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Abstract 
The aim of the study is to contribute to the knowledge about preschool teachers 
views of parents influence and participation in preschool education. The 
study’s questions are how preschool teachers describe and make opportunities 
for parents influence and participation and what kind of opportunities and chal-
lenges they meet in their work. The method used in this study is semi structured 
interviews with eight preschool teachers. The result of the study showed that 
the interviewed teachers are trying to work hard with parents to provide a better 
environment for their children and their development. When it comes to coop-
eration between parents and teachers, communication and language are focus 
and the key to build a good relationship between all involved. Preschool teach-
ers’ strategies are also one of the important factors to provide for parents to 
influence and participate in school activities. The conclusion of this study is 
that cooperation between parents and school is a very important factor when it 
comes to give children the best possible experience in preschool. Here com-
munication does matter. Cooperation in practice can come in many different 
forms and it can also be used on many different levels as Shiers (2001) levels 
of participation. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares uppfatt-
ningar om vårdnadshavares inflytande och delaktighet i förskolans utbildning. 
Studiens frågeställningar ämnar ge svar på hur förskollärare beskriver och 
skapar möjligheter för vårdnadshavares inflytande och delaktighet, samt vilka 
möjligheter och utmaningar de upplever i detta arbete. Den metod som använts 
i studien är semistrukturerade intervjuer av åtta förskollärare. Studiens data 
bearbetas genom tematisk analys. Resultatet visade tydligt att de intervjuade 
förskollärarna verkligen är engagerade med att jobba tillsammans med vård-
nadshavare för att kunna skapa bättre förutsättningar för barnens utveckling 
och lärande. När det gäller samarbete mellan vårdnadshavare och förskola står 
kommunikation och språk i centrum samt de är en nyckel till att bilda en bra 
relation mellan alla inblandade parter. Förskollärarnas förhållningssätt är också 
en av de viktigaste faktorerna när det gäller att ge vårdnadshavare inflytande 
och delaktighet i förskolan. Den slutsats som kan dras av studien är att samar-
betet med vårdnadshavare är en stor och central del för att få en god vardag för 
barnen i förskolan. Här är kommunikation en viktig del. Samverkan kan se ut 
på olika sätt och vara på olika nivåer utifrån Shiers (2001) delaktighetsmodell.  

 

Nyckelord: delaktighet, förskola, förskollärare, inflytande, vårdnadshavare. 
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Förord 
Detta examensarbetet är en samskrivning. Vi har under arbetets gång träffats 
regelbundet för att diskutera och arbeta med textens alla delar. Vissa delar av 
arbetet har vi delat upp och skrivit individuellt medans vissa av delarna har vi 
skrivit tillsammans. Vi har genomfört fyra intervjuer var och transkriberat de 
intervjuer vi genomfört individuellt. Studiens resultat har vi bearbetat fram till-
sammans. Tack vare detta samarbete har vi kunnat stötta och utbyta idéer och 
tankar med varandra vilket har drivit arbetet framåt hela vägen. 

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till vår handledare, studiekamrater och 
familjer som alla har varit ett stort stöd under arbetets gång. 

Tack! 
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1 INLEDNING 

Den här studien handlar om vårdnadshavares inflytande och delaktighet i för-
skolan ur förskollärares perspektiv. Det har med tiden blivit allt viktigare att 
låta vårdnadshavare få inflytande i förskolans utformning, att samarbeta med 
vårdnadshavare och utveckla och skapa bra relationer mellan förskola och hem 
(Tallberg Broman, 2013). Jonsdottir och Nyberg (2013) menar att om det finns 
en trygghet och tillitsfull relation mellan förskola och hem så skapas goda för-
utsättningar för barnens utveckling och lärande. De beskriver även följande: 

trygga föräldrar ger trygga barn och trygga barn lär sig  
(Jonsdottir & Nyberg, 2013, s. 62).  

På ett liknande sätt betonar förskolans läroplan att förskollärare och arbetslag 
har ansvar för att kunna skapa en tillitsfull relation mellan förskolan och hem-
men. De ska också förklara det pedagogiska innehållet i utbildningen för att 
kunna skapa möjligheter för vårdnadshavares inflytande (Skolverket, 2018). 
Det finns olika sätt att som vårdnadshavare utöva inflytande över utbildningen. 
Det kan vara allt från direkta kontakter med förskolans personal till att muntligt 
yttra önskemål eller på andra sätt försöka kommunicera sina viljor så att de i 
bästa fall kan realiseras (Jonsdottir & Nyberg, 2013). Vårdnadshavare bär hu-
vudansvaret för sitt barn. Därför är det viktigt att deras inflytande samt möjlig-
heter till att påverka och ta beslut görs tillsammans med förskollärare och per-
sonal för förskolan. Hur skapar förskollärare möjligheter för vårdnadshavares 
inflytande och delaktighet i förskolan? Vilka möjligheter och utmaningar finns 
i detta arbete? De funderingar framkom när vi var på verksamhetsförlagd ut-
bildning. Hur tänker förskollärare kring vårdnadshavare inflytande och delak-
tighet? Genom denna studie hoppas vi att bidra med kunskap om vårdnadsha-
vares inflytande och delaktighet i förskolan. 

1.1 Bakgrund 
I det här avsnittet presenteras först ett historiskt perspektiv på hur vårdnadsha-
vares inflytande och delaktighet i förskolan har utvecklats över tid. Därefter 
redogör vi för vad som står i förskolans läroplan när det gäller vårdnadshavares 
inflytande och delaktighet i förskolans utbildning. 
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1.1.1 Vårdnadshavares inflytande och delaktighet ur ett historiskt 
perspektiv 

Under 1800-talet uppkom de första förskoleverksamheterna i Sverige (Engdahl 
& Ärlemalm-Hagsér, 2015). Under den tiden betonades samarbetet med vård-
nadshavarna som en väsentlig del för att förskolan skulle kunna skapa en bättre 
barndom och framtid. Förskolans samarbetsformer hade en uppfostrande och 
rådgivande prägel och fostrade både barn och vårdnadshavare. Förskolan for-
mulerades som en institution för stöd åt vårdnadshavarna, men med tiden avtog 
ambitionen att forma och fostra vårdnadshavarna, förutom indirekt. Under 
1960- och 70-talen etablerades den grundläggande jämlikhetstraditionen i för-
skolan, vilket kan förklara den åtskillnad som blev mellan förskolan och hem-
met under dessa år. Det berodde på en social likvärdighetssträvan vilket inne-
bar att alla familjers lika förhållande till förskolan markerades. Hemmet och 
förskolan blev två åtskilda sociala rum för barnet och vårdnadshavarna gjordes 
inte delaktiga (Tallberg Broman, 2013). På 1970- och 80-talen uppstod ett ge-
nombrott för förskolan i och med barnstugeutredningen (SOU 1972:26) som 
presenterades 1972. De tidigare ambitionerna om att hålla vårdnadshavare ut-
anför förskolan förbyttes nu i motsatt strategi. Nu skulle fokus läggas på ett 
nära samarbete med vårdnadshavarna och ge dem inflytande och delaktighet i 
förskolan. Historiskt sett har alltså vårdnadshavare inte haft inflytande i det 
svenska skolsystemet, men idag är samverkan mellan vårdnadshavare och för-
skola en lagstadgad ställning vilket har påverkats av demokratiseringen i sam-
hället (Tallberg Broman, 2013, 2015). Både i förskolans läroplan och i skolla-
gen framgår det tydligt vikten av vårdnadshavares inflytande och deltagande i 
förskolan för barnets möjligheter till lärande och utveckling (Skolverket, 2018; 
SFS 2010:800). 

1.1.2 Förskolans läroplan 

Förskolan fick sin första läroplan 1998 i syfte att stärka det pedagogiska upp-
draget, där omsorg, fostran och lärande skulle skapa en helhet (Markström & 
Simonsson, 2018). Läroplanen har reviderats några gånger efter det, men efter 
regeringens beslut att höja kvaliteten i förskolan infördes den senaste revide-
ringen 1 juli 2019. Den reviderade versionen har förtydligats och begreppen 
undervisning och utbildning har förts in, vilket lägger tonvikt på att förskolan 
är en del av skolväsendet (Skolverket, 2019). När det gäller förskollärarens 
uppdrag att ge vårdnadshavare inflytande och delaktighet i förskolans utbild-
ning, står det att de grundläggande värdena i förskolan är att utbildningen ska 
utföras i demokratiska former. Förskolan måste klargöra för vårdnadshavare 
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vilka strävansmål utbildningen har, samt diskutera de förhållningssätt och reg-
ler som finns för att vårdnadshavare ska kunna få förståelse och inflytande över 
förskolan. Förskolans uppdrag är att samarbeta med vårdnadshavare för att 
främja barnens utveckling utefter sina förutsättningar:  

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna 
utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära 
och förtroendefullt sätt med hemmen (Skolverket, 2018, s. 17). 

När det gäller utvärdering av förskolan ska vårdnadshavare bli delaktiga så att 
deras röster kan lyftas fram. Arbetslaget ska följa upp och utvärdera så de har 
möjliggjort för vårdnadshavares inflytande och delaktighet. I förskolans läro-
plan framgår det även att förskollärare och arbetslaget ska samverka med vård-
nadshavare och kontinuerligt föra samtal med dem angående barnets utveckl-
ing, lärande och trivsel i förskolan (Skolverket, 2018). Enligt Markström och 
Simonsson (2018) är majoriteten av de samtal som förs mellan vårdnadshavare 
och personal i förskolan av en mer informell prägel där det inte framgår i läro-
planen hur de ska gå till. Något som däremot går att utläsa i förskolans läroplan 
och som har ett tydligt mål och syfte är utvecklingssamtal, vilket måste erbju-
das och som arbetslaget ska genomföra varje år (Skolverket, 2018).  

1.2 Centrala begrepp 
Nedan definieras de begrepp som är centrala i vår studie. Dessa är inflytande, 
delaktighet och samverkan. 

1.2.1 Inflytande 

Enligt Svenska akademien (2019) handlar inflytande om en möjlighet att på-
verka utveckling, händelseförlopp och liknande. Ribaeus (2014) menar att det 
är nödvändigt att få utrymme att uttrycka sina åsikter för att kunna få inflytande 
över något. När det handlar om föräldrainflytande i förskolan så nämner Ut-
bildningsdepartementet (2003) att om föräldrar ska kunna få inflytande i för-
skolan så behöver personalen lyckas att förklara det pedagogiska uppdraget 
och hur de arbetar med det, på ett sätt som vårdnadshavarna skall kunna förstå. 
I vår studie definieras och används begreppet inflytande som vårdnadshavares 
inflytande i förskolans utbildning. 

1.2.2 Delaktighet 

Delaktighet är att ha del i något eller att vara inblandad, aktiv och/eller att 
medverka (Svenska akademien, 2019). En annan förklaring är i en situation 



Vårdnadshavares inflytande och delaktighet i förskolan  Ayako Kuwada Ellner och Anna Johansson 

 

4 

 

 

där en person har möjlighet att göra sin röst hörd och föra sin egen talan. De-
mokratisk delaktighet är ett av medborgarskapets viktigaste kriterier (Ribaeus, 
2014). Delaktighet är att vara en del av något större en den enskilde individen. 
Måttet på inflytande i denna delaktighet kan skilja sig åt och variera i omfatt-
ning då en person kan vara delaktig med både mycket eller litet inflytande. 
Begreppet delaktighet definieras och används i vår studie som vårdnadshavares 
delaktighet i förskolans utbildning. 

1.2.3 Samverkan 

Samverkan förklaras som ett handlade utifrån ett gemensamt syfte (Svenska 
akademien, 2019). Samverkan och samarbete beskrivs ofta som synonyma be-
grepp. Båda begreppen används i förskolans läroplan, men begreppet samver-
kan används endast i förskolans arbete med förskoleklass, skola och fritids-
hem. När det gäller samverkan med vårdnadshavare används endast begreppet 
samarbete (Sandberg & Vuorinen, 2007). I vår studie används båda begreppen, 
samverkan och samarbete, som innefattar all kontakt mellan förskollärare och 
vårdnadshavare.  

1.3  Syfte 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares uppfatt-
ningar om vårdnadshavares inflytande och delaktighet i förskolans utbildning. 

1.4 Frågeställningar 

• Hur beskriver förskollärare inflytande och delaktighet? 
• Hur beskriver förskollärare samverkan för att få vårdnadshavares infly-

tande och delaktighet i förskolan? 
• Vilka möjligheter och utmaningar beskriver förskollärare i detta ar-

bete? 
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitlet presenteras litteratur och tidigare forskning som är relevant för 
vår studie med fokus på forskning kring föräldrasamverkan i förskolan och 
vårdnadshavares inflytande och delaktighet i förskolan. 

2.1 Litteratur 

2.1.1 Informella och formella samtal 

Enligt Markström och Simonsson (2018) finns det flera olika arbetssätt för för-
skollärare att samtala och samarbeta med vårdnadshavare. Detta ger även vård-
nadshavare möjligheter att få och kunna skapa inflytande över förskolans ut-
bildning. Dessa samtal och arbetssätt kan delas in i två kategorier: informella 
samtal och formella samtal.  

Informella samtal innebär att förskollärare pratar med vårdnadshavare dagli-
gen vid lämning och hämtning och fungerar på ett mer privat sätt än den senare 
kategorin. Vid informella samtal delar både förskollärare och vårdnadshavare 
information med varandra gällande hur barnet mår och fungerar både hemma 
och i förskolan. Detta har visat sig vara väldigt viktigt för barnens välbefin-
nande i förskolan (Markström & Simonsson, 2018).   

Den andra nämnda kategorin är det formella samtalet, vilket innebär att sam-
talen ses som institutionella och att de har ett specifikt syfte, struktur och 
agenda. Det absolut första samtalet som skolan erbjuder i den formella katego-
rin är inskolningssamtalet, detta brukar ledas av förskollärare som bjuder in 
vårdnadshavare till det nämnda samtalet som förs innan barnet börjar försko-
lan. Detta kan handla om vårdnadshavare som berättar om deras förväntningar 
samtidigt som personalen berättar om förskolans regler, rutiner och annan vik-
tig information som vårdnadshavare bör veta. Detta så att vårdnadshavare får 
en god introduktion av förskolans utbildning och aktiviteter. Efter inskolnings-
perioden avslutas kan vårdnadshavare och personal få möjlighet till ännu ett 
tillfälle att till exempel diskutera hur inskolningen har gått. Vårdnadshavare 
kan också vid detta samtal ta upp egna funderingar och berätta hur de känner 
gällande det som berör skolan och just deras barn. Ett annat exempel på for-
mella samtal är föräldramöte. Dessa inträffar oftast i början på läsåret för att 
på så sätt kunna introducera det pedagogiska arbetet som förskolan ämnar ge-
nomföra. Annan information som avhandlar aktiviteter i barngruppen och till 
exempel temaarbeten kan också diskuteras vid dessa samtal. Vårdnadshavare 
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får även möjlighet att träffa andra vårdnadshavare samt att detta blir ett bra 
tillfälle att ställa frågor till förskollärarna så att alla vårdnadshavare nås av 
samma information. Det tredje formella samtalet som är viktigt att nämna är 
utvecklingssamtalet. Detta samtal sker oftast individuellt och detta är en av 
förskollärarens uppdrag och står därför i läroplanen. Förskollärare använder 
sig av olika strategier och verktyg för att kunna ge ett gott klimat och en bra 
stämning för samtalet så att vårdnadshavarna verkligen vågar och vill tala om 
det de anser vara av vikt för just dem. Det är ett av de viktigaste tillfällena för 
förskollärare att bilda en god och tillfredsställande relation med vårdnadsha-
vare. Förskollärare vill att vårdnadshavare känner sig så delaktiga som möjligt 
i dessa samtal samt att de skall känna sig trygga, för vid dessa tillfällen är det 
viktigt att påvisa att det är vårdnadshavare och deras barn som utgör fokus och 
är i centrum för samtalet. Samtalets innehåll kan till exempel vara barnets ut-
veckling och lärande, barnets trivsel i förskolan men också en möjlighet för 
vårdnadshavare att prata och berätta om just sitt barns unika behov och om-
ständigheter. Det fjärde formella samtalet, som också är det sista som det i den 
här kategorin kommer att lägga fokus på, är det specifika fokuserade samtalet. 
Detta kan innebära att ämnen som inte varken vårdnadshavare eller lärare hun-
nit eller kunnat nämna vid tidigare samtal nu slutligen diskuteras. Till skillnad 
från tidigare nämnda sorters samtal så fokuseras det specifika samtalet mer på 
unika situationer där kanske personal med spetskompetens inom vissa områ-
den, till exempel specialpedagog, rektorer, logopeder, etc (Markström & Si-
monsson, 2018). 

2.1.2 Vårdnadshavares inflytande och delaktighet 

Enligt Sandberg och Vuorinen (2007) kan inflytande utifrån vårdnadshavares 
perspektiv omfatta allt från att förskolans personal lyssnar på dem, till att vård-
nadshavarna ges möjlighet att kunna påverka både verksamhetens innehåll och 
det som rör sitt eget barn. Något som är viktigt för att vårdnadshavare ska 
kunna påverka och tycka till om utbildningen är att de får all grundläggande 
information om vad som händer i förskolan. Information och kunskap kring 
förskolans uppdrag och dess styrdokument är också viktigt för vårdnadsha-
vares möjligheter till inflytande i förskolans utbildning. Vårdnadshavare bär 
huvudansvaret för sitt barn och de fungerar således som barnets ställföreträdare 
i förskolan när det gäller vissa frågor. På grund av barnets unga ålder ses det 
för ungt för att själv kunna uttrycka sina intressen och idka sitt inflytande i full 
utsträckning. Därför bör vårdnadshavare få ett visst inflytande över utbild-
ningen för att förskolan lättare ska kunna ta tillvara barnens intressen, vilket 
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även poängteras i förskolans läroplan där det står att utbildningen ska ta sin 
utgångspunkt i det barnen visar och har intresse för (Skolverket, 2018). 

Utbildningsdepartementets (2003) interna arbetsgrupp har gjort en uppdelning 
mellan ett individuellt och ett kollektivt perspektiv av inflytande. Individuellt 
inflytande handlar om frågor som rör det enskilda barnet. Kollektivt inflytande 
handlar däremot om frågor som berör hela barngruppen, hela förskolan eller 
till och med hela kommunen. Arbetsgruppen anser att de båda perspektiven är 
av betydelse men att de kräver olika insatser och arbetsmetoder. Enligt Sand-
berg och Vuorinen (2007) är enkäter eller diskussionsmöten en vanlig före-
kommande metod för att ta reda på vad vårdnadshavarna anser om utbild-
ningen, och på så sätt försöka öka deras inflytande i förskolan. Dock leder 
dessa metoder inte alltid till ett ökat inflytande för vårdnadshavarna, det beror 
helt på hur förskollärarna förvaltar den information och de synpunkter som 
kommer fram. Oftast pratar man om inflytande i positiv bemärkelse, men 
ibland kanske inte vårdnadshavarnas förväntningar är förenliga med förskollä-
rarnas uppfattningar och/eller förskolans uppdrag och mål. Därför är det viktigt 
att tydliggöra att inflytande och medbestämmande inte kan jämställas. 

Relationen mellan hem och förskola har förändrats genom historien. De vård-
nadshavare som förskollärare möter i förskolan idag är till exempel mer välut-
bildade än någonsin förut. Vårdnadshavare både förväntas och vill utöva infly-
tande över utbildningen (Sandberg & Vuorinen, 2007). Enligt Tallberg Bro-
man (2013) står även förskolan inför många utmaningar när det gäller den 
ökade mångfalden och globaliseringen. Ett ökat inflytande och delaktighet från 
vårdnadshavare kan utgöra några av de förutsättningar som kan möta dessa nya 
villkor. Vårdnadshavares inflytande och delaktighet i förskolan ses som ett be-
hov när det gäller att öka inkluderingen av samhällsmedborgarna och även ett 
tecken för medborgarrätt. 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Föräldrasamverkan 

En studie som handlar om förskollärares syn på kompetens inom sitt yrke (Vu-
orinen, Sandberg, Sheridan & Williams, 2014), visar att förmågan att kunna 
etablera en dialog med vårdnadshavare och få ett förtroende, är särskilt viktigt 
för att kunna etablera och bibehålla samverkan mellan förskola och hem. För-
skollärarna i studien anser att de kompetenser de värderar som grundläggande 
för förskolans kvalitet inte begärs av vårdnadshavarna. Men förskollärarna ser 
detta som en förutsättning för att uppnå ett framgångsrikt samarbete. En studie 
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som handlar om hur nyexaminerade förskollärare i Nya Zeeland ser på utma-
ningar med föräldrasamverkan (Mahmood, 2013) visar att det är viktigt att 
samarbetet mellan vårdnadshavare och förskollärare fungerar väl då det är av-
görande för barns utveckling och lärande. När föräldrasamverkan mellan för-
skola och vårdnadshavare fungerar bra leder detta till att alla inblandade blir 
nöjda och detta ökar vårdnadshavarnas intresse för förskolan. Föräldrasamver-
kan är en viktig del i förskolan så i många förskollärarutbildningar erbjuds där-
för studenter att förbereda sig samt att få kunskaper om vikten av föräldrasam-
verkan. Däremot saknas strategier gällande bristande kunskap av till exempel 
konflikthantering men även hantering av andra utmaningar och problem. Mah-
moods (2013) studie visar även att nyexaminerade förskollärare känner att det 
är svårt att kommunicera samt bygga relationer med vårdnadshavare. De för-
söker att kommunicera på ett personligt sätt samt att använda sig av olika verk-
tyg för att överbrygga den klyfta som finns mellan förskollärare och vårdnads-
havare. Förskollärare beskriver att dagliga samtal med vårdnadshavare vid 
lämning och hämtning är exempel på tillfällen där enklare kommunikation kan 
påbörjas för att senare kunna nå en fördjupning i ämnen som rör just vårdnads-
havarnas barn. Utmaningar som finns är att vissa vårdnadshavare inte visar 
intresse för daglig kontakt med förskollärare, även när det gäller deras egna 
barn och hur det fungerar för just dem i förskolan. 

Hur och i vilka former samarbetar förskolan med hemmen? Sandberg och Vu-
orinens (2008) studie om förskollärares och vårdnadshavares syn på olika for-
mer av samarbete, visar att samverkan främst handlar om det enskilda barnet. 
Samtal om barnets utveckling är oftast det som hamnar i fokus. Förskollärare 
är medvetna om att dialogen om barnets utveckling är den mest uppskattade 
formen för samverkan med vårdnadshavare. Resultatet i studien visar att det är 
viktigt att förskolor erbjuder olika former av samverkan, för att tilltala olika 
vårdnadshavare och därmed få ett större deltagande. En samverkansform som 
hör till de formella samtalen och där barnets utveckling är i fokus är utveckl-
ingssamtal. Simonsson och Markströms (2013) studie visar att utvecklings-
samtalet är ett relationsskapande verktyg mellan förskolan och hemmet. Det 
framkommer också att det är en väldig viktig samtalsarena för både förskollä-
rare och vårdnadshavare där de får samtala och reflektera om både den privata 
och offentliga sfären barnet befinner sig i. I Hedlins (2019) studie, om hur för-
skollärare ser på sin interaktion med hemmet, framgår att kontakten med vård-
nadshavare är en krävande aspekt och en stor utmaning i yrket. Studien visar 
att många av de åsikter och synpunkter vårdnadshavare framför oftast är indi-
viduellt fokuserade och avser sitt eget barn, vilket även framkom i Sandberg 
och Vuorinens (2008) studie. Men enligt förskollärarna i Hedlins (2019) studie 
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har även kraven från vårdnadshavare ökat med tiden. Vårdnadshavare har inte 
bara synpunkter och önskemål om sitt eget barn längre, utan de har även åsikter 
om vad som ska göras för hela barngruppen och hur förskollärare ska bedriva 
sitt arbete. Resultatet från Hedlins (2019) studie visar att det är en svår balans-
gång mellan att ta hänsyn till vårdnadshavares engagemang och deltagande och 
samtidigt se till alla barns bästa i förskolan. I ytterligare en studie som handlar 
om samverkan mellan förskollärare och vårdnadshavare, beskriver Sandberg 
och Ottosson (2010) vilka möjligheter och utmaningar det finns i samverkans-
arbetet, framför allt när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Enligt Sandberg 
och Ottosson (2010) har förskolans läroplan bidragit till att vårdnadshavare 
blivit mer medvetna om innehållet i förskolan och har i och med det börjat 
ställa högre krav, vilket även går i linje med Hedlins (2019) studie. Men i Sand-
berg och Ottossons (2010) studie nämns detta i en positiv bemärkelse. Det som 
är viktigt för samarbetet är kommunikation och attityder, och att det finns en 
stabilitet i arbetslaget. Enligt Sandberg och Ottosson finns vissa faktorer som 
kan försvåra samverkansarbetet och det är bland annat språksvårigheter, kul-
turella skillnader, tidsbrist och avsaknaden av utbildning i att samverka. 

2.2.2 Vårdnadshavares betydelse för barn  

I Kocyigits (2015) forskning som handlar om vårdnadshavares och barns re-
lation till förskolan, visar resultatet att barnens familjer och deras engagemang 
är viktigt för förskolan. Detta avgör hur mycket barnet lär sig och hur väl barnet 
lär sig att vara social med andra. Det finns också problem som många förskol-
lärare upplever när det gäller att få vårdnadshavare delaktiga i förskolans akti-
viteter. Till exempel en närvarande vårdnadshavare vars ovillighet att närvara 
i vissa situationer och aktiviteter. Försvårad koncentration hos en del barn kan 
spåras till att de ser sina vårdnadshavare i förskolan. Detsamma gäller vård-
nadshavares handlingar eller andra reaktioner på hur undervisningen går till. 
Men samtidigt förklarar förskollärare för vårdnadshavare att deras delaktighet 
i förskolans verksamhet och utbildningsprocesser är väldigt viktigt för barns 
utveckling och lärande. Förskollärarna uppmuntrar vårdnadshavare i olika till-
fällen att delta i olika aktiviteter. När det gäller beslutfattningsprocessen så är 
det viktigt att förskollärarna berättar för vårdnadshavare att det är deras jobb 
och ansvar att ta de slutgiltiga besluten som ligger i anknytning till barnens 
utbildning på förskolan, dock är vårdnadshavares åsikter välkomna. Däremot 
vill förskollärarna att vårdnadshavare ska vara så delaktiga som möjligt utan 
att överträda eller i för stor utsträckning ifrågasätta förskollärarens profession 
och förmåga att ta de beslut som de faktiskt är utbildade att ta beslut om. Det 
är fördelaktigt om vårdnadshavare får möjlighet till inflytande i utbildningen 
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redan i början av läsåret, då det är vid den tiden förskollärarna lägger de sista 
pusselbitarna i den planering som skall verka som ramar för det nya läsåret/ter-
minen.  

Enligt Simonssons (2015) studie är det viktigt att förskolan erbjuder en miljö 
som vårdnadshavare känner sig trygga och välkomnande i, för att kunna skapa 
möjligheter för vårdnadshavares inflytande och delaktighet i förskolan. Si-
monssons (2015) studie handlar om små barns övergång mellan hem och för-
skola i Sverige. Denna studie belyser att om barnen ska kunna få möjligheter 
att känna sig trygga och trivas i förskolan, så måste vårdnadshavare och för-
skolan samarbeta och stötta varandra för att nå det bästa resultatet för barnen. 
Till exempel vid inskolningsperioden är det viktig att vårdnadshavare och för-
skollärare förstår barnets nya situation och på så sätt arbeta tillsammans för 
barnets välbefinnande. Vare sig om samarbetet mellan förskollärare och vård-
nadshavare fungerar eller ej så påverkas senare relationer mellan vårdnadsha-
vare och förskolan i den riktning som först etablerats tidigt mellan dessa parter. 
När förskolan och hemmet bildar en bra och god relation tidigt, skapas en för-
troende- och tillitsfull relation mellan dessa två parter. I en annan studie som 
handlar om betydelsen av föräldrasamverkan i förskolan samt förskollärares 
professionella uppdrag (Persson & Tallberg Broman, 2017), betonas det vik-
tigaste uppdraget för förskollärare att skapa en miljö där både barn och vård-
nadshavare ska kunna känna sig trygga. Om barn känner sig trygga får de större 
möjligheter att leka med andra barn och utveckla sitt lärande. I en liknande 
studie om familjers medverkan i förskolan (Nitecki, 2015) visar också att en 
miljö som upplevs som trygg och välkomnande kan och brukar lyckas med att 
bidra till att bygga bättre relationer mellan vårdnadshavare och förskola. Fa-
miljen är en viktig del för förskolans miljö, så vårdnadshavare och syskon är 
välkomna att delta i en del aktiviteter. Till exempel vid högtider eller andra 
tillställningar. När vårdnadshavare och syskon får möjlighet att delta i dessa 
aktiviteter så ökar vårdnadshavarnas intresse att delta i till exempel föräldra-
möten och andra aktiviteter som ligger utanför schemat. Sandberg och Vuori-
nens (2008) studie visar att vårdnadshavares inflytande i förskolan varierar väl-
digt mycket. Vissa vårdnadshavare vill ha inflytande över allt som rör deras 
barn, medan andra vårdnadshavare vill ha inflytande endast när det gäller 
större organisatoriska förändringar. Enligt förskollärare i studien är det viktigt 
att göra vårdnadshavare delaktiga i så många beslut som möjligt som handlar 
om barnets vardag i förskolan. Detta gör det lättare för vårdnadshavare att för-
stå och även stödja det beslut som fattas. 

 



Vårdnadshavares inflytande och delaktighet i förskolan  Ayako Kuwada Ellner och Anna Johansson 

 

11 

 

 

3 TEORI 

I det här kapitlet kommer vi presentera de teoretiska utgångspunkter vi lutar 
oss mot för att kunna förstå förskollärares beskrivningar av vårdnadshavares 
inflytande och delaktighet i förskolans utbildning. Vi fokuserar på Vygotskijs 
sociokulturella perspektiv och Shiers delaktighetsmodell. 

3.1 Sociokulturella perspektivet 
I Vygotskijs sociokulturella perspektiv är alla interaktioner och platser, i alla 
olika sociala sammanhang, en möjlighet där människor kan lära sig och ut-
vecklas. Det innebär att språk, kommunikation, kultur, interaktion och situat-
ion är viktigt (Säljö, 2011). Med kommunikation som grund gör sig alla delta-
gare delaktiga i att skapa förståelse för den värld vi genom sagd kommunikat-
ion försöker att beskriva och förklara. På samma sätt kan världen förklaras och 
hur vi som individer fungerar inom den. Detta bör ske på ett sätt som gör att 
alla deltagare får samma ramar att bygga sin förståelse inom. På så sätt så 
skapar vi gemensamma villkor med dem vi samspelar med i den värld och 
verklighet som uppstått genom en gemensam kommunikation och uppfatt-
ningsvärld (Säljö, 2014). 

I vår studie undersökte vi vårdnadshavares inflytande och delaktighet i försko-
lans utbildning utifrån förskollärares uppfattningar. När det gäller samverkan 
med vårdnadshavare ser vi språk, kommunikation och samspel centralt för att 
denna samverkan ska fungera. Språk och kommunikation kan ses som verktyg 
för förskollärarna i arbetet med att skapa förutsättningar för vårdnadshavares 
inflytande och delaktighet. 

3.2 Shiers delaktighetsmodell 

I den här studien är förskollärares beskrivningar av sitt arbete med vårdnads-
havares inflytande och delaktighet i fokus. För att förstå det förskollärarna be-
rättar för oss omkring detta arbete, använder vi oss av Shiers delaktighetsmo-
dell. Modellen består av fem delaktighetsnivåer som handlar om att individen 
blir lyssnad till, individen får stöd för att uttrycka sina åsikter och synpunkter, 
individens åsikter och synpunkter beaktas, individen involveras i beslutsfat-
tande processer och till sist att individen delar inflytande och ansvar över be-
slutsfattande (Shier, 2001). I relation till vår studie handlar det om att förstå 
hur vårdnadshavare ges möjlighet till detta. På varje delaktighetsnivå finns 
även tre steg av engagemang vilka är: öppningar, möjligheter och skyldigheter. 
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Öppningar handlar om att förskolläraren är villig att arbeta på ett särskilt sätt. 
Det andra steget, möjligheter, inträffar när behoven är uppfyllda hos förskol-
läraren eller verksamheten, som till exempel resurser i form av utveckling av 
nya arbetssätt, arbetstid eller färdighets- och kunskapsutveckling. Skyldigheter 
är det sista steget och det uppstår när förskolan och personalen kommit överens 
om att arbeta utifrån en policy som gör att personalen blir skyldig att arbeta på 
ett särskilt sätt (Shier, 2001). 

Delaktighetsmodellen innehåller totalt femton frågor, tre frågor på varje nivå, 
som förskolläraren och verksamheten kan besvara för att kunna identifiera var 
de befinner sig och vilka steg som behöver tas för att utvecklas och höja del-
aktighetsnivån. Enligt Shier (2001) är det dock inte troligt att en verksamhet 
eller att alla människor inom en verksamhet befinner sig på en och samma 
plats, de kan vara på olika steg och på olika nivåer. Shiers (2001) modell är 
användbar att arbeta med när man vill utveckla en strategi för att öka delaktig-
heten hos individer i en verksamhet. Därför kommer vi att tillämpa modellen i 
vår studie för att förstå det förskollärarna beskriver om sitt arbete kring vård-
nadshavares inflytande och delaktighet i förskolans utbildning. 

3.2.1 Nivå 1: Individen blir lyssnad till 

På den första nivån sker lyssnandet bara om individen själv tar initiativ till att 
uttrycka en åsikt. Då ska, i vårt fall, förskolläraren lyssna och visa omtanke 
och uppmärksamhet mot vårdnadshavarens synpunkter. Dock görs det inga 
planerade försök till att ta reda på vilka åsikter vårdnadshavaren har (Shier, 
2001).  

Det första steget på denna nivå är öppningar som innebär att förskolläraren 
eller arbetslaget är beredda och villiga att lyssna på vårdnadshavaren. Nästa 
steg är möjligheter som kräver att förskolläraren arbetar på ett sätt som skapar 
möjligheter till att lyssna, genom till exempel ha tillgång till en lugn stund och 
plats för att kunna samtala. Skyldigheter som är det sista steget kräver att verk-
samheten har uttryckt i sin policy att man ska lyssna på vårdnadshavare, lyss-
nandet blir på så sätt en skyldighet (Shier, 2001). 

3.2.2 Nivå 2: Individen får stöd för att uttrycka sina åsikter och 
synpunkter 

Den andra nivån handlar om att individen ska kunna få stöd i att uttrycka sina 
åsikter och synpunkter. I denna studie handlar det om att förskolläraren möj-
liggör och stödjer vårdnadshavaren i att uttrycka sina åsikter, vilket då kan leda 
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till större delaktighet. Det kan bland annat handla om att stödja vårdnadshava-
ren i att uttrycka sig när det finns kommunikationssvårigheter eller brist på 
sociala färdigheter. Det kan också handla om bristande tillit, dåligt självförtro-
ende eller tidigare erfarenheter av att inte bli lyssnad på (Shier, 2001). 

På steget öppningar behöver förskolläraren agera på ett sätt som hjälper vård-
nadshavare att uttrycka sina åsikter och synpunkter. När det gäller möjligheter 
krävs däremot att vårdnadshavaren ska kunna uttrycka sina åsikter, därav be-
höver förskolläraren ha olika tillvägagångssätt som kan hjälpa vårdnadshava-
ren att uttrycka sina åsikter och synpunkter, som till exempel frågeformulär. 
Skyldigheter innebär att de olika arbetsmetoderna inkluderas i verksamhetens 
policy. För att vårdnadshavaren ska få stöd i och möjlighet att kunna uttrycka 
sina åsikter är förskolläraren skyldig att utföra de metoderna (Shier, 2001).  

3.2.3 Nivå 3: Individens åsikter och synpunkter beaktas 

Nivå två handlar om att individen får stöd i att uttrycka sina åsikter och syn-
punkter, men det finns ingen garanti för att åsikterna beaktas eller påverkar 
verksamhetens beslutsfattande. Att nivå tre benämns Individens åsikter och 
synpunkter beaktas, beror på att det är viktigt att det stöd individen får för att 
uttrycka sina åsikter och synpunkter på nivå två inte bara blir symboliskt. I vårt 
fall handlar det om att förskolläraren tar hänsyn till vårdnadshavares åsikter 
och synpunkter så innebär inte det att varje beslut måste tas i enlighet med 
vårdnadshavarens önskemål, men vårdnadshavarens åsikter är en av många 
faktorer som ska vägas in vid policybeslut. Även om vårdnadshavarens åsikter 
tillmäts betydelse så kan andra faktorer väga tyngre och påverka förskollära-
rens beslutsfattande (Shier, 2001). 

Öppningar på den här nivån handlar om att förskolläraren eller verksamheten 
är villiga att ta hänsyn till vårdnadshavarens åsikter och synpunkter. Möjlig-
heter uppkommer när verksamheten har en beslutsfattande process som möj-
liggör att vårdnadshavarens åsikter beaktas. När verksamheten införlivar arti-
kel tolv i Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2018) i sin policy har de upp-
nått skyldigheter på nivå tre (Shier, 2001). 

3.2.4 Nivå 4: Individen involveras i beslutsfattande processer 

Nivå fyra handlar om att individer inte bara är delaktiga genom att deras åsikter 
och synpunkter beaktas i beslut utan att de även är aktivt delaktiga i beslutsfat-
tandet. Att arbeta på högre nivåer där individer får vara delaktiga i beslutspro-
cesser har enligt Shier (2001) visat sig ha flera fördelar. Bland annat förbättras 
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kvalitén på de beslut som fattas och de insatser det leder till, och det ökar indi-
videns känsla av tillhörighet, ägande och ansvar vilket lägger grunden till en 
demokratisk delaktighet. Shier (2001) menar att modellen hjälper att stärka och 
säkerställa demokrati. 

I relation till vår studie inträffar öppningar på den här nivån när förskolläraren 
eller verksamheten är beredd att låta vårdnadshavare vara med i beslutsproces-
sen. När det gäller möjligheter uppstår det när man har etablerat ett tillväga-
gångssätt som möjliggör för vårdnadshavaren att delta i beslutsprocessen. Att 
involvera vårdnadshavarna i beslutsfattanden kan innebära betydande krav på 
förändringar av verksamheten. När verksamheten i sin policy skriver in ett 
krav, och därmed också förbinder sig till att övervinna de hinder som finns för 
att kunna involvera vårdnadshavarna i beslutsfattande processer, uppnås skyl-
digheter (Shier, 2001).  

3.2.5 Nivå 5: Individen delar inflytande och ansvar över 
beslutsfattande 

Den femte nivån handlar om att vårdnadshavaren även får makt och ansvar 
över de beslut som tas genom att förskolläraren i vårt fall delar sin makt med 
vårdnadshavaren. Enligt Shier (2001) måste man titta på vilka risker och vins-
ter som finns när man beslutar om hur och när man ska dela på makten. Ett 
beslut kan få motsatta konsekvenser och då är det viktigt att förskolläraren och 
vårdnadshavaren lär sig att dela på ansvaret för det fattade beslutet. En bra 
policy är att leta efter områden i verksamheten där det är lämpligt för vård-
nadshavaren att dela makt och ansvar för beslutet med förskolläraren, men det 
är viktigt att man väger fördelar och risker mot varandra (Shier, 2001). 

Öppningar på nivå fem sker när förskolläraren eller verksamheten är beredd 
att dela makten över beslutsfattande med vårdnadshavarna, när det finns ett 
sätt att gå tillväga som möjliggör detta uppstår möjligheter. När det blir verk-
samhetens policy att förskollärare och vårdnadshavare ska dela makt och an-
svar över att fatta beslut inom vissa områden, då skapas skyldigheter (Shier, 
2001). 
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4 METOD 

I detta kapitlet beskrivs studiens urval av deltagare, datainsamlingsmetod, hur 
studien genomfördes, databearbetning, studiens tillförlitlighet/giltighet samt 
de etiska överväganden som har beaktats. 

4.1 Urval 
Studien inriktas mot förskollärares uppfattningar av vårdnadshavares infly-
tande och delaktighet. Därför utgörs de intervjuade av förskollärare.  

Urvalet av deltagare grundar sig på förskollärare som vi haft tillträde till, ett så 
kallat bekvämlighetsurval. Det innebär att forskaren väljer deltagare som är 
tillgängliga för tillfället (Bryman, 2018). Vi har strävat efter att hitta förskol-
lärare från skilda förskolor. Vi har även använt snöbollsmetoden vilket innebär 
att forskaren rekryterar informanter genom att söka vilka personer som har 
kunskap om det studerade temat. Sedan introducerar deltagaren en ny person 
som ska delta (Christoffersen och Johannessen, 2015). Hur vi har gjort detta 
beskriver vi mer ingående om under rubriken Genomförande.  

Det positiva med bekvämlighetsurval är att det kan skapas en mer avkopplande 
atmosfär mellan den som intervjuas och den som genomför intervjun. De ne-
gativa aspekter som uppkommer ur en process likt den vi använt oss av för att 
hitta förskollärare att intervjua kan till exempel vara att urvalsgruppen i stor 
mån liknar varandra och därmed har liknande åsikter som varandra (Bryman, 
2018). 

Våra informanter är åtta förskollärare i olika åldrar som har mellan 1,5 - 30 års 
arbetslivserfarenhet. De arbetar på olika förskolor samt i olika åldersgrupper. 
Här nedan presenterar vi studiens informanter med fiktiva namn, hur länge de 
har arbetat som förskollärare och hur gamla barnen är i den barngrupp de ar-
betar i. 

Namn Arbetslivserfarenhet Åldersgrupp 

Linda 3 år 1-3 år 

Sara 10 år 1-5 år 

Birgitta 23 år 3-5 år 

Kerstin 30 år 1-5 år 

Maria 1,5 år 1-5 år 
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Pia 21 år 1-5 år 

Agnes 1,5 år 1-3 år 

Elisabet 10,5 år 3-5 år 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 
I denna studie har vi använt kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod. 
Undersökningen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med 
åtta förskollärare i mellanstora kommuner. Den information vi får via dessa 
intervjuer kommer att sammanställas och analyseras utifrån våra frågeställ-
ningar. Vi gjorde ljudinspelningar vid varje intervjutillfälle. Efter intervjutill-
fällena transkriberades ljudinspelningarna för att kunna analyseras. 

Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) är kvalitativ metod mer flexibel 
än kvantitativ metod. Genom kvalitativa metoder kan man nå en högre nivå av 
spontanitet och anpassning i interaktionen mellan deltagaren och den som utför 
studien. Kvalitativa metoder har öppna frågor där deltagaren fritt kan formu-
lera sina svar med egna ord. Den som intervjuar kan å sin sida respondera på 
deltagarens svar direkt och sedan anpassa nästa fråga. Relationen mellan del-
tagaren och den som intervjuar är dessutom mindre formell än vid kvantitativa 
undersökningar. Bjereld, Demker och Hinnfors (2018) menar att kvalitativ me-
tod är en metod att förstå olika fenomens egenskaper och kan till exempel stäl-
las med frågor som “vad” och “hur”, men också “på vilket sätt” och andra al-
ternativ. 

Semistrukturerade intervjuer bygger på en intervjuguide som skapar utgångs-
punkten för intervjuerna. Frågorna i intervjuguiden har inte några formulerade 
svarsalternativ, utan frågorna är generella och i stort sett öppna. Informanterna 
har i och med detta möjlighet att ge mer detaljerade och fylligare svar jämfört 
med strukturerad intervju med fasta svarsalternativ. Ibland kan det dock behö-
vas en viss standardisering även om man använder öppna frågor. Om en studie 
till exempel har flera intervjuare så är fördelen att alla informanter då får 
samma frågor, vilket gör det lättare att jämföra svaren efteråt (Christoffersen 
& Johannessen, 2015). 

Genom kvalitativa intervjuer får de förskollärare som intervjuas en större frihet 
att beskriva sin unika situation med egna ord. På grund av detta är en kvalitativ 
metod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod en lämplig 
metod i relation till vår studies syfte och frågeställningar. 
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4.3 Genomförande 
Deltagarna i den här studien har kontaktats och tillfrågats via ett privat med-
delande på Facebook eller via e-mail om de vill delta i studien. De har därefter 
informerats via ett digitalt informationsbrev (Bilaga 1) där de även har fått ta 
del av samtyckesblanketten. Alla som har intervjuats i den här studien har in-
formerats dels om vad undersökningen går ur på samt de etiska principer och 
sekretessregler som styr hela processen. 

Innan intervjuerna genomfördes gjorde vi provintervjuer med några studie-
kamrater och anhöriga för att se om frågorna i vår intervjuguide (Bilaga 3) var 
lättförståeliga och diskuterbara (Bryman, 2018). Efter provintervjuerna omfor-
mulerades några frågor och vi lade till några följdfrågor för att kunna få svar 
på våra frågeställningar. 

Åtta intervjuer har genomförts och vi delade upp datainsamlingen mellan oss 
på så vis att vi genomförde fyra intervjuer var. Några av de tillfrågade tog ini-
tiativ till att själva hjälpa oss att fråga vidare och på så sätt utöka de förskollä-
rare vi fick möjlighet att kontakta. Denna strategi kallas snöbollsmetoden (Bry-
man, 2018). Nästan alla deltagare valde sin arbetsplats som intervjuplats, med 
ett undantag där intervjun genomfördes hos en av oss. Alla förskollärare inter-
vjuades enskilt och intervjuerna genomfördes enligt intervjuguiden (Bilaga 3). 
Intervjuerna varade mellan 15 till 40 minuter och alla vi intervjuade gick med 
på att spelas in. För att kunna spela in och kategorisera intervjun användes 
mobiltelefoner med röstinspelning, dock utan molnfunktion eller annan upp-
kopplingsmöjlighet. Enheterna som användes under hela undersökningspro-
cessen var alltså under hela forskningstiden ej uppkopplade mot varken moln 
eller annan enhet. För att ytterligare begränsa möjligheten till att inspelat 
material skulle kunna spridas, så lades de inspelade materialet med kopierings-
skydd som gör det omöjligt att kopiera materialet till andra lagringsmedium. 
Miljön där intervjuerna genomfördes kom att väljas av de intervjuade och vi 
betonade att intervjun inte skulle göras under tidspress, därför kom de inter-
vjuade att kunna tala så länge de önskade om varje del i intervjun.  

4.4 Databearbetning 
Bearbetningen började med att vi transkriberade samtliga inspelade intervjuer. 
Transkribering innebär att ljudinspelningar skrivs ner ordagrant till text, vilket 
förenklar analysarbetet av vad deltagarna i studien har sagt (Bryman, 2018). 
Då vi genomförde fyra intervjuer var bestämde vi att transkribera de intervjuer 
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vi genomfört. Enligt Bryman (2018) ska en transkribering av en intervju över-
ensstämma med det deltagarna har sagt och den skriva texten ska återges så 
noggrant som möjligt. Vi har i våra transkriberingar tagit bort ord, som Bryman 
(2018, s. 581) kallar för ”verbala tics”, till exempel ”eh”, ”hm”, ”öh” och ”lik-
som”, men detta har inte påverkat innebörden av intervjuerna. När alla tran-
skriberingarna var klara skrevs de ut och vi tog del av varandras intervjuer och 
läste igenom dem. Vi tolkade vår data genom tematisk analys genom att vi 
markerade alla nyckelord med olika överstrykningspennor för att kunna sortera 
mönster och teman i vår data. När detta arbete var klart punktade vi upp tre 
rubriker i resultatdelen som motsvarar studiens frågeställningar. Rubrikerna är; 
“syn på inflytande och delaktighet”, “arbetssätt som skapar möjligheter”, 
“möjligheter och utmaningar”. Under varje rubrik presenteras det som har varit 
genomgående och framträdande i våra intervjuer. 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Begreppet reliabilitet innebär trovärdighet i hur undersökningen mäts, om data 
har samlats in på ett ordentligt sätt samt tillräckligt mängd för att studiens slut-
sats skall kunna nås (Roos, 2014). Detta betyder att om undersökningen är ge-
nomförd på ett exakt likadant sätt av annan person, ska det ge samma resultat. 
Det vill säga att resultatet ska kunna reproduceras genom samma undersökning 
om den genomförs på exakt samma sätt fast med andra personer som leder 
intervjuerna (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2018). 

I vår undersökning ställde vi samma intervjufrågor till alla informanter. Vi spe-
lade in intervjuerna och transkriberade dem direkt efteråt. Samtliga intervjuer 
transkriberades enligt samma regler för att ytterligare förstärka undersökning-
ens reliabilitet även om en 100 procentig sådan är omöjlig att uppnå med tanke 
på undersökningens natur och hur den är utformad. Undersökningen har hög 
reliabilitet men den blir svår att reproducera eftersom omständigheter föränd-
ras över tid. De svar som informanterna ger idag behöver inte vara samma i 
morgon då de kan ha ändrat uppfattning och om man väljer att se på undersök-
ningen på det sättet så kan man hävda att reliabiliteten är låg.  

Ett annat viktigt begrepp är validitet, vilket innebär giltighet, meningsfullhet 
och vad undersökningen mäter skall kunna verifieras i själva undersökningen 
(Roos, 2014). En undersökning som använder intervjuer som metod skall alltså 
med sin utformning leda till svar som går att tolka som svar på undersökning-
ens själva frågeställning. Om så är fallet så är undersökningens validitet hög. 
Skulle frågorna i intervjuerna inte ge information som svarar på undersökning-
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ens frågeställningar så är validiteten låg. Innehållet i intervjufrågorna är lämp-
liga för frågeställningarna. Informanterna svarade på frågorna på ett sätt som 
har betydelse för frågeställningarna. Resultatet analyseras utifrån studiens 
syfte och frågeställningar, inget annat (Jepson Wigg, 2019).  

Intervjufrågorna i denna undersökning ger ett trovärdigt resultat då frågorna är 
direkt utformade utifrån syfte och frågeställningar. De frågor vi ställde analy-
serades och utformades med fokus på förskollärarnas egna uppfattningar och 
åsikter. Detta betyder att i den här undersökningen så är validiteten hög. Även 
om undersökningen skulle genomföras med andra individer som intervjuas fast 
med samma frågeställning så kommer resultatet att bära samma validitet även 
om resultatet ger annorlunda svar. Detta då undersökningen i sin utformning 
lutar sig mot vad ett antal förskollärare har för åsikt om vårdnadshavares infly-
tande och delaktighet i förskolans utbildning. 

4.6 Etiska överväganden 
I vår studie har vi använt intervjuer som insamlingsmetod, och i den processen 
har vi följt Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer gällande god forskningssed. Vi 
har även följt det grundläggande individskyddskravet som ska skydda de indi-
vider som deltar i studien från kränkning och skada. Individskyddskravet kan 
åskådliggöras i fyra forskningsetiska huvudkrav: informationskravet, samtyck-
eskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Nedan kommer vi presentera de fyra kraven som måste uppfyllas i studien och 
även de etiska överväganden som gjorts. 

4.6.1 Informationskravet 

Informationskravet handlar om att deltagare i studien ska informeras om stu-
diens syfte och vad deras deltagande innebär. I informationen ska det även 
framgå att det är frivilligt att delta och att personen får avbryta sin medverkan 
när som helst, trots att den gett samtycke till att delta (Vetenskapsrådet, 2002). 
Enligt Löfdahl (2014) ska alla de uppgifter som behövs för att kunna ta ställ-
ning och vara villig att delta i undersökningen finnas med i informationen. 
Forskaren måste informera om studiens syfte, hur studien kommer att genom-
föras, vad som kommer krävas av den som deltar, samt att resultat och delta-
garens identitet kommer att skyddas från obehöriga. Kontaktuppgifter dit del-
tagaren kan vända sig med frågor eller för att dra tillbaka sitt samtycke ska 
också finnas med, samt att all data kommer förstöras när arbetet är godkänt. 
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Informationskravet har i vår studie uppnåtts genom att de tillfrågade förskol-
lärarna fick ta del av ett informationsbrev (Bilaga 1) med information om stu-
diens syfte och att den kommer genomföras via intervjuer som kommer spelas 
ni om informanten tillåter. I brevet står det även att deltagandet är frivilligt och 
att informanten får avbryta samt återkalla sitt samtycke när som helst utan ne-
gativa påföljder. Det framgår också att alla uppgifter och insamlad data kom-
mer anonymiseras och endast användas i vårt arbete. Alla uppgifter bevaras av 
oss där inga obehöriga kommer kunna ta del av dem och när arbetet är godkänt 
förstörs all data. 

4.6.2 Samtyckeskravet 

Med samtyckeskravet menar Vetenskapsrådet (2002) att forskaren måste in-
hämta samtycke från studiens deltagare. Om studien är av etiskt känslig karak-
tär och om deltagaren är under 15 år måste dessutom samtycke inhämtas från 
vårdnadshavare. Den som väljer att delta i en studie ska ha rätten att själv be-
stämma på vilka villkor den ska delta, och även kunna avbryta sitt deltagande 
utan negativa följder. Deltagaren får inte utsättas för övertalning eller påverkan 
av forskaren i sitt beslut att delta eller att avbryta sitt deltagande. Det bör heller 
inte finnas ett beroendeförhållande mellan forskaren och deltagaren. Enligt 
Löfdahl (2014) ska deltagaren delge sitt samtycke via en blankett som forska-
ren utformat, den ska vara påskriven innan datainsamlingen börjar. 

Vi har intervjuat förskollärare som alla har lämnat samtycke till att delta i vår 
studie. Vid varje intervjutillfälle säkerställde vi att informanten tagit del av in-
formationsbrevet (Bilaga 1) och stämde av om informanten kände någon oviss-
het över något. Innan intervjun och ljudinspelningen påbörjades skrev infor-
manten på samtyckesblanketten (Bilaga 2) där det tydligt står i punktform vad 
de samtycker till. På blanketten står det att deltagaren samtycker till att inter-
vjun dokumenteras via ljudinspelning, vilket även frågades muntligt innan 
varje intervju började för att säkerställa förskollärarens samtycke kring den 
punkten.  

4.6.3 Konfidentialitetskravet 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär konfidentialitetskravet att alla personer 
i en forskningsstudie har tystnadsplikt gällande etiskt känsliga uppgifter om 
identifierbara personer. Alla uppgifter om en person som deltar i studien måste 
antecknas, lagras och avrapporteras så att inte personen kan identifieras av ut-
omstående. All insamlad data från studien ska lagras så att inga obehöriga kan 
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ta del av dem. Framförallt gäller detta uppgifter som kan anses vara etiskt käns-
liga. 

I vår studie har data samlats in från intervjuer med förskollärare. Vi har upp-
fyllt konfidentialitetskravet genom att i ljudinspelningarna och även i transkri-
beringarna av intervjuerna inte nämna informanternas namn eller förskola som 
kan identifieras av utomstående. Alla förskollärare och förskolor i vår studie 
har fiktiva namn och vissa delar av vår redovisade data har avidentifierats. En-
ligt Löfdahl (2014) behöver man avidentifiera intervjusvar så det inte går att 
känna igen informanten som har svarat på frågan. Alla intervjuer spelades in 
via våra mobiltelefoner som var i flygplansläge under hela forskningstiden, de 
var alltså ej uppkopplade mot varken molntjänster eller annan enhet. För att 
begränsa möjligheten ytterligare till att inspelad data skulle kunna nås av obe-
höriga, lades den inspelade data med kopieringsskydd vilket gör det omöjligt 
att kopiera materialet till annat lagringsmedium. De samtyckesblanketter (Bi-
laga 2) som informanterna har signerat finns endast i fysisk form och finns 
förvarade på säkra platser som bara vi känner till. 

4.6.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in under studien om en-
skilda personer endast får användas för detta ändamål. Uppgifterna får inte an-
vändas, säljas eller lånas ut i andra icke-vetenskapliga syften eller för kommer-
siellt bruk. De insamlade uppgifterna i studien får inte användas för åtgärder 
eller beslut som direkt kan påverka deltagaren, om inte deltagaren särskilt har 
gett medgivande för detta (Vetenskapsrådet, 2002). 

Nyttjandekravet har i vår studie uppnåtts genom att alla de uppgifter som sam-
lats in om enskilda personer har endast använts för detta ändamål. Det har inte 
lämnats ut uppgifter för användning i andra sammanhang. De enda som har 
tagit del av uppgifterna är vi. Vår handledare, studiekamrater och anhöriga har 
tagit del av och gett oss synpunkter på vår intervjuguide (Bilaga 3). Handleda-
ren har även tagit del av informationsbrev, samtyckesblankett (Bilaga 1 & 2) 
och textunderlag för att kunna stödja oss i vårt arbete, där insamlad data varit 
avidentifierad. När vårt examensarbete är godkänt kommer all data att förstö-
ras. 
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5 RESULTAT 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om åtta förskollärares be-
skrivningar av vårdnadshavares inflytande och delaktighet i förskolans utbild-
ning. Studiens mer precisa frågeställningar är: 

• Hur beskriver förskollärare inflytande och delaktighet? 
• Hur beskriver förskollärare samverkan för att få vårdnadshavares infly-

tande och delaktighet i förskolan? 
• Vilka möjligheter och utmaningar beskriver förskollärare i detta ar-

bete? 

I detta kapitel presenteras resultatet. Kapitlet är organiserat i underrubriker som 
motsvarar studiens frågeställningar. Informanternas beskrivningar presenteras 
ibland i sammanfattande form och ibland i form av direktcitat. Deras namn är 
fiktiva, vilket presenterades under rubriken Urval. I slutet av varje rubrik ana-
lyseras studiens resultat utifrån Shiers (2001) delaktighetsmodell och det soci-
okulturella perspektivet. 

5.1 Syn på inflytande och delaktighet 

Informanterna i studien beskrev deras syn på inflytande likadant. De beskrev 
att man ska kunna påverka, att få vara med och bestämma och framföra sina 
viljor, ta till sig andras åsikter. Till exempel beskriver Sara: 

Man får vara med och påverka eller man får vara med och be-
stämma. Man får vara med så att man kan göra sin röst hörd. (Sara) 

Ett annat sätt som Agnes, Maria, Pia och Kerstin beskriver är att vårdnadsha-
vare kan påverka sitt barns välbefinnande i förskolan. Till exempel när det gäl-
ler sovtider, matsituationer och klädsel. De förskollärarna anser att det är vik-
tigt för barnen att känna sig trygg. Kerstin beskriver: 

Vårdnadshavare ska ha inflytande över sitt barn, sitt eget barn inte 
över verksamheten. Det är mitt ansvar och hålla den nivån i utbild-
ningen. (Kerstin) 

Begreppet delaktighet beskriver studiens informanter på lite olika sätt. Men det 
genomgående svaret från alla förskollärare var att delaktighet är när vårdnads-
havare visar intresse, deltar och vill vara med i förskolan. Förskollärare beskri-
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ver även om förskolan har ett trevligt klimat och en bra atmosfär känner vård-
nadshavare sig trygga och känner gemenskap i sitt barns förskola. Till exempel 
beskriver Kerstin: 

Alla får vara med och alla som har sina barn i min grupp är med i 
känslan av tillhörighet till den här avdelningen och alla känner att 
de blir lika bra bemött. Alla ska känna sig att de är med här och 
går här. (Kerstin) 

Förskollärarnas uppfattningar gällande vårdnadshavares inflytande över sitt 
eget barn kan uppnå Shiers delaktighetsmodell nivå 5; individen delar infly-
tande och ansvar över beslutsfattande. För att kunna nå nivå 5 samtalar och 
kommunicerar vårdnadshavare och förskollärare med varandra. Vilket enligt 
Vygotskijs sociokulturella perspektiv kan förstås som ett verktyg för att kunna 
samarbeta mellan två eller flera parter (Säljö, 2014). När det gäller vårdnads-
havares inflytande över förskolans utbildning kan det förstås som nivå 3; indi-
videns åsikter och synpunkter beaktas (Shier, 2001), eftersom Agnes, Maria, 
Pia, Kerstin och Sara beskriver att det finns begränsningar för vårdnadshavare 
att kunna påverka. Förskollärare har ansvar för utbildning i förskolan och vad 
de gör i förskolan styrs av förskolans läroplan. 

5.2 Arbetssätt som skapar möjligheter 
Nedan presenteras olika arbetssätt som förskollärarna i studien beskriver att de 
använder sig av för att få vårdnadshavares inflytande och delaktighet. 

5.2.1 Informella samtal och information 

Ett arbetssätt är de informella samtalen. Informanterna berättar att dagliga sam-
tal är det viktigaste och det största tillfället att få vårdnadshavares inflytande 
och delaktighet i förskolan. Detta görs varje dag vid lämning och hämtning. 
Förskollärare utnyttjar de situationer som sker dagligen och får den informat-
ion som de behöver för att bedriva verksamheten. 

Största viktigaste samverkan sker i hallen när vårdnadshavare läm-
nar och hämtar. (Kerstin) 

Alla förskollärare i vår studie använder sig av olika digitala verktyg för att 
kunna kommunicera med vårdnadshavare. Exempelvis genom sms, telefon, 
email, blogg, instagram, app (info och dokumentationsverktyg) och informat-
ionstavla. Kerstin beskriver till exempel att de använder sig av en anslagstavla: 

Genom anslagstavlan kan de vara delaktiga, känna att de är med 
och kan ta del av all den information vi sätter upp. (Kerstin) 
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Agnes beskriver även att de använder sig av olika verktyg för att kunna anpassa 
informationsformen efter vårdnadshavare önskemål. 

Vi ger information på ganska många olika sätt, och sen är det några 
föräldrar som har problematik själv, med diagnoser till exempel, 
som har uttryckt att de behöver ha det på ett sms för att komma 
ihåg eller för att ta till sig. Att säga muntligt, det försvinner, dom 
orkar inte ta till sig det vid en hämtning eller lämning (Agnes). 

Förskollärarna betonar att de informella samtalen sker varje dag i förskolan. 
Det är viktigt för förskollärare att se till barns välbefinnande i förskolan och 
att vårdnadshavare berättar för personalen om det är någonting som de funderar 
eller undrar över innan det blir stora problem. Elisabet beskriver till exempel: 

Att jag alltid finns tillhands, dels vid hämtning och lämning, så är 
det alltid okej att komma och prata med oss, och hinner man inte 
då så kan vi alltid nås per telefon under dagen. /…/ Och vi upp-
muntrar föräldrar att ta kontakt med oss, oftast blir det för att de 
undrar över något eller vill gnälla på något [skratt], men även det 
här positiva att dom har idéer för vad vi kan göra (Elisabet).   

Alla förskollärare i vår studie beskriver att de ägnar tid åt dagliga samtal med 
vårdnadshavare och försöker skapa en bra relation med dem. De hävdar även 
att öppen kommunikation/dialog är viktigt för både förskolans personal och 
vårdnadshavare. Birgitta berättar varför dagliga samtal är viktig: 

Öppen kommunikation har vi ju på avdelningen och säg till för-
äldrar att vill vi ha. Det betyder ju att om vårdnadshavare känner 
nåt är fel, säg till oss så vi kan sätta oss och samtala med dem, så 
vi kan påverka det. Gärna innan det blir stort (Birgitta). 

Några av studiens förskollärare beskriver att de ibland bjuder in vårdnadsha-
vare till förskolan. Saras förskola har till exempel slutat att fira Lucia, så istället 
bjuder de in vårdnadshavare och syskon till förskolan och gör julpyssel till-
sammans. Förskolan bjuder även på fika och julmat. Enligt Sara är pysselkväll 
ett tillfälle för vårdnadshavare att delta i förskolans aktiviteter. Pia, Elisabet 
och Linda berättar att de ger vårdnadshavare möjlighet att vara med en dag i 
förskolan och uppleva barnets vardag i förskolan. Linda nämnde att hennes 
avdelning erbjuder vårdnadshavare att vara med en dag i förskolan, detta in-
formeras vid inskolningen. 

Resultatet visar att förskollärarna i studien lägger stor vikt på att få vårdnads-
havares inflytande och delaktighet i det dagliga samtalet, vilket innebär att 
kommunikation och språk står i centrum. Säljö (2014) skriver att i det socio-
kulturella perspektivet så används kommunikation och språk för att kunna 
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samtala och dela information. Det informella samtalet är ett verktyg för att 
kunna dela information mellan vårdnadshavare och förskolan. Genom det in-
formella samtalet kan de två parterna ha gemensamma syn på barn. Av förs-
kollärarnas beskrivningar i studien gällande deras arbetssätt för att ge vård-
nadshavare inflytande och delaktighet i informella samtal, kan man utifrån Shi-
ers (2001) delaktighetsmodell säga att förskollärarna befinner sig på nivå 3; 
individens åsikter och synpunkter beaktas. I de informella samtalen som sker 
dagligen är förskollärarna lyhörda gentemot vårdnadshavarna.  

5.2.2 Formella samtal 

Ett annat arbetssätt som förskollärarna i studien beskriver att de använder sig 
av för att få vårdnadshavares inflytande och delaktighet är via de mer formella 
samtalen.   

Kerstin och Sara beskriver att deras förskolor har inskolningssamtal innan 
första dagen. De bjuder in nya barn och vårdnadshavare till förskolan en kväll 
så att vårdnadshavare har möjligheten att få information, och även få möjlig-
heten att träffa andra familjer som ska skolas in. Detta uppskattas av vårdnads-
havare enligt Kerstin och Sara.  

Vårdnadshavare har även möjlighet att samtala med förskollärare om hur in-
skolningen har gått och om de har några funderingar eller önskemål gällande 
sitt barn. När det gäller önskemål om sitt barn berättade Linda, Agnes och Eli-
sabet om att det är viktigt att vara lyhörd för vårdnadshavares åsikter gällande 
sitt barn, för att vårdnadshavare känner sitt barn bäst. Linda beskriver: 

Lyhörda till föräldrar vid inskolning för de känner sina barn bäst. 
Vi lyssnar och tar in det som de säger. (Linda) 

Elisabet beskriver även att inskolning görs för vårdnadshavare:   

Att man har en dialog under hela inskolningen /…/ man får 
stämma av med föräldern så det känns bra även för föräldrarnas 
del, för det är ju inte bara barnet vi skolar in, det är ju oftast för-
äldrarna som har det tuffare. Men det är viktigt tycker jag att för-
äldrarna får en förståelse för hur vi tänker, och att dom känner att 
dom kan påverka och vara med, för är föräldrarna trygga så blir 
barnen trygga. (Elisabet) 

Informanterna i studien beskriver att föräldramöte ger vårdnadshavare möjlig-
heter att uttrycka sina åsikter och att komma med idéer. Förskollärarna berättar 
att de informerar om mötets innehåll till vårdnadshavare i förväg så att vård-
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nadshavare får tid och möjligheter att fundera över innehållet. Att ge vårdnads-
havare inflytande när det gäller föräldramöte har Sara och Kerstin exempelvis 
uttryckt hur de har fått in deras inflytande. Kerstin beskriver först: 

Vi presenterade oss för att kunna jobba med ett nytt arbetssätt på 
föräldramöten och chefen var med. Men vårdnadshavare ville inte 
att vi ska göra det så tillslut backade vi oss och lyssnade på vård-
nadshavares åsikter. (Kerstin) 

Sara beskriver även hur de har fått in vårdnadshavares inflytande över föräld-
ramöte: 

Förra året fick vi åsikter från vårdnadshavare om att de har ingen 
möjlighet att komma till föräldramötet för att de inte hittade barn-
vakt. Därför bestämde vi oss att alla kan komma hit i år då nästa 
alla vårdnadshavare kunde komma. Ta till sig deras åsikter. Ett sätt 
att lyssna på dem, deras önskemål och anpassar verksamhet utifrån 
dem så att alla fick komma, både vårdnadshavare, barn och sys-
kon. (Sara) 

Enligt informanter i studien sker utvecklingssamtal individuellt, då är det oftast 
lättare att få vårdnadshavares inflytande till utvecklingssamtal. Det är vård-
nadshavares stund att prata och berätta om sitt barn. Inför utvecklingssamtal 
skickar förskollärare ut en enkät med frågor till vårdnadshavare att svara på 
gällande barns utveckling och deras upplevelser i förskolan. Hur förskollärare 
skapar möjligheter för vårdnadshavare till inflytande när det gäller utveckl-
ingssamtal beskriver Pia följande: 

Vi brukar skicka ut till föräldrar innan så att dom intervjuar sina 
barn med vissa frågor, så intervjuar vi barnen här med samma frå-
gor, då kan man jämföra - vad säger dom hemma och vad säger 
dom till oss. (Pia)  

Exempel som informanter i studien nämnde angående det specifika fokuserade 
samtalet är bland annat föräldrasamtal, extra samtal inför förskoleklass och 
barn som är i behov av extra stöd. Dessa samtal handlar om barnet, därför får 
vårdnadshavaren beslutfattande och inflytande över sitt eget barn om de sam-
tycker till viss information och vissa ämnen eller områden. Sara berättar hur 
sin förskola tankar kring dessa samtal: 

Vårdnadshavare upplever att det finns något problem eller vill 
prata om så bokar vi ett föräldrasamtal istället. Vid utvecklings-
samtal så är barnet med så att det är svårt att prata om känsliga 
ämne, nånting handlar om barnet och vill inte ta upp framför bar-
net. (Sara) 
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I de olika formella samtalen, där behov finns, används tolk för att kunna kom-
municera med vårdnadshavare som inte har svenska som modersmål enligt 
Linda, Sara, Kerstin, Birgitta och Pia. 

Resultatet av förskollärarnas beskrivningar om det formella samtalet visar att 
vårdnadshavares inflytande i detta samtal är viktigt för barns utveckling och 
lärande. Vårdnadshavare och förskolan måste samarbeta och ha lika stort an-
svar för barnet. Utifrån detta resultat så befinner sig förskollärares arbetssätt 
på nivå 5 enligt Shiers delaktighetsmodell. När det gäller barns utveckling och 
lärande, vill förskollärare ha en gemensam bild med vårdnadshavare för att 
kunna ge barnen en bra förutsättning att fortsätta utvecklas. De ovannämnda 
förskollärarna nämnde även tolk som är en viktig resurs för att kunna kommu-
nicera med vårdnadshavare som inte har svenska som modersmål. Enligt 
Markström och Simonsson (2018) har tolk en nyckelposition som förmedla 
information mellan förskola och hem. De erbjuder tolk i det formella samtalet 
så att kommunikationen fortskrider så friktionslöst som möjligt, samt att in-
formation från förskolan skall kunna nå fram till vårdnadshavare på så sätt att 
de kan ta del och förstå den information de får. Säljö (2014) beskriver som sagt 
att människor lär av varandra via språket som central del i den alltid pågående 
kommunikationen.  

5.3 Möjligheter och utmaningar 

5.3.1 Möjligheter för vårdnadshavares inflytande och delaktighet  

Informanter i studien beskriver att när förskollärare och vårdnadshavare har en 
öppen kommunikation med varandra samt att de samtalar regelbundet, skapar 
det en bättre samsyn på barnet. Detta leder till bättre samarbete mellan vård-
nadshavare och förskolan. Birgitta beskriver detta på ett positivt sätt:  

Det blir sånt trevligt klimat och det är viktigt för barnet och om 
man säger att de får alla bitarna, om både personal och föräldrar är 
överens och går på samma linje. Då det kännas som att barn får 
den bästa utbildningen här och omhändertagande. (Birgitta) 

Något som Pia och Maria lyfter som positivt med att ge vårdnadshavare infly-
tande är att de uppmärksammar saker i verksamheten som inte förskollärarna 
har sett eller tänkt på, att de kan komma med idéer. Pia beskriver: 

De kanske ser någonting som inte vi ser och att de kommer med 
idéer, det tycker jag är bra. Man kan vara ett bollplank till 
varandra. (Pia) 
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Maria beskrev det positiva med att ge vårdnadshavare inflytande så här: 

Ibland kan det vara någonting självklart för oss, så är det någon 
förälder som frågar… det är då man inser “men gud varför gör vi 
det här, kan vi ändra det på nåt sätt?”. Det är de bra till, det där att 
de är ögon utifrån och har koll på barnens intressen. (Maria) 

Det Elisabet lyfter som positivt med att ge vårdnadshavare möjlighet till infly-
tande och delaktighet i verksamheten är att de kan bidra med kunskap till verk-
samheten: 

Att man ser föräldrarna som en resurs. Det kan vara saker vi jobbar 
med som de vet hur mycket som helst om, oftast tycker de det är 
väldigt kul att bli inbjudna till förskolan och vara med. (Elisabet) 

Förskollärares beskrivningar visar att de tar till sig vårdnadshavares åsikter och 
tankar för att kunna skapa ytterligare möjligheter för vårdnadshavares infly-
tande och delaktighet. Enligt Shiers delaktighetsmodell (2001) befinner sig 
förskollärarna på nivå 3; individens åsikter och synpunkter beaktas. Vårdnads-
havare bidrar med kunskaper och flera perspektiv till utbildning. Genom att 
bjuda in och göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen har de också större 
möjligheter till att kunna framföra sina synpunkter och önskemål, vilket förs-
kollärare sedan kan ha med i beaktning när olika beslut tas. 

5.3.2 Utmaningar för vårdnadshavares inflytande och delaktighet 

Förskollärarna i studien beskriver att när förändringar i rutiner och regler sker 
i förskolan kan vårdnadshavare reagera på dem på olika sätt. Ett exempel som 
Kerstin upplevt är när förskolan presenterade ett nytt arbetssätt under ett för-
äldramöte, fick de motstånd och klagomål direkt från vårdnadshavare. Det blev 
en svår situation för förskollärare och rektor att gå vidare med det arbetssättet. 
Kerstin berättade även om när förändringar sker i förskolan så är det viktigt att 
all personal delger samma information till vårdnadshavare och att man inte 
säger en personlig åsikt till vårdnadshavare.  

Vårdnadshavare har ibland orimliga krav till förskollärare enligt förskollärarna 
i studien. Vissa vårdnadshavare har svårt att förhålla sig till att det är en stor 
barngrupp i förskolan och förskollärare kan inte anpassa förskolans utbildning 
efter endast deras barn. Till exempel beskriver Linda: 

Mitt barn fryser för att ni är ute för länge. (Linda) 

Maria beskriver även att vårdnadshavarna: 
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Inte har förståelsen alltid att deras barn inte är det enda barnet på 
avdelningen /…/ vi måste få det att funka, försöka möta alla /…/ 
de tänker bara sitt barn eller sitt barns intresse. Visst vi skulle 
kunna arbeta jättemycket med vissa saker men då måste vi ändå 
tänka “hur får vi med de andra i det här?”. (Maria)   

Motsättningar som förskollärare i studien har erfarenhet av när vårdnadshavare 
och förskollärare har missförstått varandra eller har olika åsikter gällande barn 
eller utbildning och inte kommer överens om dem. Sara har erfarit till exem-
pel:  

När jag har berättat nåt som jag har sett hos barn och föräldrarna 
inte alls håller med. De ser inte det vi ser. Vi kan känna att kanske 
vi ska ta in specialpedagog och får hjälp för det här barnet då kan 
det bli svårt för föräldrarna att ta in det och säger nej. (Sara) 

Kerstin och Sara nämnde även om förskollärares uppdrag i läroplanen. En del 
vårdnadshavare förstår inte varför vissa saker görs i förskolan samt att förskol-
lärare måste följa läroplanen och skollagen.  

En utmaning som både Agnes, Maria och Elisabet lyfter är när vårdnadshavare 
har olika stort intresse för förskolan, där vissa kräver mycket inflytande 
medans andra inte bryr sig. Maria beskriver ett exempel: 

Det är en väldigt svår balansgång för man vill att föräldrarna ska 
vara delaktiga och ha inflytande, men så finns det dem som vill ha 
för mycket, det är en utmaning. (Maria) 

Agnes beskriver utmaningen så här: 

För mycket inflytande kan bromsa våran verksamhet, om det är 
någon förälder som har väldigt bestämda åsikter kring sitt barn och 
vad det barnet behöver så kan det låsa oss väldigt mycket (Ag-
nes).   

En utmaning är även när förskollärare och vårdnadshavare inte har en gemen-
sam samsyn på barnet. Till exempel beskriver Elisabet:  

Det kan även vara svårt om man har barn med speciella behov, när 
föräldern inte riktigt har insett att barnet har det behovet eller vill 
inte inse (Elisabet).  

Enligt beskrivningar av studiens informanter är språket en av de vanligaste 
svårigheterna till kommunikation i förskolan. I förskolan används olika digi-
tala verktyg eller bildstöd för att kunna kommunicera med vårdnadshavare som 
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inte har svenska som modersmål. Att få vårdnadshavares inflytande och del-
aktighet i förskolan så är språk och kommunikation är ett måste. Därför gör 
förskollärare sitt bästa för att kommunicera med dem. Men problem kan upp-
komma, Birgitta upplevt är: 

Det här med inte svenska som modersmål när jag suttit med ut-
ländska föräldrarna och så här jag pratat om sociala kommunikat-
ionen med dem, då tror de jag menar att socialen och de blir liv-
rädda. Jag har hört efter att flera blir rädda när de hör för de gillar 
inte socialen, det är ju för hård för dem så när man säger social 
samspel när barnen leker med varandra, de har bra social samspel 
då säger de “Socialen?” det är ju såna grejer som kan bli tokigt 
(Birgitta). 

Flera av förskollärarna beskriver situationer där det kan vara utmanande att ge 
vårdnadshavare inflytande och delaktighet. Det kan till exempel vara när vård-
nadshavare har någon typ av funktionsnedsättning. Pia beskriver att det kan 
vara utmanande att delge information: 

Det kan vara utmanande med föräldrar som själv har en diagnos, 
och förmedla vissa saker och prata om vissa saker om deras eget 
barn, om det kanske är svårigheter där, också har de svårigheter 
själva, det kan vara en utmaning. Att förmedla det på rätt sätt så 
att de tar det man diskuterar på rätt sätt. (Pia) 

Resultatet av utmaningar visar på att förskollärarna i studien försöker anpassa 
undervisningen och annat inom förskolans utbildning efter vårdnadshavares 
önskemål så gott som det går utan att bryta mot regler och andra styrdokument. 
Förskollärarna i studien anser att det är viktigt att vårdnadshavares önskemål 
och tankar lyfts fram så att de kan diskuteras men också skapa samtal med 
varandra. I det sociokulturella perspektivet betonas att kommunikation skapar 
gemensamma planer och sätt att tänka (Säljö, 2014). När det gäller utmaningar 
för vårdnadshavares inflytande och delaktighet kan man med hjälp av Shiers 
(2001) delaktighetsmodell se att de även här ligger på nivå 3; individens åsikter 
och synpunkter beaktas. Förskollärare lyssnar och tar hänsyn till vårdnadsha-
vares åsikter och önskemål men de kan inte påverka till hundra procent för att 
de har orimliga krav på olika sätt som förskollärare inte kan ta emot. 
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning och 
studiens metod.   

6.1 Resultatdiskussion 
Studiens resultat visar stora likheter i de intervjuade förskollärarnas syn på in-
flytande. Vårdnadshavare har i många fall stor möjlighet att påverka, samt att 
få vara med och vara delaktiga. Flera förskollärare i studien beskriver att vård-
nadshavares inflytande gäller över sitt eget barn och inte över förskolans ut-
bildning. Några anledningar som förskollärarna berättat om är att det är förs-
kollärarnas ansvar att följa vissa regler och förskolans styrdokument. Kocyigits 
(2015) studie har liknande resultat som de resultat som vår studie skapat. För-
skollärare anser att när det gäller barnens utbildning/undervisning i förskolan 
så är det deras ansvar och jobb att fatta beslut, men samtidigt är vårdnadsha-
vares åsikter välkomna. I Hedlins (2019) studie visar resultatet även där att 
vårdnadshavare har åsikter och synpunkter om hela barngruppen samt hur för-
skollärare utför sitt arbete. Det är svårt för förskollärare att ta hänsyn till vård-
nadshavares engagemang på ett tillfredsställande sätt. 

När det gäller de intervjuade förskollärarnas syn på delaktighet är det genom-
gående svaret att vårdnadshavare ges möjlighet att delta och får insyn i försko-
lan. Några av studiens förskollärare beskrev också, om förskolan har ett trevligt 
klimat och en bra atmosfär känner vårdnadshavare sig trygga och känner ge-
menskap i sitt barns förskola. Ett liknande sätt förklaras i Persson och Tallberg 
Bromans (2017) studie och Niteckis (2015) studie. Båda studierna nämner vik-
ten av att skapa en trygg miljö för vårdnadshavare, detta för att kunna känna 
sig välkommen i förskolan. Detta kan leda till en bättre relation mellan vård-
nadshavare och förskolan. 

Studiens förskollärare betonar att det är väldigt viktigt att samtala med vård-
nadshavare dagligen för att kunna få deras inflytande och delaktighet i försko-
lan. Studiens deltagare använder olika samverkansformer. Det formella sam-
talet används som verktyg för förskollärare att skapa möjligheter till inflytande 
och delaktighet för vårdnadshavare. I Sandberg och Vuorinens (2008) studie 
som handlar om förskollärares och vårdnadshavares syn på olika samarbets-
former, visar att förskolor som erbjuder flera olika samverkansformer ökar 
vårdnadshavares delaktighet i förskolan. De formella samtal som studiens in-
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formanter erbjuder vårdnadshavare är inskolning, inskolningssamtal, utveckl-
ingssamtal, föräldramöte och det specifika fokuserade samtalet. Enligt Mark-
ström och Simonsson (2018) har vissa av dessa samtal mer av en informell 
prägel, de redogörs inte i förskolans styrdokument hur de ska genomföras. Men 
i förskolans läroplan beskrivs det att utvecklingssamtal är förskollärarens upp-
drag att genomföra (Skolverket, 2018). Simonsson och Markström (2013) me-
nar i sin studie att utvecklingssamtalet är ett viktigt verktyg för relationsskap-
andet mellan förskola och hem.  

När det gäller möjligheter och utmaningar visar resultatet av informanternas 
beskrivningar att de skapar olika möjligheter för vårdnadshavares inflytande 
och delaktighet i förskolan. Bland annat genom att erbjuda pysselkvällar eller 
att vara med en dag i förskolan. Något som Nitecki (2015) visar på i sin under-
sökning är att familjen är en viktig del i förskolans miljö, därför är syskon 
också välkomna att delta i förskolans aktiviteter tillsammans med vårdnadsha-
vare. Detta ökar vårdnadshavares närvaro till andra möten och aktiviteter som 
anordnas i förskolan. Detta är något som vi kan relatera till i vår studie. En 
förskollärare i vår studie berättade att vårdnadshavares närvaro ökade när de 
fick möjlighet att ta med syskon till förskolans aktiviteter och möten utifrån 
deras tidigare önskemål gällande detta. Studiens förskollärare strävar efter att 
samarbeta med vårdnadshavare. De lyssnar och skapar möjligheter så att vård-
nadshavares önskemål och synpunkter blir hörda och vårdnadshavarna ges 
möjlighet att kunna påverka. Utmaningar som studiens deltagare beskrev är att 
vårdnadshavare ibland uttrycker hårda/orimliga krav och motsättningar som 
handlar om sitt eget barn. De har inte alltid förståelsen för förskolans uppdrag 
och läroplan och att det är en stor barngrupp att ta hänsyn till. Vad som genom-
förs i förskolan är för alla barns bästa med de verktyg som förskollärarna har. 
Mahmoods (2013) studie visar att nyexaminerade förskollärare i New Zealand 
hävdar att strategier och kunskaper av konflikthantering eller andra utmaningar 
som handlar om föräldrasamverkan saknas under utbildningstiden, därför kän-
ner de att det är svårt att hantera vårdnadshavare i vissa situationer. Flera för-
skollärare i vår studie har erfarenhet av när vårdnadshavare och förskollärare 
har missförstått varandra eller har olika åsikter gällande barn eller utbildning 
och inte kommer överens om dem. Hedlins (2019) studie visar att det är svårt 
att hålla balansen mellan vårdnadshavares krav och förskollärares uppdrag 
men samtidigt måste förskollärare se till att hela verksamheten fungerar. 

6.2 Metoddiskussion 
I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ datainsamlingsmetod med semi-
strukturerade intervjuer. Metoden var ett bra val för vår studie för att kunna få 
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förståelse utifrån förskollärarnas beskrivningar på vårdnadshavares inflytande 
och delaktighet i förskolan. Genom att använda en intervjuguide fick vi en 
struktur som vi använde vid intervjutillfällena. Eftersom vi inte har genomfört 
intervjuerna tillsammans var det bra att ha en viss standardisering att följa. 
Detta underlättade för oss för att kunna ställa frågor till informanterna på ett 
likvärdigt sätt, vilket även gjorde det lättare att systematisera svaren efteråt. 
Intervjuguiden har gett oss möjlighet att ställa följdfrågor under intervjuerna 
om det behövdes. Vi kunde vara flexibla vid intervjutillfällena samt att vi inte 
behövde ställa frågorna i turordning. Deltagarna har fått en stor frihet att besk-
riva sina upplevelser med sina egna ord. Under intervjutillfällena upptäckte vi 
att flera frågor gick in i varandra och blev upprepningar, trots provintervjuer 
innan. Vi har genomfört åtta intervjuer, varav fyra stycken var. Om vi hade 
haft möjlighet hade vi önskat att genomföra fler intervjuer i olika kommuner, 
samt att intervjua vårdnadshavare för att få deras syn och upplevelser. En av 
intervjuerna tog bara 15 minuter på grund av att en av oss var väldigt nervös 
inför första intervjun, vilket gjorde att samtalet gick väldigt snabbt. Dock sva-
rade informanten på alla frågorna och gav den information som vi behövde för 
vår studie. Om vi hade genomfört intervjuerna tillsammans hade vi nog kunnat 
undvika denna nervösa situation. Vi genomförde alla intervjuerna så gott vi 
kunde och vi kunde fånga upp informanternas intresse. Sju av studiens infor-
manter valde att genomföra intervjuerna på sin arbetsplats, medans en av stu-
diens informanter valde att komma hem till en av oss. Trots att en intervju 
genomfördes i hemmiljö upplevde vi inte att resultatet påverkades.  

6.3 Slutsatser 
Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om förskollärares beskrivningar 
av vårdnadshavares inflytande och delaktighet i förskolans utbildning. Studi-
ens frågeställningar handlade om förskollärares beskrivningar av inflytande 
och delaktighet, hur de beskriver samverkan för att få vårdnadshavares infly-
tande och delaktighet i förskolan samt vilka möjligheter och utmaningar det 
finns i detta arbete. Den slutsats som kan dras av studien är att samarbetet med 
vårdnadshavare är en stor och central del för att få en god vardag för barnen i 
förskolan. Här är kommunikation en viktig del. Samverkan kan se ut på olika 
sätt och vara på olika nivåer sett utifrån Shiers (2001) delaktighetsmodell.  

I denna studie visas tydligt att de intervjuade förskollärarna verkligen är enga-
gerade med att jobba tillsammans med vårdnadshavare för att kunna skapa 
bättre förutsättningar för barnens utveckling och lärande. När det gäller sam-
arbete mellan vårdnadshavare och förskola så står kommunikation och språk i 
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centrum samt att det är en nyckel till att bilda en bra relation mellan alla in-
blandade parter. Förskollärarnas förhållningssätt är också en av de viktigaste 
faktorerna när det gäller att ge vårdnadshavare inflytande och delaktighet i för-
skolan. I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) betonas det att det är förskol-
lärare och arbetslagets ansvar att skapa en tillitsfull och bra relation med vård-
nadshavare samt att samtala med dem om barns välbefinnande i förskolan. För-
skollärarna i studien beskrev olika erfarenheter i möten med vårdnadshavare. 
Det finns möjligheter och utmaningar för vårdnadshavares inflytande och del-
aktighet, våra uppfattningar av resultatet i studien är att förskollärarna tar till 
sig alla möjligheter och utmaningar på ett positivt sätt och de gör sitt absoluta 
yttersta när och om problem skulle uppstå. 

När det gäller fortsatt forskning skulle det vara intressant att undersöka hur 
vårdnadshavares egen syn på sitt inflytande och delaktighet ser ut. Det finns 
många studier som handlar om just förskollärares syn och arbetssätt men det 
är viktigt att även ta upp vårdnadshavares syn för att visa bredare och flera 
perspektiv.  
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev till förskollärare 
 
Hej!  
Vi heter Ayako Kuwada Ellner och Anna Johansson och vi studerar till förs-
kollärare vid Karlstads Universitet. Just nu skriver vi vårt examensarbete som 
handlar om vårdnadshavares inflytande i förskolan. Syftet med vår studie är att 
bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar av vårdnadshavares infly-
tande och delaktighet i förskolans utbildning. 
 
Studien kommer genomföras via intervjuer med verksamma förskollärare. En 
intervju beräknas ta mellan 30-60 minuter och kommer att spelas in, för att 
därefter transkriberas och användas som data i vårt examensarbete.   
 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och du får avbryta ditt deltagande samt 
återkalla ditt samtycke när som helst utan negativa påföljder och utan att ange 
orsak. Identitet, förskola, ort/stad och annan data som framkommer kommer 
att anonymiseras. Alla namn kommer att fingeras. All insamlad data kommer 
endast att användas i vårt examensarbete och kommer behandlas på ett sådant 
sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna bevaras av oss till dess 
att examensarbetet är godkänt för att sedan förstöras.  
 
Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 
få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella 
fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända 
mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål 
till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 
universitet är: dpo@kau.se 
 
Vi bifogar en samtyckesblankett som Du som önskar delta i studien ska skriva 
under.  
 
Tack på förhand!  
Har du några funderingar eller frågor så hör gärna av dig till oss:  
 
 
Ayako Kuwada Ellner        Anna Johansson 
Student         Student 
ayakellnXXX@student.kau.se        annajohaXXX@student.kau.se 
073-XXXX XXX         073-XXXX XXX 

Lovisa Skånfors 
Handledare 
lovisa.skanfors@kau.se 



Vårdnadshavares inflytande och delaktighet i förskolan  Ayako Kuwada Ellner och Anna Johansson 

 

41 

 

 

Bilaga 2 
 
Samtyckesblankett 
 
Blanketten fylls i för deltagande genom intervju i examensarbete om vårdnads-
havares inflytande och delaktighet i förskolans utbildning. 
 

• Jag har tagit del av den skriftliga informationen och samtycker till att 
delta i studien. 

 
 
• Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan 

avbryta mitt deltagande i studien utan att ange något skäl. 
 
 

• Jag samtycker till att intervjun dokumenteras via ljudinspelning. 
  
 
Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner 
att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gäl-
lande dataskyddslagstiftning och lämnad information. 
 
 

 
 

—————————————————————— 
Underskrift 
 
 

 

——————————————————————  
Namnförtydligande                                      
 
 

 

—————————————————————— 
Ort och datum 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide 
 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares uppfatt-
ningar om vårdnadshavares inflytande och delaktighet i förskolans utbildning. 
 
Inledande frågor: 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
• Hur gamla är barnen i den barngrupp du jobbar i just nu? 

 
Hur beskriver förskollärare inflytande och delaktighet? 

• Vad är inflytande för dig? 
• Vad är delaktighet för dig? 

(ev. följdfråga: vad anser du är skillnad mellan inflytande och delak-
tighet?) 

 
Hur beskriver förskollärare samverkan för att få vårdnadshavares infly-
tande och delaktighet i förskolan? 

• Vilka former av samverkan med vårdnadshavare används i er för-
skola? 

• På vilket sätt görs vårdnadshavarna delaktiga i verksamheten? 
• Hur skapar du möjligheter för inflytande när det gäller inskolning? 
• Hur skapar du möjligheter för inflytande när det gäller föräldramöten? 
• Hur skapar du möjligheter för inflytande när det gäller utvecklings-

samtal? 
• Hur skapar du möjligheter för delaktighet och inflytande när det gäller 

information i vardagen utöver de organiserade mötena?  
(ev. följdfrågor: utbyte av information, hämtning/lämning, bloggar, 
veckobrev osv.) 

• På vilka andra sätt ger du vårdnadshavarna inflytande i verksam-
heten?   

 
Vilka möjligheter och utmaningar beskriver förskollärare i detta arbete? 

• Vilka möjligheter ser du med vårdnadshavares inflytande och delak-
tighet i verksamheten? (Vad kan det leda till för positiva saker?) 

• Berätta om vilka utmaningar du ser med att ge vårdnadshavare infly-
tande? 

• Berätta om någon/några situationer där det är extra utmanande?  
(ev. följdfrågor: kommunikationssvårigheter, konflikter, strategier för 
inflytande och spridning av information när det gäller vårdnadshavare 
som inte har svenska som modersmål?) 

• Berätta om någon/några situationer där det fungerat bra?  
 


