen en förförståelse kring ämnet. Det första steget var att skapa en 

intervjuguide. Då intervjuguiden (Bilaga A) framställdes skapades frågor utifrån 

studiens syfte och hänsyn togs för att inte frågorna skulle vara ledande. Frågorna 

delades in i inledande frågor samt huvudfrågor. Intervjuguiden användes som mall för 

de genomförda semistrukturerade intervjuerna med följdfrågor som ger utrymme för 

flexibilitet. Intervjuguiden delades inte ut till respondenterna för att undvika ett ledande 

samtal. Ifall det till exempel var något som gick utanför ramen för frågorna kunde 

förskolläraren få en chans att prata om detta så länge det gynnade syftet. Björkdahl 

Ordell och Dimenäs (2007) menar att en intervju inte ska ha några ledande frågor och 

att frågorna ska vara frigjorda från den förförståelse som intervjuaren har. Det är genom 

respondentens svar som innehållet går att hitta.  

 

4.3 Urval och genomförande 
Respondenterna i intervjuerna var tre aktiva förskollärare på samma förskola med olika 

erfarenheter och kunskaper. Förskollärarna intervjuades enskilt och inte i grupp för att 

inte påverka varandras svar.  Det lades ingen vikt vid att egenskaperna hos deltagande 

förskollärare skulle vara representativa för alla förskollärare. Baserat på detta och att 

studien utfördes i liten skala blev urvalet explorativt och utgick från ett icke-

sannolikhetsurval. Denscombe (2016) menar att en studie som bygger på kvalitativ data 

i liten skala kan falla under kategorin explorativt urval. För att urvalet ska ses som 

explorativt så syftar urvalet inte till att få en bild som är representativ för hela 

urvalsgruppen utan tvärtom så karaktäriseras detta urval av nya upptäckter och idéer.  



  
 

13 

Detta kan även kopplas till icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval bygger på ett stort 

urval och en representativ bild av populationen, medan icke-sannolikhetsurval är 

motsatsen (a.a.). Studien kopplades även till den strategi som Denscombe (2016) 

beskriver, nämligen bekvämlighetsurval. Denna strategi används då det finns begränsat 

med tid eller andra resurser, här används det urval som finns nära till hands (a.a.). I 

denna studie var respondenterna bekanta med mig och dessa var därmed nära till hands. 

Då detta urval är explorativt och eftersom urvalet bara baseras på att deltagarna är 

förskollärare samt baserat på tidsramen, så utgick studien från ett bekvämlighetsurval. 

Lärarna som valdes var lärare som var nära till hands. Denna begränsning diskuteras 

under metoddiskussionen under rubriken överförbarhet.   

Då intervjuerna genomfördes blev respondenterna först informerade om de etiska 

principer som går att återläsa under metoddiskussionen under rubriken forskningsetiska 

principer. Förskolläraren fick veta att deltagandet var frivilligt och att förskolan och 

personalen anonymiserades samt att den insamlade datan endast användes för studiens 

syfte. Björkdahl Ordell  och Dimenäs (2007) skriver om olika praktiska arrangemang 

bland annat att miljön där intervjuerna genomförs ska vara ostörd. Vidare skriver 

författaren om att det är viktigt att se till att all utrustning för insamlad data är på plats 

(a.a.). Denna studie bygger på inspelning för inhämtning av data och under 

genomförandet av intervjuerna användes två enheter för att samla in data. Den första 

enheten var en mobiltelefon och den andra en diktafon. Intervjuerna genomfördes under 

cirka trettio minuter. Miljön för de genomförda intervjuerna var ostörd och det fanns tid 

för förskollärarna att delta. Under tiden som intervjuerna fortlöpte fördes anteckningar 

av intervjuaren vilket tillsammans med den inspelade datan ligger till grund för kapitlet 

Resultat och analys. 

 

4.4 Bearbetning av data 
Att hitta en lämplig metod för detta arbete var från början en utmaning, då det finns 

flera olika tillvägagångssätt för att analysera kvalitativ data. I denna studie har en 

induktiv metod använts i analysen. 

I det initiala skedet inför bearbetningen av den kvalitativa data som framkommit genom 

de semistrukturerade intervjuerna gjordes en del förberedningar. När väl de 

semistrukturerade intervjuerna hade genomförts gjordes en kopia av den ursprungliga 

versionen. Vidare indexerades bland annat förskolläraren med F, frågor med Fr och svar 

med Sv med medföljande siffra i följd. Hanteringen av detta skedde via 

skrivprogrammet Word.  Denscombe (2016) framhäver vikten av att säkerställa en 

kopia över det insamlade materialet och att bearbetningen ska ske via denna kopia för 

att behålla ursprungliga källan intakt. Författaren skriver vidare om att ge varje rad sitt 

eget unika nummer och att ge unika instanser en anonymiserad indexering, det vill säga 

en unik beteckning för instansen. För att lättare hantera den data som är insamlad lyfter 

författaren fram datorn som ett verktyg. Detta gör hanteringen av texten lättare och kan 

användas för indexering (a.a.). Bryman (2012) skriver i Social Research Methods från 

Oxford University Press att det inte finns en tydlig ram gällande vilka metoder som 

passar in på en kvalitativ studie. En metod som nämns är tematisk analys vilket bygger 

på att få fram teman och underteman genom ett ramverk i form utav en tabell (a.a.). 

Det första steget i bearbetningen av den data som framkom var att markera ord, 

meningar eller stycken som var relevanta och intressanta i relation till studiens syfte. 

Dessa fick sedan likt tematisk analys kategoriseras under specifika teman. Slutligen 

lades dessa teman in under rubriker i resultatet. Resultatet framställs under rubriker 

vilka representerar studiens syfte. Den fortsatta analysen görs genom att koppla empirin 
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till den tidigare forskningen och det teoretiska ramverket som tagits fram. Den 

modifierade didaktiska triangeln (se fig. 2, s. 11) relaterades till empirin genom att se 

olika beståndsdelar av triangeln och sedan koppla dessa till olika mönster. Mönster eller 

teman som är av intresse för denna studie analyseras.  

 

4.5 Metoddiskussion 
Överförbarhet är ett begrepp som syftar till att beskriva hur den information som 

framkommer i en studie kan överföras till andra liknande fall (Denscombe, 2016). Det 

urval  som gjorts i denna studien är inte representativt men samtidigt går det som 

framkommer att applicera på andra förskollärare. Det som framkommer kan vara något 

som även andra förskollärare använder, men det kan också finnas andra metoder som 

fungerar bättre på andra förskolor. Intervjupersonerna är förskollärare aktiva inom 

förskolan. Tillvägagångssätten som framkommer kan användas av andra förskollärare 

och kopplas till andra fall. Men det är viktigt att ur ett sociokulturellt perspektiv tänka 

på att ett visst tillvägagångssätt kan fungera bra i en kultur men mindre bra i en annan.  

Trovärdighet inom den kvalitativa forskningen syftar till att visa på att insamlad data i 

rimlig sannolikhet är träffsäker och exakt. Tillvägagångssätt för att uppnå detta är bland 

annat respondentvalidering vilket handlar om att forskaren låter respondenten bekräfta 

den analyserade datan (Denscombe, 2016). I denna studien genomfördes 

respondentvalidering. Efter genomförd studie fick respondenterna en chans att gå 

igenom det som framkom under intervjun för att validera det som sagts. Detta för att 

säkerställa att den information som samlades upp via ljudinspelningen tolkades korrekt 

då den transkriberades ner. Det finns även en etisk aspekt då respondenten själv får en 

chans att välja vad som ska framföras i studien och vad som inte ska framföras. Detta 

går att koppla till det Vetenskapsrådet (2011) framskriver, samtyckeskravet. I 

samtyckeskravet ingår det att den medverkande respondenten själv väljer i vilken 

utsträckning den vill delta i studien (a.a.). I detta fall användes respondentvalidering för 

att säkerställa detta krav. 

 

Det finns fyra olika krav som ska övervägas då forskning genomförs. Det första är 

informationskravet vilket syftar till att förklara studiens syfte och att deltagande får en 

klar förståelse över detta. Här är det centrala som ska meddelas till deltagaren att den 

insamlade informationen endast kommer användas till studiens syfte och att medverkan 

är frivillig (Vetenskapsrådet, 2011). Förskollärare i denna studie fick i samband med 

inbjudan till intervju ett missivbrev där de fick förklarat studiens syfte och att 

medverkan är frivillig. Detta för att inte skapa någon stress kring tankar om obligatorisk 

medverkan och för att visa att det fanns ett syfte bakom studien. Andra kravet är 

samtyckeskravet och skall övervägas då en forskning genomförs där medverkan kräver 

formellt samtycke till exempel om ett barn ska observeras. Men samtyckeskravet går 

även ihop med informationskravet då samtyckeskravet också betyder att deltagande 

själv väljer i vilken utsträckning de deltar (a.a.). Förutom att förskolläraren fick 

information om att medverkan inte var obligatorisk upprättades ett muntligt samtycke. 

Då respondenterna inte var barn valdes muntligt samtycke. Respondenten fick även tid 

att studera syftet och fick genom missivbrevet ytterligare information kring intervjun 

och studien. Konfidentialitetskravet är det tredje kravet bland de forskningsetiska 

principerna. Det som är centralt här är att ingen av de deltagande ska kunna identifieras. 

Det är därför viktigt att  fingera samtlig information  och att ingen utomstående kan 

komma åt insamlad data (a.a.). Då studien transkriberades fick dokumenten påhittade 

namn och all data som kunde kopplas till enheten till exempel avdelningar, barn eller 
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annan igenkännbar data fingerades. Det sista, nyttjandekravet utgår från att studiens 

innehåll inte används i annat syfte än studiens (a.a.). Det material som kom fram i 

materialet kategoriserades under olika teman som sedan framställdes i resultatet. Det 

resultat som framställs är kopplat till studiens syfte.  

Den kvalitativa metoden med semistrukturerade intervjuer ger förskolläraren en chans 

att berätta om sina erfarenheter vilket är en styrka. Semistrukturerade intervjuer ger 

respondenten en möjlighet till att utveckla sina resonemang utanför frågorna från 

intervjuguiden. Samtidigt valde jag i denna studie att inte använda mig av ostrukturerad 

intervju för att förhindra att för mycket sades om ett specifikt område eller att det skulle 

sväva ut. Strukturerade intervjuer valdes inte då det ansågs vara för strängt. Nyanserade 

tankar var välkomna i studien men samtidigt fanns en stark koppling till syftet där vissa 

följdfrågor underlättade. Denscombe  (2016) skriver att kvalitativ data i hög grad 

karaktäriseras av inblandning av den som utför studien, då det är denna som skriver 

fram den data som produceras (a.a.). Då studien genomfördes skapades förförståelse 

genom den insamlade tidigare forskningen. Intervjuguiden konstruerades och följdes 

utan några ledande frågor. Hade det inte funnits en guide eller om guidens frågor var 

ledande hade respondenternas svar med stor sannolikhet efterliknat den förförståelse 

som jag hade då intervjuerna genomfördes.  
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5 Resultat – delaktighet i förskolan  
Under detta avsnitt redovisas den insamlade empirin som har framkommit genom den 

metod som framskrivs tidigare. Resultatet bygger på studiens syfte och redovisar vilka 

sammanhang som förskollärare uppgav fanns, och hur dessa används för att få 

vårdnadshavare delaktiga. Empiri som presenteras ligger under rubriker med namn på 

de sammanhang som framkom och tar även upp svårigheter och möjligheter med dessa. 

 

5.1 Dagliga samtal 

 

Det är i det dagliga samtalet som dialog bidrar till delaktighet menade respondenterna. 

Förskollärarna  beskrev det dagliga samtalet som det samtal som sker dagligen och 

menade att det är av informell karaktär. Detta sker enligt respondenterna vid hämtning 

och lämning i tamburen men även i andra miljöer till exempel utomhus. Det som 

kommuniceras i dessa samtal kan både handla om verksamheten men också om saker 

utanför förskolans sfär, menade Ingela. Det uppstår ibland, enligt respondenten Elin, 

olika samtal om vart klädesplagg tagit vägen. Hon berättar om en gång då det dagliga 

samtalet handlade om att hitta ett par galonbyxor. Hon beskriver sedan att detta 

resulterade i en positiv relation. Det är genom dessa möten som positiva relationer 

skapas och uppehålls. Elin beskriver att dessa möten skapar ett förtroende hos 

vårdnadshavarna. Detta förtroende skapar enligt respondenten möjlighet till 

kommunikation kring verksamheten, vilket bidrar till delaktighet. 

Föräldrarna får förtroende för oss och verksamheten genom att vi berättar mycket. Det kan vara 

något barnet varit med om. Föräldrarna är ofta intresserade av det. Och även verksamheten av 

detta. (Elin) 

Genom detta förtroende ansåg respondenterna att vårdnadshavare i högre grad söker 

kontakt. Vårdnadshavaren blir erkänd genom att förskolläraren för en dialog som 

bygger på ömsesidighet, anser respondenterna. Respondenten Ingela framförde att det 

dagliga samtalet, genom barnet, kan vara en utgångspunkt för kommunikation mellan 

förskolläraren och vårdnadshavaren. I det dagliga samtalet sker enligt respondenten ett 

utbyte av information kring barnet, vad det lärt sig under dagen.  

Det dagliga samtalet utgör en möjlighet till delaktighet genom att det skapar en positiv 

eller god relation enligt respondenterna. Elin lyfte ett exempel då hon lyckades hitta ett 

klädesplagg som hade försvunnit och hur denna kommunikation gynnade relationen 

mellan vårdnadshavaren och förskolläraren i fråga.  

[...] det är roligt när man kan reda ut saker för då får man en positiv relation. För det är väldigt 

viktigt att ha en positiv relation till alla föräldrar. Det påverkar barnets trivsel tror jag. (Elin) 

Svårigheter i det dagliga samtalet är enligt respondenterna kopplat till tidsaspekter, 

konflikter och språk. Ingela menade att det inte alltid finns tid för vårdnadshavare att 

vara närvarande. Ur en tidsaspekt är vissa föräldrar stressade uppgav respondenten och 

beskriver sedan att det krävs ett ömsesidigt samspel mellan vårdnadshavare och 

förskollärare. Utan detta samspel blir det svårt att kommunicera och då blir det svårt att 

få vårdnadshavaren delaktig ansåg respondenten Karin. Ett annat fall då samspelet kan 

bli svagt är då det uppstår en konflikt.  

En svårighet i det dagliga samtalet kan vara om det blir en konflikt och vi inte tänker likadant. Ja 

det här barnet har haft en jättefin rosa klänning. Men det vill inte jag säger föräldrarna. (Karin) 

Respondenten utvecklade resonemanget och uppgav att det inte alltid är oliktänkande 

som skapar en konflikt. Det kan också vara språkliga hinder. Ingela framförde i en av 



  
 

17 

intervjuerna att det kan vara svårt att avväga hur mycket negativt man ska framföra om 

ett visst barn till en vårdnadshavare. Det framkom här att Ingela ville framstå som 

vänlig och inte för negativ i sitt bemötande. Men samtidigt uppgav respondenten att det 

är viktigt att vårdnadshavaren blir informerad i det fall något negativt har hänt.   

Intervjuade förskollärare uppgav en gemensam bild av det som de kallar för positiva 

eller goda relationer. Dessa relationer är enligt förskollärarna en förutsättning för att 

vårdnadshavarna ska våga söka kontakt och kommunicera. Förskollärarna lyfte fram 

denna kommunikation som  en viktig aspekt gällande vårdnadshavares delaktighet. 

Vårdnadshavare kan enligt respondenterna få insyn i verksamheten genom 

kommunikationen. Förskollärarna i studien definierar insyn i termer av att 

vårdnadshavaren får veta vad barnet gör och hur verksamheten är utformad. Detta är 

något som vårdnadshavarna kan få ta del av, genom kommunikation med förskollärarna. 

  

[...] Man får en jättebra kontakt med föräldrarna, en positiv kontakt och den gör att man kan ta 

upp svåra problem sen, om man behöver det. (Karin) 

Vidare så uppger respondenterna att genom en positiv relation med vårdnadshavare så 

går det att lösa svåra problem. En av respondenterna definierar dessa svåra problem som 

frågor vilka kan innehålla känslig information. Karin utvecklar detta resonemang genom 

att beskriva att en positiv relation bygger på öppenhet och ömsesidighet. För att 

vårdnadshavare ska kunna vara delaktiga i verksamheten krävs det att en dialog kan 

uppstå mellan förskollärare och vårdnadshavare. Respondenterna använder sig 

sammanfattningsvis av positiva relationer som ett tillvägagångssätt för att få 

vårdnadshavare delaktiga i verksamheten.  

  

5.2 Inskolning 

En av respondenterna lyfte fram inskolning som en väg till att få vårdnadshavare 

delaktiga. Ingela menar att inskolningen bjuder in till dialog.  

Då barn inskolas får föräldrarna en chans att vara med och se hur vi har det på förskolan. De får 

följa med under dagen. (Ingela) 

Hon berättar vidare att det finns en möjlighet för vårdnadshavaren att se den dagliga 

verksamheten, vilket främjar den insyn som vårdnadshavaren har. Detta menar 

förskolläraren, resulterar i ökad delaktighet. En möjlighet är således att vårdnadshavaren 

får insyn. Det finns också en möjlighet för förskolläraren att förmedla de värderingar 

som förskolan står för. Men respondenten lyfter även fram en svårighet. Hon beskriver 

att det i många fall bara är en av vårdnadshavarna som är närvarande.  

Respondenten Ingela framförde en svårighet i inskolning nämligen att vårdnadshavare 

kan känna sig obekväma att lämna barnet då det finns många nya element som skiljer 

sig från hemmiljön. Hon framhävde att vårdnadshavaren får ta del av förskolans 

värderingar och normer som en möjlighet.   

 

5.3 Föräldramöte 
Ett föräldramöte definierades av samtliga respondenter som ett möte där samtliga 

vårdnadshavare på avdelningen blir inbjudna. I detta möte sker enligt förskollärarna i 

studien en kommunikation mellan vårdnadshavare och förskolans personal. Denna 

kommunikation kan öka delaktigheten då vårdnadshavaren blir erkänd och får sin röst 

hörd.  
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Respondenterna uppgav att vårdnadshavare får chans att utrycka sig kollektivt.  

Dels för att få träffa personalen och andra föräldrar och även att få information om 

verksamheten. Det ges tid till föräldrarna att säga vad de tycker och tänker. Vi är lyhörda vad 

som togs upp och nappar eventuellt om ett visst förslag. (Elin) 

Vårdnadshavare får en chans att påverka genom föräldramötet. Ett exempel lyftes fram 

av respondenten Karin där det fanns ett önskemål bland vårdnadshavarna. Detta 

önskemål grundade sig i att flertalet vårdnadshavare ville ha ett fotografi på barnen 

taget.    

Svårigheten i föräldramöten kan enligt intervjuade förskollärare vara då önskemål från 

vårdnadshavare inte är möjliga. Möjligheten kan ses som motsatsen, att 

vårdnadshavarna får igenom sin vilja och därmed har en chans att påverka. Det 

framgick även i gjorda intervjuer att det är en svårighet då vårdnadshavare inte kommer 

på föräldramöten. 

Det kan vara så att föräldrar inte kommer.  Det kan vara att vårdnadshavare har ett stressigt liv, 

inte kan ordna barnvakt eller har andra möten eller aktiviteter. Så jag kan ha förståelse för att 

man inte alltid har tid. (Elin) 

Ytterligare en svårighet i föräldramöten är enligt Karin att det kan vara svårt att komma 

åt den individuella vårdnadshavaren och att vårdnadshavaren kan ha information som 

den inte vill dela med sig av till resten av föräldrarna.  

 

5.4 Utvecklingssamtal 
Utvecklingssamtalet uppgavs av förskollärarna i studien att vara ett individuellt möte 

mellan vårdnadshavare och förskollärare där barnets utveckling diskuteras. Delaktighet 

kan enligt respondenterna uppstå genom att vårdnadshavaren får följa barnets 

utveckling och har en chans att diskutera detta med förskolläraren.  En gemensam bild 

hos samtliga respondenter var att utvecklingssamtalet är relationsskapande. Det 

framkommer att vårdnadshavare genom utvecklingssamtal kan få en insyn i hur deras 

barn har det på förskolan och hur det utvecklas. Vårdnadshavaren ges här en chans att 

prata om sitt eget barn med förskolläraren och förskolläraren noterar det som sägs och 

följer sedan upp detta i verksamheten.  

Respondenten Karin menar att en möjlighet i utvecklingssamtal är att erkänna 

vårdnadshavarens barn,  då detta också erkänner vårdnadshavaren och en positiv 

relation skapas. 

Det finns en fantastisk möjlighet gällande utvecklingssamtal, att vi ska få samma bild om barnet. 

Och har vi inte samma bild om barnet då måste vi prata om det. Vad är det som gör att ditt barn 

inte är som det brukar vara när det är här. Vad gör jag, vad gör vi här på förskolan för tokigt som 

gör att ditt barn inte kan må så bra så det kan vara sig själv.  (Karin) 

Förskolläraren utvecklar detta resonemang och säger att vårdnadshavare har en 

möjlighet att påverka, vilket också är en möjlighet.  Elin framhäver vikten av att 

utvecklingssamtalet sker individuellt och därmed finns en möjlighet för 

vårdnadshavaren att ta upp frågor som inte annars diskuteras kollektivt. Detta i sig är 

relationsskapande enligt respondenten Karin.  

Både Ingela och Karin beskriver språket som en svårighet i utvecklingssamtalet. Då 

vårdnadshavaren har ett annat modersmål än svenska kan detta leda till 

missuppfattningar och problem i kommunikationen:  

En svårighet i utvecklingssamtalet är att det kan vara bristande språk. Man ska göra det enkelt 

precis som med barnen. Prata i enkla ord. Upprepar. Ibland får man använda sig av tolk. (Ingela) 



  
 

19 

Karin säger att det är förskollärarens ansvar att bjuda in vårdnadshavaren på ett sätt så 

att denne vågar uttrycka sina tankar under utvecklingssamtalet. Ifall vårdnadshavaren 

väljer att inte delge viss information av olika anledningar kan detta medföra att 

delaktigheten blir av sämre kvalité. Detta kan bland annat bero på att relationen inte är 

stark nog för att vårdnadshavaren ska kunna känna sig trygg i att förmedla viss 

information enligt Karin.  

 

5.5 Miljön 

Förskollärarna i studien beskrev hur miljön är ett sammanhang för att få vårdnadshavare 

delaktiga. Inom miljön framkommer bland annat öppet hus, drop-in, festligheter, 

vernissage och andra event som vårdnadshavare deltar i där barnen står i fokus. Genom 

miljön kan förskollärare visa vårdnadshavare vad barnet skapat, information om 

verksamheten och bjuda in till dialog. 

Det är ett sätt att få föräldrarna att vara med i barnens miljö. Barnen tycker det är roligt. Att få 

lära känna andra föräldrar. (Ingela) 

Elin, en av respondenterna, uppgav att festligheter och andra välkomnande aktiviteter, 

det vill säga aktiviteter som är inbjudande, har hög närvaro. Hon förklarade att eftersom 

vårdnadshavarna gillar att se vad barnen har skapat finns det här en möjlighet att 

diskutera andra saker med vårdnadshavaren då den är närvarande. Då skapas delaktighet 

genom att vårdnadshavaren erkänns. Vidare uppger Elin anslagstavlan som en faktor i 

miljön som sammanhang för delaktighet. Anslagstavlan är enligt Elin ett sätt att visa 

information. 

Svårigheter gällande miljön och de event som respondenterna lyfter fram, framgår som 

organisatoriska enligt samtliga respondenter. Det kan vara svårt att få tid och utrymme 

till dessa event. Förskollärarna beskriver att utformningen av den dagliga verksamheten, 

möten och andra obligatoriska moment tar mycket av tiden och därför kan det vara svår 

att hitta en passande tidpunkt. Anslagstavlan skapar en möjlighet till att delge 

information till vårdnadshavaren. Det kan dock hända att vårdnadshavare, av olika 

anledningar, missar den information som är uppsatt. Därför är det viktigt från 

förskollärarens håll att se till att informationen är synlig. Förskolläraren kan även 

informera om den uppsatta informationen. En möjlighet är att visa vad barnen har gjort 

genom foto och att meddela information. En svårighet är att få vårdnadshavarna att ta åt 

sig informationen.  

Vissa föräldrar ser inte, det är viktigt att vi visar var informationen finns och att vi är 

intresserade. Jag brukar säga till barnen att visa föräldrarna. Det är bra att ta med barnen. (Elin) 

Karin menar att det ibland kan vara svårt att förmedla på grund av språkliga svårigheter. 

Då kan en lösning vara att översätta den information som sätts upp i miljön. 
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6 Analys och diskussion 
Diskussionen som framförs här behandlar det resultat som framkom i relation till 

tidigare forskning och det teoretiska ramverket. I resultatanalysen kopplas samtliga 

sammanhang till den utvecklade modellen av den didaktiska triangeln (se fig. 2, s. 11). 

Detta gjorde det enklare att analysera resultatet då empirin kunde relateras till olika 

beståndsdelar ur den utvecklade modellen. Diskussionen avslutas sedan med 

pedagogiska implikationer samt  en kritisk diskussion kring arbetets utformning.    

 

6.1 Resultatanalys – delaktighet genom olika sammanhang 
6.1.1 Det dagliga samtalet 

Det dagliga samtalet är i huvudsak mellan vårdnadshavare och lärare där samtalets 

subjekt är barnet. Dessa tre bildar en helhet i den utvecklade modellen av den didaktiska 

triangeln (se fig. 3, s. 20).  

 

Figur 3: Modifierad version av didaktisk triangel med streckade linjer som bildar en 

helhet 

 

Det framkom från respondenterna att en ömsesidig relation bidrar till delaktighet, vilket 

uppstår i det dagliga samtalet.  

Föräldrarna får förtroende för oss och verksamheten genom att vi berättar mycket. Det kan vara 

något barnet varit med om. Föräldrarna är ofta intresserade av det. Och även verksamheten av 

detta. (Elin) 

Detta är i enlighet med det Mutch och Collins (2012) skriver, nämligen att interaktionen 

mellan vårdnadshavare och förskollärare skapar en möjlighet till delaktighet (a.a.). 

Något som tidigare forskning inte tar upp kopplat till positiva relationer är att 

vårdnadshavare genom en positiv relation vågar framföra svåra problem av känslig 

karaktär. Det dagliga samtalet är enligt respondenterna relationsskapande, vilket i sig 

skapar förutsättningar till delaktighet bland vårdnadshavare. Nitecki (2015) delar denna 

bild och skriver att det dagliga samtalet är relationsskapande (a.a.). Respondenterna 

lyfter även barnets lärande som en aktiv del i det dagliga samtalet, vilket tidigare 

forskning inte lägger fokus på. 

Mahmood (2013) framför bilden av att en lyckad kommunikation bygger på ömsesidigt 

samspel (a.a.). Förskollärarna i studien menar att en positiv relation kan få 

vårdnadshavaren att bli mer benägen att kommunicera. Detta kan tolkas som att den 

positiva relation som respondenterna lyfter fram bidrar till vidare kommunikation och 

därmed samspel. Tidigare forskning lyfte dock inte fram vårdnadshavarens närvaro, 

vilket respondenterna gjorde. I det dagliga samtalet är en svårighet enligt 

respondenterna att vårdnadshavare och förskollärare tänker olika. Tidigare forskning 

berör inte detta. Det dagliga samtalet ger dock en möjlighet till en positiv relation 

mellan förskolläraren och vårdnadshavaren uppger respondenterna. Detta är även något 

som Mahmood (2013) lyfter fram under tidigare forskning.  
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6.1.2 Inskolning 

Inskolningen är då förskolläraren visar vårdnadshavaren och barnet det innehåll som 

förskolan erbjuder. Här skapas en relation mellan förskolläraren-vårdnadshavaren-

barnet där läraren och barnet får komma i kontakt med innehållet (se fig. 4, s. 21). 

 

Figur 4: Modifierad version av didaktisk triangel med streckade linjer som bildar en 

helhet 

 

Delaktighet uppstår enligt respondenterna i inskolningen genom att vårdnadshavare får 

en chans att skapa en relation med förskolläraren. Inskolningen är enligt respondenterna 

relationsskapande.  

Då barn inskolas får föräldrarna en chans att vara med och se hur vi har det på förskolan. De får 

följa med under dagen. (Ingela) 

Detta förstärks då det även återfinns i tidigare forskning, det det framkommer att det är 

genom en ömsesidig kommunikation delaktighet uppstår (Markström & Simonsson, 

2013a).  

Simonsson (2015) skriver att en svårighet i inskolning är alla nya intryck som barnet 

utsätts för (a.a.). Detta går att koppla till det som respondenten Ingela skriver, nämligen 

att det kan finnas en rädsla för vårdnadshavare att lämna sina barn. Delaktigheten 

uppstår här då förskolläraren lyckas begränsa denna rädsla och genom dialog med 

vårdnadshavaren. Skapandet av relation som möjlighet, vilket respondenten lyfter fram, 

finns även under tidigare forskning.  

  
6.1.3 Föräldramöten och utvecklingssamtal 

Både föräldramöten och utvecklingssamtal är sammanhang där vårdnadshavaren och 

läraren kommunicerar kring det innehåll som förskolan står för, vilket blir viktiga delar 

av den utvecklade didaktiska triangeln  (se fig. 5, s. 21). 

 

Figur 5: Modifierad version av didaktisk triangel med streckade linjer som bildar en 

helhet 

 

Föräldramöten och utvecklingssamtal är enligt respondenterna båda tillvägagångssätt 

för att ge vårdnadshavare en chans att påverka.  
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Detta går att koppla till det Markström och Simonsson (2013a; 2013b) skriver om 

nämligen att vårdnadshavare genom föräldramöten och utvecklingssamtal får en chans 

att uttrycka sina tankar och därmed bli erkända. Genom att vårdnadshavarna blir 

erkända uppstår delaktighet.  

Respondenterna uppgav likt det Nitecki (2015) skrev, att en välkomnande miljö bidrar 

till högre delaktighet. Föräldramöten och utvecklingssamtal  skapar enligt 

respondenterna, i relation till det Markström och Simonsson (2013a; 2013b) skriver, en 

möjlighet att påverka. Kocyigit (2015) och  Markström och Simonsson (2013) lyfter 

dock fram svårigheter i föräldramöten och utvecklingssamtal. Kocyigit menar att i 

föräldramöten vågar inte alltid vårdnadshavare uttrycka sig kollektivt. Markström och 

Simonsson skriver vidare att det dock i utvecklingssamtal kan vara svårt att se till den 

individuella vårdnadshavaren, då förskolläraren måste ta hänsyn till resterande 

vårdnadshavare. Respondenterna uppger i relation till detta, att det kan vara svårt att se 

till den individuella vårdnadshavaren i föräldramötet. Samtidigt uppger även 

respondenterna att det kan finnas en svårighet i att se till endast en vårdnadshavare, då 

det finns flera vårdnadshavare med önskemål.  

 
6.1.4 Miljön 

Barnet befinner sig i miljön och skapar tillsammans med läraren det innehåll som finns 

på förskolan. Sammanhanget består i huvudsak av barnet och innehållet (se fig. 6, s. 

22). 

 

Figur 6: Modifierad version av didaktisk triangel med streckade linjer som bildar en 

helhet 

 

Miljön kan användas för att visa material som barnet skapat vilket kan leda till 

kommunikation mellan vårdnadshavaren och förskolläraren, uppger respondenterna. 

Detta är i enlighet med det Mahmood (2013) skriver, att miljön, genom barnet, kan 

främja delaktigheten. En svårighet som inte lyfts upp gällande miljön i tidigare 

forskning är tidsaspekten. Respondenterna uppger att det inte alltid finns tid till att 

förbereda inför olika event då obligatoriska moment tar upp en stor del av tiden. 

 

6.2 Det teoretiska perspektivets betydelse för resultatet 
Ett genomsyrande mönster i det framkomna resultatet är relationens betydelse. Detta går 

att koppla till Vygotskijs sociokulturella perspektiv vilket Forsell (2011) och Säljö 

(2014) beskriver utifrån termerna att förståelse uppstår genom mötet med andra 

människor (a.a.).  Det framkommer enligt denna studies analys att de tillvägagångssätt 

som förskollärare använder sig av för att få vårdnadshavare delaktiga i verksamheten i 

stor grad bygger på att skapa en relation och att kommunikation uppstår. Detta 

framkommer genom dagliga samtal, föräldramöten, utvecklingssamtal och genom 

miljön. Det som benämns som positiv eller god relation tolkas i denna studie utifrån 

resultatet som en relation vilken bygger på öppenhet och ömsesidigt samspel.  
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Hopmann (1997) beskriver en växelverkan mellan subjekt vilket kan relateras till detta. 

Det framgår av resultatet att insyn är en viktig del gällande delaktighet. Enligt denna 

studie krävs en god relation för att denna insyn ska vara möjlig då vårdnadshavare med 

en bristfällig relation till förskolläraren inte alltid vågar uttrycka sina tankar och därmed 

få ett fotfäste i förskolans verksamhet och utformning. I detta relations- och 

kommunikationsmönster framkommer språket som ett viktigt verktyg. Respondenterna 

nämner att det är viktigt att använda sig av språket för att förmedla och ta emot 

information. Detta går att koppla till det Forsell (2011) och Säljö (2014) skriver, 

nämligen det språkliga verktyget (a.a.). Det är genom olika sammankomster där 

förskollärare och vårdnadshavare får tid och utrymme till att kommunicera som 

delaktighet uppstår. Dessa sammankomster är bundna till en viss kultur med flera olika 

mänskliga relationer. Det dagliga samtalet går att koppla till det sociokulturella 

perspektivet då det är i kommunikationen mellan vårdnadshavaren och förskolläraren 

som samförståelse uppstår och därmed delaktighet.  

 

Inskolningen kopplas till perspektivet genom att förskolans kultur träder samman med 

vårdnadshavarens kulturer då värderingar och normer presenteras.  Även föräldramöten 

och utvecklingssamtal kan kopplas till perspektivet då det här sker en kommunikation 

mellan olika människor som mer eller mindre kommer från skilda kulturer. Miljön är 

kopplad till den kultur vi lever i och går även den in under det sociokulturella 

perspektivet. 

 

Den utvecklade modellen av den didaktiska triangeln (se fig. 2, s. 11) användes för att 

se olika beståndsdelar i sammanhangen och gjorde det därför lättare att koppla empirin 

till det teoretiska ramverket. 

 

6.3 Pedagogiska konsekvenser och framtida forskning 
Som förskollärare kan det vara värt att tänka på att lyssna in vårdnadshavaren. Det 

analyserade resultatet pekar på att det är viktigt att ha en ömsesidig och öppen relation 

med vårdnadshavare. Det finns ett krav på en viss professionalitet, vilket även tidigare 

forskning lyfter upp. Det går inte alltid att ta in sina personliga åsikter utan som 

förskollärare bör du bemöta vårdnadshavaren utifrån att du är en förskollärare med en 

profession bakom dig, anser jag. Som förskollärare kan en pedagogisk konsekvens vara 

att det är viktigt att vara lyhörd och försöka sätta sig in i andras perspektiv. Det går även 

hand i hand med det teoretiska perspektiv som lyftes fram i studien. Genom samspelet 

med andra skapas förståelse vilket är en förutsättning för en positiv eller god relation. 

Denna studie utgick från förskollärares perspektiv på hur vårdnadshavare kan bli 

delaktiga och vilka svårigheter och möjligheter det finns med detta. Det kan vara värt att 

forska vidare i vilken grad detta stämmer överens med det vårdnadshavaren anser. 

Vidare framkom det i resultatet att det utifrån båda frågeställningarna finns en 

gemensam faktor, nämligen relationen. Forskning om relationens betydelse för 

delaktighet är något som vore intressant att lägga fokus på i vidare forskning. Dels från 

förskollärares perspektiv, men även från vårdnadshavarens.  

 

6.4  Begränsningar i denna studie 
En begränsning i den här studien är att den utgår från en förskola och inte flera olika 

förskolor. Studien hade kunnat stärkas genom utvidgat urval både geografiskt men även 
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gällande mängd respondenter. Dock fanns det begränsade resurser och tillgångar för 

detta. Vårdnadshavarnas delaktighet är ett brett område värt att utforska vidare. 
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Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

1. Berätta varför du valde att bli förskollärare och den process som detta medförde? 

2. Finns det något i förskolan som du brinner extra mycket för?  

a. Följdfråga: Vad tycker du är roligast i ditt yrke som 

förskollärare? 

 

Vårdnadshavarnas delaktighet 

1. Om jag säger vårdnadshavares delaktighet, vad kommer upp i ditt huvud då? 

2. Hur kan, enligt dig, vårdnadshavare bli delaktiga i verksamheten?  

a. Följdfråga: Finns det fler sätt vårdnadshavare kan bli 

delaktiga?  

( Under svar 2 och svar 2a framställs variabel T ) 

 

Förskollärarens tillvägagångssätt 

1. Berätta om någon gång då du använt dig av T för att få en vårdnadshavare 

delaktig? 

a. Följdfråga: Fann du några svårigheter i detta? 

b. Följdfråga: Fann du några möjligheter i detta? 

c. Följdfråga: Vad hände sen? Berätta mer!  

 

Legend 

T = Tillvägagångssätt 
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Bilaga B Missivbrev 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Viktor Axelsson och jag studerar på Linnéuniversitetet i Växjö där jag 

läser kursen 2FL01E självständigt arbete i förskolan. I denna kurs genomförs en studie 

 där du som förskollärare är inbjuden till att delta i. Syftet med studien är att utforska 

vilka olika tillvägagångssätt förskollärare har för att få vårdnadshavare delaktiga i 

förskolans verksamhet och vilka svårigheter och möjligheter som finns bakom detta. 

Som deltagare i den intervju som genomförs har du all rätt att avbryta och/eller själv 

välja om du vill medverka och i vilken utsträckning. Den information som samlas in 

kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att den insamlade informationen inte 

kan kopplas till dig personligen. Vidare är den data som framkommer från intervjun 

bara avsedd att användas till studiens syfte. Det kommer även finnas en möjlighet för er 

att granska den data som framställs. Ditt godkännande till medverkan kan ske muntligt 

eller via mail som bifogas nedan. 

 

Tack på förhand för din medverkan, 

 

Viktor Axelsson 

2FL01E Självständigt arbete i förskolan 

Linnéuniversitetet Växjö 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


