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Sammanfattning 
Detta är ett examensarbete utfört i anknytning till förskollärarstudier på Högskolan i Halmstad 
under hösten år 2010.  
Vi har studerat ämnet föräldraengagemang i förskolan genom intervjuer med föräldrar inom 

verksamheten för att sedan utan att göra anbud på ett sanningssökande presentera den tolkning 

vi kommit fram till genom empiri och tidigare forskning. Vi har tolkat genom intervjusvaren 

att föräldrarna berättar om ett både synligt och icke-synligt engagemang samt funnit det av 

intresse att veta hur förskolorna och dess pedagoger lämnar utrymme för föräldrarna att 

engagera sig i verksamheten. Vi vill inte mena att våra resultat är generaliserbara i allmänhet 

utan menar att de är representativa för de förskolor som ingår i studien. Det vi menar är 

snarare att arbetet bidrar med att medvetandegöra hur det finns engagemang i olika former 

samt hur de förhåller sig till inbjudan av pedagogerna inom verksamheten.  

Nyckelord: Förskola, föräldrar, engagemang, samarbete. 
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1. Inledning 
Detta är ett projekt kring föräldraengagemang i förskolan utfört i en mellanstor stad i södra 

Sverige. Arbetet, som skedde under hösten 2010, är en del av vår lärarutbildning med 

inriktning mot förskolan. 

 

1.1 Bakgrund 
Fler och fler undersökningar lyfter fram att föräldraengagemang inom förskola och skola bör 

stärkas (Myndigheten för skolutveckling, 2008:6), samtidigt som vi kan läsa på andra håll hur 

sociala krafter drar människan åt olika håll och på så vis skapar friktion mellan olika delar i 

livet (Ahrne & Roman & Franzén, 2008:19). Vi menar att denna friktion som nämns inom 

samhällsforskningen även kan återspeglas i föräldrarnas engagemang på förskolan. Vi menar 

att den friktion som omnämns bland annat kan vara att en förälder vill engagera sig men 

känner att tiden inte räcker till. Vi lever i ett samhälle där båda parter av en familj jobbar mer 

än förr, eller i en familjebild där det endast finns en målsman. Detta är, i vår mening, en 

opåverkbar samhällsförändring som på något vis kolliderar med den tänkta bilden av 

föräldraengagemang som bland annat återfinns i läroplanen. Lpfö98 åskådliggör inbjudningar 

till föräldrar att visa sig delaktiga och engagerade. I riktlinjerna för samarbetet mellan 

förskola och hem kan vi läsa att arbetslaget skall ”Ge föräldrarna möjligheter att utöva 

inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen” (Skolverket, 

2006:12).  
Föräldrar ses alltmer som en självklar del av skolans arbete med ökat inflytande, lokala 

styrelser, brukarråd och en ökad valfrihet till att välja skola (Myndigheten för skolutveckling, 

2008:6). Vi undrar om inte verkligheten är en mer komplex bild där man kan ifrågasätta om 

föräldrarna är en självklar del av förskolans arbete. Vi undrar även hur föräldrarna tänker, och 

således berättar, om sitt involverande i verksamheten, och till sist på vilket sätt förverkligas 

föräldrars engagemang inom en pedagogstyrd verksamhet? Skulle det då vara så som 

Myndigheten för skolutveckling menar så är föräldrars engagemang i skolan inte bara större 

än tidigare, utan även av mer betydelse då samhället idag driver föräldrar mot en mer 

engagerad och styrande roll. Myndigheten för skolutveckling hänvisar till OECD. De är en 

internationell organisation som sammanlänkar olika regeringar kring sammanbindande 

problem inom ekonomi och samhällsfrågor (www.oecd.org, 2010-12-17). OECD menar att 

internationell forskning också visar att föräldrars engagemang, deras förväntningar på skolan 
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och förekomsten av ömsesidigt förtroende mellan skola och föräldrar är viktiga variabler för 

barnens framgångar (Myndigheten för skolutveckling, 2008:6). Vi tar även avstamp i den 

svenska läroplanen för förskolan när det gäller samarbetet mellan hem och förskola. I både 

Lpfö98 samt den reviderade upplagan som träder i kraft 1 juni 2011 kan vi läsa hur den tänkta 

bilden av ett samarbete mellan hem och förskola ska se ut.  

Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. 

Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 

verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning 

för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (Skolverket, 2006:11). 

Bakgrunden till vårt val av område är baserat på nyfikenhet kring liknande upplevelser. Vi är 

båda aktivt arbetande vikarier och inom kort färdigutbildade förskollärare som vikarierat på 

flera förskolor i vår kommun. De representerar sammantaget samtliga skolområden inom 

kommunen, där vi vid flertalet tillfällen har gjort omedvetna och icke förberedda 

observationer kring föräldraengagemang, både enskilt och med kollegor. Det är inte allt för 

sällsynt att man hör kollegor antingen beklaga sig över föräldrar de aldrig ser, sällan pratar 

med eller inte känner stöd ifrån, eller att de faktiskt är positivt överraskade av föräldrar med 

stort engagemang kring verksamheten.  

Ur detta växer frågan fram hos oss hur föräldrarna tänker kring föräldraengagemang i 

förskolan. Vi har också genom vår utbildning kommit i kontakt med både den tänkta bilden av 

samarbetet mellan hem och förskola genom litteratur, läroplanen, samt en glimt av den 

upplevda verkligheten ute i verksamheterna. En drivkraft i arbetet är att ta del av föräldrars 

tankar kring deras roll på förskolan. 

 

1.2 Syfte 
Det är vårt mål med denna undersökning att få en inblick i hur föräldrar beskriver sitt 

upplevda engagemang i den praktiska verkligheten, och på vilket sätt det stämmer överens 

med den tänkta bilden av föräldrars engagemang i verksamheten. Vårt syfte med 

undersökningen är således att studera vad föräldraengagemang är i dagens förskola genom 

intervjuer, och tolkningar av dessa, med föräldrar som har barn inom verksamheten. Syftet är 

inte att komma fram till ett absolut sanningssägande utan att det bör ses som en del i ett större 

sammanhang.  
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1.3 Frågeställning 
Frågeställningarna som vi kommer arbeta för att besvara är följande: 

1)  Hur beskriver föräldrarna sin roll i dagens förskola? 

2) Vilka inbjudningar ger förskolan till föräldrarna att engagera sig i verksamheten?  

 

1.4 Beskrivning av begrepp 
Vi vill beskriva ett antal begrepp utifrån vår precisering av begreppen.  

Engagemang – Då begreppet är mångtydigt så tar vi personlig ställning till begreppet men är 

medvetna om att andras personliga tolkningar kommer figurera i uppsatsen. 

Engagemang för oss innebär ett visat intresse genom handlingar, ord och 

tycke. Vi kommer vidare att visa på hur engagemang kan vara både synligt 

och icke-synligt för andra. Enligt Nationalencyklopedins definition av 

begreppet så är engagemang en stark och osjälvisk inriktning av krafter och 

intresse (www.ne.se) 

Samarbete –     I boken Hem och Förskola refererar författarna till Nationalencyklopedins 

ordbok från 1996 och Svensk uppslagsbok från 2001 som säger att begreppen 

samarbete och samverkan ofta framställs som synonyma i språklig 

bemärkelse med ett handlande utifrån ett gemensamt syfte (Sandberg & 

Vuorinen, 2007:17). Begreppet samarbete, inom ramen för detta arbete, 

kommer att betyda ett gemensamt arbete kring barn inom förskolan.  
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2. Litteraturgenomgång 
Vi har läst in oss på litteratur skriven av människor med forskningserfarenhet inom ämnet, 
dels kring föräldrars roll i förskola och skola, men också av den tänkta bilden genom 
styrdokument och riktlinjer för verksamheterna.  

 

2.1 Föräldrasamverkan i förändring 
Författaren till denna bok är Nabila Alfakir. Hon är i grund och botten lärare och började 

under mitten av 80- talet forska samt vara aktiv inom olika projekt. Ett resultat av hennes 

tidigare forskning är Astrakanmetoden som presenteras i denna bok. Metoden går ut på att 

skapa dialog mellan skola och föräldrar. Alfakir arbetar idag som föreläsare samt i olika 

projekt bland annat tillsammans med Rädda barnen (2010:11). 

Pirjo Lahdenperä som är professor i pedagogik skriver i förordet hur Alfakir har rikliga 

erfarenheter av att arbeta med den svenska skolan i relation till föräldrar med 

invandrarbakgrund samt att han utfört praxisnära forskning tillsammans med Alfakir inom 

ämnet (2010:10). 

Boken är ett resultat av tidigare samlad kunskap och en hjälp för de som vill förbättra 

relationen mellan hem och skola. Nabila Alfakir menar att Astrakanmetoden, som är ett 

resultat av hennes tidigare gjorda forskning, är ett sätt att uppnå god relation mellan hem och 

skola. Hon talar vidare om vikten av att få föräldrar med och involverade i barnens skolgång 

då det är allmänt vedertaget att barn ser genom föräldrars glasögon på sin vardag. Barn ser 

således på sin skolgång med samma syn som deras föräldrar och hon menar vidare att det är 

barnen som förlorar när de båda parterna misstror varandra. Detta då barnen är beroende av 

både sina föräldrar men också sina lärare (2010:16). Alfakir menar att hennes erfarenheter 

från tidigare projekt visar att när en lärare sätter föräldern i fokus vid möten, samt går från 

enkelriktad kommunikation till en dialog så blir det ett utbyte av erfarenheter samt en 

jämlikhet som utgör grundstenar i en relation (2010:27). Vidare poängterar Alfakir att det 

alltid är läraren som måste ta initiativet till kontakt och dialog då det är denna som befinner 

sig i en maktposition (2010:35). 

Astrakanmetoden, som då beskrivs som ett resultat av hennes forskning, går ut på att lära 

pedagogerna att kommunicera med alla slags föräldrar utan missförstånd och dessutom skapa 

respekt för professionaliteten (2010:61). Metoden bygger på tre grundstenar. 1) Tydlighet om 

målet med skolans fostransuppdrag. Alfakir menar att det är av vikt att detta förtydligas i 
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kommunikationen mellan hem och skola samt att det finns ett gemensamt förhållningssätt 

kring målet från hela skolan. 2)Förhållningssätt. Författaren menar att läraren måste vara äkta 

och beskriver detta som att kroppsspråk och det verbala måste vara entydigt. Pedagogen 

måste arbeta med sina fördomar och inställningar. 3) Dialog. Dialogen, menar Alfakir, är en 

av pedagogernas färdigheter och deras ansvar (2010:61–63). Alfakir menar att 

Astrakanmetoden är generaliserbar i alla lägen (2010:61).  

 

2.2 Professionellt föräldrasamarbete 
Elsebeth Jensen är en av författarna till denna bok och hon är fil.kand. i pedagogik samt lektor 

i didaktik vid lärarutbildningen i Århus. Hon är även doktorand inom didaktik vid Danmarks 

pedagogiska universitet (2008:omslag). Helle Jensen som är den andre delen av författarduon 

är legitimerad psykolog och handledare i psykoterapi. Hon har även arbetat som klinisk 

psykolog och som lärare, konsulent och utbildningsledare samt skrivit boken 

Relationskompetens i pedagogernas värld.  

Boken är byggd på författarnas erfarenheter knutet till nyare forskning om interaktion, 

relationer samt barns utveckling (2008:7). I inledningen beskriver författarna hur de ämnar 

svara på frågeställningar som varför föräldrasamarbete är viktigt? Vad handlar det egentligen 

om? Samt hur det kan genomföras? Boken är tänkt att ge läsaren forskningsgrundade och 

praktiska tips för föräldrasamarbete (2008:11). 

Författarna menar att en lärare är professionell i förhållande till föräldrarna först när deras 

yrkesmässiga och personliga resurser samt kompetenser används. De menar vidare att 

pedagoger bör kunna förhålla sig till de sidor hos sig själv som de minst av allt accepterar för 

att kunna nå samtliga föräldrar (2008:13). Jensen och Jensen menar vidare att familjebilderna 

förändring är en aspekt som pedagogerna måste förhålla sig till i kommunikationen med 

föräldrarna (2008:28). De menar vidare att syftet med att samarbeta pedagoger och föräldrar 

emellan är att höja barnets kvalitativa utbyte av förskolan. Samarbetet är en förutsättning för 

att uppnå optimalt utbyte (2008:42). Det man samarbetar kring, enligt Jensen och Jensen, är 

barns trivsel, utveckling och lärande. De som samarbetar är barn och föräldragrupper, 

förskollärare samt värdegrunder och lokala arbetsmål. De skriftliga dokumenten inom 

förskolan bidrar till att tydliggöra det man samarbetar kring och en stor del av detta samarbete 

går ut på att utbyta information om barnets två världar, som då innebär hemmet och förskolan 
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(2008:47). Vidare menar författarna att vi måste medvetandegöra hur samarbete mellan 

föräldrar och pedagoger redan är påbörjat första gången de möts. Genom 

samhällskommunikation så som medier, medmänniskor mm så har föräldrar en bild av en 

allmän skola men också den specifika, likaså har både en erfaren och nyexaminerad lärare en 

bild av föräldrar. Vi förser oss med information från medier, andra personer och egna 

erfarenheter och skapar på så vis förutfattade meningar åt båda hållen och samarbetet har på 

så vis redan fått en start (2008:57). 

Jensen och Jensen skriver om hur dialogen mellan pedagog och föräldrar alltid är 

asymmetrisk. Detta beroende på att dialogen förs mellan en profession och en icke-profession, 

oberoende av vad föräldern har för yrke. Detta då pedagogen representerar sin 

yrkeskompetens med ett system i ryggen och föräldern har en mer privat roll där han eller hon 

representerar familjen och barnet (2008:74).  

Författarna menar att det är av vikt att ha i åtanke hur varje samarbete och relation har en 

början, ett förlopp och en avslutning. Detta menar de följer en så kallad narrativ princip vilket 

författarna menar ska underlätta dialogen som de framhåller som viktigast i ett samarbete med 

föräldrar inom förskola och skola. De menar att den narrativa principen kan tillämpas både i 

samtal med föräldrar men också ett synsätt att tillämpa på hela samarbetet. Inom förskolan så 

kommer barnen så småningom slussas vidare till skolan vilket gör ett avslut i samarbetet 

naturligt (2008:75). 

 

2.3 Meningsfulla föräldramöten 
Birgitta Kimber är speciallärare, legitimerad psykoterapeut och forskare. Hon har i denna bok 

tagit utgångspunkt i SET vilket står för social och emotionell träning för att sedan ge exempel 

på föräldramöten med tydliga teman. Kimber beskriver hur många lärare upplever samarbete 

med hemmen som problematiskt och hur denna bok ska vara en hjälp i detta (2009:omslag). 

Hon beskriver hur det kan vara svårt att få föräldrar och pedagoger att samarbeta men att 

föräldrars inställning till skolan är avgörande för eleverna. Hon menar vidare att det måste 

vara lärarnas strävan att få och få behålla föräldrar som litar på dem (2009:5). Kimber menar 

att elever med engagerade föräldrar oftast lyckas bättre i skolan samt att föräldrar som hjälper 

sina barn är ovärderliga som samarbetspartners. Hon uttrycker också hur barn mår bra av att 

vuxna samarbetar (ibid). Birgitta Kimber beskriver sedan hur det är av vikt att pedagogen 
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etablerar och bjuder in till den första kontakten. Hon konkritiserar detta genom att ge exempel 

på hur läraren bjuder in och frågar vad föräldrarna önskar ha ut av skolan samt att man kan 

skicka ett uppmuntrande brev som beskriver hur glad man är över att ha fått just denna barn- 

och föräldragruppen. Detta menar Kimber lägger grunden i samarbetet (2009:6-7).  

 

2.4 Hem och förskola - samverkan i förändring 
 Boken bygger på forskningsprojektet Samverkan förskola och hem som genomförts vid 

Mälardalens högskola och vars syfte var att belysa hur förskollärare och föräldrar ser på det 

samverkansformer som praktiseras i förskolan (2007:5). Den är skriven av Anette Sandberg 

som är docent i pedagogik samt Tuula Vuorinen som är beteendevetare och arbetar som 

universitetsadjunkt i pedagogik vid Mälardalens högskola vid institutionen för samhälls- och 

beteendevetenskap (2007:omslag). 

Sandberg och Vuorinen inleder med att beskriva hur fokus på samverkan mellan hem och 

förskola under senare år ökat och dess positiva betydelse för barns utveckling lyfts fram i 

olika sammanhang (2007:8). De menar att förskolan har som tradition betonat vikten av 

samverkan för barnets bästa (2007:13) och de referear även till Skolverket (1998) och deras 

övergripande definition av begreppet samverkan som säger att det innefattar all kontakt 

mellan hemmet och förskolan, både den dagliga kontakten vid hämtning och lämning men 

också den organiserade kontakten av olika slag inom verksamheten (Sandberg och Vuorinen, 

2007:57). De beskriver vidare hur föräldrarna i deras studie tycks ha olika uppfattningar om 

inom vilka områden de önskar och kan ha inflytande samt att det är viktigt för personalen att 

fundera kring vilket inflytande de vill att föräldrarna ska ha (2007:33). De beskriver att det 

finns olika motiv till samverkan, men att det övergripande ändå är att det gynnar barnets 

välbefinnande, utveckling och lärande (2007:35). Ett annat motiv anses vara högre kvalitet 

inom verksamheten. Sandberg och Vuorinen lyfter dock att det finns en risk i olika 

definitioner, pedagoger och föräldrar emellan samt att pedagogerna kan tvingas omprioritera 

och omorganisera beroende på resursfördelningar vilket kan göra föräldrarnas kvalitetsönskan 

svår att upprätthålla (2007:47). De beskriver också hur det i förhållandet mellan 

förskolepersonalen och föräldrarnas kompetens är ett spänningsfält som sällan 

problematiseras utifrån de olika parternas perspektiv (2007:88).  
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En del i studien tillägnas också ansvarsfördelningen mellan hem och skola. Sandberg och 

Vuorinen menar att det är ett kapitel som kräver klargörande även om det uttryckligen står i 

läroplanen (2007:90). Författarnas studie visar resultat där föräldrar och förskollärare 

beskriver förskolans kompletterande roll som en mer medveten social fostran (2007:92). 

Sandberg och Vuorinen menar att det också är av vikt att ta upp aspekter som kan försvåra 

samverkan mellan hem och förskola. En av de försvårande aspekterna som de tar upp är hur 

föräldrar och personal vill och kan förstå varandra (2007:101). En gemensam referensram kan 

också innebära likheter i livssituation och livsvillkor något som Sandberg och Vuorinen 

menar sett exempel på i deras studie då föräldrarna tyckte det underlättade om personalen 

själva hade barn (2007:103). De menar vidare att en försvårande faktor kan vara att 

föräldrarna och personalen har olika uppfattningar om hur de ska förhålla sig till 

verksamheten. Föräldrarna vet inte i vilken omfattning de förväntas ta del av vardagen i 

förskolan (2007:115). I de avslutande reflektionerna lyfter Sandberg och Vuorinen fram att en 

del samverkansformer kan fungera och uppskattas i en grupp men inte i en annan och det 

finns därför all anledning att vara öppen (2007:122). 

 

2.5 Relationskompetens i pedagogernas värld 
Denna bok är skriven av Jesper Juul och Helle Jensen. Det är en bok som i huvudsak bygger 

på erfarenheter inom praktisk pedagogik, psykologiskt och psykoterapeutiskt arbete med 

interpersonella relationer i familjer, skolor och förskolor mm (2003:13).  

Jesper Juul är familjeterapeut och författare. Sedan år 1979 är han ledare, lärare och konsulent 

för The kempler institute of scandinavia. Juul har även tidigare skrivit flera uppmärksammade 

böcker om relationen mellan vuxna och barn (2003:omslag). Helle Jensen är cand.psych., 

familjeterapeut och handledare i psykoterapi samt tidigare klinisk psykolog inom pedagogisk- 

psykologisk rådgivning. Sedan år 1992 är hon knuten till The kempler institute of scandinavia 

där hon är ledare och konsulent.  

Författarna går i en del in djupare på det informella föräldrasamarbetet samt det 

problemorienterade samarbetet. De menar att man inom förskolan generellt sätt har tätare 

kontakt med föräldrarna än i skolan vilket leder till att ett samarbete redan är etablerat i de 

situationerna när det krävs tätare och eventuellt mer problemorienterade samtal (2003:170). 

De menar vidare att när föräldrar och professionen möts för samtal kring barn i problem så är 
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det av vikt att inse hur ingen av dessa parter är expert på det område de samlats kring, 

nämligen barnets liv sett inifrån (2003:173). Professionen vet mycket om pedagogik och 

undervisning, om barnets sociala och intellektuella funktionsnivå medan föräldrarna vet 

mycket om hur barnet fungerar i familjen och på fritiden samt sitt barns tidigare utveckling. 

Den som dock vet mest om sig självt är naturligtvis barnet (ibid). Juul och Jensen nämner 

även en förändring bland föräldrar av idag som visar på en mer selektiv och kinkigare 

föräldragrupp än förr. De beskriver dem som mer engagerade, krävande och selektiva än för 

en generation sedan (2003:184). Författarna beskriver också en samhällerlig förändring där 

föräldrarollen förändrats till en tidseffektiv karaktär som medför att barnen spenderar mer tid 

på förskolorna och engagemanget och ett välfungerande samarbete blir en nödvändighet 

(2003:28). Juul och Jensen beskriver också en fördelning av ansvar när det kommer till 

samarbetet mellan förskola/skola och hem. De säger att föräldrarna är de som är ansvariga för 

sina barns välbefinnande och utveckling, vilket även innefattar att välja eller välja bort 

pedagogiska institutioner liksom ansvaret att söka hjälp om barnet inte mår bra. Pedagogerna, 

skolledning och politiker beskrivs som ansvariga för den yrkesmässiga, pedagogiska och 

relationella kvaliteten när det gäller barn, föräldrar samt att söka hjälp när relationerna brister. 

Det är även pedagogerna som bär det processuella ansvaret, dvs. ansvaret för tonen, 

atmosfären och stämningen i samtalet. Skälet till detta, menar Juul och Jensen är att relationen 

är asymmetrisk och att pedagogerna står i maktposition (2003:188–200).    

 

2.6 Styrdokument 
När det kommer till styrdokumenten så har vi främst riktat in oss på läroplanen för förskolan, 

Lpfö98, samt den reviderade utgåvan av läroplanen som börjar gälla till sommarn 2011. Då vi 

dragit slutsatsen, efter att ha läst dem båda, att förändringarna när det gäller förhållandet hem 

och skola är minimala så har vi valt att fokusera på den reviderade upplagan då det inom kort 

är den som kommer att gälla.  

Förhållandet mellan hem och förskola har i läroplanen tilldelats ett eget stycke, men nämns 

innan dess bland annat i förskolans uppdrag. Förskolans uppdrag är delvis att ”I samarbete 

med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar främjas” (Läroplan för förskolan 1998, reviderad 2010:5). I Allmänna 

råd och kommentarer för förskolan kan vi också se tendenser till samarbetsfrämjande. Här 

lyfter man att förskolan måste skapa forum för föräldrarna där de känner möjlighet att påverka 
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verksamheten. De skriver att det är viktigt att personalen ”(…) tar hänsyn till föräldrars olika 

möjligheter att delta i och påverka förskolans verksamhet genom att se till att det finns olika 

former/forum för inflytande och samverkan”. Även styrdokumenten menar på att ett 

samarbete mellan hem och förskola är att föredra. Som vi presenterade i tidigare 

litteraturgenomgång kring föräldraengagemang så finns det en betoning på samarbete.  

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. 

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att 

utvecklas efter sina förutsättningar (Läroplanen för förskola 1998, reviderad 2010:5). 

Dock menar vi oss se att ansvaret ligger hos förskolan, även om samarbetet är det som 

betonas. Under kapitel 2.4 i läroplanen, som heter Förskola och hem så förtydligas denna 

ansvarsfördelning något.  

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska 
komplettera hemmen genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska 
kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett 
nära och förtroendefullt samarbete med hemmen (Läroplanen för förskola 1998, reviderad 
2010:13).  

Vi menar att det är positivt med detta förtydligande, då en fördelning av ansvaret kring barnet 

uppmanar till samarbete. Detta samarbete återkommer i läroplanen då man menar att 

föräldrarna ska ha rätten till påverkan av det pedagogiska innehållet, som faller inom ramen 

för de nationella målen (Läroplanen för förskola 1998, reviderad 2010:13).  

I det stora hela anser vi oss se att de styrdokument som finns för förskolan att följa trycker på 

ett samarbete mellan de sociala konstruktioner som omsluter ett barn. Det handlar inte om en 

informativ envägskommunikation mellan de båda, utan snarare om en relationell 

tvåvägskommunikation för att främja barnets bästa. Under nästkommande stycke av 

litteraturgenomgången kommer vi fokusera på hur denna bild kring barnet har förändrats ur 

skenet av en samhällsförändring. 

 



15 
 

 

3. Metod 
Vi kommer under vår uppsats ta ett visst avstamp i den hermeneutiska vetenskapsteorin dels 

via att avsäga oss en total sanningsredovisning av resultat samt att vårt resultat bör ses som en 

del av en helhet. Att vår undersökning är som en del av en helhet presenterar vi också under 

urval, då vi inte menar oss kunna presentera några generaliserande utsagor. Hermeneutiken 

framhåller således till viss del en forskningsinställning som överensstämmer med vårt projekt. 

Hermeneutiken är en tolkningslära där man använder tolkning som huvudsaklig 

forskningsmetod, utan att söka någon absolut sanning (Patel & Davidsson, 2003:28–29). 

Hermeneutiken menar vidare att allt är i ett sammanhang, dvs. att allt är delar av en helhet. 

Man kan börja studera delarna för att sedan se till helheten de befinner sig i (Alvesson & 

Sköldberg, 2008:193–194).  

Vi menar då att den inställningen till varierad syn av sanningen som hermeneutiken 

framhåller är något vi betonar i både undersökningsdelen där olika berättelser skildrar olika 

upplevelser av engagemang i förskolan och senare i presentationen av resultat. Vi kommer 

inte presentera total objektiv fakta, utan menar att det alltid finns en relation mellan subjekt, 

objekt samt tolkningen av objektet i en forskningsprocess (Alvesson & Sköldberg, 2008:198) 

i detta fall det sociala samspelet mellan oss och de vi intervjuar samt vår tolkning av deras 

svar. Även Gillham säger att när en forskare intervjuar finns det alltid en subjektiv tolkning 

(2008:23). Vår undersökningsmetod är vidare av kvalitativ karaktär vilket vi menar syns 

bland annat i avsägandet av sanningssökande men skildras också på andra sätt. Det syns även 

i att kvalitativa metodologier betraktar intervjun som en form av social interaktion mellan 

både forskare och informant (Winther Jørgensen & Philips, 2000:120). Även i den metod vi 

valt för insamling av data kan vi se en koppling till hermeneutiken och kvalitativ metod.  

Vi har valt intervjuer som insamlingsmetod då validiteten i intervjupersoners kommentarer 

när det gäller känslor, uppfattningar och attityder – och beteende – accepteras i allmänhet då 

människor känner sig själva bäst (Gillham, 2008:24). När det kommer till vår undersökning så 

menar vi att det är just validiteten gällande känslor och uppfattningar av föräldrars 

engagemang i förskolan som vi vill åt. Därför är intervjuer huvudmetoden inom en stor del av 

den samhällsvetenskapliga forskningen (Gillham, 2008:24). Vi menar i likhet med Gillham att 

var person är ägare av sin egen sanning och därför inser vi att svaren vi får är färgade av 

personliga referenser. Det är också av vikt hur frågorna i en kvalitativ forskningsintervju är 
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upplagda då man bör tänka på att ha bra öppna frågor, sondera frågorna samt ha både 

uppföljningsfrågor och strukturerade frågor (Winther Jørgensen & Philips, 2000:121).  

Efter att vi läst in oss på olika intervjutekniker så valde vi den halvstrukturerade 

intervjutekniken. Detta val gjorde vi pga att i den halvstrukturerade intervjun ställs samma 

frågor till alla intervjupersoner, men ger samtidigt individuella utvecklingsmöjligheter då 

följdfrågor är en stor del av den halvstrukturerade intervjutekniken. Frågorna i denna 

intervjuteknik är av öppen karaktär vilket innebär att svaren får större chans att utvecklas 

(Gillham, 2008:103). I vårt fall menar vi att det är positivt att kunna styra följdfrågorna efter 

ursprungsfrågans svar då vi på detta vis kan få en mer personlig skildring av den enskilde 

informantens upplevelser kring engagemang på förskolan. Den halvstrukturerade intervjun 

har ett utvecklat fokus som skapar öppenhet och spridning av svar hos intervjupersonen. Vad 

detta fokus har för inställning är av stor vikt (Gillham, 2008:105). Våra frågor är medvetet 

skrivna på ett indirekt sätt så att frågorna syftar till informanternas tankar kring engagemang i 

förskolan, för att vi vidare kunna se om det finns någon koppling mellan föräldrarnas 

engagemang i förskolan samt hur de bjuds in till verksamheten. För att kunna presentera och 

dra slutsatser av våra intervjuer så använde vi oss av bandspelare i resultatanalysen. Detta för 

att kunna återge data på ett korrekt sätt och med hög tillförlitlighet. 

 

3.1 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Begrepp som validitet och reliabilitet tillskrivs oftast den kvantitativa forskningen, men även 

inom den kvalitativa forskningsmetoden så finns det ett intresse av att försvara sitt arbete 

(Denscombe, 2004:124). Vi har till följd av detta valt att ta ställning till begreppen validitet 

och reliabilitet samt därför nämnt dem som trovärdighet och tillförlitlighet. Det vi vill visa på 

är att vårt arbete är gjort med noggrannhet och aktsamhet i insamlandet av empirin samt 

bearbetningen av denna. Patel & Davidson säger att vi måste veta att vi undersöker det vi 

avser att undersöka dvs. att vi måste veta att vi har god validitet. Dels måste vi veta att vi gör 

det på ett tillförlitligt sätt dvs. vi måste veta att vi har en god reliabilitet (2003:98). Vi avser i 

vårt arbete att få fram föräldrars tankar och upplevelser kring engagemang i förskolan och ett 

exempel på trovärdigheten är att vi genomgående valt att intervjua föräldrar med nuvarande 

barn, och varierad längd, inom förskoleverksamheten. Även Denscombe nämner vikten av 

validitetens relevans då han menar att forskaren måste visa på att datan är fast förankrad i 

något som är verkligt (2004:124).  
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För att säkerställa korrekta upptagningar av intervjuerna så använde vi oss av både 

bandspelare och intervjuanteckningar. I ett senare skede av transkriberingar förlitade vi oss 

dock till störst del på ljudupptagningarna. Våra intervjuer, som har varit av halvstrukturerad 

karaktär, har haft låg grad av strukturering men också standardisering då vi valt att lämna 

följdfrågorna fria att utformas i den riktning informanten styrt oss. Patel & Davidson 

beskriver låg strukturering och standardisering som något att återfinna inom kvalitativa 

metoder och datainsamlingsmetoder som intervju eller enkäter med öppna frågor (2003:72). 

 

3.1.1 Generaliserbarhet/Överförbarhet 
Forskare vill vanligtvis känna sig säkra på att deras resultat är grundade på representativa 

urval eller urval med särskilda kännetecken (Denscombe, 2004:172). Då våra intervjupersoner 

inte är knutna till en och samma förskola så är de representativa för kommunen och från de 

olika skolområdena som finnes inom staden. Kvale & Brinkmann menar att om resultaten av 

en intervjustudie bedöms vara rimligt tillförlitliga och giltiga finns det fortfarande en fråga, 

om det är främst av lokalt intresse eller om det kan överföras till andra undersökningspersoner 

och situationer (2009:280). De säger vidare att en vanlig invändning mot intervjuforskning är 

att det finns för få intervjupersoner för att generalisera resultaten (ibid). Vi vill i skenet av 

detta mena att våra resultat inte är baserade på så pass stor mängd intervjupersoner att någon 

generalisering bör göras, men menar ändå att undersökningsresultaten är giltiga och 

användbara som representativa fakta. 

  

3.2 Urval 
Forskningen ska inrikta sig på människor, saker eller situationer som valts med utgångspunkt 

i deras betydelse för forskningsfrågorna, vilket också gör att kriterierna för urvalet följaktligen 

är viktiga (Denscombe, 2004:164). 

Våra informanter är mellan 26 – 35 år och har olika lång tids erfarenhet av förskolan och dess 

arbete. Den av informanterna som haft sitt barn kortast tid inom förskoleverksamheten har 

haft denna där i 3 månader. Sedan finns det de som även har äldre barn som nu är i skolålder, 

varav de äldsta var 9 år, och har därmed varit inom förskolans verksamhet vid flera tillfällen. 

Samtliga av våra informanter var sammanboende med någon som den delade vårdnaden och 

ansvar med, samt att de alla hade anställningar och var yrkesverksamma. Då vi gjort ett 
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bekvämlighetsurval genom att ta direktkontakt med informanter som det fanns en ursprunglig 

kontakt med så har bortfall inte varit relevant. De 10 som ingick i studien är således de 10 vi 

valde att ta kontakt med.  Urvalet vi gjort av att intervjua 10 personer, utan anknytning till en 

och samma förskola är gjort då vi vill få mer nyanserade utsagor kring engagemang och 

upplever att vi får det genom att ta del av hur olika förskolor, samt föräldrarna de inramar, 

förhåller sig till begreppet engagemang. En förälder på en förskola kan ge ett svar på en fråga, 

men samma fråga bringar ett annat svar hos en förälder på en annan förskola. Detta menar vi 

ger en nyanserad utsaga från båda förskolorna men dock inget generaliserande resultat. Våra 

informanter är personer som vi känner sedan tidigare och därför tillfrågat. Detta kallas att göra 

ett bekvämlighetsurval, som anses vara knutet till tillgänglighet på informanter (Bryman, 

2002:313). De 10 informanter vi valt att intervjua representerar tillsammans insyn av olika 

kommunala förskolor, vilket vi ser som något positivt då vi får mer variation än om vi hade 

valt föräldrar från en och samma förskola. De informanter vi valt är alltså oberoende av 

varandra, men dock inte av oss. Vi inser att det kan vara en nackdel att dessa personer har 

någon form av ursprunglig kontakt med oss, men menar också att vi genom struktur vid 

intervjutillfället kan minska något på risken för att detta ska påverka. Vi har endast valt 

informanter som träffat en av oss i tidigare sammanhang och valde även att låta den av oss 

som var okänd sedan tidigare föra intervjusamtalet. Den som de då träffat sedan tidigare blev 

en tyst bisittare som för anteckningar. Genom denna medvetna hållning till att vi sedan 

tidigare har en relation till informanterna, samt det sätt vi valt att genomföra intervjuerna på 

så menar vi att det inte ska påverka själva intervjutillfället eller dess resultat. Detta kan även 

härledas som en röd tråd till den kvalitativa forskningsmetoden som vi valt att stötta oss emot. 

När det gäller kvalitativa forskningsmetoder så bör urvalet vara mer systematiskt då den 

huvudsakliga uppgiften är att få balanserad information av informanterna kring den miljö och 

syfte som studeras (Gillham, 2008:69). Ett alternativ när det kommer till urvalet är att välja 

objekten med utgångspunkt i deras särskilda kännetecken vilket bl. a. småskalig forskning och 

kvalitativa metoder tenderar att förlita sig på (Denscombe, 2004:173). Även om den 

undersökning vi bedriver avsäger sig ett absolut sanningssökande så vill vi hålla en kritisk ton 

mot det aktuella urvalet.  

För att kunna generalisera resultaten av data så krävs det en trovärdighet samt att urvalet 

måste bygga på en logisk grund (Denscombe, 2004:173). Vi menar att vår studie inte har den 

styrkan i sitt urval att en generalisering skulle representera populationen. Detta är något som 

även Denscombe nämner i sina studier då han framhåller att samhällsforskningen sällan 



19 
 

omfattar samtliga fall, utan begränsar sitt urval. Detta får till konsekvens att man kan 

ifrågasätta urvalets giltighet då man inte kan studera de fall som inte ingick i studien. Vi ser i 

efterhand en brist i vårt urval då vi menar att den inte är representativ. Vi erhåller för låg 

genusfördelning bland informanterna samt att vi inte har någon ensamstående informant 

representerad. En forskare behöver dock inte göra anspråk på att urvalet uppfyller krav för 

representativitet, utan snarare utger vi oss för att presentera en ”typiskhet” bland de 

informanter vi valt att inkludera (Ibid, 2004:177).  

 

3.3 Genomförande 
När det kom till proceduren kring insamling av data så föreföll det lättast att vi tog oss runt till 

informanterna och befann oss således aldrig på deras aktuella förskolor. Under en veckas tid 

for vi därför runt till de olika deltagande och ställde våra intervjufrågor. Vi valde, som 

tidigare beskrivits, att den som var utan ursprunglig kontakt till informanterna var den som 

skötte själva intervjun och den andre blev passiv bisittare med kollegieblock. Den av oss som 

intervjuade förlitade sig på 11 ursprungsfrågor (se bilaga 7.2) med möjlighet till följdfrågor, 

samt en bandspelare som gjorde att fokus hamnade på informanten. Den av oss som sedan 

antecknade hade då en chans att plocka upp små signaler som för den intervjuande, går förbi. 

Detta visade sig dock vara av mindre betydelse i ett senare skede av transkriberingen då 

ljudupptagningen blev fokus. Miljön vi befann oss i varierade beroende på vart informanterna 

kunde träffa oss, men vi upplevde inte detta som påverkande då känsligheten i våra frågor var 

låg, samt anonymiteten för informanten hög. Vi inledde med att visa samtliga informanter de 

forskningsetiska principerna vi förhöll oss till, vilket bland annat styrkte det faktum att de 

deltagande i vår undersökning förblir anonyma. Den forskningsetiska rekommendationen vi 

valt att förhålla oss till kallas individskyddskrav och kan lättast delas upp i fyra huvudpunkter: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet kan beskrivas genom att forskaren informerar uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet samt villkor för deltagande. De ska 

upplysas om frivilligheten till deltagande samt deras rätt att avbryta medverkan. 

Samtyckeskravet handlar om att forskaren skall inhämta samtycke från uppgiftslämnaren. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ge största möjliga anonymitet och personuppgifterna skall bevaras på ett sådant sätt att 
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obehöriga inte kan nå dem. Nyttjandekravet betyder att uppgifter insamlade om enskilda 

personer endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 1990:6). 

Då vi kom i kontakt med informanterna genom en ursprunglig relation ansåg vi att tillfråga 

dem personligen vore det enklaste, antingen via telefon eller ansikte mot ansikte. Utifrån 

bestämd träff åkte vi till dem för att genomföra intervjuerna, och med tanke på detta varierade 

lokalerna något, men gemensamt för alla var att vi satt avskilt. Snittet för våra intervjuer var 

ca 13 min, beroende på följdfrågor och svar varierade därför intervjulängden. Då vi följde en 

halvstrukturerad intervjuguide så skiftade även följdfrågorna beroende på svaret från 

ursprungsfrågan.  

 

3.4 Analysprocess 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades inkommen data. Då vi hade genomfört 

intervjuerna med både ljudupptagning samt dokumentering så transkriberades vår data dock 

med fokus på ljudupptagningen. Efter transkriberingsprocessen så sorterades frågorna in 

under respektive intervjufråga (se bilaga 7:2) för att lättare få en överblick och kunna se 

eventuella gemensamma tendenser. Under denna process färgkodades frågorna efter 

intervjupersonerna, detta för att underlätta och veta från vilken intervju de härstammade. Vi 

sammankopplade berättelser från föräldrarna och vi valde därför att skapa resultatrubriker 

som representerar utsagorna från intervjuerna. Likt hermeneutiken är det ingen total 

sanningsbild utan snarare vår tolkning och kategorisering av insamlad data. 

Efter färgkodning av insamlad empiri menar vi oss avläsa en del likheter mellan de olika 

informanternas svar som besvarar vår första forskningsfråga vilken lyder: hur beskriver 

föräldrar sin roll i dagens förskola? Vi kunde då ur detta komma fram till 2 

kategorier/underrubriker som i vår mening är karaktäristiska för svaren. I den första kategorin 

menar vi oss tolka ur svaren föräldrar som är involverade i verksamheten genom bl.a. 

praktiska göromål så som fixarkvällar mm. Vi kan även utläsa ett deltagande som visar sig 

genom föräldramöten och en beskriven nyfikenhet inför barnets vardag på förskolan. Vi 

kommer benämna denna kategori med svar som synligt engagemang. Vi menar oss också 

komma fram till en motsatt kategori där föräldrarna beskriver sin roll som passiv vilket vi 

menar oss tolkat via svar som beskriver föräldrarna som endast närvarande vid föräldramöten 

mm. Under denna kategori finner vi även de som inte deltar vid de mötestillfällen som 
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erbjuds. Denna kategori kommer vi benämna som icke synligt engagemang. Vi menar oss 

också se en typiskhet i svaren som besvarar vår andra forskningsfråga som lyder: vilka 

inbjudningar ger förskolan föräldrar till att engagera sig i verksamheten? Utifrån svaren kom 

vi fram till en underrubrik där vi redovisar för hur föräldrarna inbjuds till verksamheten samt 

om ett samarbete eller en envägskommunikation erbjuds. Vi kommer benämna denna kategori 

som inbjudningar till engagemang.  

 

3.5 Avgränsningar 
Vi ställer oss kritiska till begreppet engagemangs mångfacitet. Vi menar att ordet engagemang 

kan förstås och tolkas olika beroende på erfarenheter och förkunskaper kring begreppet. Vi 

beskriver därför vår egen definition av ordet under rubriken definition av begrepp. Vi menar 

då att ett begrepp som engagemang idag är präglat av både motsättningar så som kultur, arv 

och miljö mm. Då begreppet engagemang är av mångfacitet och ytterst personligt beroende på 

vem man frågar så är en av våra avgränsningar att definiera detta begrepp. 

En annan avgränsning vi gjort är antalet intervjupersoner. Denscombe är en av de forskare 

som nämner tidsaspekten i forskningssammanhang. Han menar att deltidsforskning avger en 

tidspress som påverkar forskaren (2004:99). Vi har därför valt att intervjua tio personer i tron 

om att detta dels kan ge tillförlitliga resultat, men också vara en rimlig avgränsning för vårt 

arbete.   
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4. Resultat/Analys 
Vi har valt att dela upp detta stycke i två delar och således först presentera resultaten för att 

sedan gå in i en analytisk del. 

 

4.1 Resultat 
Som vi nämnde i vår analysprocess så har vi valt att arbeta utifrån tre underrubriker vilka är 

synligt engagemang, icke-synligt engagemang samt inbjudningar till engagemang. Vi 

kommer att presentera dem genom tre figurer som kan avläsas via sin kategorirubrik samt 

understående intervjusiffror. Under rubriken står således en siffra som hänvisar till ett 

intervjuutdrag med samma siffra. Dessa intervjuutdrag finner ni under redovisningen av 

kategorierna. De siffror som står närmst underrubriken är i högst relevans för kategorin. Detta 

innebär att de siffror som kommer längst ner från rubriken är svagast anknytande till 

kategorin men fortfarande i relevans enligt vår mening. Det finns även de svar/siffror som står 

bredvid varandra i figuren. Detta betyder då att de är i lika hög grad relevanta för kategorin. 

Vissa utdrag från intervjuerna kommer användas i fler underrubriker då de är av relevans för 

mer än en.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(figur 1, ”Synligt engagemang”) 
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    (figur 2, ”Icke-synligt engagemang”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (figur 3, ”Inbjudan till engagemang”) 
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4.1.1 Synligt engagemang 
Intervjuerna har gett oss svar som vi menar är synligt engagemang, och tydligast under denna 

rubrik placerar vi svar 1. Här beskrivs hur en förälder blivit inbjuden av pedagogerna att delta 

i en fixarkväll där utemiljön stod i fokus. Frågan löd om de praktiskt hjälpt till på förskolan. 

          : Ja (följdfråga: på vilket sätt?) de har haft… eh… jag har varit på kvällar man har fått 

hjälpa till, haft utemiljö som projekt så vi har fått hjälpa till och måla och snickra och ja… 

plantera blommor. 

Det finns också de föräldrar som i svaret på samma fråga berättar hur de erbjudit sig att hjälpa 

till praktiskt, men att det inte fanns några göromål vid det tillfället.  

          : Nej vi pratade om det vid något tillfälle, men då fanns det inget att hjälpa till med just 

då. 

Efter detta kommer ett exempel från intervjufrågan om hur vida föräldrarna tar del av 

informationen på förskolan. 

          : Ja (följdfråga: På vilket sätt?). Nej jag tycker ju vi pratar varje dag (Paus) och då 

ger jag ju information om vad jag tycker. 

Även nästkommande exempel är utifrån samma fråga, men innehåller inte verbal 

kommunikation. 

          : Ja (följdfråga: på vilket sätt?) jag tar hem lapparna direkt (skratt) och jag är snabb 

på att lämna in. Jag vill inte att det glöms bort.  

Vår fråga i samband med intervjuerna som blir nästa punkt var ifall de ger respons på 

information från förskolan. 

          : Jo, men det gör man väl om det är någon särskilt de ska göra… för vårat barn tycker 

det är väldigt roligt att gå på teater och bio och så. Och då tycker jag att det är roligt att de får 

veta det eller när de får gå på biblioteket eller så, för det är mest sån information som kommer 

där. 

Därefter kommer tre punkter i rad med varandra. Samtliga är svar till samma fråga som lyder 

hur föräldrarna förbereder sig inför föräldramöten. 

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  
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         : Ja (följdfråga: på vilket sätt?) Nej men man tänker ju igenom asså frågor som man 

har haft eller något som man tycker har varit konstigt, eller dåligt, eller bra. Och lixom… visst 

förbereder man sig. 

         : Njeaa… lite grann. (skratt) (följdfråga: på vilket sätt?) Jag funderar lite och tänker 

om vad jag vill veta just då. 

         : Ja. (följdfråga: hur då?) Jag försöker att tänka på vad jag vill ha reda på. Var de…. 

Vad de tycker om mitt barn och hur han utvecklas och så. 

Sist under kategorin synligt engagemang placerar vi intervjusvar från frågan om föräldrarna 

ger respons på information från förskolan. 

         : Ja, om det är nödvändigt (följdfråga: På vilket sätt?) Vi diskuterar ju det här 

hemma… och om det är något så är det ju klart att man säger det. 

 

4.1.2 Icke-synligt engagemang 
Svaren från intervjuerna har också givit oss svar som vi placerar i kategorin icke-synligt 

engagemang som innebär att föräldrarna kommunicerat sin roll som passiv eller icke 

deltagande. Först i denna underrubrik hamnar ett svar på frågan om de tar del av 

föräldramöten. 

           : Nej… jag har aldrig varit på ett sådant pågrund av arbetstider… men min sambo har 

och jag frågar henne vad som tagits upp då. 

Utifrån samma fråga kommer även svar med fysisk närvaro och passivt deltagande.  

            : Ja, jag är ju där i alla fall… (Skratt) (Följdfråga: Hur upplever du dessa) Ehm… 

Mest en tant som står där och tjatar, de berättar om vad som händer och vad de planerar att 

göra med ungarna.  

Sist under denna rubrik placerar vi ett svar på samma fråga och även där är rollen passiv men 

ändock medvetet placerad efter svar 11. 

           : Jag (tveksamhet) har varit på ett föräldramöte. (följdfråga: Hur upplevde du det?) 

[…] vi gick igenom mål, målsättningar som förskolan hade och lite, jag saknade lite exempel 

från vardagen å så, lite konkreta exempel. De var väldigt tydliga med målsättningen det var 

8	  
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11	  
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bra och informerade (tveksamhet) […] (följdfråga: var det ett informativt möte, eller ett 

tvåvägssamtal?) Det var nog mer informativt. 

 

4.1.3 Inbjudan till engagemang 
Under denna sista kategori redovisar vi för hur intervjusvaren visar på hur pedagogerna bjuder 

in föräldrarna till att ta del av verksamheten. Den första punkten visar på hur pedagogerna 

bjudit in till praktiskt deltagande från föräldrarna.  

          : Ja (följdfråga: på vilket sätt?) de har haft… eh… jag har varit på kvällar man har fått 

hjälpa till, haft utemiljö som projekt så vi har fått hjälpa till och måla och snickra och ja… 

plantera blommor. 

Därefter kommer svar på frågan om hurvida föräldrarna förbereder sig inför pedagogledda 

samtal. 

           : Nej alltså vi, alltså jo. Det kan man ju göra. Vi får ju reda på att det ju ska vara och i 

god tid om man har några frågor eller så. Om man undrar något…  

Nästa fråga behandlar hur de upplever kommunikationen mellan pedagog och förälder under 

föräldramöten. 

            : Ja (följdfråga: Hur upplever du detta?)  Jag tycker det är väldigt intressant, tycker 

det är roligt å få höra vad som händer, vad dem planerar o så. (följdfråga: Tycker du att 

pedagogerna har en envägskommunikation eller tycker du att dem pratar med er 

föräldrar?) […] jag tyckte att dem hade en mycket bra kommunikation med oss föräldrar. 

De två nästkommande svaren är i bredd med varandra och svarar båda på frågan om 

föräldrarna tar del av information från förskolan. 

           : Ja det sitter bl. a lappar på dörren, sen kanske man får hem någon information också. 

                 

           : Ja, genom lappar de skickar hem och de skriver upp på tavlan och ja, så. 

Sist i denna kategori hamnar svar på frågan om föräldrarna ger respons på informationen från 

förskolan. 
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            : Oftast behövs det inte ges någon information. (följdfråga: hur menar du då?) Jo 

jag menar att lapparna inte är skrivna på det sättet att feedback behövs, utan de är mer 

informerande. 

 

4.2 Analys 
Den analytiska delen kommer att följa mallen för resultatdelen. Detta innebär att vi först 

kommer analysera resultaten för kategorin synligt engagemang, för att sedan gå vidare till 

icke-synligt engagemang för att sedan avsluta med inbjudan till engagemang. Vi kommer 

även att koppla intervjuerna till litteraturgenomgången. 

 

4.2.1 Synligt engagemang 
Under kategorin synligt engagemang besvaras forskningsfrågan som lyder hur beskriver 

föräldrar sin roll i dagens förskola. Vi kan se utifrån resultaten hur det finns föräldrar som 

beskriver ett fungerande samarbete med förskolan. Från exempel 1 kan vi tolka hur 

pedagogerna bjuder in till deltagande och samarbete kring förskolan samt hur föräldern visar 

sitt engagemang för förskolan genom att komma dit och delta.  Kimber menar att elever med 

engagerade föräldrar oftast lyckas bättre i skolan samt att föräldrar som hjälper sina barn är 

ovärderliga som samarbetspartners (2009:5). I ett samarbete som exempel 1 beskriver så syns 

en kontakt mellan hem och förskola som tyder på gemensamt ansvar då de tillsammans 

påverkar miljön som förälderns barn samt pedagogerna befinner sig i. Även Sandberg och 

Vuorinen talar om det synliga engagemanget från föräldrar som positivt och menar att 

samarbete gynnar barnets välbefinnande, utveckling och lärande (2007:35). Vi kan se fler 

exempel från empirin som talar om detta. Exempel 3 och 5 beskriver hur en muntlig kontakt 

och ett utbyte kring barnet sker i det dagliga samt vid behov. Exempel 3 talar om hur 

föräldern dagligen pratar med personalen om det som berör barnet. Exempel 5 som är av 

liknande art beskriver hur föräldern gärna berättar hur barnet upplever somliga aktiviteter och 

hur denna anser det vara av vikt att förmedla detta till pedagogerna. Denna vardagliga kontakt 

nämner även Juul och Jensen då de menar att man inom förskolan generellt sätt har tätare 

kontakt med hemmen (2003:170). 

17	  
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Under kategorin synligt engagemang så finner vi även hur läroplanen visar på en skyldighet 

från föräldrarna att engagera sig i barnens helhets bild, vilket då även innefattar 

förskoleverksamheten. Läroplanen säger att: 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska 
komplettera hemmen genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska 
kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett 
nära och förtroendefullt samarbete med hemmen (Läroplanen för förskola 1998, reviderad 
2010:13).  

Vi menar att det även finns föräldrar i studien som visar på detta synliga engagemang och ett 

intervjusvar på detta är exempel 8 som beskriver hur hon innan utvecklingssamtal förbereder 

frågor kring sitt barns utvecklande.  

Vi menar att såväl litteratur som intervjusvar visar på ett behov av synligt engagemang från 

föräldrar då barnens utveckling, lärande och situation gynnas av ett synligt engagemang och 

samarbete mellan föräldrar och förskola.  

 

4.2.2 Icke-synligt engagemang 
Under kategorin icke-synligt engagemang så menar vi som tidigare definierat att de 

gemensamma dragen är passivt deltagande och icke-deltagande. Vår tanke är i likhet med Juul 

och Jensens att föräldrarollen idag har förändrats. Vi menar att föräldrarollen i förskolan 

delvis kan vara icke-synlig som följd av denna förändring. Juul och Jensen talar om hur 

föräldrarollen förändrats och blivit en mer tidseffektiv karaktär som medför längre dagar för 

barnet inom förskolans verksamhet men också behovet av ett väl fungerande samarbete 

(2003:28). Även utifrån våra exempel så kan vi tolka ur intervjuerna hur föräldrarna upplever 

att bland annat arbete förhindrar ett synligt engagemang. I exempel 10 kan vi utläsa hur en 

förälder inte kan vara den som hämtar pga. arbete, men samtidigt hur han engagerar sig i 

barnets dag genom att fråga sin sambo när han kommer hem. Detta leder dock till ett icke-

synligt engagemang på förskolan. För att motverka ett icke-synligt engagemang på 

förskolorna så behövs det gemensamma synsätt och förhållningsätt som förtydligar vilket 

ansvar som är vems. Det krävs gemensamt förhållningsätt mellan hem och skola, men också 

inom föräldragruppen. Sandberg och Vuorinen beskriver hur föräldrarna i deras studie tycks 

ha olika uppfattningar om inom vilka områden de önskar och kan ha inflytande samt att det är 

viktigt för personalen att fundera kring vilket inflytande de vill att föräldrarna ska ha 

(2007:33). Författarna beskriver också att föräldrarna inte vet i vilken utsträckning de 
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förväntas ta del av vardagen i förskolan (Sandberg & Vuorinen, 2007:115). Vi kan reflektera 

över detta utifrån exempel 11 där föräldern upplever ett föräldramöte som en 

envägskommunikation från en ”tjatande tant” som berättar vad barnen ska göra. Vi menar att 

det i detta exempel inte blivit tydligt för föräldern vad dennas roll på mötet är. Vi tolkar att 

han upplever sin roll att vara tänkt som passiv och lyssnande. Relationen mellan en pedagog 

och förälder är i dessa lägen beroende av pedagogernas initiativ till inbjudan. Jensen och 

Jensen skriver om hur dialogen mellan pedagog och förälder alltid är asymmetrisk. Detta 

beroende på att dialogen förs mellan en profession och icke-profession, oberoende av vad 

föräldern har för yrke (2008:74). Därav upplever vi det vara professionens ansvar att bjuda in 

föräldrarna i samtalen. Vi kan se i exempel 12 hur detta kan missas. Exempel 12 var 

deltagande på ett föräldramöte som var noga med att lyfta professionen och förmedla 

målsättningar för förskolan men dock inte bjöd in till en tvåvägskommunikation. Även 

Alfakir har i sin tidigare forskning mött detta problem och på den vägen kommit fram till 

Astrakanmetoden som är ett resultat av hennes forskning. Den går ut på att lära pedagoger att 

kommunicera med alla slags föräldrar utan missförstånd och dessutom skapa respekt för 

professionaliteten. Metoden bygger på tre grundstenar som är tydlighet om målet med skolans 

fostransuppdrag, förhållningssätt och dialog (2010:61–63). Vi menar i likhet med Alfakir att 

dialogen och förhållningssättet mellan föräldrar och pedagoger är av stor vikt för att kunna 

vända icke-synligt engagemang till synligt. .  

  

4.2.3 Inbjudan till engagemang 
Vår andra forskningsfråga löd vilka inbjudningar ger förskolan föräldrarna till att engagera sig 

i verksamheten. Frågan är vinklad på så vis att ansvaret faller på pedagogerna och förskolan. 

Detta är då de förordningar förskolan har att följa visar på denna ansvarsfördelning. I 

Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan kan vi läsa hur förskolan ”(…) tar 

hänsyn till föräldrars olika möjlighet att delta i och påverka förskolans verksamhet genom att 

se till att det finns olika former/forum för inflytande och påverkan.”(skolverket, 2005). Vi 

menar då att det här visas på den ansvarsfördelning som är tänkt genom att man beskriver 

förskolan som den anpassningsbara. I vår empiri kan vi tolka exempel där föräldrarna hjälpt 

till praktiskt samt hur de beskriver sig vara del av en dialog med förskolans personal. 

Exempel 13 talar om hur de i god tid får reda på att det ska vara föräldrasamtal, vilket leder 

till en chans att förbereda frågor mm. Kimber menar att det är av vikt att pedagogen etablerar 
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och bjuder in till den första kontakten mellan pedagoger och föräldrar (2009:6-7). Genom att i 

god tid erbjuda samtal så ger man inbjudningar till engagemang.  

Jensen och Jensen menar att syftet med samarbete är att höja kvalitén för barnen för att nå 

optimalt utbyte mellan hem och förskola (2008:42). Detta är något vi menar oss se 

förskolorna i vår undersökning behöva utveckla något. I exemplen 14 -17 så kan vi se på en 

direkt envägskommunikation där förskolan bjuder in till att ta del av information men inget 

tydligt rum för återkoppling från föräldrarna. Exempel 17 talar tydligt för att denna 

återkoppling inte är relevant då de säger att informationen som delges via lappar inte är 

skrivna på det vis att ”feed-back” kan ges. Även exempel 15 och 16 talar om hur lappar sätts 

upp samt skickas hem som en envägskommunikation.   
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 5. Slutdiskussion 
Vår undersökning kring föräldraengagemang har varit både intressant och givande. Vi anser 

att undersökningen framskridit utan större hinder samt gett resultat av visst värde. För att 

värdera hur undersökningen fungerat så menar vi att en positiv faktor har varit att vi fördelat 

informanterna mellan de olika skolområden som staden har representerade. Vi menar att detta 

ger en bredare skildring än om man skulle gått till en och samma förskola, som då haft 

föräldrar påverkade av någorlunda samma utgångspunkter. Något som kan ses som mindre 

positivt är antalet informanter som deltagit i undersökningen. Vi bestämde oss för antalet 10 

stycken, och vi menar att det är tillräckligt för att ge en nyanserad bild samtidigt som vi menar 

att det skulle ha gett en större tyngd om informanterna varit fler och vi vill därför inte göra 

några generaliserande utsagor. Vi är i det stora hela nöjda med våra resultat och menar oss se 

att man kan ha användning av resultaten kring inbjudningar till engagemang samt hur 

engagemang kan vara synligt och icke-synligt i verksamheten. Detta utan att se den som en 

absolut sanning.  

När det kommer till våra kategorier så menar vi som tidigare nämnt att de står för en typiskhet 

bland intervjusvaren. Vi menar oss ha tolkat föräldrarna som antingen passiva eller aktiva 

deltagande eller icke deltagande. När det kommer till diskussionen av resultat och analys tar 

vi avstamp i kategorin synligt engagemang för att sedan gå vidare in i de övriga kategorierna. 

Vi menar att synligt engagemang representerar den tänkta bilden av föräldrars engagemang på 

förskolan. Den berättar om föräldrar som både får och tar utrymme inom förskolans 

verksamhet. Vi menar oss tolka en bild av hur pedagogerna bjuder in till samtal, praktiska 

göromål samt inblick i den dagliga verksamheten vilket är av betydande vikt i vår mening. 

Läroplaner och allmänna riktlinjer visar på ett samarbete där institutionen är den som tar 

första initiativet vilket föräldrarna i denna kategori berättar om. Vi menar dock inte att 

samtliga svar som tilldelats kategorin icke-deltagande är passiva via val utan tror i likhet med 

Sandberg och Vuorinen som säger att föräldrarna i stor utsträckning inte vet vad som 

förväntas av dem eller vad de får ta del av (2007:115). Vi menar också att det kan vara av 

nytta för pedagogerna att ha ett gemensamt förhållningssätt för att engagera föräldrar till 

verksamheten och ett exempel på detta är den metod som Nabila Alfakir presenterar i och 

med Astrakanmodellen. Vi framhåller inte den framför någon annan likvärdig modell, men 

menar oss se en vinning i att ha något att förhålla sig till som arbetslag. Vi menar då att våra 

resultat kan ses som bidragande i arbetet med att förhålla sig till föräldraengagemang på 
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förskolan genom att bland annat uppmärksamma och diskutera hur engagemang kan vara 

både synligt och icke-synligt för personalen på förskolorna. Vi har även dragit egen lärdom av 

detta då vi inte tidigare funderat över att de föräldrar som inte syns till i den dagliga 

verksamheten kan ha ett engagemang. Vi menar även att den tredje kategorin som berättar hur 

föräldrarna i vår studie upplever inbjudningar till engagemang från förskolorna kan användas 

som en reflektionsstart då den väcker tankar kring förhållandet mellan den tänkta bilden av 

pedagogiska inbjudningar samt deras upplevda verklighet. Vi tolkar ur läroplan och allmänna 

riktlinjer bl.a. en ansvarsfördelning mellan hem och förskola samt pedagog och förälder men 

där inbjudan in i verksamheten oavkortat är pedagogens ansvar. Det vi tolkar ur intervjuerna 

är hur samtliga förskolor informerar och rapporterar verksamheten men hur det i somliga fall 

inte bjuder in föräldrarna till deltagande.  

Vi menar att båda författarna till detta projekt har haft lika stor del i både de praktiska som 

teoretiska delarna av arbetet. Vi är av den åsikten att vi kommer bära med oss detta arbete 

inom ramen för vårt yrkesverksamma liv, och har såsom åsikt att samarbetet mellan hem och 

förskola är både i behov av utvecklig och av största vikt. Dagens föräldrar vet inte hur de ska 

kunna påverka, eller anser sig inte vara kunniga nog att påverka, och det är upp till 

pedagogerna att göra dem medvetna om hur de ska kunna påverka. För vidare forskning 

skulle det således vara intressant att se hur pedagogerna kan göra för att lyfta 

föräldraengagemanget till en nivå där det konkret påverkar verksamheten inom ramen för de 

pedagogiska strävansmålen.  
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7. Bilagor 

7.1 Forskningsetiskt informationsblad 
Vi har valt att delge er de forskningsetiska rekommendationer som finns att följa för alla som 
ägnar sig åt någon form av forskning, oavsett vilken nivå det berör. Då vi ägnar oss åt en form 
av samhällsforskning som berör människor så är individskyddskravet det som ligger närmst 
till hand. Detta krav delas upp i 4 olika punkter: 

Informationskravet: Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare 
om deras uppgift i projektet samt villkor för deltagande. De ska upplysas om frivilligheten till 
deltagande samt deras rätt att avbryta medverkan. 

Samtyckeskravet: Forskaren skall inhämta samtycke från uppgiftslämnaren. 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ge 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall bevaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan nå dem.  

Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål.    

7.2 Intervjufrågorna 
Personuppgifter 

Ålder 
Kön 
Civilstatus 
 

Intervjufrågor 

1. Tar du/ni del av föräldramöten? 
– Hur upplever ni dessa? 
 

2. Hur ofta pratar du/ni med personalen på förskolan? 
– Vad pratar ni om då? 
 

3. Har föräldrarna någon aktiv roll på er förskola? 
– Hur visar det sig? 
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4. Har du/ni aktivt hjälpt till på förskolan? 
- På vilket sätt? 
 

5. Tar du/ni del av information från förskolan? 
- På vilket sätt? 
 

6. Ger du/ni respons på information från förskolan? 
- På vilket sätt? 
 

7. Om du/ni, hypotetiskt, skulle vara missnöjd/-a med något på förskolan, hur hade du/ni 
visat det då? 
 

8. Förbereder du/ni dig/er inför föräldrasamtal/utvecklingssamtal?  
- På vilket sätt? 
 

9. Anser du/ni dig/er vara aktiv/-a i samhällsfrågor? 
- På vilket sätt? 
 

10. Anser du/ni att det finns förbättringspunkter på er förskola? 
 

11. Önskar du/ni tillägga något? 
 

 


