
  Västerås 24 november 2010 

 

 
 
 
 

Utvärdering av IDA-projektet 
 
 
 

 
 
 
 

Slutrapport November 2010 
Anna Niia 

Lena Almqvist 
Mats Granlund 

 



  Västerås 24 november 2010 
   
 
 
 

  0 



  Västerås 24 november 2010 
   
 
 
 

  1 

Sammanfattning 
Bakgrund och syfte 
IDA-projektet (inkludering, delaktighet, aktivitet) är en utvecklingssatsning som initierades av 
beställarnämnderna för förskolan, grundskolan, individ- och familj samt kultur-, idrott- och 
fritid i Västerås Stad. Tanken med projektet var att elevernas studieresultat förbättras om de 
blir mer delaktiga och engagerade i skolans aktiviteter. Genom ökat engagemang och 
delaktighet förbättras elevernas självkänsla och självförtroende som i sin tur påverkar 
skolresultaten. Föräldrarnas inställning till och aktiva samarbete med skolan är en viktig 
påverkansfaktor för barns engagemang i skolan. Om föräldrar engagerar sig mer i barnens 
livssituation, speciellt i skolan, kommer barnens delaktighet att öka och på sikt förbättras då 
först självförtroendet och sedan studieresultaten. En tredje viktig faktor är att miljön i skolan 
ger stöd och acceptans till barnen. Om barn bemöts av fler vuxna med kulturell kompetens 
som motsvarar barnens kulturella erfarenheter så kommer de att känna sig mer accepterade 
och ”hemma” i skolan. 

IDA-projektet startade höstterminen 2006 och skulle avslutas med vårterminen 2009. 
Projektperioden förlängdes ett år till sommaren 2010. Projektets målsättning var att: höja 
attraktiviteten på skolor/förskolor i mer segregerade områden i staden, höja studieresultaten, 
stödja familjer med svagare förutsättningar i föräldraskapet samt öka andelen medarbetare 
med annan etnisk, språklig och kulturell bakgrund i skolans och förskolans verksamheter. 
Målen konkretiserades enligt följande: 
 

1. Fler av de boende i området väljer skola/förskola i närområdet och/eller väljer att vara 
kvar i dessa verksamheter. 

2. Fler elever når uppsatta mål i år 3 och 5 och fler elever i år 9 får godkänt i svenska, 
matematik och engelska. Även meritvärdet i år 9 ska höjas i alla IDAs skolor. 

3. Familjer med svagare förutsättningar i föräldraskapet är mer engagerade i sina barns 
utveckling och skolgång och deltar i ett utökat samarbete mellan föräldrar och 
personal med fokus på elevens bästa. 

4. Andelen medarbetare med annan etnisk, språklig och kulturell bakgrund än svensk i 
skolans och förskolans verksamheter har ökat. 

 
Mälardalens högskola har haft uppdraget att utvärdera utfallet av projektet i termer av 
engagemang, delaktighet och inkludering för barn, ungdomar och familjer. Delaktigheten 
mättes före, under och efter projektet genom enkäter till lärare, elever och föräldrar. Genom 
utvärderingen har förändringar i barns och föräldrars delaktighet i förskolan/skolan under 
projektets gång fångats upp. Barnens delaktighet i skolans aktiviteter har också relateras till 
deras skolprestationer.  
 
Metod 
Grad av delaktighet i skolaktiviteter hos skolbarnen har mätts genom självskattningar, 
skattningar av deras föräldrar och deras lärare. Enkäter distribuerades år 2007, 2008 samt 
2009 till barnen, deras föräldrar och deras lärare. I utvärderingsarbetet har samtliga 
barn/elever på samtliga förskolor/skolor som berörts av IDA-projektet kontaktats, dvs 3195 
barn. Ett stort bortfall av respondenter har funnits under studiens gång. Störst har bortfallet 
varit för föräldraenkäter, 60,4% familjer som inte svarat vid något tillfälle. Bortfallet för 
elevgruppen är 59,5% elever som inte svarat vid något tillfälle när hänsyn har tagits till att de 
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barn som går i förskolan inte besvarar några enkäter. Minst bortfall finns för lärarenkäter, det 
är bara 3,2% av eleverna som inte har fått någon lärarskattning alls. I genomsnitt ligger 
svarsfrekvensen för lärarenkäterna på 68% vilket ger dem en större tyngd. Elevers och 
föräldrars svar kan alltså sättas i relation till lärarnas skattningar eftersom lärarna också svarat 
för en stor del av de elever och familjer som inte besvarat enkäter. 

Barnen och föräldrarna har besvarat frågor om delaktighet i hemmet och barnen och lärarna 
har besvarat frågor om delaktighet i skolan. Instrumenten är uppdelat i två svarsskalor där 
barnen, föräldrarna och lärarna får skatta barnens delaktighet i olika aktiviteter utifrån 
aktivitetens tillgänglighet (Finns aktiviteten? - ja, nej, vet ej) samt hur ofta barnet är delaktigt. 
Skattningarna görs på en tregradig skala (inte alls, sällan, ofta) samt vet ej. Barnen får 
dessutom besvara huruvida de anser att aktiviteten är rolig genom svarsalternativen ja eller 
nej. Skolans föräldradialog mäts genom skattning av föräldrarna och skattning av lärarna. De 
besvarar samma frågor. Även här används två svarsskalor, först för hur dialogen uppfattas i 
nuläget och en för det önskvärda scenariot. Svarsskalan innehar alternativen inte alls, sällan, 
ofta och alltid. Enkäterna till barnen i grundskolan innehöll frågor kring förekomst av ett 
annat modersmål än svenska i olika sammanhang i hemmet. Utöver dessa frågor används ett 
antal frågor kring rutiner och aktiviteter i hemmet vilka innebär samspel mellan föräldrar och 
barn, speciellt sådana aktiviteter som kan påverka barnens intresse för läsning och skrivning. 
Barnens betyg i åk 8 och 9 samt nationella prov, beviljande av samt deltagande i 
modersmålsundervisning har inhämtats från Västerås stad och lagts in i databladen 
tillsammans med barnens enkätsvar. För att få en kontextuell ram för de skattningar av 
delaktighet som fångas in genom enkäterna gjordes observationer av atmosfär och 
engagemang i förskolesituationer. Barnen samvaro på förskolan observerades vid två 
tillfällen med ett års mellanrum med hjälp av underlaget Classroom Assessment Scoring 
System. Atmosfären i förskolegrupperna skattades vad gäller känslomässigt stöd, strutkur i 
aktiviteter, pedagogiskt stöd samt barnens engagemang i förskolans aktiviteter. 

Insamlade enkätdata har analyserats med hjälp av sambandanalyser mellan olika mått, 
jämförelser mellan enheter med oberoende t-test samt jämförelser över tid mellan 2007 och 
2009 med hjälp av beroende t-test. Sambandsanalyser undersöker om variabler som mäts, t ex 
lärares uppfattning om elevers delaktighet och elevers uppfattning om sin delaktighet är 
beroende av varandra, så att när läraren skattar eleven som mycket delaktig ökar chansen att 
också eleven uppfattar sig som delaktig. Dessa analyser är viktiga för att förstå hur olika mått 
hänger ihop. Oberoende t-test mäter om två grupper av individer skiljer sig åt vid ett 
mättillfälle, t ex om äldre elever år 2007 uppfattar sin delaktighet på ett liknande sätt som 
yngre elever. Sådana test är viktiga för att förstå skillnader mellan grupper av individer i IDA, 
t ex elever i olika åldrar elever eller olika skolenheter. Beroende t-test mäter om samma 
grupp, t ex äldre elever, förändrats i en viss variabel, t ex delaktighet mellan två mättillfällen. 
De är alltså viktiga för att undersöka om IDA uppnått sina målsättningar. 
 
Resultat 
Med tanke på bortfallets storlek när det gäller föräldra- och barnenkäter är det i första hand 
data från lärarenkäterna som ger tillförlitlig information med 90% (2007) respektive 56% 
(2009) svarsfrekvens. Bortfallsanalysen antyder att de föräldrar och barn som inte svarat 
enligt lärarnas skattningar är mindre delaktiga i skolaktiviteter och mindre engagerade i 
föräldradialogen i skolan. En jämförelse avseende betyg visar dessutom att dessa barn 
presterar sämre. Det kan tolkas som att de svar som anges av elever och föräldrar om 
delaktighet och inflytande ska ”räknas ned” för att ge en viss uppfattning om hela 
undersökningsgruppens genomsnittssvar på frågorna. Samstämmigheten i svaren har jämförts 
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mellan föräldrar och barn för delaktighet hemma, mellan elever och lärare för delaktighet i 
skolan samt mellan föräldrar och lärare för skolans föräldradialog. Svaren från barn och 
föräldrar uppvisar hög samstämmighet, det gäller inte för elevers och lärares skattningar av 
delaktighet i skolan samt lärares och föräldrars skattningar av skolans föräldradialog. 
Resultatet visar att de olika aktörerna själva måste tillfrågas om sin upplevelse.  

En tanke med projektet var att genom att öka elevernas delaktighet i skolaktiviteter skulle 
deras självförtroende öka vilket sedan skulle leda till bättre prestationer. Enligt lärarnas 
skattningar har elevernas delaktighet i skolaktiviteter ökat från 2007 till 2009, speciellt i de 
lägre årskurserna. När det gäller elevernas egna skattningar rapporterar äldre elever en 
tendens till ökad delaktighet, yngre elever rapporterar en tendens till minskad delaktighet. Det 
finns ett samband mellan lärares skattningar av elevers delaktighet och elevers prestation men 
inget samband mellan elevers skattning av delaktighet och prestation. Elever vars delaktighet 
skattas högt av lärare i årskurs 8 och 9 tenderar att ha högre betyg/meritpoäng än elever som 
skattas lågt. Det finns ingen klar trend till att elevernas prestationer förbättrats mellan 2007 
och 2009. Resultatet indikerar sammantaget att målet ”Fler elever når uppsatta mål i år 3 och 
5 och fler elever i år 9 får godkänt i svenska, matematik och engelska. Även meritvärdet i år 9 
ska höjas i alla IDAs skolor” inte är uppfyllt. Däremot har elevernas delaktighet i skolan, som 
det uppfattas av lärarna ökat.  

En annan tanke med projektet var att föräldrarnas inställning till och aktiva samarbete med 
skolan är en viktig påverkansfaktor för barns engagemang i skolan. Om föräldrar engagerar 
sig mer i barnens livssituation, speciellt i skolan. kommer barnens delaktighet att öka och på 
sikt förbättras först självförtroendet och sedan studieresultaten. Engagemanget i 
föräldradialog har ökat enligt lärares skattningar. Föräldrars skattningar av sitt engagemang 
har inte förändrats, inte heller differensen mellan nuvarande engagemang och önskvärt 
engagemang. Både föräldrar och lärare rapporterar ökad föräldranärvaro i kvartssamtal. 
Resultatet indikerar sammantaget att målet ”Familjer med svagare förutsättningar i 
föräldraskapet är mer engagerade i sina barns utveckling och skolgång och deltar i ett utökat 
samarbete mellan föräldrar och personal med fokus på elevens bästa”  troligen är uppfyllt”. 

Resultaten visar ingen tydlig koppling mellan föräldrars engagemang i föräldradialog och 
barnens delaktighet i skolan enligt lärarnas skattning. Föräldraengagemang i dialog är heller 
inte kopplat till barnens prestation. Däremot är barnens delaktighet i familjeaktiviteter med 
skolanknytning (t ex läsa dagstidning, läsa böcker) relaterat till barnens prestation. 

När det gäller modersmålsundervisning visar resultaten att fler barn var berättigade till 
modersmålsundervisning 2009 jämfört med 2007 samt att proportionellt sett fler barn av de 
som var berättigade också deltog i modersmålsundervisning. Det finns samband mellan 
deltagande i modersmålsundervisning och elevers delaktighet i skolaktiviteter. Genomgående 
uppger de elever som inte är berättigade till modersmål (inte bedöms leva med något annat 
språk än svenska) lägst delaktighet och högst delaktighet skattar de elever som är berättigade 
till men inte deltar i modersmålsundervisning. Inga tydliga samband finns mellan deltagande i 
modersmålsundervisning och betyg. Det ökade deltagandet i modersmålsundervisning kan 
tolkas som en effekt av att ”andelen medarbetare med annan etnisk, språklig och kulturell 
bakgrund än svensk i skolans och förskolans verksamheter har ökat”. 
 
Slutsatser 
Med tanke på det stora bortfallet ska resultaten endast tolkas som trender där högst 
representativitet finns i lärarnas svar. Följande slutsatser kan dras: 
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IDA har troligen haft positiva effekter på föräldrars aktiva deltagande i föräldradialog samt på 
elevers delaktighet i skolaktiviteter som den skattas av lärare. Eftersom lärares skattningar av 
delaktighet är relaterade till prestationsmått som betyg och meritvärden kan det tänkas att 
elevernas ökade delaktighet på sikt också påverkar elevernas prestation. 
 
IDA har inte genererat några tydliga kortsiktiga effekter på elevernas prestationer i form av 
betyg, nationella prov och meritvärden. Variationen mellan skolor och mellan år är stor. 
Kanske behövs skräddarsydda åtgärder på varje skola utifrån de speciella förutsättningar 
specifika årskullar av elever har för att effekter på gemensamma mål ska kunna utläsas. 
Graden av styrning av enskilda enhetrs val av insatser i IDA behöver analyseras och 
diskuteras i relation till önskade effekter på delaktighet, prestation och föräldraengagemang. 
 
Det finns ingen självklar koppling mellan föräldrars engagemang i föräldradialog och elevers 
prestation. Däremot är barnens delaktighet i familjeaktiviteter som har skolanknytning viktiga 
för barnens prestation. Kanske att de IDA aktiviteter som involverat föräldrar i för liten 
utsträckning varit fokuserade på skolarbete och hur det kan underlättas genom hemaktiviteter. 
 
Insatserna i IDA har varierat mellan olika skolor utan att det specificerats att de ska fokusera 
på skolarbete och kunskapsinhämtande. Troligen hade större effekter uppnåtts om insatserna 
mer specifikt varit inriktade på skolarbete och kunskapsinhämtning, både när det gäller 
insatser  riktade mot eleverna i skolan och insatser i vilka föräldrar involverats.  Den ökning 
av delaktighet och föräldraengagemang i dialog som ses liksom att sambanden mellan lärares 
skattning av delaktighet och elevers prestation minskat antyder att delaktighet i skolan ses mer 
som ett mål i sig 2009 jämfört med 2007. Kanske är det ett tecken på att skolan nu ser 
delaktighet som ett mål i sig, inte bara en väg till prestation. 
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Om att läsa den här rapporten 
 
Den här rapporten är tänkt att ge beskrivning av syfte, metod och resultat från den kvantitativa 
utvärdering av IDA projektet som Mälardalens Högskola varit ansvarig för. I rapporten har vi 
försökt kombinera vetenskapliga krav på att redovisa metoder för hur data samlats in och 
analyserats med redovisningar av resultat som inte ska vara beroende av att läsaren kan 
vetenskaplig metod. Det är ingen lätt kombination men vi anser den nödvändig. Här följer 
information och anvisningar om rapporten och hur den kan läsas. 
 
Siffror i text och tabeller 
I rapporten redovisas de analysmetoder som använts för att bearbeta data med namn, t ex 
oberoende t-test, samt ibland med en bokstav i samband med att resultat redovisas. Oberoende 
t-test skrivs t ex som t och en sambandsberäkning med bokstaven r. Siffror och formler kan 
man hoppa över om man i första hand är intresserad av resultatet. Alla siffror av betydelse 
redovisas och diskuteras också i text.  

Ibland används orden signifikant eller statistiskt säkerställt. Det innebär att det samband 
mellan olika variabler som redovisas eller skillnaden mellan de grupper som redovisas 
troligen är en ”sann” skillnad som inte beror på slumpen. I rapporten redovisas också 
sannolikheten för att sambandet eller gruppskillnaden beror på slumpen. Om en siffra 
redovisas med en stjärna * är sannolikheten att sambandet beror på slumpen mindre än fem 
procent. Om en siffra redovisas med två stjärnor ** är sannolikheten att resultatet beror på 
slumpen mindre än en procent.  

Ibland beskrivs resultat som tendenser trots att något statistiskt säkerställt samband eller 
skillnad inte hittats. Det har vi gjort framförallt där analyserna har gjorts på ett så litet antal 
personer att den statistiska sannolikheten är svår att påvisa men där resultatet troligen varit 
statistiskt säkerställt om analysen gjorts på fler personer.  

Huvudsakligen görs tre typer av analyser; sambandberäkningar, oberoende t-test och 
beroende t-test. En sambandsberäkning undersöker om variabler som mäts, t ex lärares 
uppfattning om elevers delaktighet och elevers uppfattning om sin delaktighet är beroende av 
varandra, så att när läraren skattar eleven som mycket delaktig ökar chansen att också eleven 
uppfattar sig som delaktig. Sambandsberäkningar är viktiga för att förstå hur olika mått 
hänger ihop. Ett oberoende t-test mäter om två grupper av individer skiljer sig åt vid ett 
mättillfälle, t ex om äldre elever vid första mättillfället 2007 uppfattar sin delaktighet på ett 
liknande sätt som yngre elever. Oberoende t-test är viktiga för att förstå skillnader mellan 
grupper av individer i IDA, t ex elever i olika åldrar elever eller olika skolenheter. Ett 
beroende t-test mäter om samma grupp, t ex äldre elever, förändrats i en viss variabel, t ex 
delaktighet mellan två mättillfällen. Beroende t-test är alltså viktiga för att undersöka om IDA 
uppnått sina målsättningar, t ex är elever delaktighet, som den uppfattas av lärare, högre efter 
tre IDA år än i början av IDA perioden 
 
Går det att lita på resultatet? 
När man gör en utvärdering av åtgärder är en kritisk faktor om det resultat man erhåller kan 
sägas vara representativt för de personer som omfattats av åtgärden. Om man vill att resultatet 
ska vara representativt för alla som deltagit i åtgärden bör också alla som deltagit i åtgärden 
delta i utvärderingen. De personer som har deltagit i åtgärden men som man inte har data från 
i sin utvärdering kallas bortfall. I den här studien varierar bortfallet beroende på vem vi frågat. 
Bortfallet är betydligt större för föräldrar och barn än för lärare. Det innebär att lärarnas svar 
är mer representativa för hur alla lärare upplevt IDA än vad föräldrar och barns svar är för hur 
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alla föräldrar och barn upplevt IDA. Det innebär inte att svaren från föräldrar och barn är 
ointressanta eller ”osanna”, det innebär att svaren i första hand är representativa för de som 
svarat. Det är därför viktigt att vi tar reda på så mycket som möjligt om de som inte svarat för 
att undersöka om de verkar skilja sig på något viktigt sätt från de som svarat. Det har vi gjort 
genom att jämföra lärarnas svar angående de barn och föräldrar som besvarat enkäterna med 
lärarnas svar för de barn och föräldrar som inte besvarat enkäterna.  

Ett sätt att öka chansen att svaren går att lita på är att utgå från den svarsgrupp som är mest 
representativ för sin svarsgrupp, i det här fallet lärarna. Om de andra grupperna, dvs barn och 
föräldrar svarat på ett liknande sätt som lärarna är svaren att lita på ännu mer. Vi har i 
rapporten i första hand utgått från lärarnas svar när vi bedömer om något förändrats under 
IDA perioden. 

En annan viktig faktor för om man kan lita på resultaten är om de mätinstrument som 
används har använts och prövats tidigare. Om instrumenten prövats tidigare och då befunnits 
vara pålitliga ökar sannolikheten att resultatet går ett lita på. Alla de instrument som används i 
denna utvärdering har i liknande eller samma form använts i tidigare utvärderingar och då 
visat sig vara pålitliga. 
 
Vad säger rapporten om resultaten av IDA? 
Det resultat som redovisas i den här rapporten måste sammanvägas med övrig information om 
IDA. Ytterligare minst två utvärderingar av IDA finns, dels Ernst & Youngs ”Utvärdering av 
Ida projektet” som gjorts genom intervjuer IDA anställda, dels Edlunds ”Tre delprojekt inom 
IDA projektet i Västerås Stad”. Edlund har gjort en utvärdering av de tre insatserna Tjejgrupp, 
Skoltidning samt BOT genom elevskattningar på en skola. Denna rapport bygger på statistiska 
bearbetningar av kvantitativa data. Sådana kvantitativa analyser bygger på gruppers 
medelvärden och är bra för att ta reda på hur grupper upplever ett fenomen i genomsnitt 
utifrån fasta svarsalternativ. De kan också användas för att undersöka genomsnittlig 
förändring över tid. Om man vill veta mer om hur enskilda deltagare upplever en insats eller 
hur människor med egna ord upplever en insats är kvalitativa forskningsmetoder troligen 
bättre. Sådana kvalitativa metoder ger dock inte information som ger pålitlig information om 
hur deltagarna i genomsnitt upplever insatserna eller om hur deltagarna som grupp förändras 
över tid. 

 



  Västerås 24 november 2010 
   
 
 
 

  7 

Innehållsförteckning 
 

SAMMANFATTNING ......................................................................................................................................... 1 

OM ATT LÄSA DEN HÄR RAPPORTEN ................................................................................................................. 5 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ........................................................................................................................... 7 

UTVÄRDERINGENS SYFTE .................................................................................................................................. 8 
UTVÄRDERINGENS DESIGN .............................................................................................................................. 12 

RESULTAT ......................................................................................................................................................... 20 

SKATTNINGAR AV DELAKTIGHET .................................................................................................................... 20 
DELAKTIGHET OCH ENGAGEMANG I FÖRSKOLAN .......................................................................................... 24 
SKOLANS FÖRÄLDRADIALOG .......................................................................................................................... 26 
HEMMILJÖ ....................................................................................................................................................... 29 
PRESTATION..................................................................................................................................................... 31 
IDAS INSATSOMRÅDEN .................................................................................................................................... 34 
DELAKTIGHET I ESTETISK VERKSAMHET – PASSION ...................................................................................... 35 
MODERSMÅLSUNDERVISNING ......................................................................................................................... 36 
OBSERVATIONER ............................................................................................................................................. 37 

ANALYS OCH KONKLUSION ........................................................................................................................ 42 

DISKUSSION...................................................................................................................................................... 42 
SLUTSATSER ..................................................................................................................................................... 48 

REFERENSER .................................................................................................................................................... 50 

 
Bilagor: 

Bilaga 1 Instrument för mätning av delaktighet 

Bilaga 2 Engagemangsskala i förskolan 

Bilaga 3 Instrument för mätning av skolans föräldradialog 

 



  Västerås 24 november 2010 
   
 
 
 

  8 

Utvärderingens syfte 
 
IDA-projektet (inkludering, delaktighet, aktivitet) är en utvecklingssatsning som initierades av 
beställarnämnderna för förskolan, grundskolan, individ- och familj samt kultur-, idrott- och 
fritid. Mälardalens högskola har uppdraget att utvärdera utfallet av projektet i termer av 
engagemang, delaktighet och inkludering för barn, ungdomar och familjer. Delaktigheten ska 
mätas före, under och efter projektet. Utvärderingen syftar till att fånga upp förändringar i 
barns och föräldrars delaktighet i förskolan/skolan under projektets gång och bygger på att de 
mål för projektet som direkt relaterar till utfallen delaktighet, engagemang och inklusion ska 
mätas. Barnens delaktighet i skolans aktiviteter ska även relateras till deras skolprestationer. 
 
IDA-projektet startade höstterminen 2006 och skulle avslutas med vårterminen 2009. 
Projektperioden förlängdes ett år till sommaren 2010. Projektets målsättning är att;  
 

• höja attraktiviteten på skolor/förskolor i mer segregerade områden i staden,  
• höja studieresultaten,  
• stödja familjer med svagare förutsättningar i föräldraskapet  
• öka andelen medarbetare med annan etnisk, språklig och kulturell bakgrund i skolans 

och förskolans verksamheter.  
 
Målen har konkretiserats enligt följande: 

� Fler av de boende i området väljer skola/förskola i närområdet och/eller väljer att vara 
kvar i dessa verksamheter. 

� Fler elever når uppsatta mål i år 3 och 5 och fler elever i år 9 får godkänt i svenska, 
matematik och engelska. Även meritvärdet i år 9 ska höjas i alla IDAs skolor. 

� Familjer med svagare förutsättningar i föräldraskapet är mer engagerade i sina barns 
utveckling och skolgång och deltar i ett utökat samarbete mellan föräldrar och 
personal med fokus på elevens bästa. 

� Andelen medarbetare med annan etnisk, språklig och kulturell bakgrund än svensk i 
skolans och förskolans verksamheter har ökat. 

 
 
Målsättningarna är delvis relaterade till varandra. Tanken med projektet är att elevernas 
studieresultat kan förbättras om de blir mer delaktiga och engagerade i skolans aktiviteter. 
Genom ökat engagemang och delaktighet förbättras elevernas självkänsla och självförtroende 
som i sin tur påverkar skolresultaten. Föräldrarnas inställning till och aktiva samarbete med 
skolan är en viktig påverkansfaktor för barns engagemang i skolan. Om föräldrar engagerar 
sig mer i barnens livssituation, speciellt i skolan kommer barnens delaktighet att öka och på 
sikt förbättras först självförtroendet och sedan studieresultaten. En annan viktig faktor är att 
miljön i skolan ger stöd och acceptans till barnen. Om barn bemöts av fler vuxna med 
kulturell kompetens som motsvarar barnens kulturella erfarenheter så kommer de att känna 
sig mer accepterade och ”hemma” i skolan. Därför behöver andelen medarbetare med annan 
etnisk, språklig och kulturell bakgrund än svensk ökas.  
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Vilket stöd ger tidigare forskning för resonemanget om föräldrars engagemang, elevers 
delaktighet, ökat självförtroende och bättre prestationer? 
Målen för IDA projektet bygger på det resonemang som beskrivits ovan, i korthet att ökat 
föräldraengagemang i barnens skolgång ger ökat engagemang hos eleverna i skolan som i sin 
tur påverkar elevernas självförtroende och sedan studieresultat. Här följer en kort 
sammanfattning om vad tidigare studier visat angående detta resonemang. 
 
Ökat föräldraengagemang ger ökat elev engagemang, bättre självförtroende och bättre 
studieresultat.  
I en generell översikt av studier rörande relationen mellan föräldrars engagemang och elevens 
motivation (Gonzales-DeHass et al, 2005) framträder ett samband mellan 
föräldraengagemanget och elevens betyg, ansträngning, koncentration samt uppmärksamhet i 
ämnena matematik, engelska (eng som första språk), samhällsvetenskap samt naturvetenskap. 
Föräldrarnas engagemang gav eleverna en ökad medvetenhet om faktorer som påverkar 
resultaten, en större tro på den egna förmågan samt en högre autonomi vilket gör att dessa 
barn var mer benägna att ta eget ansvar för sina studier. Då detta är en översiktsstudie 
inkluderades många olika former av föräldraengagemang, såväl föäldra-skol kontakter som 
föräldrars hjälp vid läxläsning. En översikt över åtgärdsstudier inriktade på att mäta effekterna 
på elevers läs- och skrivfärdigheter samt matematikfärdigheter av att öka föräldrars 
engagemang i barnens skolaktiviteter (Nye, Turner, & Schwartz, 2005) visar på relativt 
tydliga positiva effekter. Effekterna är beroende av att föräldrarna inte bara ökar sitt 
engagemang mer allmänt i skolans aktiviteter utan ges ”uppgifter” att hemma ge barnen 
tillfällen till att läsa och skriva, dvs ”skolstöd”. Ökat generellt föräldraengagemang i skolan 
verkar inte påverka barnens prestationer.  

I vilken mån barnens allmänna engagemang och trivsel i skolaktiviteter påverkas av 
föräldrarnas engagemang är inte väl undersökt. Sammantaget indikerar översikterna att det är 
viktigt att fundera över vad som menas med ökad föräldrainvolvering. Två olika perspektiv 
kan ses: 1) föräldrarna tillhandahåller en miljö hemma som underlättar skolprestationer, t ex 
läser tillsammans med barnen, diskuterar och analyserar tillsammans med barnen, 2) 
föräldrarna är engagerade i barnens skolgång genom att prata med barnen om skolan, besöka 
skolan. Troligen är det i första hand det första perspektivet som ger direkta effekter på 
prestationer. Det andra perspektivet kan tänkas ge ökad delaktighet och ökad trivsel i skolan. 
Om så är fallet har inte undersökts i någon större utsträckning i tidigare studier.  I en 
sammanställning gjord av Folkhälsoinstitutet (2005) av befintliga studier gällande föräldrars 
inflytande i skolan med hänsyn tagen till föräldrars sociala bakgrund görs en uppdelning 
mellan föräldrars inflytande i skolans beslutsfattande och föräldrars skolstöd till sina barn. 
Denna uppdelning visar att ett ökat demokratiskt inflytande hos föräldrar kring frågor om 
skolans verksamhet har ett positivt samband med elevernas skolprestation, däremot ses inga 
effekter i beteende. Det motsatta gäller för föräldrars ökade skolstöd till sina barn vilket ger 
effekter på beteendet men inte prestationen.  

Sammanfattningsvis är resultaten av tidigare forskning diffusa. Tendenser finns till att det i 
första hand är föräldrars skolstöd i hemmiljön som bidrar till prestation. 
 
Ökad föräldrasamverkan ger mer involverade föräldrar.  
Mycket av den tidigare forskningen om föräldrasamverkan har studerat föräldrasamverkan i 
relation till barnens skolprestationer (se föregående stycke). Det finns inte mycket forskning 
som fokuserat på i vilken mån stark föräldrasamverkan i skolan påverkar barnens generella 
delaktighet i skolan eller om formen för föräldrasamverkan påverkar föräldrars generella 
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involvering i barnens skoltillvaro. Granlund et al (2003) har för barn i behov av särskilt stöd 
studerat sambandet mellan måluppfyllelse för barninriktade åtgärdsprogram, barns 
självrapporterade delaktighet, föräldrars tillfredsställelse med föräldrasamverkan och i vilken 
mån det finns skriftliga åtgärdsprogram som konstruerats i samverkan med föräldrarna. 
Resultaten visar att om föräldrarna varit med och konstruerat åtgärdsprogram är både de och 
lärarna mer tillfredsställda med föräldrasamverkan. Däremot är föräldrarnas medverkan i att 
göra åtgärdsprogram inte relaterat till om barnen når målen för programmen eller till barnens 
själrapporterade delaktighet. Enligt Deslandes och Bertrand (2005) är den främsta prediktorn 
för föräldraengagemang att föräldrarna uppfattar inviter från barnen och i andra hand att de 
uppfattar inviter till engagemang från lärarna. Detta förtydligar vikten av skol- och 
lärarinitierade aktiviteter vars syfte är att stärka föräldrarnas engagemang. Benson och Martin 
(2003) fick i en genomgång av befintliga studier fram flera faktorer som motiverade föräldrar 
att delta i skolans verksamhet: Enskild kommunikation med läraren eller andra föräldrar; 
representanter för skolan eller andra föräldrar som ringer runt till föräldrar; föräldraaktiviteter 
som tilltalar föräldrarnas individuella behov och intressen; uppmuntran, åstadkommanden och 
erkännande för att upprätthålla engagemanget; utveckla en övertygande kultur, erbjuda en 
positiv, varm miljö där föräldrar känner sig välkomna; erbjuda föräldrar minst ett tillfälle per 
månad att bekanta sig med skolan samt att erbjuda föräldrar information om hur lärande i 
hemmet och barns inlärning fungerar. Sammanfattningsvis finns en brist på tidigare forskning. 
Den forskning som finns antyder att ökad föräldrasamverkan kan göra föräldrar mer aktiva. 
Föräldrar som blir mer aktiva kommer att ha fler och mer varierade åsikter vilket kanske kan 
gör den generella tillfredsställelsen med föräldrasamverkan lägre. Inget klart stöd finns för att 
ökad föräldrasamverkan skulle öka barnens upplevda delaktighet i skolan.  

Sammanfattningsvis verkar, enligt tidigare forskning, ökad föräldrasamverkan ge ökad 
föräldrainvolvering. Föräldrasamverkan måste se till individuella föräldrar för att vara 
effektiv.  
 
Barns som är delaktiga och engagerade i skolan får bättre självförtroende och presterar 
därför bättre.  
En kunskapsöversikt av Folkhälsoinstitutet (2004) belyser sambandet mellan elevers 
inflytande i skolan och hälsoeffekter vilket gav en sammanhållen genomgående positiv effekt 
(20 av 24 studier) av inflytande. Då dessa studier delades upp efter typ av utfall påvisades att 
elevers inflytande primärt premierade den sociala och intellektuella hälsan och i mindre 
utsträckning påverkade fysisk och psykisk hälsa. I en systematisk litteraturöversikt över barns 
psykiska hälsa och skolfaktorer som gjorts på uppdrag av Kungliga Vetenskapsakademin 
(Gustavsson et al, 2010) visar resultatet att barns självbild inte i någon större utsträckning 
påverkar framtida skolprestationer. Däremot påverkar barns själförtroende framtida 
prestationer. Självbilden bygger på barnets uppfattning om sig själv utifrån egna och andras 
tidigare värderingar och är en summering av hur det varit hittills, dvs bakåtblickande. 
Självförtroende är en mer framåtblickande självuppfattning och fokuserar på barnets 
uppfattning om hur de kommer att klara av en situation de är på väg in i. Barn som bedömer 
sina chanser som stora att klara en skolsituation har alltså också större chanser att prestera bra. 
Speciellt starkt är sambandet om barnen inte bedömer sitt självförtroende i största allmänhet 
utan utifrån ett visst ämne, t ex läsning eller matematik. Även Bankston och Zhou (2002) har 
påvisat att en högre självkänsla bidrar till bättre skolprestationer. Andra termer som är starkt 
besläktade med självförtroende är self-efficacy, kontrollplacering och autonomi. Skinner et al 
(1998) har följt barn i 10-12 års ålder under tre årskurser och visat att barn som är starkt 
engagerade och delaktiga i skolan också utvecklar ett bättre självförtroende. Ett bättre 
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självförtroende var också relaterat till prestation. Eriksson et al (2004, 2007) har visat att 
barns självskattade autonomi är relativt starkt relaterat till deras självskattade delaktighet. 
Samtidigt har Almqvist et al (2005) visat att barns och lärares uppfattning om elevers 
delaktighet bara delvis sammanfaller. Elever verkar uppfatta sin delaktighet mer utifrån hur 
den sociala samvaron fungerar medan lärarna skattar elevers delaktighet mer utifrån elevers 
prestation.  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att det finns ett samband mellan elevers 
delaktighet och engagemang och deras självförtroende. Forskningen visar också att 
självförtroende kan påverka senare prestationer i skolan.  Självförtroende är inte en generell 
egenskap utan kan variera mellan ämnen i skolan. Samtidigt visar forskningen att hur 
delaktighet uppfattas är mycket beroende av perspektiv. Lärares skattningar av delaktighet 
bygger troligen mer på en bedömning av prestation och delaktighet i lärande än vad elevers 
skattningar av delaktighet gör.  
 
Insatsområden och delmål för att nå de övergripande målen i IDA 
För att nå målen har IDA-projektet tre insatsområden modersmål, familjestöd och passion. 
Målen för dessa tre insatsområden är:  
Mål för familjestöd 

� Alla föräldrar på IDA skolorna känner till möjligheten att få stöd i sitt föräldraskap, 
100 % av de föräldrar som aktivt söker stöd upplever att de får stöd. 

� Alla IDA skolor har verktyg för att arbeta med värdegrund och relationer bland elever, 
personal och föräldragrupper. 

� Alla IDA skolor visar högre föräldradelaktighet. 
 
Mål för passion 
Genom idrott, dans, musik, drama och teater, barnrytmik och rörelse, bild och form samt film 
och media (dessa ämnen symboliseras nedan av *):  

� Tillgängligheten till * i skolan och på fritiden för elever, personal och föräldrar har 
ökat. 

� Intresset för * hos personal och elever har ökat. 
� Ordinarie personal har kompetens och trygghet inom * och utnyttjar dessa ”språk” 

som pedagogiska verktyg i all undervisning. 
� Elevernas har stärkt självkänsla och självförtroende. 
� Arbetet med värdegrund är starkt. 
� Antalet aktivt deltagande föräldrar i skolan och på fritiden har ökat. 
� Aktiviteter och aktörer i skolan och på fritiden är samordnade. 

 
Mål för modersmål – språk och kommunikation: 

� Barns/elevers flerspråkighet har utvecklats och har stärkt elevernas utveckling i 
svenska och modersmålet. 

� IDA skolornas/förskolornas ledning, personal, föräldrar och elever har en acceptans 
för flerspråkighet och att modersmålet är ett skolämne. 

� Ledning och personal på IDA skolorna/förskolorna vet att de har ansvar för utveckling 
av modersmålets roll. 

� Kompetensen kring flerspråkighet hos personalen på IDA skolorna/förskolorna är god. 
� Metoder för ämnes/språkintegrering finns och används 
� Dialogen mellan skola/förskola och hem är god. 
� Studieresultaten har förbättrats. 
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Utvärderingens design 
 
Utvärderingsdesignen har utgått från att de mål för projektet som direkt berör utfall på elev-, 
föräldra- och lärarnivå på något sätt mäts med hjälp av enkäter eller observationer. 
Mätningarna har skett i början, mitten och slutet av projektperioden. Mätinstrument har 
matchats till mål och förväntade utfall enligt följande:  
 
Tabell 1 Mål för IDA matchade till utvärderingen gjord av Mälardalens Högskola 
Mål Mätinstrument  
Alla föräldrar på IDA skolorna känner till möjligheten 
att få stöd i sitt föräldraskap, 100 % av de föräldrar 
som aktivt söker stöd upplever att de får stöd. 

Mäts genom att jämföra förändring i föräldrars 
upplevelse av skolans föräldradialog samt differensen 
mellan upplevd och önskad dialog. 

Alla IDA skolor har verktyg för att arbeta med 
värdegrund och relationer bland elever, personal och 
föräldragrupper. 
 

Utvärderas ej, är mer en metodfråga än ett utfall 
Se utvärdering från Ernst & Young angående 
uppfattningar om IDA hos personal 

Alla IDA skolor visar högre föräldradelaktighet 
 

Utvärderas genom jämförelse av förändringar i skolans 
föräldradialog enligt både föräldrar och lärare samt 
frekvensen deltagande i föräldrasamtal.  

Tillgängligheten till musik, drama, teater, barnrytmik 
etc i skolan och på fritiden för elever, personal och 
föräldrar har ökat 

Utvärderas genom frågor om aktiviteters tillgänglighet 
och elevers deltagande i aktiviteterna gällande musik, 
teater, måla har besvarats av elever, föräldrar och 
lärare 

Intresset för musik, drama etc hos personal och elever 
har ökat. 

Utvärderas genom frågor om hur intressanta 
aktiviteterna musik, teater, måla upplevs av eleverna 

Ordinarie personal har kompetens och trygghet inom 
musik, drama, etc och utnyttjar dessa ”språk” som 
pedagogiska verktyg i all undervisning. 

Utvärderas ej direkt, bara indirekt genom 
tillgänglighetsfrågor till eleverna 
Se utvärdering från Ernst & Young 

Eleverna har stärkt självkänsla och självförtroende Utvärderas endast indirekt, elever som enligt egen 
skattning blivit mer delaktiga har troligen bättre 
självförtroende/är mer autonoma 

Antalet aktivt deltagande föräldrar i skolan och på 
fritiden har ökat. 

Utvärderas indirekt genom frågor om skolans 
föräldradialog till föräldrar och lärare 

Aktiviteter och aktörer i skolan och på fritiden är 
samordnade. 

Utvärderas indirekt genom frågor om skolans 
föräldradialog till föräldrar och lärare 

Barns/elevers flerspråkighet har utvecklats och har 
stärkt elevernas utveckling i svenska och modersmålet. 

Mäts genom prestation (betyg och/eller nationella 
prov) 

IDA skolornas/förskolornas ledning, personal, 
föräldrar och elever har en acceptans för flerspråkighet 
och att modersmålet är ett skolämne. 

Utvärderas genom att analysera om antalet elever som 
deltar i modersmålsundervisning av antalet elever som 
är beviljade undervisning ökat 

Ledning och personal på IDA skolorna/förskolorna vet 
att de har ansvar för utveckling av modersmålets roll 

Utvärderas ej 
Se utvärdering från Ernst & Young 

Kompetensen kring flerspråkighet hos personalen på 
IDA skolorna/förskolorna är god. 

Utvärderas ej 
Se utvärdering från Ernst & Young 

Metoder för ämnes/språkintegrering finns och används 
 

Utvärderas ej, mer en metodfråga än utfall 
Se utvärdering från Ernst & Young 

Dialogen mellan skola/förskola och hem är god. Utvärderas genom frågor om skolans föräldradialog 
som har besvarats av föräldrarna och av lärarna. 

Studieresultaten har förbättrats Mäts genom prestation (betyg och/eller nationella 
prov) 
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Tabellen visar att vissa mål för de tre insatsområdena är överlappande. Samma mått kan 
därför i viss mån användas för att undersöka mer än ett mål. Detta gäller speciellt elevers och 
föräldrars delaktighet.  
 
Tabell 2 visar de mål som utvärderats samt hur de har utvärderats. 
Kategori Mål Mätinstrument 
Familjestöd Alla föräldrar på IDA skolorna 

känner till möjligheten att få stöd i 
sitt föräldraskap, 100 % av de 
föräldrar som aktivt söker stöd 
upplever att de får stöd. 
 

Mäts genom att jämföra förändring 
i föräldrars upplevelse av skolans 
föräldradialog samt differensen 
mellan upplevd och önskad dialog. 

 Alla IDA skolor visar högre 
föräldradelaktighet 
 
 

Utvärderas genom jämförelse av 
förändringar i skolans 
föräldradialog enligt både föräldrar 
och lärare. 

 Antalet aktivt deltagande föräldrar i 
skolan och på fritiden har ökat. 

Utvärderas indirekt genom frågor 
om skolans föräldradialog till 
föräldrar och lärare 

 Aktiviteter och aktörer i skolan och 
på fritiden är samordnade. 

Utvärderas indirekt genom frågor 
om skolans föräldradialog till 
föräldrar och lärare 

 Dialogen mellan skola/förskola och 
hem är god. 

Utvärderas genom frågor om 
skolans föräldradialog som har 
besvarats av föräldrarna och av 
lärarna. 

Passion Tillgängligheten till musik, drama, 
teater, barnrytmik etc i skolan och 
på fritiden för elever, personal och 
föräldrar har ökat 

Utvärderas genom frågor om 
aktiviteters tillgänglighet och 
elevers deltagande i aktiviteterna 
gällande musik, teater, måla har 
besvarats av elever, föräldrar och 
lärare 

 Intresset för musik, drama etc hos 
personal och elever har ökat. 

Utvärderas genom frågor om hur 
intressanta aktiviteterna musik, 
teater, måla upplevs av eleverna 

Modersmål Barns/elevers flerspråkighet har 
utvecklats och har stärkt elevernas 
utveckling i svenska och 
modersmålet. 

Mäts genom prestation (betyg 
och/eller nationella prov) 

 IDA skolornas/förskolornas 
ledning, personal, föräldrar och 
elever har en acceptans för 
flerspråkighet och att modersmålet 
är ett skolämne. 

Utvärderas genom att analysera om 
antalet elever som deltar i 
modersmålsundervisning av antalet 
elever som är beviljade 
undervisning ökat 

Elevers självkänsla Eleverna har stärkt självkänsla och 
självförtroende 

Utvärderas indirekt, elever som 
enligt egen skattning blivit mer 
delaktiga har troligen bättre 
självförtroende 

Prestation Studieresultaten har förbättrats Mäts genom prestation (betyg 
och/eller nationella prov) 

 
 
Under IDA-projektets gång (2006-2009) har tre omgångar av enkäter och två omgångar 
observationer genomförts. Mätningarna har återkommit med ca ett års mellanrum, vårtermin 
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respektive år. Västerås stad har också givit tillgång till data angående skolelevernas betyg, 
nationella prov och samt övrig bakgrundsdata.  
 
Deltagare 
I utvärderingsarbetet har samtliga barn/elever på samtliga förskolor/skolor som berörts av 
IDA-projektet kontaktats, dvs 3195 barn. Enkäter distribuerades år 2007, 2008 samt 2009 till 
barnen, deras föräldrar och deras lärare. Det kunde idealt sett generera data på individnivå 
från barnen själva, samt deras föräldrar och lärare, totalt från 9585 personer. Ett stort bortfall 
av respondenter har funnits under studiens gång. Störst har bortfallet varit för föräldraenkäter, 
60,4% familjer som inte svarat vid något tillfälle. Bortfallet för elevgruppen är 59,5% elever 
som inte svarat vid något tillfälle när hänsyn har tagits till att de barn som går i förskolan inte 
besvarar några enkäter. Minst bortfall finns för lärarenkäter, det är bara 3,2% av eleverna som 
inte har fått någon lärarskattning alls. I genomsnitt ligger svarsfrekvensen för lärarenkäterna 
på 68% vilket ger dem en större tyngd och ökar vikten av att sätta elevers och föräldrars svar i 
relation till lärarnas skattningar då lärarna har svarat för en stor del av de familjer som inte har 
deltagit. Bortfallet kan, utöver att respondenten inte alls besvarat enkäterna, handla om att en 
respondent inte besvarat enkäten vid alla datainsamlingstillfällen samt om att respondenten 
vid något datainsamlingstillfälle bara besvarat vissa frågor. Antalet personer som de olika 
beräkningarna i analyserna bygger på kommer därför att variera. I tabell 3 nedan presenteras 
för varje deltagargrupp, dvs elever, föräldrar och lärare, antalet personer som enkäter skickats 
ut till vid varje datainsamlingstillfälle, antalet personer som skickat tillbaka helt eller delvis 
ifyllda enkäter vid varje tillfälle samt antalet personer som besvarat enkäterna vid varje 
datainsamlingstillfälle samt både 2007 och 2009.  
 
Tabell 3: Andel svarande av totala antalet utskickade enkäter  
Svar/Utskick 2007 2008 2009 Svar både 2007 

och 2009 
Samtliga 
data-
insamlingar 

Elever 360/1678 
(21%) 

524/1999 376/1806 
(21%) 

103/886 (12%) 85/886 

Föräldrar 476/2020 
(24%) 

621/2223 475/2154 
(22%) 

143/1109 (13%) 114/1109 

Lärare 1811/202
0 (90%) 

1320/222
3 

1197/2154 
(56%) 

515/1109 (46%) 357/1109 

Totalsummorna är hämtade från databladen modersmål 2007, kodavprickning 2008 och kod utan namn 2009. 
   
Bortfallet från föräldrar och barn är relativt stort men lärarna har en betydligt högre 
svarsfrekvens även om den avtar med tiden. Sammanställningen av Samtliga datainsamlingar 
och Svar både 2007 och 2009 visar hur många individer som inkluderades i urvalet vid 
samtliga tre datainsamlingar och hur många av dessa som besvarade samtliga enkäter 
respektive vid start och slut av utvärderingen. Andelen är låg för elever och föräldrar men 
betydligt högre för lärare. Av lärarskattingarna är 46% av de 1109 möjliga eleverna 
representerade både 2007 och 2009.  

Här presenteras kort bakgrundsinformation om barnen och föräldrarna som deltagit i 
senaste enkätundersökningen, 2009. De flesta av dessa barn och föräldrar har besvarat enkäter 
alla tre åren. Vissa har dock tillkommit och andra har fallit ifrån under projektets gång. Data 
(elever, föräldrar och lärare) för de elever som vid mättillfälle 1 (2007) gick i 8:an eller 9:a 
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har av naturliga skäl fallit bort år 2009. Ingen bakgrundsinformation om lärarna finns samlad i 
utvärderingen. 
 
Barnen 
Av de svarande barnen uppger 77% att de bor med båda sina föräldrar, 16% bor hos sin 
mamma, 1% bor hos sin pappa och 4% har delat boende. Övriga bor med annan 
vårdnadshavare ex farmor. Sjuttionio procent av de svarande barnen uppger att de är födda i 
Sverige och 17% att de är födda utanför Europa. Däremot uppger samma barn att 47 
respektive 43% av deras mammor och pappor är födda i Sverige och 37 respektive 41% är 
födda utanför Europa. Fyrtionio procent uppger att de talar ett annat modersmål än svenska i 
hemmet. Troligen utgör barngruppen som besvarat enkäten ett urval i vilket fler är födda i 
Sverige och har föräldrar som är födda i Sverige än vad som gäller populationen som helhet. 
 
Föräldrarna och deras utbildningsbakgrund 
Av de svarande föräldrarna var 71% kvinnor och 29% män och i snitt var de födda 1968.  
Arton procent av föräldrarna har enbart genomgått grundskolan, 41% har genomfört 
gymnasiet och 41% har en högre utbildning. Troligen utgör de föräldrar som besvarat enkäten 
ett positivt urval, dvs fler av de som inte besvarat enkäten har lägre utbildning. 
Anmärkningsvärt är att män i liten utsträckning besvarat enkäter. 
 
Föräldrarnas medvetenhet om IDA-projektet 
Sjuttiosex procent av de svarande uppger att de blivit informerade om IDA-projektet medan 
15% inte har det och 9% är osäkra. Femtiotre procent uppger att deras barn har deltagit i 
minst en IDA-aktivitet, 24% uppger att så inte är fallet och 24% är osäkra.  
 
Skillnader mellan familjer som svarat på enkäter och familjer som inte svarat på enkäter 
För att undersöka eventuella systematiska skillnader mellan de barn och föräldrar som 
besvarat enkäter och de som inte besvarat enkäter jämfördes grupperna med hjälp av lärarnas 
skattningar av barnens delaktighet, om barnen beviljats modersmålsundervisning eller ej samt 
för de högsta årskurserna betyg. Jämförelsen visade att år 2007 förelåg det en skillnad i 
lärarnas skattningar av elevernas delaktighet baserat på om familjen hade svarat eller inte, 
t(873) = -2.86, p < .01, där de som svarat bedömdes ha en högre delaktighet i skolan. Lärarna 
skattade inte denna skillnad i elevernas delaktighet för de som svarat jämfört med de som inte 
svarat 2009,t(662) = -1.60, p = ns. Däremot angav lärarna högre engagemang för de föräldrar 
som hade svarat både 2007, t(1670) = -2.42, p < .05, och 2009, t(1140) = -3.17, p < .011. 
Bland de som svarat har de som både är beviljade och deltar i modersmålsundervisning gått 
från att vara något överrepresenterade bland de som svarat till att vara något 
underrepresenterade men det föreligger ingen statistisk skillnad2. Betyg från 2007 visar att i 
de familjer som har svarat på enkäten hade eleverna högre betyg i matematik, t(210) = -2,25, 
p < .05, och svenska, t(209) = -2.09, p < .05. Samma jämförelse 2009 visar att skillnad mellan 
grupperna endast kvarstod i matematik, t(204) = -2.46, p < .053.  
 
 
Kommentar 

                                                 
1 Samtliga t-test är Independent samples T-test med svar från föräldrar som grupp-variabel.  
2 Enligt chi2. 
3 Independent samples T-test. 
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Bortfallet av respondenter är stort vad gäller föräldrar och elever. Eleverna fick sina enkäter 
via brev till föräldrarna, vilket förklarar likheten i svarsfrekvens från föräldrar och elever. Det 
stora bortfallet har många förklaringar. En förklaring är de missförstånd som uppstod vid 
första datainsamlingen när det gäller hur enkäter skulle delas ut och samlas in. En andra 
förklaring berör att många föräldrar inte kände till IDA vid första datainsamlingen och 
därigenom heller inte var motiverade att besvara enkäten. En tredje förklaring är att vissa 
elever pga av ålder slutat grundskolan mellan första och tredje datainsamlingen samt de elever 
som under tiden bytt till en annan skola. Bortfallet hade blivit mindre om eleverna fått besvara 
enkäten i skolan. Av etiska skäl valdes dock det alternativet bort. Genom att skicka hem 
enkäterna både för barn och föräldrar kunde vårdnadshavarna ta ställning till samtycke genom 
att besvara enkäten. Ej inskickad enkät har hanterats som att föräldrarna inte givit samtycke. I 
följande material har analyser gjorts baserat på data från 2007 och 2009 då detta är de enda år 
data för betyg och nationella prov har kunnat inhämtats från kommunen. Jämförelser på 
individnivå mellan 2007 och 2009 baseras på de barn, föräldrar och lärarenkäter för vilka 
information finns kring samma elever vid båda dessa tillfällen. De utgör 32% av möjliga barn. 
Övriga jämförelser baserat på ex. enhet inkluderar samtliga svarande vid respektive tillfälle.  

Med tanke på bortfallets storlek när det gäller föräldra- och barnenkäter är det i första hand 
data från lärarenkäterna som ger tillförlitlig information med 90% respektive 56% 
svarsfrekvens. Bortfallsanalysen antyder att de föräldrar och barn som inte svarat enligt 
lärarnas skattningar är mindre delaktiga i skolaktiviteter och mindre engagerade i 
föräldradialogen i skolan och en jämförelse avseende betyg visar att dessa barn presterar 
sämre. Det kan tolkas som att de svar som anges av elever och föräldrar om delaktighet och 
inflytande ska ”räknas ned” för att ge en viss uppfattning om hela undersökningsgruppens 
genomsnitssvar på frågorna. Det innebär att barn och föräldrar i genomsnitt troligen är mindre 
delaktiga och engagerade i skolan än vad svaren från barn och föräldrar som svarat visar. 
Svaren från elever och föräldrar uppvisar relativt höga samband då tidpunkter jämförs. Det 
antyder stabilitet i svaren vilket ökar tillförlitligheten i mätningarna för de som svarat. 

För att få många perspektiv på delaktighetsbegreppet har såväl lärare, föräldrar och barn 
delvis fått besvara samma frågor. Samstämmigheten i svaren har jämförts mellan föräldrar 
och barn för delaktighet hemma, mellan elever och lärare för delaktighet i skolan samt mellan 
föräldrar och lärare för skolans föräldradialog. Svaren från barn och föräldrar uppvisar hög 
samstämmighet, det gäller inte för elevers och lärares skattningar av delaktighet i skolan samt 
lärares och föräldrars skattningar av skolans föräldradialog. Resultatet visar med tydlighet att 
de olika aktörerna själva måste tillfrågas om sin upplevelse. När det gäller skolans 
prestationsmål ligger de närmast lärarperspektivet, lärares uppfattningar om elevers 
delaktighet i skolan samt lärares uppfattningar om skolans föräldradialog är därför centrala i 
förhållande till prestationsmålen. Svaren från lärare har också mindre bortfall vilket 
ytterligare ökar tillförlitligheten i denna information. 

Till följd av den låga svarsfrekvensen bland föräldrarna gjordes vid sista datainsamlingen 
ett försök att öka denna genom att dela ut föräldraenkäten i samband med utvecklingssamtalen 
på skolan. Dock var det av forskningsetiska skäl viktigt att ifyllandet av enkäten inte skulle 
ske på plats då föräldrarna befinner sig i en beroendeställning till skolan. Varje familj fick 
därför sina enkäter i ett förseglat kuvert tillsammans med informations- och följebrev samt 
svarskuvert för att skicka in enkäten till Mälardalens högskola. Detta skapade i sig inte någon 
högre svarsfrekvens bland föräldrarna och i några fall blev enkäten till dem kraftigt försenad 
då lärarna redan hade genomfört sina utvecklingssamtal eller glömde bort att dela ut enkäten.  

På samma sätt har det diskuterats att lämna ut elevernas enkäter i klassrummet för ifyllnad 
under skoltid. Detta skulle då ålägga läraren att hantera ett utskick och insamlande av 
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samtyckestalonger från föräldrarna samt att elevens frivillighet skulle begränsas av den 
strukturerade situationen, detta alternativ bedömdes därför inte som etiskt försvarbart.  

Fördelen med att lärarna har hållits utanför föräldra- och elevenkäten är att lärarna inte kan 
ha någon förutfattad mening baserat på familjens deltagande när de ska skatta elevdelaktighet 
samt föräldradialog. 
 
Instrument 
Följande mått har använts under studiens gång. Av tabell 4 framgår när de olika måtten 
används och vid hur många tillfällen 
 
Tabell 4 
  V07  V08  V09 
Miljömått  Trivsel BUN*  Trivsel BUN*  Trivsel BUN* 
  CLASS  CLASS   
  IDA-insatser*  IDA-insatser*  IDA-insatser* 
  Lärarutvärderingar  Lärarutvärderingar  Lärarutvärderingar 
Individdata  Engagemang i 

förskolan 
 Engagemang i 

förskolan 
 Engagemang i 

förskolan 
  Delaktighet  Delaktighet  Delaktighet 
  Skolans föräldradialog  Skolans föräldradialog  Skolans föräldradialog  
  Betyg/NP    Betyg/NP 
  Modersmålsu.    Modersmålsu.  
  Ålder och kön*    Ålder och kön* 
Undersökningen Trivsel genomförs i förskolan och åk 2, 5 och 8.  
* Data som inhämtas i efterhand från kommunens databaser. Data på elevers närvaro i skolan har ej använts då 
det ej anses vara tillförlitligt inrapporterat, bortfallet är för stort.  
 
 
Enkäter 
Enkätundersökningen omfattar barn i grundskolan och förskolan, deras föräldrar och lärare. 
Frågorna gäller: Barns självskattning av delaktighet4, föräldrars skattning av barns 
delaktighet, lärarens skattning av barns delaktighet, lärarens skattning av observerat 
engagemang hos barn i förskolan, föräldrars självskattning av inflytande och lärares skattning 
av föräldrars inflytande. 
 
Bakgrundsfaktorer 
För samtliga barn och föräldrar efterfrågas ålder, kön och etnisk bakgrund (födelseland)5. För 
barnen efterfrågas dessutom förekomst av annat modersmål än svenska i hemmet samt rutiner 
i hemmet, frågorna bygger på enkäter som tidigare använts av Västerås stad (Liv och hälsa). 
 
Delaktighet 
Barnens grad av delaktighet mäts hos skolbarn genom självskattningar, skattningar av deras 
föräldrar och deras lärare. Instrumentet är uppdelat i två svarsskalor där barnen, föräldrarna 
och lärarna får skatta barnens delaktighet i olika aktiviteter utifrån aktivitetens tillgänglighet 
(Finns aktiviteten? - ja, nej, vet ej) samt hur ofta barnet är delaktigt. Skattningarna görs på en 

                                                 
4 Barn i förskolan besvarar inte självskattning av detta mått. 
5 Elevernas ålder och kön inhämtas via kommunala databaser. 
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tregradig skala (inte alls, sällan, ofta) samt vet ej. Barnen får dessutom besvara huruvida de 
anser att aktiviteten är rolig genom att markera detta med kryss, det finns ingen gräns för 
antalet aktiviteter barnen får markera. För barnen i förskolan skattas barnens engagemang i 
olika situationer av förskolans personal genom att dessa uppger frekvensen av ett visst 
beteende hos barnet. Denna skattning av observerat engagemang hos barn i förskolan ersätter 
skolbarnens självskattningar av delaktighet. Skattningen görs här på en fyragradig skala med 
svarsalternativen nästan aldrig, ibland, ganska ofta och mycket ofta. Formulären har använts i 
andra undersökningar, delvis i annan form. 
 
Skolans föräldradialog med föräldrar till barn i förskolan eller grundskolan 
Skolans föräldradialog mäts genom skattning av föräldrarna och skattning av lärarna. De 
besvarar samma frågor. Även här används två svarsskalor, först för hur dialogen uppfattas i 
nuläget och en för det önskvärda scenariot. Svarsskalan innehar alternativen inte alls, sällan, 
ofta och alltid. Formuläret är en vidareutveckling av tidigare använda formulär. 
 
Språkbruk och rutiner i hemmet 
Enkäterna till barnen i grundskolan innehåller frågor kring förekomst av ett annat modersmål 
än svenska i olika sammanhang i hemmet. Utöver dessa frågor används ett antal frågor kring 
rutiner i hemmet vilka innebär samspel mellan föräldrar och barn, speciellt sådana aktiviteter 
som kan påverka barnens intresse för läsning och skrivning.  
 
 
Observationer 
För att få en kontextuell ram för de personfaktorer som fångas in genom enkäterna görs 
observationer av atmosfär och engagemang i förskolesituationer.  
 
Observerat engagemang 
Barnen har observerats med hjälp av underlaget Classroom Assessment Scoring System. Två 
omgångar av observationer har genomförts på gruppnivå. Detta genererar ett kontextmått på 
barnens engagemang i förskoleaktiviteter.  

 

 
Kommunala data 
Data gällande barnens betyg, nationella prov, beviljande av samt deltagande i 
modersmålsundervisning har inhämtats från Västerås stad och lagts in i databladen 
tillsammans med barnens enkätsvar. Kommunen genomför även en årlig ”Trivsel”-enkät i 
förskolan, åk 2, åk 5 och åk 8. Även dessa data har tillfogats utvärderingen.  
Vilka data som redan inhämtats framgår ur tabell 3 under rubriken Instrument. 
 
Procedur 
 
Utskick 
Till barn och föräldrar skickades postenkäter. I utskicket medföljde barnets enkät, förälderns 
enkät, svarskuvert, missivbrev med information om utvärderingen och ett följebrev på de 
vanligast förekommande modersmålen (förutom svenska). I detta följebrev erbjuds möjlighet 
att via IDA-anställda kopplade till de berörda skolorna få hjälp med översättning av enkäten 
via telefon på ett flertal språk. Detta för att i så hög utsträckning som möjligt uppnå 
konfidentialitet. För lärare och föräldrar räknas samtycke ha getts vid inskickad enkät. 
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Eftersom barnens enkät skickas adresserad till föräldrarna antas föräldrarnas samtycke givits 
om barnens enkät sänds in.  
 
Etik 
Utvärderingens metod och innehåll har prövats etiskt av regional etisk nämnd för forskning 
och godkänts. Speciell vikt har lagts vid att se till att den information som barn och föräldrar 
fått innan de tackat ja till att delta i projektet varit förståelig, vilken även har inkluderat 
språkhjälp. I ett följebrev har namn och telefonnummer till personer som talar något av de 
vanligen förekommande modersmålen i populationen funnits på respektive språk.  
 
 
Kodning 
Enkäterna har kodats på individnivå. Detta för att kunna koppla samman barn med respektive 
förälder och lärare. Kodningen har skett i samband med tryckning av enkäterna. Eftersom ett 
flertal föräldrar har flera barn i förskola/skola som berörs av denna undersökning men dessa 
barn har olika koder var det viktigt att rätt enkät fylls i för respektive barn. Lärarna besvarade 
en enkät för respektive barn vid varje insamlingstillfälle varpå dessa enkäter kodades med 
barnets respektive kod. Kodlistorna hanterades av Västerås stad, IDA-personal på respektive 
enhet samt vid tid för ifyllande av respektive lärare. Barn och föräldrar förblir därigenom 
anonyma för forskarna. Vid införandet av enkätsvar i statistikprogrammet SPSS registrerades 
koden, däremot registrerades inte uppgifter såsom namn, personnummer och adress. 
Enkäterna förvarades inlåsta på Mälardalens högskola.  
 
Analys 
I denna rapport redovisas sambandanalyser mellan olika mått med hjälp av Person’s produk-
moment korrelation, jämförelser mellan enheter med oberoende t-test samt jämförelser över 
tid mellan 2007 och 2009 med hjälp av beroende t-test. Lärarnas egna kommentarer kring 
IDA-projektet har också följts upp från år till år i relation till projektets utveckling för att 
under projektets lopp förhoppningsvis kunna återspegla positiv och negativ utveckling. 
Förändringar över tid på individnivå har analyserats med beroende t-test. I framtida analyser 
kommer de upprepade mätningarna bl.a. att användas i en longitudinell studie med 
personbaserade analyser av barnens utveckling av delaktighet och faktorer som relaterar till 
denna utveckling. I ett kortare tidspann ska faktoranalyser av delaktighetsmåtten genomföras 
för att tydliggöra relationer mellan delaktighet och prestation. Observationsdata ska 
analyseras utifrån ett aktivitetsperspektiv där mönster av engagemang och interaktion i olika 
kontexter står i fokus. 
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Resultat 
 
Skattningar av delaktighet 
 
Två av målen i IDA är dels att föräldrar är mer engagerade och delaktiga i skolan dels att 
eleverna uppvisar bättre självkänsla och självförtroende. Delaktighet är därför det 
huvudsakliga utfallsmåttet i utvärderingen av IDA-projektet. Tidigare studier har visat att 
autonoma elever med stark upplevelse av att kunna påverka sin livssituation också skattar sig 
som delaktiga. Delaktighet är alltså en hörnpelare i projektteorin och har därför studerats 
longitudinellt under projektets gång samt ställts i relation till andra utfallsmått vid projektets 
slut. Delaktighet har av WHO definierats som en persons involvering i sin livssituation. Det 
mäts vanligen genom att man låter personen skatta om aktiviteter/situationer är tillgängliga 
samt hur ofta personen deltar när aktiviteten sker. I följande beräkningar av förändring från 
2007 till 2009 har data från de elever, föräldrar och lärare som svarat vid båda 
datainsamlingarna använts. De utgör, vad gäller lärarenkäter ca 46% av de elever som fanns 
tillgängliga både 2007 och 2009.  
 
Instrument och procedur 
Barnens grad av delaktighet har hos skolbarn mätts genom självskattningar, skattningar av 
deras föräldrar och deras lärare. Barnen och föräldrarna har besvarat frågor om delaktighet i 
hemmet och barnen och lärarna har besvarat frågor om delaktighet i skolan. Instrumenten är 
uppdelat i två svarsskalor där barnen, föräldrarna och lärarna får skatta barnens delaktighet i 
olika aktiviteter utifrån aktivitetens tillgänglighet (Finns aktiviteten? - ja, nej, vet ej) samt hur 
ofta barnet är delaktigt. Skattningarna görs på en tregradig skala (inte alls, sällan, ofta) samt 
vet ej. Barnen får dessutom besvara huruvida de anser att aktiviteten är rolig genom att 
markera detta med kryss, det finns ingen gräns för antalet aktiviteter barnen får markera.  

Aktiviteterna har anpassats till barnens ålder och skiftar därför till viss del, i många fall har 
endast formuleringen anpassats6. De olika åldersgrupperna är Förskoleklass – åk 3, åk4 – åk 
6, åk 7 – åk 9. Genom att barn och lärare skattar barnens delaktighet i skolan, samt att barn 
och föräldrar skattar barnens delaktighet i hemmet (fritidssysselsättningar) finns fyra mått på 
delaktighet för de barn där både barn, lärare och föräldrar deltagit i studien. Dessa mått 
jämförs med varandra. Dessutom bearbetas skalorna för att finna mönster för hur olika frågor 
är relaterade till varandra. Aktiviteterna är valda för att representera situationer med olika 
grad av struktur och social interaktion och akademiska såväl som ickeakademiska aktiviteter i 
både skolan och hemmet. 
 
Elevernas självrapporterade delaktighet i skolan och hemmet 
Elever i åk 7-9 rapporterar signifikant lägre delaktighet både i skolan och i hemmet än de 
yngre eleverna. Det överensstämmer med resultat från tidigare studier med liknande mått 
(Eriksson et al, 2006). I en separat analys framgår dessutom att eleverna i åk 7-9 rapporterar 
en signifikant högre delaktighet i hemmet än i skolan7. 
 

                                                 
6 Se bilaga 2 för de olika skattningsskalorna. 
7 Paired samples T-test, t=4.79 p<.001 
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Tabell 5: Elevers genomsnittliga självskattade delaktighet på en skala från 1-3 
 F – åk 3 Åk 4 – åk 6 Åk 7 – åk 9 Totalt 
Delaktighet i 
skolan 2007 

2.52 a 2.53 a 2.23 b 2.58 

Delaktighet i 
hemmet 2007 

2.55 a 2.54 a 2.39 b 2.54 

Delaktighet i 
skolan 2009 

2.41 a 2.41 a 2.34 a 2.39 

Delaktighet i 
hemmet 2009 

2.51 a 2.53 a 2.44 b 2.50 

De olika åldersgrupperna har jämförts sinsemellan med ANOVA. De totala värdena från 2007 och 2009 har 
jämförts med beroende t-test.  
 
Elevernas rapporterade delaktighet i skolan har i genomsnitt mellan mätningen 2007 till 2009 
sjunkit något, en förändring som inte är signifikant. Sänkningen har inträffat i de lägre 
årskurserna medan de äldsta eleverna har ökat sin självrapporterade delaktighet något. Elever 
i åk 7-9 upplever under hela projekttiden en lägre delaktighet än de yngre eleverna. Att 
skillnaden i upplevd delaktighet i skolan mellan äldre och yngre elever minskar under 
projekttiden är intressant. För hela gruppen finns en måttlig korrelation mellan första och sista 
mätningen av delaktighet i skolan (r = .47, n = 35, p < .01). Det visar på viss stabilitet i barns 
upplevelse av sin delaktighet. Delaktigheten hemma har behållit sin nivå under projekttiden. 
Delaktigheten är lägre hos de äldre eleverna än de yngre även i hemaktiviteterna.  
 
Utveckling av elevernas skattningar av delaktighet per enhet 
Tabell 6: Medel (SD) samt antal deltagare. 
 2007 2009 
Trollbacksskolan 2.53 (.26) n=39 2.42 (.28) n=30 
S:t Ilians skola 2.33 (.26) n=65 2.35 (.26) n=55 
Lövhagsskolan 2.42 (.19) n=24 2.41 (.34) n=10 
Fredriksbergsskolan 2.27 (.25) n=38 2.36 (.27) n=45 
Hällbyskolan 2.49 (.30) n=35 2.47 (.25) n=19 
Bäckbyskolan 2.17 (.35) n=39 2.40* (.33) n=21 
Vallbyskolan 2.55 (.21) n=34 2.43* (.27) n=30 
* p < .05. Signifikant förändring på 95%-nivån. Oberoende t-test. 
För Lövhagsskolan och Fredriksbergskolan har jämförelsen gjorts mellan 2008 och 2009. 
 
Statistiskt säkerställda förändringar har endast inträffat på två enheter, Bäckbyskolan där 
elevernas skattade delaktighet har ökat och Vallbyskolan där elevernas skattade delaktighet 
har minskat. Det kan påpekas att skattningarna på Vallbyskolan var mycket höga från början 
vilket kan ha orsakat en takeffekt, d.v.s. insikten om att det inte går att avancera på skalan när 
utveckling sker på enheten gör att skalan under projekttiden har kommit att omvärderas och 
en synbar sänkning kan i själva verket vara en förbättring eller ingen skillnad alls.  
 
Föräldrars skattning av elevernas delaktighet i hemmet  
Föräldrarna har för varje elev skattat dennes delaktighet i hemmet baserat på samma 
aktiviteter som eleverna skattat. Utifrån ett helhetsindex finns följande korrelationer mellan 
föräldrars och elevers skattningar. 
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Tabell 7: Korrelationer mellan föräldrars och elevers skattningar av delaktighet i 
hemmet 
 

 
Relation mellan 

elevers och föräldrars 
skattning av 

delaktighet i hemmet  
F – Åk3 

Relation mellan 
elevers och föräldrars 

skattning av 
delaktighet i hemmet 

Åk 4 – Åk 6 

Relation mellan 
elevers och föräldrars 

skattning av 
delaktighet i hemmet 

Åk 7 – Åk 9 
2007 .87** .80** .72** 
2009 .86** .68** .59** 

** Signifikant förändring på 99%-nivån 
 
Korrelationen försvagas med stigande ålder men kvarstår i hög grad. Det innebär att föräldrar 
och elever i hög grad har samma upplevelse av hur delaktiga eleverna är i hemmet. Det kan 
förklaras med att föräldrar och barn delar livsmiljö i hemmet i högre utsträckning än vad barn 
och lärare gör i skolan. I skolan deltar lärare inte i elevens sociala sammanhang i någon större 
utsträckning. Att korrelationen mellan elevers och föräldrars skattningar sjunker med ökade 
ålder och därmed ökade autonomi är rimligt, dvs barnen finns mer och mer i andra sociala 
sammanhang än sina föräldrar  Mellan år 2007 och 2009 har föräldrarnas skattningar av 
delaktighet i hemmet inte förändrats, det stämmer med elevernas skattning av samma mått.8  
 
Lärares skattning av elevernas delaktighet i skolan 
Lärarna har besvarat enkäter vid tre olika tillfällen där de har skattat delaktighet för varje elev 
samt skolans föräldradialog för denne elev. Lärarna har för varje elev skattat dennes 
delaktighet i skolan baserat på samma aktiviteter som angavs för eleverna. Utifrån ett 
helhetsindex (samtliga aktiviteter) finns inga korrelationer mellan lärares och elevers 
skattningar, se tabell 6.1. Resultatet överensstämmer med tidigare studier (Almqvist et al, 
2005). Anledningar till det låga sambandet kan vara att lärare och elever har olika stor insyn i 
elevernas deltagande i vissa aktiviteter, främst de sociala aktiviteterna utanför klassrummet. 
En sambandsanalys gjordes på enskilda frågor i materialet från 2007 och visar att de 
aktiviteter där lärare och elever skattar lika för elever upp till åk 6 är Skolarbete på dator, Går 
till skolbiblioteket samt Elevråd. Detta är strukturerade aktiviteter där lärare har god insyn i 
vilka elever som deltar och med vilken frekvens. För de äldre barnen är motsvarande 
aktiviteter Muntliga presentationer, Prata inför klassen, Elevråd/Matråd samt Att göra saker 
tillsammans med andra på rasten. Samma resonemang kan appliceras på detta resultat med 
undantag från den sista aktiviteten vilken avslöjar att lärarna kanske har en bättre insyn i 
elevernas tillvaro än vad tidigare antagits. Troligen är lärarnas skattningar av elevens 
delaktighet i klassrummet mer knutet till lärande och kommunikation än vad elevernas 
skattningar är. I en jämförelse mellan lärares skattningar av elevernas delaktighet 2007 och 
2009 (Paired Samples T-test) visar det sig att det genomsnittliga värdet för samtliga elever har 
ökat signifikant, t(188) = -2.82, p < .019, dvs lärarna upplever eleverna som mer delaktiga. 
Ökningen återfinns hos de minsta barnen i förskolan, t(25) = -6.03, p < .001, och hos elever i 
åk 4-6, t(62) = -5.54, p < .001, men inga förändringar har skett i de övriga åldersgrupperna. 
Att lärares skattningar av elevers delaktighet har stigit samtidigt som elevers skattningar av 
sin delaktighet ej förändrats statistiskt kan, som tidigare nämnts, förklaras genom att lärares 
skattningar av delaktighet är kopplat till klassrums aktiviteter och prestation medan elevers 

                                                 
8 Analysen ska kompletteras med beräkningar för separata åldersgrupper. 
9 Analysen ska kompletteras med beräkningar för separata åldersgrupper. 
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skattningar har högre samband med socialt fungerande utanför klassrummet. Lärarnas 
skattningar är därmed i viss mån en prediktor för studieresultat för de årskurser för vilka betyg 
inte finns att tillgå. Se tabell 13 som visar att korrelationerna mellan betyg och delaktighet är 
högre för lärarskattad delaktighet än för elevskattad delaktighet. Det finns en viss stabilitet i 
hur instrumentet mäter lärares uppfattning om elever då lärarskattningar från 2007 korrelerar 
med skattningarna 2009 (r = .18, n = 189, p < .05). Detta trots att många elever bytt lärare ex 
vid övergång mellan skolor/stadier, dvs andra lärare har bedömt elevernas delaktighet vid 
tillfälle två. En ökning innebär också att stabiliteten minskar något 
 
Tabell 8 Korrelationer mellan lärares och elevers skattningar av delaktighet. 
 

 
Relation mellan 

elevers och lärares 
skattning av 

delaktighet i skolan  
F – Åk3 

Relation mellan 
elevers och lärares 

skattning av 
delaktighet i skolan 

Åk 4 – Åk 6 

Relation mellan 
elevers och lärares 

skattning av 
delaktighet i skolan 

Åk 7 – Åk 9 
2007 .15 .22 -.07 
2009 .06 .34 - 
 
Samtliga korrelationer är icke-signifikanta. Intressant är att lärares och elevers 
samstämmmighet i uppfattning av delaktighet ökar från förskoleklass till årskurs 6 
årskurserna. Kanske för att eleverna över tid uppfattar skolan mer och mer som en miljö för 
kunskapsinhämtning som liknar lärarnas uppfattning. Denna samstämmighet minskar dock i 
de högsta årskurserna när de sociala aktiviteterna med bara kamrater ökar i betydelse och de 
strukturerade (med lärare) blir mindre betydelsefulla. Denna tolkning stöd av annan svenska 
forskning som visar att barn i 12 års åldern minskar sitt deltagande i strukturerade 
fritidsaktiviteter mycket samtidigt som informella aktiviteter med kamrater sker mer frekvent 
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Delaktighet och engagemang i förskolan 
 
För de yngre barnen (förskolan) har bara lärarna besvarat frågor om barnens delaktighet, 
ingen självskattning av delaktighet har gjorts av barnen själva. Istället utökades personalens 
enkäter med ett engagemangsmått10 för att fånga barnens aktivitet i förskolan. Instrumentet 
består av 27 frågor vilka besvaras på en fyrgradig skala. Resultatet presenteras både i texten 
nedan och i figur 1. Enligt lärarna finns det 2007 ett samband mellan barnens engagemang 
och delaktighet (r = .45, n = 158, p < .01). Styrkan i detta samband stämmer med resultatet 
från en tidigare undersökning utförd i Västerås stad (Almqvist, 2006). De barn som lärarna 
upplever som oftare delaktiga i aktiviteter är också de barn som lärarna upplever som mer 
engagerade. Lärarnas svar indikerar ett starkare samband mellan skolans föräldradialog och 
barnens engagemang (r = .45, n = 281, p < .01) än mellan barnens delaktighet och skolans 
föräldradialog (r = .17, n = 837, p < .05). Detta innebär att ju bättre dialog lärarna upplever 
sig ha med föräldrarna desto större engagemang uppfattar de även hos barnen i förskolan.. År 
2009 har skattningen av barnens engagemang i förskolan ökat från 2.53 till 2.88,  
t(88) = -4.21, p < .001) vilket är en signifikant ökning, dock har ingen ökning av 
delaktigheten skett. Sambandet mellan barnens engagemang och delaktighet kvarstår (r = .48, 
n = 142, p < .001). Likaså sambandet mellan lärarnas upplevelse av skolans föräldradialog 
och barnens engagemang (r = .17,n = 227, p < .01).  
 
Figur 1: Samband 2007 - Korrelationer mellan förskollärares skattningar av elevers 
delaktighet och elevers engagemang     
Lärares skattning 
elevdelaktighet 
 

.45** 
 
-.03ns 

Lärares skattning 
elevengagemang 

                .17** 
 
 

 
 
     

    -.05ns 

Lärares skattning av 
föräldradialogen 

.45** 

.14* 
 

Föräldrars skattning av 
föräldradialogen 
 

 
Figur 2: Samband 2009 - Korrelationer mellan förskollärares skattningar av elevers 
delaktighet och elevers engagemang 
Lärares skattning 
elevdelaktighet 
 

.48** 
 
.00ns 

Lärares skattning 
elevengagemang 

                .03ns 
 
 

      .03ns 

Lärares skattning av 
föräldradialogen 

.17** 
-.01ns 

Föräldrars skattning 
föräldradialogen 
 

 
 

                                                 
10 För instrumentets frågor se bilaga 2 



  Västerås 24 november 2010 
   
 
 
 

  25 

Sammantaget visar analysen att det finns klara samband mellan förskollärarnas egna 
skattningar av elevdelaktighet och elevengagemang och i den tidiga skattningen även med 
föräldradialogen. Eleven och föräldrarna kan därför vara svåra att särskilja inom lärarnas 
skattningar.  
 
Förändringar i lärarnas skattning av förskolebarnens delaktighet och engagemang mellan 
2007 och 2009 har analyserats för de enskilda enheterna (se tabell 9 och 10). 
 
Tabell 9 Utveckling av (förskol-)lärarnas skattningar av delaktighet per enhet  
 2007 2009 
Madicken/Urberget 2.35 (.17) n=43 Ej beräknat p.g.a. internt bortfall 
Trollbacksskolan 2.59 (.18) n=87 2.44*** (.19) n=95 
S:t Ilians skola 2.43 (.41) n=107 2.11*** (.51) n=25 
Fredriksbergs fsk 2.42 (.23) n=31 2.36 (.32) n=57 
Lövhagsskolan 2.30 (.19) n=118 2.35 (.22) n=66 
Fredriksbergsskolan 2.29 (.20) n=85 2.27 (.18) n=104 
Bäckby norra fsk 2.35 (.26) n=54 2.41 (.21) n=56 
Hällbyskolan 2.27 (.23) n=187 2.35** (.27) n=155 
Bäckbyskolan 2.30 (.35) n=187 2.35 (.25) n=23 
Vallby fsk 2.39 (.25) n=45 2.45 (.21) n=43 
Vallbyskolan 2.31 (.24) n=72 2.51*** (.20) n=52 
Independent samples t-test. 
För Lövhagsskolan och Fredriksbergskolan har jämförelsen gjorts mellan 2008 och 2009. 
 
 
Tabell 9 visar att barnens delaktighet ökat statistiskt säkerställt i 2 enheter av 11 medan 
delaktigheten minskat i två enheter. Det är alltså svårt att se något entydigt mönster. 
Åtminstone en av dessa två enheter med sjunkande delaktighet har initialt skattat delaktighet 
mycket högt (jmf sid 14). 
 
Tabell 10 Utveckling av engagemang i förskolan. Skala 1-4 
 2007 2009 
Madicken/Urberget fsk 2.81 (.58) n=54 3.26*** (.50) n=32 
Fredriksbergs fsk 2.52 (.50) n=47 2.85** (.57) n=57 
Bäckby norra fsk 2.67 (.59) n=124 2.69 (.42) n=94 
Vallby fsk 2.91 (.44) n=73 2.58*** (.47) n=50 
*** p < .001. Oberoende t-test 
 
En analys av förändring i engagemang i förskolan har genomförts för de fyra enheterna. 
Engagemanget ökat på två av fyra enheter. Förskolepersonalen rapporterar där en ökning i 
barnens engagemang vilket kan vara en följd av ökad stimulering och större möjlighet att 
uttrycka sig. Bäckby norra förskola rapporterar ingen förändring i delaktighet för 
förskolebarnen.  
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Skolans föräldradialog 
 
Både föräldrar och lärare har skattat skolans föräldradialog genom tio frågor som besvarats på 
en fyrgradig skala.. Dels baserat på upplevelsen av dialogen, dels hur de skulle vilja att 
dialogen såg ut11. Korrelationsanalyser på data från 2007 visar att det finns ett visst samband 
mellan lärares och föräldrars uppfattning av skolans föräldradialog (r = .14, n = 359, p < .05). 
Detta tyder på att lärare och föräldrar delvis delar syn på hur dialogen yttrar sig och att det 
finns ett samförstånd dem emellan. Det finns dessutom ett samband mellan föräldradialogen 
som den skattas av föräldrarna och elevernas självskattning av delaktighet i skolan  
(r = .22, n = 191, p < .01). Barn som upplever sig som delaktiga i skolan har oftare föräldrar 
som skattar en god föräldradialog med skolan. Samma typ av korrelationsanalyser på data 
från 2009 visar inte längre det tydliga sambandet mellan lärares och föräldrars upplevelse av 
dialogen, inte heller sambandet mellan föräldradialogen och elevernas självskattning av 
delaktighet. Samstämmigheten i upplevelse har alltså minskat. Det kan tolkas som att lärare 
nu ser föräldrar som individer som bedöms mer individuellt inte längre som en ”förlängning 
av barnen”. Andelen föräldrar som uppger att de deltog i senaste föräldrasamtalet har ökat 
från 86% till 92%. Enligt lärarna (vilkas skattningar inkluderar flera familjer) har denna 
frekvens stigit från 86% till 97%. Både föräldrar och lärare rapporterar alltså högre 
föräldranärvaro. Observera speciellt att även lärarna, som också bedömt föräldra dialog för 
många av de barn vars föräldrar inte besvarat enkäten, rapporterar att fler föräldrar deltar i 
föräldrasamtal. 

Då skolans föräldradialog 2007 och 2009 jämförs visar det sig att föräldrarna inte bedömer 
dialogen annorlunda medan lärarna rapporterar en tydlig ökning i dialog, t(441) = -4.39, p < 
.001). Inte heller differensen mellan den upplevda och den önskade dialogen har förändrats 
för föräldrarna. Såväl föräldrar som lärare rapporterar 2009 att det finns det en skillnad i den 
upplevda och önskade dialogen, t(399) = -12.80, p < .001, t(1143) = -17.44. p < .001, så till 
vida att de önskar en tätare dialog än de har idag. Det finns ett samband mellan föräldrarnas 
skattning av skolans föräldradialog 2007 och 2009 (r = .52, n = 123, p < .001) som visar på 
stabilitet i bedömningarna. 
 
Tabell 11: Medelvärden för lärares och föräldrars  
skattningar av föräldradialogen. Skala 1-4 
 2007 2009 
Lärares skattning av 
föräldradialog 

3.34* 3.43* 

Förälders skattning av 
föräldradialog 

2.99 2.93 

* p < .05 Sig ökning av lärarnas upplevelse av föräldradialogen. Beroende t-test. 
 
Då instrumentet innehåller frågor om olika aspekter av dialog gjordes jämförelser mellan 
skattningar på enskilda frågor. Föräldrarna skattar 2007 sitt eget engagemang (Som förälder är 
jag engagerad i mitt barns skolgång) högt (M = 3.45) därefter barnets säkerhet (Tryggt i 
förskolan 3.33 och tillit till skolans personal 3.24) därefter kommer ”Informerad om 
förändringar som rör mitt barn” (M = 3.08). Lägst, med ett medel på 2.28, kommer 
”Möjligheten att träffa och diskutera med andra föräldrar”, följt av ”Uppmuntras att komma 

                                                 
11 För instrumentets frågor se bilaga 3 
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med åsikter och idéer” (M = 2.54) och ”Besöka mitt barn i förskolan/skolan” (M = 2.65). 
Mönstret är exakt det samma 2009.  

Den största differensen mellan hur föräldrarna upplever dialogen med skolan och det 
önskvärda scenariot (Hur skulle du vilja att det var?) fanns i variabeln ”Uppmuntras att 
komma med åsikter och idéer” (M =  -.42 resp -.42) följt av ”Möjlighet att träffa och diskutera 
med andra föräldrar” (M = -.37 resp -.34). Den minsta differensen fanns i variabeln ”Jag är 
engagerad i mitt barns skolgång” (M = -.03 resp. -.11). I samtliga fall önskade föräldrarna en 
ökning. 

För att analysera om de föräldrar som befann sig längst ner i skattningarna 2007, dvs 
uppfattade dialogen som minst positiv hade en bättre situation 2009 jämfördes svaren 2007 
och 2009. De 25% föräldrar (lägsta quartilen) som skattade föräldradialogen lägst 2007 
befann sig under 2.6 på den 4-gradiga skalan. Samma siffra (2.6) gäller för den lägsta 
quartilen 2009. Av de 21 föräldrar som skattade lägst 2007 och hade besvarat enkäten 2009 
befann sig endast 52.4 % (11 personer) fortfarande under skärningspunkten 2.6. Övriga hade 
skattat ett högre engagemang, ända upp till 3.4. Hälften av de föräldrar som skattade lågt 
engagemang 2007 hade alltså ökat sitt engagemang 2009. å andra sidan har de ersatts med nya 
individer. Kanske kan detta förklaras med förändringar i relationen mellan enskilda lärare och 
föräldrar. 
 
Skolans föräldradialog per enhet 
 
Tabell 12: Skolor 
 Föräldrar  Lärare 
 2007 2009 2007 2009 
Trollbacksskolan 3.07 (.37) n=55 3.02 (.61) 

n=53 
3.33 (.37) 
n=142 

3.25 (.41) 
n=179 

S:t Ilians skola 2.69 (.54) n=102 2.83 (.52) 
n=87 

3.20 (.44) 
n=378 

3.55 (.35) n=98 

Lövhagsskolan 3.08 (.47) n=46 3.07 (.42) 
n=22 

3.48 (.36) 
n=148 

3.40 (.44) 
n=124 

Fredriksbergssk 2.74 (.47) n=57 2.90 (.51) 
n=64 

3.74 (.23) 
n=175 

3.69* (.19) 
n=158 

Hällbyskolan 3.01 (.61) n=55 2.94 (.54) 
n=34 

3.39 (.33) 
n=248 

3.41 (.35) 
n=213 

Bäckbyskolan 2.90 (.48) n=55 2.91 (.47) 
n=43 

3.36 (.47) 
n=353 

3.61*** (.29) 
n=55 

Vallbyskolan 2.97 (.52) n=50 2.93 (.56) 
n=55 

3.24 (.34) 
n=167 

3.27 (.40) n=80 

Tabellen visar medelvärdet (M), standardavvikelsen (SD) samt (n) antalet respondenter 
För Lövhagsskolan och Fredriksbergskolan har jämförelsen gjorts mellan 2008 och 2009. 
 
 
Tabell 12 visar att en trend till ökning i skattningarna av skolans föräldradialog(enligt lärare) 
vid fyra skolor, varav statistiskt säkerställt på en skola. En negativ trend finns på tre skolor 
varav säkerställd på en. Sammantaget indikerar de varierade medeltalen i tabellen att 
föräldradialogen är beroende av förutsättningarna på de enskilda skolorna. Även för 
förskoleenheterna har föräldradialogen analyserats. 
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Tabell 13: Förskolor 
 Föräldrar Lärare 
 2007 2009 2007 2009 
Madicken/Urberget 
fsk 

2.76 (.66) 
n=9 

3.29 (.67) 
n=9 

3.60 (.37) 
n=45 

3.75 (.32) n=34 

Fredriksbergs fsk 3.08 (.44) 
n=8 

3.04 (.43) 
n=13 

3.26 (.21) 
n=48 

3.24 (.25) n=56 

Bäckby norra fsk 3.21 (.49) 
n=38 

3.00 (.45) 
n=29 

3.33 (.42) 
n=136 

3.57*** (.30) 
n=102 

Vallby fsk 3.16 (.39) 
n=20 

3.00 (.57) 
n=26 

3.39 (.32) 
n=83 

3.35 (.20) n=61 

 
Även tabell 13 visar på den variation som finns mellan enheter och indikerar sammantaget att 
åtgärder för att förbättra föräldradialogen måste individualiseras ned till enhetsnivå. Det mest 
utmärkande är att föräldrarna på Bäckby norra förskola rapporterar en sjunkande tendens (inte 
statistiskt säkerställd) medan personalen rapporterar en säkerställd ökning. Det kan, utifrån 
tidigare forskning (Carlhed et al, 2001) tolkas som att en ökad föräldradialog också kan skapa 
en medvetenhet om möjligheten till dialog (en annan uppfattning om det maximala 
engagemanget) vilket leder till att föräldrarna skattar sig själva lägre relativt sett. Detta 
resonemang får stöd genom att se till de aktiviteter som Bäckby norra fsk har genomfört inom 
området Familjestöd, flertalet aktiviteter har fokuserat på föräldrars aktiva involvering.   
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Hemmiljö 
 
Hemmiljön har undersökts genom frågor om förekomst av aktiviteter tillsammans med 
föräldrarna (äta middag, läxhjälp, titta på tv bl.a.). Skattningen blir ett mått på elevernas 
umgänge och dialog med föräldrarna vilket anses ge bättre förutsättningar i studierna. Nedan 
redogörs för hemmiljöns och språkmiljöns samband med elevernas delaktighet och prestation, 
samt föräldrars och lärares upplevelse av skolans föräldradialog. Med hemmiljön avses antalet 
familjegemensamma aktiviteter (ex. äter middag tillsammans, planerar fritidsaktiviteter), fler 
aktiviteter högre poäng. Med språkmiljön avses vilket språk som oftast talas hemma, annat 
modersmål än svenska i flera sammanhang (ex. talar med föräldrar, talar med syskon, läser 
tidningar på modersmål) ger högre poäng. 
 
Tabell 14 Samband mellan hemmiljö och utfallsvariabler: Korrelationer 
 Hemmiljö -07 Hemmiljö -09 Språkmiljö -07 Språkmiljö -09 
Elevers självrapporterade 
delaktighet -07 

.41**  .29**  

Elevers självrapporterade 
delaktighet -09 

.12 .22** .12 .22** 

Lärares skattning av 
elevers delaktighet -07 

.07*  .02  

Lärares skattning av 
elevers delaktighet -09 

.12* .05 .02 .03 

Föräldrars skattning av 
skolans föräldradialog -07 

-.04  .12*  

Föräldrars skattning av 
skolans föräldradialog -09 

 -.00  .02 

Lärares skattning av 
skolans föräldradialog -07 

.01  .02  

Lärares skattning av 
skolans föräldradialog -09 

 .07*  .01 

Betyg svenska -07 .12*  -.06  
Betyg matematik -07 .14*  -.06  
Betyg engelska -07 .05  -.04  
Betyg svenska -09 .19** .10 -.04 .02 
Betyg matematik -09 .26** .12 .06 .05 
Betyg engelska -09 .13* .06 -.04 .09 
 
Elevernas självrapporterade delaktighet hade 2007 ett signifikant samband med hemmiljön 
(förekomst av familjegemensamma aktiviteter) vilket kvarstod 2009 och bekräftar att en tät 
kontakt med föräldrarna sammanfaller med en större upplevelse av delaktighet i skolan. 
Initialt finns relativt svaga samband mellan familjegemensamma aktiviteter och betyg i 
matematik och svenska men sett ur ett longitudinellt perspektiv finns ett konsekvent mönster 
där hemmiljön 2007 är relaterat till betygen i svenska, matematik och engelska 2009. Ett 
förväntat samband mellan skolans föräldradialog och hemmiljön uteblir, endast ett svagt 
samband mellan lärarnas skattning av föräldradialog och hemmiljön 2009 upptäcks vilket ger 
bilden av att ett stort föräldraengagemang i barnen inte nödvändigtvis är kopplat till 
engagemang i barnens skolgång.  
 



  Västerås 24 november 2010 
   
 
 
 

  30 

Språkmiljö 
Eleverna tillfrågades i de fall det förekom ett annat språk än svenska i hemmet dessutom 
vilket språk som talades i ett flertal sammanhang (föräldrar, syskon, vänner, tryckta media 
samt TV). Det främsta sambandet med denna variabel återfinns med elevernas 
självrapporterade delaktighet i skolan, se tabell 14. Elever som ofta talar modersmålet hemma 
skattar sin delaktighet i skolan högre.  

För att belysa faktorer bakom elever och föräldrars beslut att delta i 
modersmålsundervisningen genomfördes Independent t-test för både 2007 och 2009 vilka 
visade att gruppen som deltar i undervisningen i större utsträckning även använder sitt 
modersmål i hemmet än de som är beviljade men väljer att inte delta, t(772) = -4.88, p < .001, 
t(903) = -2.59, p < .05).   
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Prestation 
 
Ett av IDAs övergripande mål var att höja studieresultaten och måluppfyllelsen på skolorna. 
Nedan följer en jämförelse av resultat på de nationella proven från 2007 och 2009 samt en 
jämförelse mellan betyg i Svenska, Matematik och Engelska från 2007 och 2009. Betygen har 
översatts till siffror enligt G=10, VG=15 och MVG=20. 
 
Utvecklingen av betyg  
Tabell 15: Förändringar i betyg i årskurs 9 från 2007 till 2009 
 2007 (n=266) 2009 (n=240)  
Svenska 11,79 (5.17) 11,77 (5.12) Ns 
Matematik 10,53 (5.72) 10,71 (5.29) Ns 
Engelska 11,43 (6.04) 12,10 (5.61) Ns 
Enligt Independent samples (2007 och 2009) T-test.  
 
Inga förändringar i betyg har kunnat påvisas under tiden 2007-2009 med avseende på hela 
populationen vilket sannolikt beror på den höga andelen G. De trender som finns visar på 
något bättre resultat i matematik och engelska men inte i svenska. Andelen IG har sjunkit i 
Engelska (från 16% till 13%), varit stabilt i matematik (från 16,5% till 16%) och ökat något i 
svenska (från 10% till 12%). I tabell 16 och 17 redovisas resultaten från de två enheterna med 
äldre elever 
 
Tabell 16: S:t Ilians skola genomsnittliga betyg 
 2007 (n=138) 2009 (n=143)   
Svenska 12,43 (5,34) varav 12 

st med betyg fr Sv2 
11,99 (5,18) varav 19 
st med betyg fr Sv2 

Ns 

Matematik 11,05 (5,39) 11,26 (5,29) Ns 
Engelska 11,88 (6,14) 12,41 (5,56) Ns 
    
 
Tabell 17: Bäckbyskolan genomsnittliga betyg 
 2007 (n=128) 2009 (n=97)   
Svenska 11,09 (4,90) varav 1 

st med betyg fr Sv2 
11,44 (5,05) varav 3 
st med betyg fr Sv2 

Ns 

Matematik 9,96 (6,04) 9,90 (5,20) Ns 
Engelska 10,94 (5,91) 11,65 (5,67) Ns 
    
 
Av tabell 16 och 17 framgår det att mönstret varierar mellan de två skolorna när det gäller 
svenska och matematik vilket leder till att de tar ut varandra i den sammantagna 
redovisningen. I engelska har prestationerna förbättrats något i båda skolorna men inte 
tillräckligt för att generera en statistiskt säkerställd förändring.  
 
Utvecklingen av resultat vid Nationella prov 
Resultaten från de nationella proven har erhållits i form av antalet G, VG och MVG för 
respektive elev. Detta omöjliggör en jämförelse ämne för ämne vilket har resulterat i en 
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sammanställning över andelen elever som har rapporterats ha respektive antal av varje betyg. 
Samma elev kan därmed återfinnas i upp till tre olika rutor i tabellen nedan.  
 
Tabell 18: Andel G, VG samt MVG som utdelats vid NP 2007 samt 2009. 
 Nationella prov 2007 (N=257)  Nationella prov 2009 (N=237) 
Antal G (n) VG (n) MVG (n) G (n) VG (n) MVG (n) 
0 23 % (59) 44 % (113) 84 % (216) 31 % (73) 49 % (116) 81 % (191) 
1 31 % (79) 29 % (75) 10 % (25) 22 % (52) 24 % (57) 12 % (28) 
2 27 % (68) 21 % (53) 4 %   (9) 28 % (67) 20 % (47) 7 % (16) 
3 20 % (51) 6 %   (16) 3 %   (7) 19 % (45) 7 % (17) 1 % (2) 
Tot 55.7% 

(368) 
34.6% (229) 9.7% (64) 54.5% 

(321) 
34.3% (202) 11.2% (66) 

 
Andelen elever som har ett eller flera MVG har ökat från 17% 2007 till 19% 2009. Det är 
gruppen med ett och två MVG som har utökats, gruppen med genomgående MVG har 
däremot minskat. Av totalsammanställningen framgår att andelen G har minskat och att 
andelen MVG har ökat något men den jämförelsen vilar endast på satta betyg, ett antal elever 
saknar betyg i något eller flera ämnen, vilka de är och varför går inte att utläsa ur data.   
 
Meritvärden 
Det har inte varit möjligt att inhämta meritvärden på individnivå för de båda skolorna från 
2007. På enhetsnivå kan man dock jämföra de siffror som offentliggjorts på SIRIS vilka visar 
på att det genomsnittliga meritvärdet för Bäckbyskolan har gått från 181.2 2007 till 178.7 
2009 och på S:t Ilian har meritvärdet förändrats från 201.9 2007 till 194.4 2009. Dessa värden 
har till synes sjunkit men sannolikt hade de inte visat någon statistisk förändring om 
individuell jämförelse hade varit möjlig. 
 
Prestation och delaktighet 
IDA-projektet bygger på antagandet att ökad delaktighet i skolan för eleverna även leder till 
ökad akademisk prestation. Därav undersöks sambandet mellan dessa faktorer vilket visar 
följande: 
 
Tabell 19. Prestation i relation till elevernas delaktighet: korrelationer 
 Prestation 2007 (n=266) Prestation 2009 (n=240) 
 Ma  Sv  Eng   Ma Sv Eng  
Delaktighet 
(självskattad) 

.01 .03 -.28  .01 -.01 -.22  

Delaktighet 
(lärarskattad) 

.67** .73** .60**  .57* .21 .03  

* signifikans på 0,05-nivån  
** signifikans på 0.01-nivån 
 
Tabell 19 visar att de samband som fanns mellan lärarnas skattningar av elevernas delaktighet 
och betygen 2007 har minskat till 2009 då endast sambandet gällande matematik är statistiskt 
signifikant. Sambandet mellan lärarnas skattningar av delaktighet och betyg i svenska är dock 
fortfarande relativt starkt men ej signifikant. För år 2009 fanns ett samband mellan lärares 
skattningar av delaktighet och elevernas meritvärde  (r = .67, n = 15, p < .01). (Meritvärden 
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för 2007 har inte kunnat inhämtas från Västerås stad). Sammantaget visar 
sambandsanalyserna att lärarna är relativt fokuserade på lärande och prestation när de skattar 
eleverna delaktighet. Detta fokus har dock minskat något vid sista mätningen, dvs sambandet 
mellan lärarnas skattning av elevernas delaktighet och betyg har minskat. Det kan tolkas 
positivt som att lärarna på ett tydligare sätt kan se och bekräfta att en elev arbetar aktivt även 
om de inte presterar högt i relation till måluppfyllelsen, dvs eleven kan vara delaktig ändå. 
 
Skolans föräldradialog och barns prestationer 
Ett annat antagande i IDA var att om skolans föräldradialog ökar så kommer det indirekt att 
påverka elevernas prestationer genom att påverka elevernas delaktighet i skolan. Varken 2007 
eller 2009 fanns några samband mellan föräldradialogen och elevernas prestation, men i en 
longitudinell analys framkommer att föräldradialog 2007 har ett negativt samband med 
prestation i matematik 2009 (r = -.29, n = 52, p < .05).  
 
Nedan följer figurer som illustrerar de befintliga samband en mellan elevdelaktigheten och 
föräldradialogen. 
 
Figur 3: Samband 2007 
Elevers skattning 
elevdelaktighet 
 

.01 ns 
 
.22** 

Lärares skattning 
elevdelaktighet 

 
-.27 - .36 ns 
 

      -.03 ns 

Prestationsmått .60**-.74** 
-.06 - -.19 ns 

Föräldrars skattning 
föräldradialog 
 

 
Figur 4: Samband 2009 
Elevers skattning 
elevdelaktighet 
 

.17 ns 
 
.10 ns 

Lärares skattning 
elevdelaktighet 

-.22 - .01 ns 
 
 

      .00 ns 

Prestationsmått .03 ns - .57* 
-.14 - -.29 ns 

Föräldrars skattning 
föräldradialog 
 

Figurerna visar att det samband som fanns 2007 mellan elevers skattning av delaktighet och 
föräldrars skattning av föräldradialog inte finns kvar 2009 samt att ett starkt samband 2007 
mellan prestationsmåtten och lärares skattning av elevdelaktigheten har sjunkit och endast 
kvarstår i matematik (se tabell 19).  
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IDAs insatsområden  
 
Insatserna inom IDA kategoriseras i tre olika insatsområden: Modersmål, Familjestöd och 
Passion. Nedan följer en sammanställning över hur de genomförda insatserna har fördelats 
över dessa insatsområden under 2007-2009 för samtliga enheter. Observera att de redovisade 
insatserna är de som är dokumenterade och analyserade. Av sammanställningen framgår inte 
insatsernas omfång. 
 
Tabell 20: Antal insatser inom de olika insatsområdena i IDA per enhet. 
 Totalt  Modersmål Familj Passion 
Bäckbyskolan 68 25 19 41 
Bäckby norra fsk 89 53 27 35 
Lövhags- 
/Fredriksbergsskolan 

69 26 7 48 

Fredriksbergs fsk 55 35 13 23 
Hällbyskolan 76 26 11 54 
S:t Ilians skola 77 14 17 52 
Vallbyskolan 62 20 14 50 
Vallby fsk 55 29 12 28 
Urberget/Madicken 40 25 3 17 
Trollbacksskolan 91 35 22 55 
Samtliga enheter 406 205 128 185 
Insatserna kan klassas som flera av alternativen M/F/P vilket gör att summan överskrider det totala antalet 
insatser. Uppgifter hämtade 2010-01-14 
 
Tabell 20 visar att typ och antal av insatser varierar mellan olika enheter. I förskolan har 
tyngdpunkten legat på modersmål medan skolan har haft en större andel insatser inom 
Passion. Dessa insatser (modersmål och passion) ingår vardera i ca 50% av alla insatser 
medan familjestöd endast ingår i 30% av insatserna. Fördelningen av insatser mellan de olika 
enheterna visar en stor spridning. Förskolorna har ett lägre antal insatser med Urberget längst 
ner med endast 40 insatser under tre år. Skolorna ligger generellt runt 70 insatser med 
Trollbacksskolan och Bäckby norra förskola i topp med 91 respektive 89 insatser. Ett annan 
utstickande resultat är det låga antal insatser som har genomförts under insatsområdet familj, 
främst på Urberget (3 st) och Lövhags- och Fredriksbergsskolan (7 st). Observera att analysen 
bara gäller antalet insatser inte insatsernas omfattning. 

En jämförelse av antalet insatser med lärarnas skattningar av positiva förändringar i 
elevernas delaktighet och skolans föräldradialog visar inga tydliga mönster. Observera 
återigen att analysen bara bygger på en diskussion om antalet insatser. En närmare analys av 
insatsernas omfång och faktiska innehåll i relation till målen för IDA vore önskvärd. 
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Delaktighet i estetisk verksamhet – passion 
 
Ett av IDAs delområden är Passion och inbegriper i huvudsak estetisk verksamhet. Målet är 
bland annat att öka intresset för och tillgängligheten av sådana aktiviteter. Passion har 
sammantaget utgjort 46% av det totala antalet IDA-insatser, utan hänsyn till insatsernas 
omfattning, vilket har bidragit till en markant ökad förekomst av estetisk verksamhet i skolan 
och förskolan. I befintlig data har eleverna och föräldrarna fått besvara frågor kring förekomst 
och delaktighet i a) Spela instrument, sjunga eller spela teater b) Måla eller skriva. 
Anledningen till att föräldrarna och inte lärarna har tillfrågats är att dessa aktiviteter ofta 
förekommer på fritiden och ett ökat utbud i skolan skulle komma att ge effekt även utanför 
skoltid.  
 
Tabell 21: Spela instrument, sjunga eller spela teater 
  2007 2009 
Elev Finns aktiviteten? 49% ja 51% ja 
 Hur ofta deltar du? Medel: 2.13 Medel: 2.05 
 Är det roligt? 43% ja 46% ja 
Förälder Finns aktiviteten? 53% ja 58% ja 
 Hur ofta deltar barnet? Medel: 2.19 Medel: 2.04 
 
Tabell 22: Måla eller skriva 
  2007 2009 
Elev Finns aktiviteten? 75% ja 87% ja 
 Hur ofta deltar du? Medel: 2.55 Medel: 2.45 
 Är det roligt? 57% ja 63% ja 
Förälder Finns aktiviteten? 84% ja 89% ja 
 Hur ofta deltar barnet? Medel: 2.57 Medel: 2.53 
 
Elevernas och föräldrarnas skattningar av delaktighet i estetiska aktiviteter har inte ökat, 
däremot rapporteras en ökad förekomst av dessa aktiviteter och eleverna skattar i högre 
utsträckning dessa aktiviteter som roliga.  
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Modersmålsundervisning 
 
Under den tid då IDA har verkat på enheterna har resurser satsats på ett utvecklat 
modersmålsstöd samt möjlighet att i förskolan ex få höra sagor på sitt modersmål. IDA har i 
samarbete med CF2 utvecklat detta modersmålsstöd Däremot har ingen extra 
modersmålsundervisning bedrivits utan den fortsatt i CF2s regi. Målet med insatserna har 
varit att höja modersmålets status och i förlängningen att öka antalet elever som deltar i den 
kommunala modersmålsundervisningen.  
 
Tabell 23: Beräkning av andel deltagande 07 och 09 
 2007 (n=2020) 2009 (n=2154) 
Ej beviljade  62% (n=1246) 55% (n=1174) 
Beviljade 38% (n=774) 45% (n=980) 
Andel deltagande av 
beviljade 

58% (n=452)  62% (n=612) 

Andel deltagande av samtliga 22% (n=452) 28% (n=612) 
 
Mellan 2007 och 2009 har antalet elever som beviljats modersmålsundervisning ökat och 
inom den beviljade gruppen har andelen som deltar i undervisningen ökat.  
 
Relation mellan deltagande och prestation.  
Prestationsmått saknas eftersom alltför få elever i de betygssatta årskurserna deltar i 
modersmålsundervisningen. Däremot visar en analys där indelningen från 2007 har använts 
för att jämföra prestationen 2009 att det inte finns några signifikanta skillnader mellan 
grupperna som deltar respektive inte deltar i modersmålsundervisning i prestation. 

Prestationsmåttens relativt höga korrelation med lärarnas skattningar av elevernas 
delaktighet (se tabell 13) gör denna skattning lämplig som en prediktor för prestation och 
ersätter här elevernas betyg. Relationen mellan deltagande i modersmålsundervisningen och 
lärarnas skattning av delaktighet visar att det inte fanns några skillnader mellan grupperna 
2007, F(870) = 2.04, p = ns, men att lärarna rapporterade en skillnad mellan grupperna 2009, 
F(673) = 4.83, p < .01) där de berättigade men ej deltagande uppges ha högre delaktighet än 
de ickeberättigade. Gruppen berättigade och deltagande hamnar mitt emellan.  
 
Modersmål och elevskattad delaktighet 
Baserat på en gruppering från 2007 i tre grupper: 1) Ej berättigade, 2) Berättigade men ej 
deltagande samt 3) Berättigade och deltagande finns en skillnad i Elevernas skattade 
delaktighet  2007, F(2,213) = 8.72, p < .001) där (1) Ej berättigade skattar lägre än de övriga 
grupperna. Denna skillnad kvarstår baserat på motsvarande indelning från 2009, F(2,207) = 
5.89, p < .01). Baserat på indelningen från 2009 finns dessutom en skillnad i hur lärarna 
skattar elevernas delaktighet i samma riktning, F(2,673) = 4.83, p < .01). Detta trots att 
lärarnas och elevernas skattningar av elevens delaktighet inte korrelerar.  Genomgående 
uppger alltså de elever som inte är berättigade till modersmål (inte bedöms leva med något 
annat språk än svenska) lägst delaktighet och högst delaktighet skattar de elever som är 
berättigade men inte deltar i modersmålsundervisningen. 
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Observationer 
 För att få ett mått på ”klimatet” på förskoleenheterna observerades enheterna vid två tillfällen 
med ett års mellanrum. 
 
Instrumentet CLASS 
CLASS (Classroom Assessment Scoring System) är ett observationsintrument för att mäta 
klassrumskvalité genom socioemotionella faktorer. Instrumentet bygger på observationer av 
interaktionen mellan pedagoger och elever i klassrums- eller förskolemiljö. Interaktioner är 
grupperade i fyra domäner: Emotional support, Classroom organisation, Instructional support 
och Student outcomes12. Dessa domäner har i sin tur subskalor, CLASS består totalt av 11 
observationsmått vilka skattas på en 7-gradig skala och därmed genererar ett kvantitativt mått 
på klassrumskvalité.  
 
Emotional support består av fyra subskalor eller dimensioner. 
Positive climate: Ett mått på den emotionella kopplingen mellan lärare och elev samt elever 
emellan. 
Negative climate: Nivån av negativitet uttryckt genom ilska, fientlighet eller aggression av 
lärare eller elever i klassrumsmiljön. 
Teacher sensitivity: Pedagogernas förmåga att bemöta elevernas akademiska och emotionella 
behov. 
Regard for student perspectives: Nivån av interaktion och aktiviteter som lägger tyngdpunkten 
på elevernas intressen, motivation och synpunkter.   
 
Classroom organisation består av tre dimensioner. Denna domän är enbart relevant i samband 
med strukturerade aktiviteter. 
Behavior management: Hur väl pedagogerna övervakar, förebygger och avleder negativa  
beteenden.  
Productivity: I vilken utsträckning klassrummet präglas av respekt för rutiner, hur väl 
eleverna förstår dessa rutiner samt hur effektivt tiden utnyttjas till inlärning. 
Intructional learning formats: Hur pedagoger engagerar eleverna i och underlättar aktiviteter 
så att inlärningen maximeras. 
 
Instructional support består av tre dimensioner. 
Concept development: Användandet av aktiviteter och diskussioner för att utveckla elevernas 
resonemang och slutledningsförmåga. 
Quality of feedback: Utvecklandet av elevernas inlärning genom feedback. 
Language modeling: Hur lärarna underlättar och uppmuntrar elevernas språkbruk. 
 
Student outcomes består endast av en dimension. 
Student engagement: Den generella nivån av engagemang i klassrummet.  
 
Då CLASS är ett amerikanskt instrument framtaget för Kindergarden benämns barn alltid som 
elever och miljön (förskolan) alltid som klassrum. Dessa begrepp har behållits i denna text för 
att ge ett konsekvent ordval.  
 

                                                 
12 Namn på domäner och dimensioner behålls på engelska då ingen officiell översättning av instrumentet har 
gjorts. 
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Mätningen består i 20 minuters observation följt av skattning i samtliga elva dimensioner. 
Datainsamling på en förskoleavdelning innehöll fyra sådana observationsomgångar, dvs varje 
förskoleavdelning observerades i 4 x 20 min = 80minuter vid varje besök Samtliga 
observationer har i detta material genomförts under förmiddagar av lämplighetsskäl.  
 
Aktiviteter 
Vid insamling av observationsmaterial har bakgrundsdata insamlats, ex. antal elever resp 
vuxna närvarande, totalt antal elever i gruppen, typ av aktivitet, åldersgrupp m.m.  
Aktiviteterna har i sin tur kategoriserats för att sedan kunna jämföras med avseende på de 
olika domänerna. Följande kategorier finns representerade i materialet: 

• Fri lek inne 
• Fri lek ute 
• Samling 
• Fruktstund/mellanmål 
• Gymnastik/dans 
• Läs- och skrivträning 
• Pyssel 

 
I följande sammanställning har respektive förskola jämförts med det totala genomsnittet för 
samtliga domäner i de aktiviteter som har funnits representerade i materialet.  
Vissa aktiviteter förekommer så pass sällan i materialet att analyser på dessa inte anses vara 
statistiskt tillförlitliga och har därför plockats bort ur redovisade tabeller. 
 
Tabell 24: CLASS Våren 2007  genomsnitt samtliga förskolor 
 Fri lek 

inne 
Fri lek 
ute 

Samling Fruktstund 
mellanmål 

Gymnastik 
dans 

Läs- 
skrivträning 

Pyssel 

Emotional 
support 

5.87 5.31 5.56 5.50 5.25 5.63 6.19 

Classroom 
organisation 

4.79 4.33 5.08 4.48 5.42 6.00 5.25 

Instructional 
support 

3.19 1.87 3.14 3.21 2.67 4.33 3.75 

Student 
outcome 

5.89 6.00 5.59 5.55 6.75 6.00 6.25 

 
 
Tabell 25: CLASS Våren 2008 Samtliga förskolor 
 Fri lek 

inne 
Fri lek 
ute 

Samling Fruktstund 
mellanmål 

Gymnastik 
dans 

Läs- 
skrivträning 

Pyssel 

Emotional 
support 

5.62 5.13 5.33 5.30 5.25 - 5.88 

Classroom 
organisation 

4.49 4.50 4.80 4.73 5.22 - 4.83 

Instructional 
support 

2.82 1.92 3.43 3.73 1.44 - 3.11 

Student 
outcome 

6.07 5.00 4.90 4.80 6.67 - 6.00 
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Läs- och skrivträning förekom ej bland de observerade aktiviteterna under våren 2008. 
 
Utgångspunkten är alltså en sju-gradig skala där 1 innebär ”sämre klimat” och 7 bättre klimat. 
Som framgår av sammanställningen ligger ”emotional support” genomgående högt oavsett 
typ av aktivitet. Det är en bra grund för en förskola med hög kvalitet men ger inte med 
säkerhet en förskola med hög pedagogisk kvalitet. Instructional support och classroom 
organization är troligen viktigare för detta. Även class room organization har relativt höga 
medelvärden medan de medelvärden som presenteras för instructional support är lägre. 
Instructional support blir mycket lågt i de mindre strukturerade aktiviteterna samt gymnastik 
där färre tillfällen till dialog mellan personal och barn finns. Man kan därför inte förvänta sig 
att denna domän ska resultera i lika höga poäng som övriga. Det är dock inte hela 
förklaringen, kanske handlar det också om att personalen behöver bli mer medvetna om hur 
mindre strukturerade aktiviteter ändå kan användas pedagogiskt. 
 
I de följande tabellerna redovisas för varje enhet observationsskattningarna jämfört med det 
totala genomsnittet. 
 
Madicken/Urbergets förskola 
I följande tabell finns värden för observationer under våren 2007 samt våren 2008. Dessa kan 
jämföras med genomsnittliga värden för IDAs förskolor.  
Nedan redovisas vilka aktiviteter som har varit representerade i materialet.  
 
Tabell 26 
 Våren 2007 Våren 2008 
 Urberget Totalt Urberget Totalt 
Emotional 
support 

5.08 5.55 5.39 5.48 

Classroom 
organisation 

4.65 4.75 4.76 4.69 

Instructional 
support 

2.99 2.79 2.90 2.93 

Student outcome 5.69 5.87 5.43 5.58 
Inga statistiskt säkerställda förändringar finns från V07 till V08 
 
Förekommande aktiviteter på Urberget Våren 2007: 
Fri lek inne och ute, samling, fruktstund, gymnastik samt läs- och skrivträning. 
 
Förekommande aktiviteter på Urberget Våren 2008: 
Fri lek inne, samling, gymnastik samt pyssel. 
 
Att inga statistiska skillnader finns trots en förändring av medelvärdet mellan två mätningar 
beror vanligtvis på att spridningen i skattningarna är så pass stor att de till stor del överlappar 
varandra.
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Fredriksbergs förskola 
I följande tabell finns värden för observationer under våren 2007 samt våren 2008. Dessa kan 
jämföras med genomsnittliga värden för IDAs förskolor.  
Nedan redovisas vilka aktiviteter som har varit representerade i materialet. 
 
Tabell 27 
 Våren 2007 Våren 2008 
 Fredriksberg Totalt Fredriksberg Totalt 
Emotional 
support 

5.74 5.55 5.72 5.48 

Classroom 
organisation 

4.62 4.75 4.96 4.69 

Instructional 
support 

2.79 2.79 3.08 2.93 

Student outcome 5.97 5.87 6.00 5.58 
Inga statistiskt säkerställda förändringar finns från V07 till V08 
 
Förekommande aktiviteter på Fredriksbergs förskola Våren 2007: 
Fri lek inne och ute, samling, fruktstund samt pyssel. 
 
Förekommande aktiviteter på Fredriksbergs förskola Våren 2008: 
Fri lek inne, samling, fruktstund samt pyssel. 
 
Att inga statistiska skillnader finns trots en förändring av medelvärdet mellan två mätningar 
beror vanligtvis på att spridningen i skattningarna är så pass stor att de till stor del överlappar 
varandra. Vid båda observationstillfällena är barnen på förskolan högt engagerade jämfört ned 
det totala snittet. 
 
Bäckby norra förskola 
I följande tabell finns värden för observationer under våren 2007 samt våren 2008. Dessa kan 
jämföras med genomsnittliga värden för IDAs förskolor.  
Nedan redovisas vilka aktiviteter som har varit representerade i materialet. 
 
Tabell 28 
 Våren 2007 Våren 2008 
 Bäckby norra Totalt Bäckby norra Totalt 
Emotional 
support 

5.93 5.55 5.55* 5.48 

Classroom 
organisation 

5.21 4.75 4.67* 4.69 

Instructional 
support 

2.86 2.79 3.08 2.93 

Student outcome 6.00 5.87 5.44 5.58 
* Statistiskt säkerställda förändringar jämfört med våren 2007.  
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Förekommande aktiviteter på Bäckby norra förskola Våren 2007: 
Fri lek inne och ute, samling och fruktstund. 
 
Förekommande aktiviteter på Bäckby norra förskola Våren 2008: 
Fri lek inne och ute, samling, fruktstund samt pyssel. 
 
Att skattningarna för Emotional support och Classroom organisation har sjunkit vid andra 
mätningen är sannolikt ett resultat av att skattningarna var mycket höga från början. 
Förändringen innebär alltså att resultatet sjunkit till nivån för det totala genomsnittet för IDA-
enheterna. Fenomenet kallas statistisk regression. Bäckby norra förskola visar fortfarande 
goda resultat jämfört med det totala snittet. Detta är speciellt noterbart för instructional 
support 
 
Vallby förskola 
I följande tabell finns värden för observationer under våren 2007 samt våren 2008. Dessa kan 
jämföras med genomsnittliga värden för IDAs förskolor.  
Nedan redovisas vilka aktiviteter som har varit representerade i materialet. 
 
Tabell 29 
 Våren 2007 Våren 2008 
 Vallby förskola Totalt Vallby förskola Totalt 
Emotional 
support 

5.38 5.55 5.27 5.48 

Classroom 
organisation 

4.36 4.75 4.50 4.69 

Instructional 
support 

2.19 2.79 2.64 2.93 

Student outcome 5.75 5.87 5.58 5.58 
Inga statistiskt säkerställda förändringar finns från V07 till V08 
 
Förekommande aktiviteter på Vallby förskola Våren 2007: 
Fri lek ute, samling samt fruktstund. 
 
Förekommande aktiviteter på Vallby förskola Våren 2008: 
Fri lek inne och ute, samling, gymnastik samt pyssel.  
 
Att inga statistiska skillnader finns trots en förändring av medelvärdet mellan två mätningar 
beror vanligtvis på att spridningen i skattningarna är så pass stor att de till stor del överlappar 
varandra. Förskolan ligger markerat under totalsnittet vad gäller instructional support vid båda 
observationstillfällena. 
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Analys och konklusion 
 
Diskussion 
 
IDA-projektet startade höstterminen 2006 och skulle avslutas med vårterminen 2009. 
Projektperioden har dock förlängts ett år till sommaren 2010. Projektets målsättning var att;  
 

• höja attraktiviteten på skolor/förskolor i mer segregerade områden i staden,  
• höja studieresultaten,  
• stödja familjer med svagare förutsättningar i föräldraskapet  
• öka andelen medarbetare med annan etnisk, språklig och kulturell bakgrund i skolans 

och förskolans verksamheter.  
 
Målen har konkretiserats enligt följande: 

� Fler av de boende i området väljer skola/förskola i närområdet och/eller väljer att vara 
kvar i dessa verksamheter. 

� Fler elever når uppsatta mål i år 3 och 5 och fler elever i år 9 får godkänt i svenska, 
matematik och engelska. Även meritvärdet i år 9 ska höjas i alla IDAs skolor. 

� Familjer med svagare förutsättningar i föräldraskapet är mer engagerade i sina barns 
utveckling och skolgång och deltar i ett utökat samarbete mellan föräldrar och 
personal med fokus på elevens bästa. 

� Andelen medarbetare med annan etnisk, språklig och kulturell bakgrund än svensk i 
skolans och förskolans verksamheter har ökat. 

 
I tabell 3 presenteras de delmål som utvärderats samt resultatet av utvärderingen för 
respektive fråga. 
 
Tabell 30. Sammanställning av de delmål som utvärderas 
Kategori Mål Resultat utvärdering 
Familjestöd Alla föräldrar på IDA skolorna 

känner till möjligheten att få stöd i 
sitt föräldraskap, 100 % av de 
föräldrar som aktivt söker stöd 
upplever att de får stöd. 
 

Föräldrars skattningar av 
engagemang har inte förändrats, 
inte heller differensen mellan 
nuvarande engagemang och 
önskvärt engagemang. Det är 
tänkbart att de föräldrar som ej 
besvarat enkäten förändrats i 
positiv riktning. Baserat på de som 
svarat kan man dock konstatera att 
målet 100% upplever att de får stöd 
inte kan anses uppfyllt 

 Alla IDA skolor visar högre 
föräldradelaktighet 
 
 

Engagemanget i föräldradialog har 
ökat enligt lärares skattningar men 
inte enligt föräldrars skattningar. 
Både föräldrar och lärare 
rapporterar ökad föräldranärvaro i 
kvartssamtal. Resultatet indikerar 
att målet är uppfyllt 

 Antalet aktivt deltagande föräldrar i 
skolan och på fritiden har ökat. 

Antalet föräldrar som deltar i 
föräldrasamtal har ökat och fler 
föräldrar känner till ”passion”. 
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 Aktiviteter och aktörer i skolan och 
på fritiden är samordnade. 

Ej besvarat 

 Dialogen mellan skola/förskola och 
hem är god. 

Genomsnittskattningarna har inte 
förändrats. Föräldrarna upplever att 
de är engagerade, de känner tillit 
till skolan och att barnen är trygga, 
De tycker delvis att de är 
informerade om förändringar för 
barnet men upplever brister i 
tillfällen att träffa andra föräldrar 
och i att de uppmuntras at ha en 
åsikt. 

Passion Tillgängligheten till musik, drama, 
teater, barnrytmik etc i skolan och 
på fritiden för elever, personal och 
föräldrar har ökat 

Tillgängligheten har ökat enligt 
föräldrar och elever 

 Intresset för musik, drama etc hos 
personal och elever har ökat. 

Aktiviteterna skattas som mer 
intressanta/roliga av elever 

Modersmål Barns/elevers flerspråkighet har 
utvecklats och har stärkt elevernas 
utveckling i svenska och 
modersmålet. 

Betyg i svenska har inte förbättrats 

 IDA skolornas/förskolornas 
ledning, personal, föräldrar och 
elever har en acceptans för 
flerspråkighet och att modersmålet 
är ett skolämne. 

Antalet elever som deltar i 
modersmålsundervisning av de som 
är berättigade har ökat 

Elevers självkänsla Eleverna har stärkt självkänsla och 
självförtroende 

Enligt lärare har elevernas 
delaktighet ökat. Även äldre elever 
rapporterar tendens till ökad 
delaktighet, Yngre elever tendens 
till minskad delaktighet. Det finns 
ett samband mellan lärares 
skattningar av elevers delaktighet 
och elevers prestation 

Prestation Studieresultaten har förbättrats Studieresultaten i engelska visar 
tendenser till positiv förändring, 
Inga klara tendenser i matematik 
och svenska. 

 
Tabell 3 visar sammantaget att IDA:s insatser troligen är relaterade till föräldrars aktiva 
deltagande i föräldradialog samt till elevers delaktighet i skolaktiviteter som den skattas av 
lärare. Eftersom lärares skattningar av delaktighet är relaterade till prestationsmått som betyg 
och meritvärden kan det tänkas att elevernas ökade delaktighet på sikt också påverkar 
elevernas prestation. 

IDA har inte genererat några tydliga kortsiktiga relationer till elevernas prestationer i form 
av betyg, nationella prov och meritvärden. Variationen mellan skolor och mellan år är stor. 
Kanske behövs skräddarsydda åtgärder på varje skola utifrån de speciella förutsättningar 
specifika årskullar av elever har för att effekter ska kunna utläsas. Det finns ingen självklar 
koppling mellan föräldrars engagemang i föräldradialog och elevers prestation. Däremot är 
barnens delaktighet i familjeaktiviteter som har skolanknytning viktiga för barnens prestation. 
Kanske att de IDA aktiviteter som involverat föräldrar i för liten utsträckning varit fokuserade 
på skolarbete och hur det kan underlättas genom hemaktiviteter. Insatserna i IDA har varierat 
mellan olika skolor både vad gäller skolinsatser och föräldrainsatser utan att det specificerats 
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att de ska fokusera på skolarbete och kunskapsinhämtande. Troligen hade tydligare relationer 
kunnat utläsas vad gäller prestationer om insatserna mer specifikt varit inriktade på skolarbete 
och kunskapsinhämtning, både när det gäller insatser  riktade mot eleverna i skolan och 
insatser i vilka föräldrar involverats.   

Den ökning av delaktighet och föräldraengagemang i dialog som ses, liksom att 
sambanden mellan lärares skattning av delaktighet och elevers prestation minskat antyder att 
delaktighet i skolan ses mer som ett mål i sig 2009 jämfört med 2007. Kanske är det ett tecken 
på att skolan nu ser delaktighet som ett mål i sig, inte bara en väg till prestation. Denna 
tolkning stöds av att den upplevda tillgängligheten till ”passionaktiviteter” som musik, drama, 
teater, barnrytmik etc i skolan och på fritiden för elever, personal och föräldrar har ökat. 
Dessa aktiviteter upplevs också som roligare än tidigare. 
 
Metodologiska begränsningar 
Innan resultatet diskuteras är det viktigt att se och förstå de metodologiska begränsningar 
utvärderingen har. För det första att utvärderingen i första hand fokuserat på möjliga samband 
mellan  IDA satsningarna och elevers och föräldrars delaktighet samt elevers prestation. För 
det andra det bortfall av respondenter som finns, speciellt bland familjer och elever.  

Utvärderingen är fokuserad på delaktighet, prestation och föräldraengagemang, dvs de 
fenomen som man vill att IDA aktiviteterna ska påverka. I utvärderingen följdes endast IDA 
skolor, det finns därför ingen kontrollgrupp av skolor där speciella insatser inte skett. De 
resultat som framkommer kan alltså bara ses som beskrivningar av samband mellan de 
variabler som studerats. Det går inte att dra säkra slutsatser om orsakssamband mellan IDA 
insatser och förändringar i delaktighet, prestation och engagemang.  

Utvärderingens fokus på utfallen delaktighet, prestation och föräldraengagemang gör det 
svårt att uttala sig om hur de olika aktiviteterna genomförts och hur deltagande elever, 
föräldrar och skolpersonal upplevt själva aktiviteterna. Det är därför viktigt att resultatet av 
utvärderingen relateras till övriga utvärdering samt kunskap om vilka IDA aktiviteter som 
utförts och i vilken omfattning.  

Ett stort bortfall av respondenter har funnits under studiens gång. Störst har bortfallet varit 
för föräldraenkäter, 60,4% familjer som inte svarat vid något tillfälle. Bortfallet för 
elevgruppen är 59,5% elever som inte svarat vid något tillfälle när hänsyn har tagits till att de 
barn som går i förskolan inte besvarar några enkäter. Detta bortfall är dock inte större än för 
andra jämförbara undersökningar. Minst bortfall finns för lärarenkäter, det är bara 3,2% av 
eleverna som inte har fått någon lärarskattning alls. I genomsnitt ligger svarsfrekvensen för 
lärarenkäterna på 68% vilket ger dem en större tyngd och ökar vikten av att sätta elevers och 
föräldrars svar i relation till lärarnas skattningar då lärarna har svarat för en stor del av de 
familjer som inte har deltagit.  

Det stora bortfallet bland familjer och barn innebär inte att svaren från föräldrar och barn 
är ointressanta eller ”osanna”. Det innebär att svaren i första hand är representativa för de som 
svarat. Det är därför viktigt att ta reda på så mycket som möjligt om de som inte svarat för att 
undersöka om de verkar skilja sig på något viktigt sätt från de som svarat. Det har gjorts 
genom att jämföra lärarnas svar angående de barn och föräldrar som besvarat enkäterna med 
lärarnas svar för de barn och föräldrar som inte besvarat enkäterna. Bortfallsanalysen antyder 
att de föräldrar och barn som inte svarat, enligt lärarnas skattningar är mindre delaktiga i 
skolaktiviteter och mindre engagerade i föräldradialogen i skolan. En jämförelse avseende 
betyg visar dessutom att dessa barn presterar sämre. Det kan tolkas som att de svar som anges 
av elever och föräldrar om delaktighet och inflytande ska ”räknas ned” för att ge en viss 
uppfattning om hela undersökningsgruppens genomsnitssvar på frågorna. Barn och föräldrar  
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som inte besvarat enkäter är troligen i genomsnitt mindre delaktiga och engagerade i skolan 
än barn och föräldrar som svarat på enkäten. Svaren från elever och föräldrar uppvisar relativt 
höga samband då tidpunkter jämförs. Det antyder stabilitet i svaren vilket ökar 
tillförlitligheten i mätningarna för de som svarat. 
 
Utfallet av IDA-projektets verksamhet 
 
Familjestöd 
Jämförelsen av mätningar av skolans föräldradialog visar inte att de föräldrar som svarat 
upplever någon förbättring av sitt engagemang under projekttiden, däremot skattar lärarna att 
denna dialog har ökat i intensitet. En frånvaro av förändring i upplevt engagemang behöver 
inte betyda att IDA insatserna inte påverkat engagemanget. Tidigare studier av 
föräldramedverkan (Carlhed et al, 2001) har visat att föräldrar, när de blir mer aktiva i dialog 
också blir mer kritiska. Det kan leda till en striktare tolkning av enkätfrågor och därmed en 
lägre eller bibehållen grad av skattat engagemang. Denna tolkning stöds av att lärare och 
föräldrar skattar en tydlig ökning i föräldrarnas deltagande i utvecklingssamtal vilket är en 
grundläggande aspekt av skolans föräldradialog. 

Föräldrarna anser sig nöjda med sitt eget engagemang i barnets skolgång men efterfrågar 
möjligheten att komma med åsikter och idéer samt möjligheten att träffa andra föräldrar, detta 
är områden där de berörda skolorna kan arbeta mer för att öka föräldrarnas inflytande. Mötet 
med andra föräldrar utgör dessutom en viktig aspekt av stödet för föräldrar, främst de med 
svagare förutsättningar, att få diskutera för-/skolan och barnens utveckling med jämlikar. 
Dessutom visar sammanställningar att utvecklingen av föräldradialogen har utvecklats åt olika 
håll på olika skolor vilket illustrerar de olika utgångspunkterna och behoven. Troligen 
behöver insatserna ha liknande mål och innehållsliga ramar på samtliga skolor men sedan 
utformas utifrån varje skolas unika förutsättningar för att påverka hela målgruppen.  

Hur ramar och riktlinjer för IDA insatserna utformats bör framgå av IDA:s övriga 
rapportering. Insatserna behöver analyseras utifrån styrning kontra valfrihet i satsningar 
angående familjestöd. Enligt Deslandes och Bertrand (2005) är den främsta prediktorn för 
föräldraengagemang att föräldrarna uppfattar inviter från barnen och i andra hand att de 
uppfattar inviter till engagemang från lärarna. Detta förtydligar vikten av skol- och 
lärarinitierade aktiviteter med syfte är att stärka föräldrarnas engagemang. Benson och Martin 
(2003) rapporterar följande faktorer som motiverande för föräldrar: Enskild kommunikation 
med läraren eller andra föräldrar; representanter för skolan eller andra föräldrar som ringer 
runt till föräldrar; föräldraaktiviteter som tilltalar föräldrarnas individuella behov och 
intressen; uppmuntran, åstadkommanden och erkännande för att upprätthålla engagemanget; 
utveckla en övertygande kultur, erbjuda en positiv, varm miljö där föräldrar känner sig 
välkomna; erbjuda föräldrar minst ett tillfälle per månad att bekanta sig med skolan samt att 
erbjuda föräldrar information om hur lärande i hemmet och barns inlärning fungerar. 
 
Passion 
Ett stort antal av alla aktiviteter inom IDA föll inom insatsområdet passion vilket markant 
ökade förekomsten av estetisk verksamhet i dessa skolor och förskolor. Dessutom rapporterar 
både barn och föräldrar att förekomsten av estetisk verksamhet har ökat på fritiden och att 
barnen i högre utsträckning uppskattar den. Detta mönster återfinns även i lärarnas 
utvärdering där de genomgående visar en stor uppskattning för den estetiska verksamheten 
(främst i förskolan) och uppger dessa som de insatser barnen har uppskattat mest och snabbast 
tagits i bruk. Även dessa resultat antyder alltså att föräldrarnas engagemang ökat i 
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skolrelaterade aktiviteter, då främst i aktiviteter som inte är direkt relaterade till skolans 
kunskapsmål. Resultatet kan också ses som en indikation på att IDA insatserna i första hand 
fokuserat mer allmänt på elevers och föräldrars engagemang utan något speciellt fokus på 
kunskapsinhämtande. Det kan delvis förklara frånvaron av förändring i elevprestationer under 
projekt tiden. En närmare analys av IDA insatsernas omfattning och innehåll kan ge 
information om vilka effekter som kan förväntas. Troligen behöver insatserna fokusera direkt 
på kunskapsinhämtande för att ge tydliga effekter på elevernas prestation (Nye, Turner, & 
Schwartz, 2005). 
 
Modersmål 
Över 50% av IDAs insatser oavsett omfattning ingår i insatsområdet modersmål vilket har 
infört och ökat skolornas fokus på detta då den traditionella modersmålsundervisningen i 
övrigt har legat utanför skoltid och i andra lokaler. Andelen beviljade och andelen deltagande 
i modersmålsundervisning har ökat vilket visar på ett större intresse och acceptans hos 
eleverna. Elever som i högst utsträckning använder modersmålet i sociala kontakter på sin 
fritid skattar också sin egen delaktighet i skolan högre. Det kan tolkas som att bra kunskaper 
och användning av hemspråket är relaterat till elever självkänsla och självförtroende.  

Om den högre andelen deltagande bibehålls eller om den fortsätter att öka kommer 
elevernas språkkunskaper kanske på sikt att stärkas men denna studie är inte tillräckligt lång 
för att mäta effekterna av detta. Resultatet måste analyseras i relation till vad insatserna i 
modersmålstöd i praktiken inneburit. Ingen extra modersmålsundervisning har förekommit 
utan stödet har givits på annan skoltid. Troligen behövs en direkt koppling mellan 
modersmålsstöd och kunskapsinhämtande, t ex hjälp med läxläsning på hemspråket, för att en 
tydlig effekt på elevernas prestation ska uppnås. 
 
Elevernas delaktighet som indikator på självkänsla och självförtroende 
För de äldsta eleverna finns en trend till ökad delaktighet både i skolan och i hemmet. De 
äldre eleverna är de som ligger lägst i sina skattningar och det innebär därmed att färre elever 
har mycket låga skattningar nu (2009) jämfört med tidigare (2007).  Då ett ökat deltagande 
tolkas som en högre grad av tillhörighet och engagemang i den egna livssituationen leder 
detta till en generellt bättre välmående. Det är dock tveksamt om insatser allmänt inriktade på 
delaktighet är kopplat till elevernas självförtroende och prestation. Elevstöd riktade mot 
kunskapsinhämtande inom ett visst område,  ex matematik, är den typ av åtgärder som 
påverkar självförtroendet mest och sedan i förlängningen även prestation (Gustafsson et al, 
2010). Speciellt intressant för målgruppen vore insatser som direkt kopplade modersmålsstöd 
till kunskapsinhämtande. De elever som har högst delaktighet (både enligt egna skattningar 
och lärarnas skattningar) är i dagsläget de som är berättigade till modersmålsundervisning 
men inte deltar i den undervisningen. Har de eleverna bättre språkkunskaper än de elever som 
deltar? Skulle elevernas självförtroende i skolämnen ökas om de fick modersmålsstöd kopplat 
till kunskapsinhämtande, t ex läxläsning på hemspråk? 

För de yngre eleverna visar observationerna att det emotionella klimatet (emotional 
support) på samtliga förskoleenheter uppfattades som mycket bra. Det är en bra grund för en 
förskola med hög kvalitet men ger inte med säkerhet en förskola med hög pedagogisk kvalitet. 
Instructional support (stöd i lärande) och classroom organization (hur lärandemiljön 
struktureras) är troligen viktigare för detta. Även class room organization har relativt höga 
medelvärden medan de medelvärden som presenteras för instructional support är lägre. 
Instructional support blir mycket lågt i de mindre strukturerade aktiviteterna samt gymnastik 
där färre tillfällen till dialog mellan personal och barn finns. Man kan därför inte förvänta sig 
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att denna domän ska resultera i lika höga poäng som övriga. Det är dock inte hela 
förklaringen, kanske handlar det också om att personalen behöver bli mer medvetna om hur 
mindre strukturerade aktiviteter ändå kan användas pedagogiskt. Forskning har visat att 
förskolors pedagogiska arbetssätt påverkar barns kognitiva utveckling och 
kunskapsinhämtande ända upp till 12 års ålder (Gustafsson et al, 2010). Barn som upplever en 
förskolemiljö med miljöer som inbjuder till informellt lärande har en mer positiv utveckling. 
Miljöer som redan i förskoleåldern erbjuder formaliserad skolundervisning verkar dock 
snarast stressa barnen och hämma deras utveckling.  

Anmärkningsvärt i resultatet är att de elever som visar/upplever minst delaktighet är de 
som inte är berättigade till modersmålsstöd. Utgör dessa elever en speciellt utsatt grupp av 
barn och ungdomar med svensk bakgrund som behöver extra insatser. De insatser som gjorts 
inom IDA har haft en tydlig inriktning mot barn och ungdomar med annan kulturell bakgrund 
än svensk. 

Det finns konsekventa samband mellan en hög förekomst av familjegemensamma 
aktiviteter (Hemmiljö) och elevernas självrapporterade delaktighet i skolan. Innebörden av 
detta är att de barn som umgås mycket med sina föräldrar också upplever sig själva som 
aktiva i skolan. Återigen väcker resultatet funderingar över vad IDA insatserna innehållit i 
förhållande till det trender som syns i resultaten. Vad har innehållit och formen varit i de 
insatser som ska ge ökat föräldraengagemang? Behövs ett fokus på åtgärder som inkluderar 
vad föräldrar gör hemma med sina barn? 
 
Prestation 

De starka korrelationerna mellan betyg och lärarnas skattningar av delaktighet (2007) kan 
tolkas som att delaktigheten utgör en del av lärarnas grund för betygssättningen. I och med att 
mätningen upprepas uppstår en effekt av den reflektion som lärarna genomgår vid varje 
frågetillfälle och i mätningen 2009 skiljer lärarna på deltagande och prestation. Det kan ses 
som positivt, hög delaktighet kan ge välbefinnande även hos svagpresterande elever. 

Fortfarande finns dock en stark koppling mellan lärares syn på delaktighet och prestation. 
Vid sista mätningen 2009 var elevernas meritvärden starkt relaterade till lärarnas skattning av 
elevernas delaktighet. Denna koppling behöver dock inte vara negativ. En av skolan viktigaste 
uppgifter är att stödja elevers kunskapsinhämtande och kunskapsutveckling, delaktighet i 
skolaktiviteter bör därför synas i att eleverna är delaktiga i denna kunskapsutveckling. Lärares 
upplevelse av elevers delaktighet blir genom de starka relationerna till meritvärden också en 
viktig indikator på elevernas kunskapsutveckling. Det är dock viktigt att lärarna kan hålla isär 
elevens aktiva deltagande i kunskapsutvecklingen från elevens prestation i förhållande till 
kursplanernas prestationsmål. Forskning har visat att återkoppling på lärande är positivt för 
elever medan jämförelser av prestation mellan elever (vare sig den görs av lärare eller eleven 
själv) är negativ (Gustafsson et al, 2010). 

Då trenderna i prestation gått åt olika håll på de två högstadieskolorna finns ingen tydlig 
utveckling av betygen vare sig i negativ eller positiv riktning. Dock är detta bara resultaten 
hos de elever som har befann sig i årskurs 7 respektive 9 när IDA startade, målet är en 
långsiktig ökning av prestationerna. En snabb blick på meritvärden för skolorna visar att de 
sköt i höjden 2008 för att sedan sjunka igen. Det visar att resultaten kan skifta drastiskt med 
en viss årskull och att stabilitet i förändring måste studeras över tid och per skola om sådana 
utvärderingar skaanvändas som grund för insatser. Inte bara utvärderingen utan också 
insatserna måste göras utifrån de unika förutsättningar som finns på varje skola. 

En annan faktor som i utvärderingen var relaterad både till betygen och den upplevda 
delaktigheten i skolaktiviteter är hemmiljön (familjegemensamma aktiviteter). En stor andel 
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aktiviteter tillsammans med familjen 2007 är relaterat till högre betyg två år senare (åk 8 och 
9) och en gemnsam språkmiljö hemma är relaterat till upplevd delaktighet i skolaktiviteter 
Återigen indikerar resultaten av utvärderingen att det är viktigt att studera innehåll och form i 
de familjeinriktade åtgärderna som gjort, finns en koppling till aspekter av hemmiljön som 
underlättar barnens kunskapsutveckling i skolan respektive deras upplevda delaktighet? 
 
Slutsatser 
 
Utvärderingen visar på få tydliga effekter av IDA på elevernas prestationer. Däremot finns 
indikationer på att elevernas delaktighet i skolan ökat om man utgår från lärarnas skattningar. 
Även föräldrarnas engagemang i skolan har ökat enligt lärarna och enligt närvaron på 
kvartssamtal. Det finns ingen tydlig koppling mellan föräldrarnas engagemang och elevernas 
delaktighet i skolan som den skattas av lärare. Däremot finns det en konsekvent koppling 
mellan en god samvaro mellan föräldrar och barn i hemmet och barnens betyg. 
Utvärderingens design och längd gör att slutsatserna bara kan ses som preliminära. Målen för 
IDA är långsiktigt satta och vissa är menade att leda till en permanent förändring av arbetssätt 
i skolor och förskolor vilket på sikt ska ge eleverna bättre förutsättningar. Därför har 
effekterna av de insatser som genomförts i många fall ännu inte burit frukt. Vissa utfallsmått 
(ex betyg i åk 8 och 9) är dessutom ”förändringströga” adå de bygger på en kontinuerlig 
utveckling under hela grundskolan och även effekter av den rådande pedagogiken i förskolan. 
Det sanna måttet på detta projekts utfall är därför en jämförelse mellan de elever som gick ut 
grundskolan innan IDAs start och de elever som har genomgått grundskolan med dessa 
insatser kontinuerligt närvarande.  

 
Personlig reflektion Anna Niia 

Efter att ha besökt de deltagande enheterna i IDA-projektet har jag samlat på mig en 
mängd intryck av verksamheten. Jag vill vara försiktig med att uttala mig om detta eftersom 
de intryck jag har vilar på ett fåtal tillfällen och kan vara färgat av tillfälliga omständigheter 
men vissa saker har återkommit såväl i min kontakt som i samtal med personalen. För att 
börja i den tråkiga änden har jag haft den otacksamma rollen att kontakta skolor för att vilja ta 
personalens tid i anspråk. Detta är sällan uppskattat då skolans personal redan är hårt 
belastade, men det bemötande jag har fått har varit av mycket skild natur. Jag vill börja med 
att framhålla S:t Iliansskolan där jag omedelbart fick respons på mina mail och telefonsamtal 
och med hänsyn till ett fullt arbetsschema fick jag ändå snabba besked om när jag var 
välkommen att besöka skolan. På ett flertal enheter, här tänker jag inte nämna någon vid 
namn, ignorerades mail och telefonkontakt var mycket svår att uppnå. Detta fördröjde 
datainsamlingen vilket i förlängningen genererade spydiga kommentarer från lärare om att 
”det var så dags att komma nu”, enkäter delades ut alltför sent och svarsfrekvensen sjönk. Jag 
kan bara beklaga detta.  

Men jag har framför allt mycket positivt att säga om verksamheterna. För det första hördes 
många positiva röster på förskolorna kring de IDA-insatser för barnen som involverade 
musik, rytmik och möjligheter att arbeta med barnens språkutveckling.  

För det andra har det funnits många positiva kommentarer runt den språkkompetens som 
tillfördes genom IDA-projektet. Sagoläsningen på olika språk som har förekommit på 
förskolorna har varit uppskattade, dels för läsningen men också för att det gav personalen en 
möjlighet att kommunicera med barnen via denna person och då kunna reda ut missförstånd 
eller lära känna barnet bättre. Liknande synpunkter framkom även gällande de äldre eleverna. 
Trots att det då rörde sig om elever som ansågs kunna kommunicera på svenska kunde 
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missförstånd och konflikter uppstå i pressade situationer där nu IDA-personal kunde kliva in 
som tredje part och medla, både språkligt och pedagogiskt.  

Detta extra språkstöd uppskattades i ytterligare ett sammanhang, gällande kommunikation 
med föräldrar. Då alternativet att kalla in en extern tolk upplevdes som omständligt och inte 
alltid kunde göras vid den tidpunkt som passade verksamheten upplevdes möjligheten att ta 
hjälp av IDA-personal som flexibelt och kommunikationen med föräldrarna kändes mer 
avdramatiserad.  
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Aktiviteter i delaktighetsskalan för barn i Förskolan 
 
 
Aktiviteter i förskolan 
 

Leker i grupp 
Samlingar 

Spelar instrument, sjunger eller spelar teater 
Målar, ritar eller skriver 

Spelar spel 
Utflykter 

Gymnastik eller bad 
Vila 

Lagar mat eller bakar 
Lägger pussel 

Läser 
Leka/spela på dator 

Leker ensam 
Leker utomhus 

Skolförberedande övningar 
 
 
Aktiviteter i hemmet  
 

Leker med vänner och kamrater 
Äter middag med familjen eller släkten 

Spelar instrument, sjunger eller spelar teater 
Målar, ritar eller skriver 

Spelar spel 
Lägger pussel 

Idrottar  
Bio 

Fest, disco eller kalas 
Lagar mat eller bakar 

Hjälper till hemma 
Läser 

Tittar på TV 
Pratar i telefon 

Leka/spela på dator 
Leker ensam 

Leker utomhus 
Vara hemma utan att ha något att göra 
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Aktiviteter i delaktighetsskalan för elever i Förskoleklass t.o.m. årskurs 3 
 
 
Aktiviteter i skolan 
 

Grupparbete 
Arbeta på egen hand 

Ta reda på hur något är eller fungerar  
Skriva om sådant du lär dig i skolan 

Prata inför klassen 
Skolarbete på dator 

Leker tillsammans med  andra på raster 
Skolbibliotek  

Elevråd eller matråd 
 
 
Aktiviteter i hemmet 
 

Leker med vänner och kamrater 
Äter middag med familjen eller släkten 

Spelar instrument, sjunger eller spelar teater 
Målar, ritar eller skriver 

Idrottar  
Bio 

Fest, disco eller kalas 
Lagar mat eller bakar 

Hjälper till hemma 
Läser 

Tittar på TV 
Pratar i telefon 

Leka/spela på dator 
Läxor och skolarbete 

Vara hemma utan att ha något att göra 
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Aktiviteter i delaktighetsskalan för elever i årskurs 4 t.o.m. årskurs 6 
 
 
Aktiviteter i skolan 
 

Grupparbete 
Arbeta på egen hand 

Ta reda på hur något är eller fungerar  
Skriva om sådant du lär dig i skolan 

Prata inför klassen 
Skolarbete på dator 

Leker tillsammans med  andra på raster 
Skolbibliotek  

Elevråd eller matråd 
 
 
Aktiviteter i hemmet  
 

Leker med vänner och kamrater 
Äter middag med familjen eller släkten 

Spelar instrument, sjunger eller spelar teater 
Målar, ritar eller skriver 

Idrottar  
Bio 

Fest, disco eller kalas 
Lagar mat eller bakar 

Hjälper till hemma 
Läser 

Tittar på TV 
Pratar i telefon 

Leka/spela på dator 
Läxor och skolarbete 

Vara hemma utan att ha något att göra 
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Aktiviteter i delaktighetsskalan för elever i årskurs 7 t.o.m. årskurs 9 
 
 
Aktiviteter i skolan 
 

Grupparbete 
Muntlig presentation 
Skriva egna arbeten 

Söka information 
Skolarbete med hjälp av datorer 

Arbeta på egen hand 
Prata inför klassen 

Praktiska övningar t.ex. laborationer, fältstudier, experiment 
Friluftsdagar 

Gör saker tillsammans med  andra på raster 
Hjälper andra elever t.ex. kamratstöjdare m.m. 

Utnyttja skolbibliotek  
Elevråd eller matråd 
Hjälpa till i kafeteria 

Fritidsklubb eller liknande 
 
 
Aktiviteter i hemmet 
 

Umgås med vänner och kamrater 
Äter middag med familjen eller släkten 

Spelar instrument, sjunger eller spelar teater 
Målar eller skriver 

Motionerar eller idrottar 
Bio 

Fester, disco 
Lagar mat, bakar 

Hjälper till hemma t.ex. städning, gräsklippning, barnvakt 
m.m. 
Läser 

Tittar på TV 
Pratar i telefon eller kommunicerar med andra via dator 

Spelar spel på datorn eller surfar på internet 
Läxor och skolarbete 

Vara hemma utan att ha något att göra 
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Engagemangsskala för förskolan 
 
Barnet leker med leksaker 
Barnet håller sig aktivt 
Barnet leker på ett sätt som stämmer överens med utvecklingsnivån 
Barnet verkar vara medveten om det som pågår runt honom/henne 
Barnet låtsas vara saker, djur eller andra människor 
Barnet upprepar ljud 
Barnet pratar om saker som hände tidigare eller ska hända 
Barnet prövar nya sätt att kommunicera 
Barnet använder nya ord/tecken 
Barnet leker med saker på ett upprepande sätt 
Barnet försöker få leksaker att fungera 
Barnet prövar nya sätt att leka med saker 
Barnet försöker göra klart saker trots att det tar lång tid 
Barnet prövar många olika strategier innan han/hon ger upp 
Barnet löser problem fort 
Barnet väljer att göra svåra saker 
Barnet anpassar sig till de krav som situationen kräver 
Barnet reagerar på stimulering/förändring i miljön 
Barnet söker kroppskontakt med personal  
Barnet tittar på den vuxne 
Barnet lyssnar på den vuxne 
Barnet leker med vuxna 
Barnet försöker få den vuxne att göra saker 
Barnet tittar på andra barn 
Barnet lyssnar på andra barn 
Barnet leker med andra barn 
Barnet försöker få andra barn att göra saker 
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Skolans föräldradialog 
 
 Som förälder har jag möjlighet att diskutera mitt 

barns framtid i skolan med personalen. 
Som förälder får jag regelbundet information av 

personalen om mitt barns skolarbete. 
Som förälder uppmuntras jag av personalen att 

komma med åsikter och idéer om mitt barns 
skolsituation 

Som förälder har jag kontinuerlig kontakt med 
personalen i skolan. 

Som förälder blir jag informerad av personalen om 
förändringar i skolan som berör mitt barn. 

Som förälder uppmuntras jag av personalen att 
besöka mitt barn i skolan. 

Som förälder har jag möjlighet att träffa och 
diskutera med andra föräldrar. 

Som förälder är jag engagerad i mitt barns skolgång 
Som förälder känner jag tillit till skolans personal. 

Som förälder känner jag att mitt barn är tryggt när 
barnet är i skolan. 

Jag deltog vid det senaste utvecklingssamtalet 


