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- En fenomenologisk studie om vårdnadshavares delaktighet i förskolans verksamhet samt 
i det systematiska kvalitetsarbetet.  

“If they have opinions and think the curriculum is crap we will not listen to it” 

- A phenomenological study of parent’s participation in preschool activities and in the 
systematic quality work. 

                                                                                                             Antal sidor: 30_________ 
 
 

Syftet med studien är att undersöka hur vårdnadshavare görs delaktiga i förskolans verksamhet. 

Studien tar sin utgångspunkt i frågor kring hur de olika parterna vårdnadshavare och förskolans 

personal upplever vårdnadshavares möjligheter till delaktighet i förskolans verksamhet och i det 

systematiska kvalitetsarbetet. I studien synliggörs även de likheter och skillnader som framträder i 

de olika parternas synsätt. Genom att ha fenomenologin som teoretisk utgångspunkt synliggörs 

informanternas personliga livsvärldar och upplevelse kring fenomenet delaktighet. För att 

undersöka detta har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av en fallstudie samt 

semi-strukturerade intervjuer. Studiens material består av sammanlagt elva intervjuer, varav fem 

intervjuer är med vårdnadshavare, fem intervjuer är med utbildade förskollärare och en intervju är 

med förskolechef. Resultatet visar att vårdnadshavare anser sig vara delaktiga i den grad de önskar 

samtidigt som förskolans personal strävar efter ytterligare delaktighet från vårdnadshavarna. 

Resultatet visar även att goda relationer och tillit mellan parterna är det som informanterna 

upplever ha störst påverkan på fenomenet delaktighet. En av våra slutsatser är att parterna har 

liknande upplevelser kring vårdnadshavares möjligheter till delaktighet i förskolans verksamhet, 

men att upplevelserna inte överensstämmer med styrdokumentens intentioner.   
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1. Inledning  
Tallberg-Broman (2015) beskriver att förskolan är en stor del av många barns vardag, enligt 

Skolverkets (2013) statistik är 83% av alla barn mellan 1–5 år i Sverige inskrivna i någon form av 

förskoleverksamhet. I takt med att fler barn går på förskolan har också kraven på det pedagogiska 

innehållet förstärkts. Läroplanen för förskolan reviderades år 2010 och fick då ett nytt avsnitt som 

berör uppföljning, utvärdering och utveckling. I avsnittet anges att förskolan ska bedriva ett 

dokumentationsarbete för att kunna utvärdera verksamhetens kvalité och därmed skapa goda 

förutsättningar för barns utveckling och lärande (Skolverket, 2016). I Skollagen (SFS 2010:800) och 

i Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2016) anges att ett systematiskt kvalitetsarbete 

ska genomföras under ledning av förskolechef och under medverkan av förskollärare och övrig 

personal, men också att det ska finnas utrymme för vårdnadshavare och barn att vara delaktiga i 

arbetet. Eidevald (2017) belyser förskollärarens uppgift i kvalitetsarbetet på förskolan men också 

hur barn kan göras delaktiga i det, dock saknas forskning kring hur vårdnadshavares delaktighet 

kan möjliggöras. Tidigare forskning som belyser vårdnadshavares delaktighet i förskolan berör 

istället hur hem och förskola påverkas av en god samverkan.  

 

I uppsatsen kommer vi att studera hur vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet i förskolans 

verksamhet samt i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi ämnar undersöka hur fenomenet delaktighet 

upplevs ur olika parters perspektiv, såväl vårdnadshavares som förskolans personal, vilken i vår 

studie innefattar förskolechef och förskollärare. Studien syftar även till att undersöka vilka likheter 

och skillnader som finns i de olika parternas upplevelser. Intresset väcktes under vår 

verksamhetsförlagda utbildning där vi upplevde att vårdnadshavare sällan är delaktiga och att det 

saknas intresse hos vårdnadshavarna för förskolans verksamhet. Vår upplevelse är dock att 

förskollärarna anser att de bjuder in och erbjuder vårdnadshavare möjligheten att delta genom att 

uppmuntra till att komma med synpunkter och åsikter som rör verksamhetens utveckling. 

Skolverket (2015) har arbetat fram stödmaterial för att underlätta arbetet med kvalitetsarbetet i 

praktiken, dock upplever vi att det råder osäkerhet hos verksamma förskollärare kring hur arbetet 

ska utföras på ett sätt som inkluderar vårdnadshavare.  

 

Sandberg och Vuorinen (2007) poängterar hur god samverkan mellan hem och förskola gynnar 

barns utveckling och lärande på ett positivt sätt. Utifrån våra erfarenheter upplever vi att det som 

verksam förskollärare krävs kunskaper kring hur denna samverkan med vårdnadshavare ska 
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genomföras i praktiken för att möjliggöra en verksamhet av god kvalitet i enlighet med Skollagen 

(SFS 2010:800) och Läroplanen för förskolan, (Skolverket, 2016). Vår studie ämnar därför att bidra 

med kunskap om hur de olika parterna, vårdnadshavare och förskolans personal, upplever 

vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet samt i det systematiska 

kvalitetsarbetet. 
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2. Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi att beskriva vad styrdokumenten anger för krav kring vårdnadshavares 

delaktighet. Vidare redogörs för relevant tidigare forskning under rubrikerna demokrati och 

delaktighet samt samverkan. Dessutom presenteras fenomenologin som är det teoretiska synsätt 

som studien tar sin utgångspunkt i.  

2.1 Styrdokument  
Förskolan fick sin första läroplan år 1998 med syftet att förstärka förskolans pedagogiska uppdrag. 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) beskrivs att förskolan har som uppdrag att lägga 

grunden för ett livslångt lärande och att erbjuda en trygg och lärorik miljö för alla barn som deltar. 

Förskolans verksamhet ska dessutom bedrivas på ett sätt som förankrar och förmedlar ”de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (Skolverket, 2016, 

s.2). I förskolans läroplan beskrivs dessutom hur verksamheten ska bedrivas i samarbete med 

vårdnadshavarna och hur de ska få möjlighet att vara delaktiga i utformning och utvärdering 

(Skolverket, 2016). År 2010 reviderades läroplanen och blev då uppdaterad med ett nytt 

målområde, 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling, där det beskrivs att förskolans kvalitet ska kunna 

säkras genom ett systematiskt kvalitetsarbete (Skolverket, 2016). År 2010 reviderades även Skollagen 

(SFS 2010:800) och enligt förskrivningar i den ska all skolverksamhet utföra ett Systematiskt 

Kvalitetsarbete, även kallat SKA-arbete. Förskolans systematiska kvalitetsarbete innebär att 

verksamheten kontinuerligt följs upp, analyseras och utvärderas för att kunna bedöma 

verksamhetens kvalitet och hur väl den bedrivs i enlighet med de nationella målen som finns för 

förskolan (Skolverket, 2012). Syftet med förskolans SKA- arbete är enligt utgivet stödmaterial att 

kunna identifiera utvecklingsområden som bidrar till ökad måluppfyllelse, både gällande barns 

utveckling och lärande samt för verksamhetens genomförande (Skolverket, 2012). Skollagens 

(2010:800) skrivningar förtydligar att SKA- arbetet ska utföras under ledning av rektor och 

förskolechef samt att; 

 

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 

förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och 

elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.  

(SFS 2010:800, §4.)  

 

Även i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) beskrivs det att förskolläraren har övergripande 

ansvar inom arbetslaget för att SKA-arbetet utförs i enlighet med läroplanens mål och intentioner, 
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vilket inkluderar att barn och vårdnadshavare ska ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen 

av verksamheten. 

 
2.2 Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer vi redogöra för tidigare forskning som berör vårdnadshavares 

delaktighet i förhållande till förskolan. 

2.2.1 Demokrati och Delaktighet  
Tallberg-Broman (2009) och Dolk (2013) beskriver vårdnadshavares delaktighet och inflytande i 

förskolans verksamhet som ett uttryck för demokrati. Emilsson (2014) problematiserar begreppet 

demokrati i sin forskning och vad det kan innebära i en förskolekontext. Författaren menar att 

demokrati i förskolan upplevs som ett komplext och mångtydigt begrepp där uppdraget blir 

tolkningsbart och påverkas av pedagogernas kunskap och förhållningssätt. Även Biesta (2006) 

diskuterar demokrati i förhållande till utbildning, författaren menar att demokrati är något som vi 

människor utvecklar i mötet och i samspel med andra människor som har andra värderingar och 

uppfattningar än oss själva. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar likt Biesta (2006) att demokrati 

inte är möjligt att utbildas i, utan för att skapa demokratiska medborgare krävs utbildning genom 

demokrati. Demokrati är därför något som utvecklas i ständigt pågående processer och inget som 

endast kan överföras från en människa till en annan. Dolk (2013) har i sin doktorsavhandling 

studerat makt, normer och delaktighet, och vad detta har för betydelse i förskolan. Författaren 

menar att utifrån läroplanens angivelser ska verksamheten bedrivas i demokratiska former där 

vårdnadshavare får möjlighet till delaktighet och inflytande. Dolk beskriver att delaktighet i en 

förskolekontext handlar om möjligheten att få vara aktiv i att vara med att bygga relationer och få 

påverka upplägget i den pedagogiska verksamheten. Författaren beskriver vidare vikten av 

delaktighet då det är nära knutet till en verksamhet som vilar på demokratins grund. Vid fokus på 

delaktighet bör föreställningar hos de som verkar inom förskolan undersökas, men också vad och 

hur de kan påverka. Delaktighet beskrivs handla mer om mänskliga relationer, att få känna sig 

inkluderad, där åsikter och val inte är begränsade till något redan förutbestämt (Dolk, 2013). 

 

Tallberg-Broman (2009) diskuterar vårdnadshavares delaktighet och inflytande i en artikel som 

utgår från tre olika studier, som bygger på data av förskollärare och lärares upplevelser kring 

föräldradeltagande. Tallberg-Broman beskriver ett ökat krav på föräldrars delaktighet och 

inflytande inom förskola och skola enligt styrdokumenten. Författaren motiverar detta utifrån 

demokratiaspekten och ökad inkludering, men också för förbättrad kvalité i verksamheten för att 
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stödja barns utveckling och lärande. Tallberg-Broman menar vidare att invändningar mot 

föräldradelaktighet berör föräldrarnas kompetens utifrån ett professionsperspektiv, där föräldrar 

inte anses ha den kunskap om förskolans verksamhet som krävs för att fatta viktiga beslut. 

Författaren lyfter andra invändningar där föräldrar främst är intresserade av sina egna barn och 

deras utveckling, och inte av att utveckla verksamheten i sin helhet. 

 

2.2.2 Samverkan 
Sandberg och Vuorinen (2007) har genom ett forskningsprojekt, där de genom intervjuer och 

fokusgruppsintervjuer, studerat samverkan mellan förskola och hem.  Författarna har genom sin 

forskning kommit fram till att god samverkan mellan hem och förskola påverkar det enskilda 

barnets välbefinnande och att en ömsesidig relation mellan vårdnadshavare och personal på 

förskolan gynnar barnets utveckling på ett positivt sätt. Mahmood (2013) har i sin forskning som 

utgår från intervjuer med förskollärare, studerat utmaningar i arbetet med att göra vårdnadshavare 

delaktiga. Mahmood beskriver hur tillit mellan förskolans personal och vårdnadshavare är 

grundläggande för att delaktighet ska uppstå. Författaren menar att om vårdnadshavare upplever 

att tilliten finns kommer deras engagemang och deltagande i verksamheten att öka. Westlund (2011) 

problematiserar samverkan med vårdnadshavare i sin studie som utgår från en fallstudie på två 

förskoleavdelningar. Westlund menar att vårdnadshavares värderingar ibland inte överensstämmer 

med de föreskrifter som finns i förskolans styrdokument, vilket leder till att dilemman tenderar att 

uppstå. Även Persson och Tallberg Broman (2002) problematiserar samverkan med 

vårdnadshavare då de menar att det inte alltid råder samsyn mellan förskollärare och 

vårdnadshavare kring vad förskolans uppdrag innebär.  I läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2016) beskrivs att vårdnadshavarna ska ges möjlighet att vara delaktiga i att utvärdera förskolans 

verksamhet, något som Markström och Simonsson (2013) menar kan medföra känslan av att det 

blir ett påtvingat uppdrag hos vårdnadshavare där det krävs att de är engagerade och insatta i 

förskolans verksamhet, vilket framkommer genom deras forskningsprojekt där kommunikation 

mellan hem och förskola studeras genom intervjuer. Detta menar Persson och Tallberg Broman 

(2002) kan bli svårtolkat då förskolans styrdokument inbjuder vårdnadshavare till större 

möjligheter för delaktighet och inflytande samtidigt som vårdnadshavarna väljer att överlämna ett 

större ansvar för barnen till förskolan. Markström och Simonsson (2013) menar likt Persson och 

Tallberg Broman (2002) att vårdnadshavares intresse främst ligger i sitt barns enskilda utveckling 

samtidigt som förskollärarna har för avsikt att utveckla verksamheten som helhet, vilket kan förstås 

som ett dilemma för förskollärarna i mötet med vårdnadshavare. Gars (2002) lyfter i sin avhandling, 

som grundar sig i två delstudier, en intervjustudie och en textstudie, den problematik som kan 
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uppstå mellan vårdnadshavares delaktighet och förskollärarnas uppdrag. Författaren beskriver hur 

ansvaret för barnens utveckling kan uppfattas som ett delat ansvar mellan hem och förskola. 

Författaren belyser vidare i sin forskning de föreställningar som finns kring hur ansvaret mellan 

föräldrar och yrkesverksamma ska fördelas, och hur professionen och hemmet måste ha en samsyn 

kring förskolans uppdrag för att god samverkan ska uppstå. Gars beskriver hur denna samverkan 

och tilltro som krävs mellan parterna kan liknas vid delad vårdnad mellan det privata och det 

professionella. 

 

Löfdahl (2014) problematiserar samverkan mellan förskola och hem i ett forskningsprojekt som 

berör den förändrade lärarprofessionen genom systematiskt kvalitetsarbete. Författaren menar att 

förskollärarnas profession och strategier påverkar relationen mellan parterna, då föräldrar som har 

barn inskrivna i förskoleverksamhet idag ses som kunder och att förskolan därför vill visa upp en 

exemplarisk verksamhet utan fel och brister. Dettas uppvisande sker vanligtvis genom 

dokumentation då Löfdahl menar att förskollärarna ser dokumentation som ett sätt att göra 

vårdnadshavare delaktiga i verksamheten och vinna deras förtroenden. Detta blir då ett sätt att 

övertyga dem om den goda kvalitet som råder på förskolan. Liljestrand och Hammarberg (2017) 

belyser hur det är barnen som är föremål för dokumentationen i förskolans systematiska 

kvalitetsarbete. Genom dokumentationerna framhävs oftast de goda sidorna hos barnen, vilket 

medför att en förskönad bild av förskolan förmedlas till vårdnadshavarna. Detta menar även 

Löfdahl (2014) kan ske genom den information som skickas ut till vårdnadshavare i form av vecko- 

eller månadsbrev. Författaren beskriver hur veckobreven syftar till att informera vårdnadshavare 

om vad som händer i verksamheten däremot belyser författaren hur denna form inte lämnar 

utrymme för vårdnadshavare att återkoppla till förskolan och möjlighet att kunna påverka. 

2.3 Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie inspireras av ett fenomenologiskt synsätt. Då det fenomenologiska synsättet 

fokuserar på att ta reda på människors upplevelser kring samma fenomen blir detta relevant för vår 

studie.  

2.3.1 Fenomenologi 
Bengtsson (1994) beskriver fenomenologin som en erfarenhetsfilosofi i bemärkelsen att det vi 

upplever baseras på tidigare upplevda erfarenheter, vilket även kan förstås som det Christoffersen 

och Johannessen (2015) beskriver som begreppet livsvärld. Denna beskrivning av fenomenologin 

som Bengtsson (1994) och Christoffersen och Johannessen (2015) syftar till, grundar sig i den tyske 

matematikern och filosofen Edmund Husserls (1859–1938) tankesätt. Husserl ansåg att inom 
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filosofisk forskning bör syftet vara att återgå till erfarenheten av det som intresserar oss, vilket kom 

att inspirera forskare världen över och gav upphov till en fenomenologisk rörelse (Bengtsson, 

1994). Vidare beskriver Bengtsson att fenomenologin i första hand inte ska upplevas som en lära 

utan snarare som en metod för att förstå vad det är vi upplever. Även Stensmo (2002) hävdar att 

fenomenologisk forskning inte fokuserar på objektet i sig utan mer vilken betydelse objektet har 

för människan. Bengtsson menar att fenomenologiska undersökningar ska styras av öppenhet och 

följsamhet mot det man har för avsikt att studera, då fenomenologin vill eftersträva realism i den 

bemärkelsen att man vill synliggöra fenomen, dvs det som visar sig för någon. Stensmo beskriver hur 

begreppet fenomen inom fenomenologisk forskning syftar till att synliggöra människors 

upplevelser utifrån det upplevda. 

 

Christoffersen och Johannesen (2015) beskriver att fenomenologin tillämpas för att skapa en 

förståelse för andra människors livsvärldar. Stensmo (2002) förtydligar begreppet livsvärld som en 

människas oreflekterade, vardagliga verklighet. Författaren beskriver vidare att ur ett 

fenomenologiskt synsätt har alla människor sin egen livsvärld samtidigt som man är en del av en 

gemensam livsvärld där man delar liknande upplevelser tillsammans med andra människor. 

Denscombe (2016) beskriver hur fenomenologins kärnpunkt är att få fatt i människors upplevelser 

kring fenomen som uppstår i deras olika livsvärldar. I förhållande till vår studie kan detta förstås 

som att vårdnadshavare och personal inom förskolan har sina egna personliga livsvärldar. I och 

med arbetet i förskolan och det systematiska kvalitetsarbetet där de olika parterna ska interagera 

med varandra skapas en gemensam livsvärld där deras upplevelser kan delas och kommuniceras. 

Forskarens uppgift är därför enligt Stensmo (2002) att definiera och systematisera den konkreta 

verkligheten för att göra den förståelig och gripbar. Utifrån det fenomenologiska synsättet kommer 

därför begreppen fenomen, upplevelser och livsvärld vara de analysbegrepp som används i studien 

för att på ett tydligt och rättvist sätt kunna presentera informanternas uttalanden. 
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3. Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka fenomenet delaktighet i en förskolekontext. I studien 

fokuserar vi på att synliggöra upplevelser kring vårdnadshavares delaktighet på förskolan samt 

synliggöra de likheter och skillnader som framträder mellan de olika parterna; förskolans personal 

och vårdnadshavares upplevelser av delaktighet.   

 

Frågeställningar 
● Hur upplever vårdnadshavare sina möjligheter till delaktighet i förskolans verksamhet och 

dess systematiska kvalitetsarbete?  

● Hur upplever förskolans personal att de ger vårdnadshavare möjlighet till delaktighet 

utifrån olika aspekter i förskolans uppdrag? 

● Vilka likheter och skillnader finns i de olika parternas upplevelser av vårdnadshavares 

delaktighet.  
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4. Metod 
I metodavsnittet presenteras val av metod, urval samt hur studien har genomförts. Vidare 

presenteras databearbetning och hur materialet har analyserats, samt studiens tillförlitlighet och 

de etiska aspekter som studien har utgått ifrån. 

4.1Metodval  
I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Ahrne och Svensson (2015) 

beskriver hur kvalitativa studier vanligen används som metod vid forskning om samhällsprocesser, 

denna typ av studie beskriver hur människor upplever och påverkas av olika fenomen. Vi har valt 

att göra en fallstudie på en privat förskola som är ett föräldrakooperativ för att få en helhetssyn av 

olika parters upplevelser av hur vårdnadshavare görs delaktiga i förskolans systematiska 

kvalitetsarbete. Genom fallstudien riktas uppmärksamheten mot ett helhetsperspektiv där olika 

människors upplevelser och hantering av ett specifikt problem framkommer. Merriam (1994) 

beskriver fallstudien som en framgångsrik metod när forskaren vill synliggöra ett visst problem 

eller en situation som uppstår i vardagen. För att kunna ta del av de olika parterna förskolans 

personal och vårdnadshavares upplevelser användes semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Denna metod valdes utifrån vårt syfte, Alvehus (2013) beskriver att i semi- 

strukturerade intervjuer följer intervjuaren ett fåtal öppna frågor som skapar utrymme för 

följdfrågor och ger ett bredare innehåll. Vid semistrukturerade intervjuer behöver inte frågorna 

ställas i bestämd ordning, utan det finns utrymme för intervjuaren att vara flexibel och ställa 

följdfrågor. Vid intervjutillfällena utgick vi ifrån en intervjuguide (se bilaga 1) som Bryman (2011) 

beskriver som en förteckning på de övergripande frågeställningar som kommer behandlas under 

intervjun.  

4.2 Urval 
Från våra tidigare erfarenheter har vi uppfattningen att vårdnadshavare inte är delaktiga i förskolans 

verksamhet i så stor utsträckning, därför har vi valt att göra vår studie på en privat förskola som är 

ett föräldrakooperativ där vårdnadshavares delaktighet tenderar att vara högre. Vi har i vår studie 

valt att genomföra intervjuer med fem vårdnadshavare, fem förskollärare samt förskolechefen, då 

vi ville se likheter och skillnader mellan vårdnadshavares syn på fenomenet delaktighet och 

personalen på förskolans professionella syn. Alvehus (2013) beskriver detta val av informanter som 

ett strategiskt urval där informanter väljs ut genom att utgå från studiens syfte och frågeställningar. 

För att få vårdnadshavare att delta i vår studie lämnade vi ut informationsblanketter där de som 

ville delta kunde anmälde sitt intresse. 
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4.3 Genomförande 
Vi började med att via mail kontakta förskolechefen på den förskola vi ansåg skulle passa till vår 

studie. I mailet beskrev vi studiens syfte och tänkt tillvägagångssätt. När vi fått dennes 

godkännande att utföra vår studie där, besökte vi förskolan för att kunna presentera oss och 

beskriva vår studie för de andra på förskolan. Vid vårt första besök lämnade vi även ut ett 

missivbrev (se bilaga 2 och 3), bestående av information om studien samt samtyckesblankett för 

deltagande och intervju, till vårdnadshavarna. Tid för intervjuer med förskollärare och förskolechef 

bokades. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) menar att val av plats kan påverka förhållandet 

mellan forskaren och informanten, på deltagarnas önskemål genomfördes därför intervjuerna i 

förskolans personalrum, vilket skapar trygghet. Författarna beskriver vidare hur enskilda intervjuer 

är en lämplig metod för att synliggöra upplevelser kring ett fenomen, vi valde därför att vänta tills 

intervjun med att presentera frågorna då vi eftersträvade att få ta del av deras upplevelser istället 

för förberedda och ”rätta svar”. Innan intervjuerna påbörjades presenterade vi oss själva och vår 

studie i korta drag, samt gick igenom samtyckesblanketten och dess innebörd.  Vi gav även 

deltagarna utrymme för eventuella frågor och funderingar.  Under alla intervjuerna deltog vi båda 

och var delaktiga genom att lyssna och ställa frågor. Trots att en del av frågorna i intervjuguiden 

besvarades innan frågan var ställd valde vi ändå att ställa alla frågor från intervjuguiden för eventuell 

utfyllnad. Varje intervju varade mellan 10 och 20 minuter och spelades in med hjälp av mobiltelefon 

samt att anteckningar fördes under tiden.  

 

4.4 Databearbetning och analysmetod 
Studien inspireras av en fenomenologisk metodansats där människors upplevelser och erfarenheter 

av ett fenomen är centralt, i detta fall hur olika parter upplever fenomenet delaktighet. Efter 

datainsamling, som utfördes genom elva intervjuer, transkriberades det insamlade materialet på 

våra datorer. Denscombe (2016) beskriver transkriberingen av de inspelade intervjuerna som 

nödvändig då det underlättar vid sortering och analysering av materialet samt att det ger en djupare 

förståelse för dess innehåll. Vi har valt att bearbeta materialet uppdelat mellan de olika parterna, 

empirin från intervjuer med vårdnadshavare för sig och empirin från intervjuer med 

förskolechef/förskollärare för sig. Vi avidentifierade informanterna genom att byta ut deras namn 

mot exempelvis Förskollärare 1.  

 

Materialet bearbetades utifrån det fenomenologiska synsättet och de fyra huvudsteg som Brinkjær 

och Hoyen (2013) beskriver. Helhetsintrycket och sammanfattning av meningshåll är det första steget, då 
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forskaren letar centrala teman och väljer ut meningsfullt innehåll. Vi läste därför igenom alla 

transkriptioner flertalet gånger för att få en helhetssyn på innehållet, det vill säga att vi fick en första 

upplevelse av informanternas upplevelser kring fenomenet delaktighet. När vi hade fått en 

helhetssyn av materialet arbetade vi vidare med det innehåll som vi ansåg vara mest relevant för att 

kunna besvara våra frågeställningar. I det andra steget, koder, kategorier och begrepp, beskriver Brinkjær 

och Hoyen (2013) att det handlar om att hitta meningsbärande delar som är väsentliga för 

frågeställningarna. Vi markerade de textelement som gav relevant information med kodord, detta 

moment beskrivs som kodning. Genom kodningen hittade vi återkommande begrepp och på så vis 

meningsbärande information som organiserades utifrån olika teman. I detta steg framkom 20 olika 

teman. Utifrån dessa teman sorterades materialet in i olika kategorier utifrån de centrala begrepp 

som framkommit under bearbetning av materialet.  Vidare beskriver Brinkjær och Hoyen (2013) 

det tredje steget, kondensering, som tar sin utgångspunkt i kodningen. De kodade delarna av texten 

plockades ut och därmed reducerades materialet. Kodorden ordnades i kategorier och 

underkategorier och vi valde ut citat som fungerade som meningsbärare för kodorden. Brinkjær 

och Hoyen (2013) beskriver syftet med kondenseringen som att utveckla kodorden till mer 

abstrakta kategorier. Textelementen färgkodades utifrån överordnade begrepp och delades därefter 

in i olika kategorier. Vid bearbetning av materialet utkristalliserades 6 kategorier och 18 

underkategorier uppdelat på två analyser, vårdnadshavare och förskolans personal, resultatet 

presenteras utifrån dessa kategorier. Resultatet består i enlighet med Brinkjær och Hoyen (2013) 

tillvägagångssätt till stor del av citat och beskrivningar utifrån informanternas uttalanden, detta för 

att representera deras upplevelser och livsvärldar så likt uttalandena som möjligt. I sammanfattningen 

som är det fjärde och sista steget, utarbetades nya beskrivningar och begrepp. De utvalda citaten 

analyserades ytterligare genom att identifiera mönster och samband med syftet att förtäta materialet 

och beskriva innehållet på en mer abstrakt nivå (Brinkjær & Hoyen, 2013). De mönster och 

samband som identifierades bedöms sedan utifrån tidigare forskning och teorier i vår 

resultatdiskussion. 

 

4.5 Tillförlitlighet 
Bryman (2002) beskriver kriteriet tillförlitlighet som en bra metod för att bedöma kvalitén i kvalitativa 

studier. Kriteriet innehåller fyra delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering. För att öka trovärdigheten i vår studie har forskningen utförts i enlighet med befintliga 

regler från Vetenskapsrådet (2011), samt använt oss av flera olika datakällor. Med kriteriet 

överförbarhet menas om resultatet gäller även i andra sammanhang. Avsikten med vår studie är att 

skapa helhetssyn på problemet varför vi gör en fallstudie på en förskola, studiens resultat kommer 
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därför inte kunna generaliseras till alla förskolor då det inte vårt syfte. Pålitlighet innebär att hela 

forskningsprocessen är noggrant beskriven steg för steg vilket blir synligt i vårt metodavsnitt där 

vi exempelvis beskriver hur vi har läst igenom all data flertalet gånger. Med konfirmering menas att 

studien ska vara objektiv och sakligt underbyggd, vilket i vår studie har följts genom att agera i god 

tro samt att vi var två intervjuare vid varje intervju. Vi har dessutom medvetet valt en förskola vi 

inte har någon relation till sedan tidigare för att undvika att personliga värderingar påverkar 

resultatet.  

4.6 Etiska aspekter  
Vi har i vår studie använt oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) då vi upplever 

dem som omfattande och tydliga. Principerna konkretiseras i fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

deltagarna i studien får information om studiens syfte samt vad deras deltagande innebär. Vi 

började därför med att boka in en tid med förskolechefen på den för studien valda förskolan för 

att kunna informera om studiens syfte och tillvägagångssätt. Deltagarna informerades även om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Vi lämnade 

därefter ut informations- och samtyckesbrev till alla deltagare innan studien påbörjades. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna får information om sina rättigheter att själva bestämma 

över sin medverkan i studien. I vår studie förtydligades detta genom att deltagarna besvarade den 

informations och samtyckesblankett vi lämnade ut. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas 

identiteter inte ska kunna urskiljas i studien, vilket vår studie uppfyller då vi använder 

avidentifierade informanter i bearbetningen av materialet. Vi informerade även deltagarna om hur 

vi kommer behandla deras bidrag och att det insamlade materialet enbart kommer att användas i 

forskningssyfte, vilket är innebörden av nyttjandekravet. 
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 5. Resultat och analys  

För att besvara studiens två första frågeställningar; Hur upplever vårdnadshavare sina möjligheter till 

delaktighet i förskolans verksamhet och dess systematiska kvalitetsarbete? Och Hur upplever förskolans personal 

att de ger vårdnadshavare möjlighet till delaktighet utifrån olika aspekter i förskolans uppdrag? presenteras 

resultatet uppdelat mellan vårdnadshavarnas och förskollärarnas/förskolechefens upplevelser. För 

att besvara den tredje frågeställningen; Vilka likheter och skillnader finns i de olika parternas upplevelser 

om vårdnadshavares delaktighet, kommer vi att i ett sammanfattande stycke redogöra för de likheter 

och skillnader som har framkommit mellan de olika parternas livsvärldar. 

5.1 Vårdnadshavarnas upplevelser 
Resultatet presenteras utifrån följande kategorier och underkategorier som uppkommit under 

databearbetningen av informanternas livsvärldar.  

Information Välkomnande atmosfär 
Synliggörande av verksamheten  
Verksamheten uppfyller vårdnadshavares 
förväntningar  

Ansvar Tillit till professionen  
Delat ansvar 

Intresse Praktisk delaktighet  
 

 

5.1.1 Information 
Välkomnande atmosfär 

Vårdnadshavarna lyfter hämtning och lämning som en betydelsefull del när det gäller att bli 

delaktiga i förskolans verksamhet. Hämtning och lämning blir därför ett forum för att bygga 

betydelsefulla kontakter som skapar trygghet både för barnen och för vårdnadshavarna.  

Det är lätt få kontakt med pedagogerna om man har frågor, och att det alltid finns 
tid, det är inte så att jag känner att jag måste hämta mina barn och åka hem på två 
minuter, utan vi kan stanna kvar en liten stund.     
        (Vårdnadshavare 1) 

En vårdnadshavare beskriver hur hen upplever att det är välkommet från pedagogerna att de deltar 

i pågående aktiviteter vid hämtning och lämning, vilket de menar bidrar till att de får insyn i 

verksamheten och kan ta del av barnens vardag. På liknande sätt beskriver flertalet vårdnadshavare 

att den välkomnande atmosfären är en bidragande faktor till delaktighet då det möjliggör insyn i 

verksamheten. Flertalet vårdnadshavare beskriver att de anser att den dagliga kontakten är viktig för 
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att mötas i en gemensam livsvärld och bygga den relation som krävs för att de senare ska våga vara 

med och påverka vad som sker i verksamheten.  

 

Synliggörande av verksamheten  
Vårdnadshavarna beskriver sina upplevelser av hur de har möjlighet att ta del av det som sker i 

verksamheten genom att dokumentationer läggs ut på förskolans sociala medier men också genom 

traditionella dokumentationer på förskolan.  

Ja men dels via Facebook där man kan se lite bilder, sen finns det alltid en 
almanacka där man kan se vad de gjort under dagen.  

(Vårdnadshavare 4) 
Utifrån detta citat beskrivs en önskan från vårdnadshavare om att få veta vad barnen har gjort 

under dagen och anser därför att dokumentationerna uppfyller det behovet. Vårdnadshavarna 

uttrycker under intervjuerna att Facebook är ett lättillgängligt sätt för dem att få insyn i 

verksamheten och deras barns vardag. 

Men vi har ju våran Facebookgrupp och de sätter upp lappar med vad de gjort, 
experiment och så. Då står det ju även lite ur läroplanen, vad som uppnås och 
strävas efter, på så sätt får man ju läsa lite om det.     
        (Vårdnadshavare 1) 

En av vårdnadshavarna beskriver även hur förskollärarna förtydligar syftet med aktiviteterna som 

utförs genom att hänvisa till målen i läroplanen, vilket är uppskattat då det ger inblick i barnets 

lärande och utveckling.  

 

Verksamheten uppfyller vårdnadshavares förväntningar 
Vid analysen av materialet framkommer att de vårdnadshavare som upplever sig nöjda med 

förskolans verksamhet inte har för avsikt att påverka hur den utförs. Vårdnadshavarna beskriver 

att den information som pedagogerna på förskolan skickar ut är tillräcklig för att de ska känna sig 

trygga med att det är en verksamhet av god kvalitet.  

Jo, alltså, nu är jag väldigt nöjd och känner att de gör bra saker, och de tar upp 
många saker de jobbar med. Och det är klart att jag hade velat kunna påverka om 
jag inte hade varit nöjd, men nu känner jag att jag är nöjd så då finner jag inget 
behov av att ifrågasätta.        
        (Vårdnadshavare 1) 

En vårdnadshavare beskriver att så länge man är nöjd med verksamheten så finns det ingen 

anledning till att påverka. Vårdnadshavaren menar att ifrågasättande är något som görs vid 

missnöje och inte när verksamheten upplevs fungera väl.  
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[...] jag vill ha en dialog så man kan komma till rätta om något inte är bra, [...] skulle 
jag märka att de inte fick den stimulansen de behöver hade det varit annorlunda 
men det verkar bra här.        
       (Vårdnadshavare 3) 

En annan vårdnadshavare beskriver god kommunikation som viktigt för samverkan mellan hem 

och förskola. Vårdnadshavaren menar att denna kommunikation skapar tryggheten att kunna lyfta 

kritiska frågor som eventuellt uppstår i parternas gemensamma livsvärld. Däremot poängterar 

flertalet vårdnadshavare att om de inte hade varit nöjda med verksamheten finns den relation till 

förskollärare och förskolechefer som krävs för att de ska våga ifrågasätta. 

Jag tycker att det är väldigt bra information till föräldrarna, vi får bra infobrev   
och är det något så ringer dem, jag tycker det är ganska stor delaktighet ändå. 

        (Vårdnadshavare 2) 
Vårdnadshavarna upplever att de har en hög delaktighet i förskolans verksamhet och att detta 

möjliggörs genom till exempel månadsbrev. De menar att denna information ger möjlighet till 

inblick och insyn i verksamheten, vilket de uttrycker som en stor del i att vara delaktig.  

 

5.1.2 Ansvar  

Tillit till professionen 
Det som blir tydligt vid analysen är att vårdnadshavarna förlitar sig på att pedagogerna har de 

kunskaper som krävs för att utveckla en verksamhet av god kvalitet, vilket medför att de ogärna 

lägger sig i hur pedagogerna arbetar. Flertalet intervjuade vårdnadshavare lyfter tryggheten i 

förskollärarnas utbildning, och menar att de inte vill ifrågasätta förskollärarens profession.  

[...] så därför har jag ingen ambition att påverka pedagogiken direkt, att de ska 
hålla på med det ena eller det andra, det tycker inte jag att jag behöver göra. De är 
utbildade i det och det är inte jag.   

 (Vårdnadshavare 3) 
En vårdnadshavare menar att då pedagogerna på förskolan är utbildade inom området blir det en 

självklarhet att överlämna det pedagogiska ansvaret till personalen på förskolan. 

 [...] jag jobbar inte inom en liknande verksamhet så jag känner att jag har dålig 
koll på vad barnen ska kunna eller inte kunna, men samtidigt märker man om 
barnen inte kan de saker de ska kunna, och då får man väl reagera.   
       (Vårdnadshavare 4) 

Ytterligare en vårdnadshavare uttrycker förväntningar på att förskolans personal ansvarar för 

utvecklingen av barnens lärande, samtidigt som vårdnadshavaren menar att även de bör vara 

delaktig i barnens lärande och uttrycka sina åsikter vid missnöje.   

Jag vet ju inte riktigt vad det systematiska kvalitetsarbetet innebär så att.. sen  
kanske jag har fått den informationen tidigare, men det är inget som jag.. nej.  
       (Vårdnadshavare 1) 
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Det som framkommer under intervjuerna är att alla vårdnadshavare menar likt vårdnadshavare 1 

att de har få eller inga kunskaper alls kring vad förskolans systematiska kvalitetsarbete innebär och 

att det därför blir naturligt att de överlämnar detta till personalen på förskolan. 

 

Delat ansvar 

Vårdnadshavarna beskriver hur de har en tillit till förskollärarnas kunskaper gällande den 

pedagogiska verksamheten, men flertalet vårdnadshavare menar däremot att det är ett delat ansvar 

att delaktighet mellan parterna skapas. 

Det är förskolans ansvar att vara öppna och inbjudande, men sen är det mitt ansvar 
att delge det jag funderar på. Så det är från båda håll.     
        (Vårdnadshavare 3) 

 
En vårdnadshavare menar att förskolans har det yttersta ansvaret för att bjuda in dem till att ha 

inflytande i verksamheten men också att det är upp till vårdnadshavarna själva att det finns en 

dialog mellan parterna.  

Det är nog bådas ansvar [...] man ska ju inte vänta på att få någon fråga [...] så jag 
tror det är bådas ansvar lika mycket, att man visar intresse och ställer frågor och så. 
           
        (Vårdnadshavare 5) 

Det råder samsyn i vårdnadshavarnas gemensamma livsvärld, då de poängterar att fenomenet 

delaktighet på förskolan är ett delat ansvar. Vårdnadshavarna beskriver att de är medvetna om att 

det krävs intresse och engagemang även från deras sida för att en god samverkan ska infinna sig.   

 

5.1.3 Intresse 

Praktisk delaktighet  
Vårdnadshavarna beskriver en osäkerhet kring vad inflytande för vårdnadshavare innebär, inom 

vilka områden de förväntas påverka och i vilken grad. Däremot lyfter flertalet vårdnadshavare att 

de blir särskilt delaktiga i utemiljön på förskolan och under de arbetsdagar då de förväntas delta. 

Vi har ju våra utefixardagar, då samlas alla föräldrar. Vi hjälper till med det som 
behövs ute, och så har vi ju några eldsjälar som bygger saker till utegården och sånt.  
           
        (Vårdnadshavare 2) 

En vårdnadshavare upplever att delaktighet i utemiljön blir en självklarhet då de vet vad som ska 

utföras och vad som förväntas av dem, till skillnad från den pedagogiska verksamheten. Flertalet 

vårdnadshavare beskriver i enlighet med tidigare citat att delaktighet oftast uppstår vid praktiska 
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frågor. De intervjuade vårdnadshavarna beskriver hur de upplever att det är lättare att vara delaktig 

och bidra inom områden där de har kunskap och inom områden som intresserar dem. 

 

5.2 Förskollärarnas och förskolechefens upplevelser  
Resultatet presenteras utifrån följande kategorier och underkategorier som uppkommit under 

databearbetningen av informanternas livsvärldar. 

Kommunikation  Förtroendefulla relationer  
Synliggöra verksamheten  
Information som metod  

Ansvar  Professionens ansvar 
Delat ansvar 
Vårdnadshavares roll i förhållande till 
professionen  

Intresse Vårdnadshavare olika kompetenser 
Praktisk delaktighet 

 

5.2.1 Kommunikation  

Förtroendefulla relationer  
Förskollärarna beskriver att de upplever den dagliga kontakten som en viktig del i att göra 

vårdnadshavarna delaktiga i förskolan. De menar att det är viktigt att ha en nära och förtroendefull 

relation till varandra för att inflytande ska kunna bli möjligt, och att den dagliga kontakten blir ett 

sätt att utveckla relationen på.  

Jo men först och främst så tycker jag att det är jätteviktigt att man har en bra 
kommunikation och dialog med vårdnadshavarna. Att man redan från start får en 
bra kontakt, att man får förtroende för varandra, för får dem inte det för oss så 
tänker jag att då kommer det vara svårt i framtiden sen, om de vill vara delaktiga 
och ha inflytande och komma med idéer och synpunkter. Då känns det som att för 
att ha det måste man också vara ganska trygg i relationen och kontakten med dem 
som jobbar på förskolan.        
        (Förskollärare 2)  

En förskollärare förklarar att de ser samband mellan utvecklade relationer till vårdnadshavare och 

vilket inflytande de har i verksamheten.  Förskolläraren poängterar hur viktigt det är att det tidigt 

skapas en god relation till vårdnadshavarna för att möjliggöra ett gott samarbete för barnets bästa.  

Vi är en ganska familjär förskola, vi pratar mycket, även om lite privata saker. Vi är 
väldigt välkomnande till deras idéer också, de (vårdnadshavarna) kommer med 
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mycket idéer och frågor om de får vara delaktiga i mycket.    
        (Förskollärare 5) 

En annan förskollärare beskriver hur hen upplever att ett öppet och lättsamt klimat är en viktig 

grund i relationsskapandet. Förskolläraren menar att en viktig del är att möta vårdnadshavarnas 

behov och att de alltid tar sig tid till att ha en dialog med vårdnadshavarna, då det inger trygghet. 

 

Synliggöra verksamheten  
Förskollärarna uttrycker att dokumentation är den mest väsentliga delen i att möjliggöra för 

vårdnadshavarna att mötas i en gemensam livsvärld och bli delaktiga i förskolan och dess 

systematiska kvalitetsarbete. En förskollärare beskriver hur vårdnadshavarna främst intresserar sig 

för det egna barnet vilket tillgodoses genom denna dokumentation.  

Vi har sociala medier där de ser, vi försöker lägga ut så ofta det går, inte varje dag 
men ibland. Vi har en tv där det rullar bilder så de ser vad barnet har gjort och 
sådär. Vi har även försökt sätta upp lite dokumentationer på väggarna, där de kan 
titta tillsammans med sina barn, där de kan visa vad de har gjort.   
        (Förskollärare 3) 

En annan förskollärare beskriver hur dokumentationerna, både på sociala medier och på förskolan, 

bidrar till att synliggöra den pågående verksamheten för vårdnadshavarna. Förskolläraren menar 

att när vårdnadshavarna kan kolla på dokumentationerna tillsammans med barnen bidrar detta till 

att de får syn på deras egna barns utveckling samtidigt som den pedagogiska verksamheten.  

Jag tänker mer att när man har utvecklingssamtal så pratar vi ju med dem och 
visar vad de (barnen) har gjort. Vi skickar ju månadsbrev med vad vi gör och vad 
som händer men alltså hur dem är delaktiga... vi visar ju våran dokumentation. 
           
        (Förskollärare 2) 

En annan förskollärare lyfter utvecklingssamtalet som ett bra forum för att visa upp sin verksamhet 

och på så sätt bjuda in vårdnadshavarna till att vara delaktiga. Förskolläraren beskriver, likt resten 

av förskolans personal, dokumentation som grunden i att göra vårdnadshavare delaktiga i 

förskolan.  

 

Information som metod  
Förskolans personal beskriver under intervjuerna hur och på vilka sätt vårdnadshavare görs 

delaktiga i förskolans arbete. I deras beskrivningar handlar deras tillvägagångssätt främst om att 

informera vårdnadshavare kring vad som händer på förskolan.  

Sen möjliggör jag (förskolechefen) ju det genom massa enkäter, utvärderingar och 
såna där saker. Informationsbrev skickar jag varje månad om den pedagogiska 
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verksamheten, vad de har gjort i alla grupper, och annan information.  
           
        (Förskolechef)  

Förskolechefen beskriver att förskolans personal skickar ut månadsbrev som en del i att 

informera och på så sätt göra vårdnadshavarna delaktiga i vad som händer i verksamheten. 

Förskolechefen upplever även att enkäter och utvärdering blir ett sätt att möjliggöra för 

vårdnadshavarnas delaktighet i förskolans systematiska kvalitetsarbete.  

Ja, du, det är en svår fråga. Jag hoppas ju att de ska känna det (delaktighet), men jag 
är inte säker att det når alla, jag tror inte att alla läser informationsbreven. Jag tror 
inte alla, långt ifrån alla lämnar in utvärderingar och enkäter och allt det vi skickar 
ut.           
        (Förskolechef)  

Förskolechefen problematiserar vårdnadshavares delaktighet då de upplever att de bjuder in 

vårdnadshavarna men att intresset inte alltid finns där. Förskolechefen uttrycker likt 

förskollärarna en osäkerhet kring hur de ska få vårdnadshavare att förstå vikten av deras 

delaktighet för verksamhetsutvecklingen. 

 

5.2.2 Ansvar 

Professionens ansvar 
I analysen av materialet framkommer att förskollärarna själva upplever att de har ett stort ansvar i 

att göra vårdnadshavarna delaktiga, dock är de medvetna om de brister som finns. Delaktigheten 

hos vårdnadshavarna är inte så hög som förskolans personal uttrycker att de önskar. De menar att 

de arbetar på olika sätt för att göra vårdnadshavarna delaktiga i verksamheten men när det kommer 

till förskolans systematiska kvalitetsarbete råder det osäkerhet kring vad detta innebär och hur detta 

ska utföras. 

[...] om man tänker systematiskt kvalitetsarbete, när vi planerar och går tillbaka till 
det vi har gjort, så upplever inte jag att vårdnadshavare är delaktiga där. Men det 
klart, vi kanske inte gör dem delaktiga, vi kanske skulle kunna bjuda in på ett annat 
sätt.           
        (Förskollärare 2) 

En förskollärare menar att det finns en osäkerhet kring hur delaktiga vårdnadshavarna egentligen 

är i deras systematiska kvalitetsarbete. Förskolläraren upplever att de kan bli bättre på att bjuda in 

vårdnadshavarna i arbetet.  

[...] sen är det ju några som vill vara med och påverka. Man är nog lite dålig på att 
tala om det för dem, att de kan påverka, då man ser det som en självklarhet. 
Speciellt eftersom det är ett föräldrakooperativ.     
        (Förskollärare 5) 
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En annan förskollärare menar att personalen på förskolan lätt tar för givet att vårdnadshavarna är 

informerade om sina rättigheter att påverka då förskolan drivs som ett föräldrakooperativ, där 

vårdnadshavarna sitter i styrelsen och har stort ansvar i att vara med och utforma förskolan.  

 

Förskolans ansvar att bjuda in - men vill och orkar vårdnadshavarna? 
Förskolechefen och förskollärarna är eniga om att det är deras ansvar att bjuda in vårdnadshavarna 

i verksamhetsutvecklingen, dock menar flertalet informanter att en viss del av ansvaret ligger på 

vårdnadshavarna själva.  

Jag tycker att det är vårat ansvar att informera att de kan vara delaktiga, men också 
att det är upp till dem att vilja mötas där. Att vi är tydliga och informerar, det ligger 
mycket hos oss, men också hos chefen då att göra det möjligt för dem att vara 
delaktiga. Ett nära samarbete är det viktigaste.      
        (Förskollärare 3)  

En förskollärare beskriver vikten av att alla parter bidrar för att delaktighet ska uppstå, men 

poängterar att förskolan ansvarar för att informationen når fram till vårdnadshavarna.  

[...]men min upplevelse är att det intresset inte finns hos vårdnadshavare. 
Vårdnadshavare har inte tid och ork, är min känsla […] jag tror att de gladeligen 
överlåter det till de som jobbar på förskolan.      
         (Förskollärare 1)  

En annan förskollärare beskriver dock att vårdnadshavarens intresse påverkar hur delaktiga de är i 

förskolans arbete. Förskolläraren beskriver sin upplevelse av att vårdnadshavare gör ett medvetet 

val i att inte vara delaktiga i förskolans verksamhet och överlåter detta till personalen av 

bekvämlighetsskäl. 

 

Vårdnadshavares roll i förhållande till professionen  
Förskolans personal diskuterar innebörden av vårdnadshavares roll i det systematiska 

kvalitetsarbetet som utförs på förskolan.  

[...] vi vill ju ha den andra sidan också, att de ser ett förändrat kunnande till exempel, 
det är ju därför de (vårdnadshavarna) är så himla viktiga för mig (förskolechefen). 
De är ju som våran kund kan man säga, de är jätteviktiga. Vi är ju en privat förskola, 
de är ju som våra levande reklampelare.      
        (Förskolechef)  

Förskolechefen menar att man kan likna vårdnadshavarna vid kunder då det är en privat förskola. 

Nöjda vårdnadshavare blir ett sätt för förskolans att visa upp sin goda verksamhet, och på så sätt 

locka nya kunder.   

Sen är det ju jättebra att föräldrarna är delaktiga i allt från hur de tycker och tänker 
om personalen och arbetssätt och förhållande till barn och så här. Jag tycker att 
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det är jätteviktigt att man får höra, lyssna av och känna av vad de känner och 
tänker och tycker, för att förbättra vår verksamhet.     
         (Förskolechef) 

Förskolechefen belyser därför vikten av att vårdnadshavarna är med och får tycka till om den 

verksamheten som deras barn är en del av.  

[...] vi måste ju fortfarande följa läroplanen, så har de åsikter och tycker att 
läroplanen är skit så lyssnar vi ju inte på det, eller lyssna och diskutera kan man ju 
göra men vi måste ju fortfarande arbeta efter läroplanen.   
          (Förskollärare 2) 

En förskollärare problematiserar vårdnadshavarnas inflytande i förhållande till förskollärarens 

profession. Samtidigt som förskollärarna ska få vårdnadshavarna att känna sig delaktiga i förskolans 

verksamhet så har de sin profession utifrån styrdokumenten att förhålla sig till. Vid intervjuerna 

framkommer att förskollärarnas upplevelser kring vårdnadshavarnas tankar inte alltid 

överensstämmer med förskolans uppdrag, men förskollärarna poängterar ändå betydelsen av att 

samverkan sker för barnets bästa. 

 

5.2.3 Intresse 

Ta tillvara på vårdnadshavarnas personliga intressen 
Vid intervju med förskollärarna framkom att de upplever att hur delaktiga vårdnadshavare är till 

stor del beror på hur intresserade de själva är.  

Det finns intresse, men det kan skilja sig på grund av olika personligheter. En del 
lämnar saker i förslagslådan som inte är med i andra områden. Man får lära känna 
föräldrarna för att känna av dem också.      
         (Förskollärare 4) 

En förskollärare beskriver att hur, och inom vilka områden vårdnadshavare är delaktiga i kan skilja 

sig åt beroende på deras egna personligheter och intressen. Förskolläraren beskriver vidare att det 

är viktigt att skapa en relation till vårdnadshavarna för att känna av dem och hitta sätt att få alla att 

känna sig inkluderade i den gemensamma livsvärlden.  

 [...] sen är det klart, när man jobbar är det kul med intresserade föräldrar, sen får 
det inte bli för mycket heller, när de hämtar och lämnar är det ju svårt att ta till sig 
massor av information eller stå och prata alldeles för länge, man har ju också en 
verksamhet som pågår då.        
         (Förskollärare 2) 

En förskollärare lyfter en annan aspekt av vårdnadshavares delaktighet och menar att ett för stort 

intresse från vårdnadshavarna kan skapa ett dilemma då det är tidskrävande och tar fokus från den 

pågående verksamheten.  
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Praktisk delaktighet  
Vid intervjuerna uttrycker även förskollärarna att den fysiska miljön på förskolan upplevs som en 

naturlig del i hur de anser att vårdnadshavare ges möjlighet till att vara delaktiga. Då utomhusmiljön 

på förskolan är en stor del av deras verksamhet ger den också vårdnadshavarna stora chanser att 

påverka just där.  

En del visar stort intresse, och frågar om det är något som de kan göra för att hjälpa 
till, ofta med gården och djuren, kanske inte lika mycket gällande den pedagogiska 
delen. Gällande trädgården hjälper flera föräldrar till med den, där håller de även i 
undervisning för barnen, så där involveras de ju.     
         (Förskollärare 5) 

En förskollärare menar att vårdnadshavare görs delaktiga i praktiska frågor men inte samma 

uträckning inom den pedagogiska verksamheten.  

En mamma är med i odlingsteamet, och sen har vi ju våra byggherrar, byggteamet. 
Vi reflekterar över barnens intresse och tar det vidare till dem (vårdnadshavarna) 
som hjälper oss.        
          (Förskollärare 4)  

En annan förskollärare menar dock att de ofta tar hjälp av vårdnadshavarna för att utveckla miljön 

utifrån barnens intressen och att de anser att vårdnadshavarna på så vis blir insatta och delaktiga i 

barnens lärande.  

 

5.3 Likheter och skillnader mellan vårdnadshavares och förskolepersonalens synsätt.  
I resultatet framkommer att i parternas gemensamma livsvärld stämmer deras upplevelser överens 

kring vissa områden men skiljer sig mer kring andra. Resultatet visar att båda parterna lyfter den 

dagliga kontakten som viktig i att skapa en god relation som främjar delaktighet. De är överens om 

att en god relation är avgörande för att vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sina 

barn på förskolan men också för att våga ha åsikter och inflytande i utvecklingen av kvaliteten i 

verksamheten. Förskollärarna upplever att en välkomnande atmosfär på förskolan är avgörande 

för att bjuda in vårdnadshavare till delaktighet vilket överensstämmer med vårdnadshavarnas 

upplevelser. Vårdnadshavare upplever förskollärarnas bemötande som inbjudande och 

välkomnande och att deras närvaro och intresse uppskattas av personalen på förskolan.  

 

En stor skillnad i parternas gemensamma livsvärld som blir tydlig är parternas synsätt gällande 

vilket fokus de har kring vad vårdnadshavarna ska ha möjlighet att vara delaktiga inom. 

Förskollärarna och förskolechefen har stort fokus på den pedagogiska verksamheten medan 

vårdnadshavarnas intresse ligger närmre frågor som rör barnets omsorg och praktiska frågor. Det 
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råder därmed olika syn mellan parterna kring vad det är vårdnadshavarna ska ha möjlighet att 

påverka. I resultatet framkommer att vårdnadshavarna anser att det är förskollärarnas uppdrag att 

genomföra och utveckla det pedagogiska arbetet, samtidigt som förskollärarna beskriver att 

vårdnadshavarnas åsikter är av vikt för att kunna anpassa verksamheten till alla barn. 

Förskolechefen belyser särskilt vikten av att få ytterligare ett perspektiv på verksamheten för att 

utveckla kvalitén, vilket möjliggörs genom att inkludera vårdnadshavarna och mötas i en gemensam 

livsvärld.  

 

I vårdnadshavarnas livsvärld innebär delaktighet att de vill ha tillgång till insyn i verksamheten och 

få reda på vad som händer. Vid analysen framkom att information från förskolan i form av 

månadsbrev och inlägg på sociala medier är något som är uppskattat av vårdnadshavarna då det 

ger möjlighet till inblick i verksamheten. Förskollärarnas upplevelser kring delaktighet handlar likt 

vårdnadshavarnas syn att delge information, däremot är förskolechefens upplevelse att respons 

från vårdnadshavarna är det centrala i arbetet med att inkludera dem i kvalitetsarbetet. 

Förskolechefen beskriver utvärderingar av verksamheten som metod för att involvera 

vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna beskriver sig dock vara nöjda med den informationen de får 

från personalen på förskolan och att de därför inte har för avsikt att påverka förskollärarnas arbete. 

Förskollärarna och förskolechefen problematiserar däremot vårdnadshavarnas delaktighet och 

beskriver att de gånger vårdnadshavarna ger återkoppling på verksamheten är det enbart positiv 

respons. Förskollärarnas och förskolechefens upplevelse är dock att även vårdnadshavarnas 

kritiska åsikter är av vikt för att kunna utveckla kvalitén. De vill att vårdnadshavarna ska vara en 

del i utformandet av verksamheten även när de är nöjda. Denna upplevelse överensstämmer inte 

med vårdnadshavarnas då de menar att förskollärarna har utbildning och en profession inom 

området, varför vårdnadshavarna inte vill ifrågasätta förskollärarnas kompetenser.  

  

Gällande vem som är ansvarig för att vårdnadshavarna blir delaktiga i förskolans verksamhet är 

parterna överens om att det är ett delat ansvar. Förskollärarna beskriver att deras roll är att bjuda 

in och informera vårdnadshavarna om deras rättigheter att påverka. Vårdnadshavarna anser likt 

förskollärarna att de måste bli inbjudna av förskolans personal, men också att det är upp till 

vårdnadshavarna själva att ta den möjlighet som ges att visa intresse och engagemang. Dock 

framkommer det i resultatet att vårdnadshavarna saknar information kring vad de har rätt att vara 

delaktiga i och vad det systematiska kvalitetsarbetes innebär, vilket gör att det därför är svårt att 

vara delaktiga på det sätt förskollärarna beskriver att de önskar.  
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Det blir tydligt i resultatet att parterna delar upplevelse i sin gemensamma livsvärld gällande den 

fysiska utemiljön, som blir det område där vårdnadshavare är som mest delaktiga. De båda parterna 

är överens om att detta beror på de olika intressen och kompetenser som vårdnadshavarna besitter. 

Vårdnadshavarna beskriver utemiljön som det forum där deras kunskaper kommer som mest till 

användning i förskolans verksamhet. Förskollärarnas upplevelser överensstämmer gällande att 

utemiljön är det område där vårdnadshavarna är mest delaktiga och förskolans personal beskriver 

hur de bjuder in och ber vårdnadshavarna om hjälp för att iordningställa utemiljön så att den 

tillgodoser verksamhetens behov utifrån barnens intressen. 
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6. Diskussion  
I följande avsnitt presenteras resultatdiskussionen där resultatet relateras till tidigare forskning. 

Vidare diskuteras även vald metod och hur den har påverkat studien. I avsnittet lyfter vi även 

studiens slutsats och förslag till vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med vår studie är att undersöka och synliggöra de upplevelser vårdnadshavare och förskolans 

personal har kring hur vårdnadshavare ges möjlighet att delta i förskolans verksamhet samt i det 

systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Studiens resultat visar att de olika parterna har samsyn 

kring många områden men deras upplevelser skiljer sig också i andra frågor. I en gemensam 

livsvärld är de båda parterna överens om att den dagliga kontakten och en god relation är av vikt 

samt att den praktiska delaktigheten är den som de uppnår i dagsläget. Vårdnadshavarna uppvisar 

en tilltro till förskollärarnas profession och utbildning och lämnar därför ansvaret för 

verksamhetens kvalitet till dem. Däremot menar förskolans personal att vårdnadshavarnas 

synpunkter och deltagande är viktiga faktorer för förskolans verksamhetsutveckling.  

 
Förskolechefen har enligt Skollagen (SFS 2010:800) det övergripande ansvaret för att SKA-arbetet 

utförs. I resultatet framkommer att förskolechefen i vår studie har en tydlig bild av hur detta ska 

gå till, dock råder det osäkerhet hos förskollärarna kring hur arbetet ska utföras. Vår uppfattning 

är att det finns en god relation och kommunikation mellan förskolechef och förskollärare, men 

ändå upplever vi att de inte har samma syn på kvalitetsarbetet och dess innebörd. Även om 

förskolechefen beskrivs ha det övergripande ansvaret för kvalitetsarbetet är förskollärarna enligt 

läroplanen (Skolverket, 2016) ansvariga för att följa och dokumentera varje barns lärande för att 

göra det möjligt att utvärdera verksamheten. För att utföra uppdraget i enlighet med läroplanens 

intentioner anser vi att det krävs en gemensam vision mellan förskolechef och förskollärare kring 

SKA-arbetets utförande och uppnående. Vidare anges i skollagen (SFS 2010:800) att 

vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i förskolans systematiska kvalitetsarbete. I vår studie 

framkom att vårdnadshavarnas delaktighet i SKA- arbetet inte ses som en självklarhet för 

informanterna. Vårdnadshavarna lyfter att de saknar kunskap om vad det systematiska 

kvalitetsarbetet innebär och förskollärarna menar att det finns ett behov av att bli bättre på att 

informera vårdnadshavarna kring detta.  

 

Vid studerandet av vårdnadshavarnas livsvärldar framkommer att deras upplevelser 

överensstämmer med Tallberg- Bromans (2002) uttalande att deras intresse snarare ligger i sitt egna 
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barns utveckling än på verksamheten. Vårdnadshavarna beskriver att pedagogiken inte är deras 

område utan istället är det praktiska och omsorgsrelaterade frågor som rör dem. Vårdnadshavarna 

menar att i deras livsvärld är förskollärarens profession och kompetens viktigare för verksamhetens 

utveckling än deras åsikter och de överlåter därför ansvaret för verksamhetsutvecklingen till 

förskolans personal. Detta skiljer sig från tidigare forskning där Mahmood (2013) beskriver att tillit 

mellan förskolans personal och vårdnadshavares tenderar att öka vårdnadshavarnas delaktighet i 

verksamheten. I vår studie framkom att när tilliten är hög mellan parterna lämnar vårdnadshavarna 

istället över ansvaret till förskolan, vilket bidrar till ännu lägre delaktighet från vårdnadshavarna. 

Tallberg-Broman (2002) beskriver hur vårdnadshavare av professionen inte anses ha den kunskap 

om förskolans verksamhet som krävs, i vår studie framkommer istället att förskolans personal 

välkomnar vårdnadshavarna till att vara delaktiga men att vårdnadshavarna har större tilltro till 

professionen än till sin egen kunskap, vilket resulterar i att vårdnadshavare lämnar över det 

pedagogiska ansvaret till förskolans personal. Sandberg och Vuorinen (2007) belyser istället de 

fördelar som samverkan mellan förskolans personal och vårdnadshavare för med sig, då de menar 

att god samverkan gynnar barnets utveckling, något som vårdnadshavarna i vår studie inte upplevs 

vara medvetna om. Vårdnadshavarnas upplevelser är istället att förskolans personal uppnår ett 

bättre resultat utan deras medverkan. Förskollärarna i studien lyfter därför att de bör bli bättre på 

att informera om de fördelar som god samverkan medför för att främja vårdnadshavares 

deltagande, likt detta menar Gars (2002) att det krävs god kommunikation och en tilltro mellan 

parterna för att god samverkan ska uppstå. Författaren menar att upplevelser mellan det 

professionella och privata kan skilja sig åt men att en samsyn är av vikt för att bygga relationer och 

utveckla verksamheten vidare. 

 

Löfdahl (2014) beskriver hur förskolans verksamhet tenderar att förskönas i uppvisandet för 

vårdnadshavarna. Istället för att utveckla en god kvalitet tillsammans handlar uppdraget om att 

övertyga vårdnadshavarna om att verksamheten är av god kvalitet. Författaren beskriver vidare att 

detta uppvisande ofta sker vid överförandet av information exempelvis genom månadsbrev. I 

resultatet av vår studie framkommer att denna typ av information är vanligt förekommande och 

båda parterna lyfter denna information som centralt i att vara delaktig. Likt det Löfdahl (2014) 

beskriver framkommer i resultatet av studien att informationen som skickas ut till vårdnadshavarna 

till stor del består av beskrivningar av det som pågår i verksamheten, vilket blir en 

envägskommunikation som inte lämnar utrymme för vårdnadshavarna att återkoppla och mötas i 

deras gemensamma livsvärld. Förskolechefen i studien beskriver hur denna typ av information blir 

ett sätt att kommunicera med vårdnadshavarna samtidigt som förskolans personal önskar mer 
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respons på det arbetet de utför. Vår uppfattning är att det finns andra metoder än månadsbrev som 

är mer användbara att använda sig av när syftet är att få återkoppling från vårdnadshavarna för att 

kunna vidareutveckla kvaliteten på förskolan. Dock beskrivs denna metod av deltagarna i studien 

som uppskattad, då den uppfyller vårdnadshavarnas behov av insyn. Förskolechefen belyser vikten 

av att uppfylla vårdnadshavarnas behov och förväntningar. Då förskolan är ett föräldrakooperativ 

likställs vårdnadshavarna vid kunder som bör tillfredsställas för att marknadsföra förskolan, varför 

förskolan vill visa upp en verksamhet av god kvalitet. Löfdahl (2014) problematiserar denna syn på 

vårdnadshavarna då det ofta leder till att en verksamhet utan brister visas upp för att göra 

vårdnadshavarna nöjda och för att uppfylla deras förväntningar.  

 

6.2 Metoddiskussion 
Här kommer vi att diskutera hur våra val har påverkat studien och dess resultat. Vi använde oss av 

en kvalitativ metod vid genomförande av studien i form av intervjuer. Detta var en lämplig metod 

att använda då syftet var att undersöka förskolans personals och vårdnadshavares upplevelser, 

vilket möjliggjordes med hjälp av intervjuer som datainsamlingsmetod.  Då de vårdnadshavare som 

deltog i studien anmälde sitt intresse frivilligt är vi medvetna om att detta till viss del kan vinkla 

resultatet, då det finns en risk att det är de mest intresserade och engagerade vårdnadshavarna som 

deltar. Ytterligare en aspekt att ta i beaktning är att det finns en risk att intervjupersonen kan ha 

känt sig i underläge då vi båda två deltog som intervjuare under studiens alla intervjuer.  

 

Fenomenologin är den teoretiska utgångspunkt som studien vilar på och har därför påverkat hur 

vi utformat våra frågeställningar, intervjuguiden och hur materialet har analyserats och presenterats. 

Fenomenologin har varit en hjälp i att förstå våra informanters livsvärldar och synliggöra deras 

upplevelser kring fenomenet delaktighet, då teorin syftar till att synliggöra människors upplevelser 

utifrån det upplevda. Intervjuerna med informanterna gjordes enskilt vilket bidrog till att vi fick ta 

del av vårdnadshavarnas, förskollärarnas och förskolechefens personliga livsvärldar. Då 

fenomenologin fokuserar på att närma sig informanternas upplevelser bör tolkningar undvikas i 

största mån vilket bidragit till ett trovärdigt resultat. 

 

Vi valde att göra en fallstudie på en förskola för att få en helhetssyn på fenomenet delaktighet. 

Förskolan som vi valde att göra fallstudien på drivs som ett föräldrakooperativ och valdes med en 

tanke om högre delaktighet. Hade vi haft mer tid hade det varit intressant att göra en studie även 

på en kommunal förskola för att undersöka om det skiljer sig åt. Ett annat alternativ skulle kunna 



 28 

vara att bortse från fallstudie som metod och göra studier på flera olika förskolor för få ett bredare 

resultat som kan generaliseras till flera förskolor. 

6.3 Slutsats  
En av studiens slutsatser är att parterna har delade upplevelser kring vårdnadshavares möjligheter 

till delaktighet i förskolans verksamhet. Dock framkommer att parternas upplevelser av delaktighet 

inte överensstämmer med innebörden i styrdokumenten. I Läroplanen (Skolverket, 2016) beskrivs 

att vårdnadshavare ska ges möjlighet att påverka utformning och utvärdering av verksamheten, 

men i vår studie framkommer att parternas upplevelse av delaktighet är mer begränsat till att 

informera och synliggöra det som pågår i förskolan. 

 

Trots att den för studien utvalda förskolan drivs som ett föräldrakooperativ upplever vi 

delaktigheten bland vårdnadshavarna som förvånansvärt låg. Vår reflektion kring detta är att den 

familjära atmosfären på förskolan tar övertag från det professionella. Trots att tidigare forskning 

lyfter goda relationer mellan förskolans personal och vårdnadshavare som viktiga är vi ändå av 

åsikten att relationen bör hållas på ett professionellt plan. Förskolans personal beskriver att 

samtalen med vårdnadshavarna gärna kan innehålla privata inslag för att bygga relation, dock 

upplever vi att en för nära relation mellan parterna kan leda till att respekten för förskollärarnas 

profession och för uppdraget minskar. Vårdnadshavares delaktighet bör därför diskuteras på 

förskolor för att utveckla verksamheten vidare i enlighet med bestämmelser i Skollag och Läroplan 

för förskolan. Denna studie kan användas som en hjälp i arbetet med vårdnadshavares delaktighet 

för att skapa en förståelse mellan parterna och hur förskolans personal kan bemöta vårdnadshavare. 

6.4 Vidare forskning  
Inom området vårdnadshavares delaktighet i förskolans systematiska kvalitetsarbete är forskningen 

begränsad. I vår studie studeras upplevelser kring ämnet, i studien framkom att parternas 

upplevelse kring vad delaktighet innebär ibland skiljer sig åt. Förslag till vidare forskning skulle 

därför kunna vara att undersöka närmare hur och vilka metoder förskolans personal kan arbeta med 

för att göra vårdnadshavare mer medvetna kring förskolans arbete och därmed mer delaktiga.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1-Intervjufrågor 
Intervjufrågor till förskollärare 

1. Vad innebär vårdnadshavares delaktighet i förskolan för dig? 
2. Upplever du att vårdnadshavare är delaktiga i förskolan? På vilket sätt? 

a. Om inte; Vad upplever du att det beror på? 
3. Varför är det viktigt med vårdnadshavares delaktighet i förskolan?  
4. Hur arbetar ni på förskolan för att vårdnadshavare ska känna sig/vara delaktiga i förskolan? 
5. Hur informerade är vårdnadshavare om deras möjligheter att påverka i förskolans verksamhet? 

a. Upplever du att intresset från vårdnadshavare finns att vara med och påverka? 
6. Hur arbetar ni för att göra vårdnadshavare delaktiga i SKA arbetet? 
7. Vad är syftet med att involvera vårdnadshavarna i SKA arbetet? 
8. Vad ska vårdnadshavare kunna påverka inom SKA arbetet? 
9. Finns det områden som du anser att vårdnadshavare inte ska vara delaktiga i? upplever du att det 

finns några problem med vårdnadshavares delaktighet i förskolan?  
10. Vems ansvar anser du att det är att vårdnadshavare görs delaktiga? 

 
Intervjufrågor till vårdnadshavare  

1. Vad innebär vårdnadshavares delaktighet i förskolan för dig? 
2. Känner du till vad som står i läroplanen för förskolan, om vårdnadshavares delaktighet och 

inflytande? 
3. Upplever du att du är delaktig i förskolan?  

a. På vilket sätt känner dig du delaktig, eller vad saknas för att du ska känna dig delaktig? 
4. Vad gör förskollärarna som får dig att känna dig delaktig i förskolans verksamhet? Vad skulle 

förskollärarna kunna göra ytterligare för att du ska känna dig mer delaktig? 
5.  Vad vet du om förskolans systematiska kvalitetsarbete? 
6. Hur informerad är du om dina möjligheter att kunna påverka arbetet inom förskolans 

systematiska kvalitetsarbete? 
7. Vems ansvar anser du att det är att vårdnadshavare görs delaktiga? 
8. Vad vill du som vårdnadshavare ha möjlighet att påverka inom förskolan och det systematiska 

kvalitetsarbetet? 
 
Intervjufrågor till förskolechef 

1. Vad innebär vårdnadshavares delaktighet i förskolan för dig? 
2. Upplever du att vårdnadshavare är delaktiga i förskolan? På vilket sätt? 
3. Varför är det viktigt med vårdnadshavares delaktighet i förskolan? 
4. Hur möjliggör du som förskolechef för vårdnadshavares delaktighet?  
5. Hur informerade är vårdnadshavare om deras möjligheter att påverka i förskolans verksamhet? 
6. Upplever du att intresset från vårdnadshavare finns att vara med och påverka? 
7. Hur arbetar du som förskolechef för att göra vårdnadshavare delaktiga i SKA arbetet? 
8. Vad anser du är syftet med att involvera vårdnadshavarna i SKA arbetet? 
9. Vad ska vårdnadshavare kunna påverka inom SKA arbetet? 
10. Finns det områden som du anser att vårdnadshavare inte ska vara delaktiga i?  
11. upplever du att det finns några problem med vårdnadshavares delaktighet i förskolan?   
12. Vems ansvar anser du att det är att vårdnadshavare görs delaktiga? 
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8.2 Bilaga 2 - Samtyckesblankett till vårdnadshavare och förskolans personal 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 
Förskollärarutbildningen – Examensarbete LEFP17 - V18  

Alexandra Tiberg och Anna Rydholm genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 
förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 
pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar denna 
studie om att undersöka vårdnadshavares delaktighet i förskolans systematiska kvalitetsarbete.  

Alexandra Tiberg och Anna Rydholm genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan 
och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och 
undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på Högskolan för 
Lärande och Kommunikation vid Jönköping University.  

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad att delta i följande 
forskningsaktiviteter i förskolans lokaler:  

 
____Delta i intervju/intervjuer relaterat till forskningsämnet. 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli identifierad. 
Dessutom kommer all information som genereras förvaras på̊ ett säkert sätt som förhindrar att det 
försvinner t ex genom stöld.  

Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst och av 
vilken orsak som helst.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 
kursansvarig, Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se) eller examinator, Monica Nilsson 
(monica.nilsson@ju.se)  

 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. Deltagares kontaktinformation,  

 

telefon och/eller email: ___________________________________________  

 

___________________ 
Datum  

_______________________________                                    ________________________________ 
Deltagarens signatur                                                                 Studentens namn  
 

________________________________                                  ________________________________ 
Namnförtydligande                                                                  Namnförtydligande 
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8.3 Bilaga 3-Informationsbrev 
Hej! 
Vi är två studenter som läser till förskollärare vid Jönköping University. Vi ska nu skriva vårat 
examensarbete och kommer att göra vår studie här på xxxxx förskola. Vi kommer att studera 
vårdnadshavares delaktighet i förskolans systematiska kvalitetsarbete och önskar därför att ni 
vårdnadshavare kan tänka er att ställa upp på en intervju där vi får ta del av era upplevelser. 
Intervjun tar ca 30 minuter.  Datum och tid kan anpassas efter era behov, exempelvis vid 
hämtning eller lämning. Genom att fylla i den bifogade blanketten samtycker du till en intervju 
och vi kommer sedan att kontakta dig för att boka en tid. Har ni några frågor kan ni kontakta oss 
via mail: rydholmanna@gmail.com. Lämna in ifylld blankett till personal på avdelningen 
 
Vi ser fram emot att träffa er! 
Med vänlig hälsning 
Alexandra Tiberg och Anna Rydholm  
 


