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1 Inledning 

I Läroplan för förskolan finns det tydliga strävansmål som arbetslagen på förskolan ska 
förhålla sig till (Skolverket, 2016). Ett av dessa belyser att samverkan med vårdnadshavare 
är betydelsefullt och viktigt för relationen mellan hemmet och förskolan. Under våra år 
som föräldrar med barn i förskolan har vi fått olika erfarenheter och upplevelser av hur 
samverkan fungerar mellan hem och förskolan. Samverkan fungerade på olika sätt 
beroende på hur och på vilket sätt pedagogerna i förskolan samarbetade med oss som 
föräldrar. En del pedagoger var positiva i sitt bemötande av både oss som förälder och våra 
barn medan andra hade svårare att anpassa sitt sätt att bemöta oss och våra barn. Detta 
har vi även tydligt upplevt när vi har jobbat och under våra praktikperioder som vi har haft 
under förskollärarutbildningen. 

Vi har valt att i vår studie lyfta fram hur och på vilket sätt föräldrar upplever att samverkan 
fungerar och vilken information de har fått ta del av om Läroplanen för förskolan. 
Jonsdottir och Nyberg (2013) menar att det är arbetslaget i förskolan som har ansvaret för 
att skapa en tillitsfull relation till både föräldrarna och barnen i förskolan. Arbetslaget ska 
nämligen underlätta för barnet att sammanfoga sina två världar som är hemmet och 
förskolan. 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) belyser vikten av att alla pedagoger, oavsett 
utbildning, som arbetar på förskolan ska ha kunskaper om förskolans normer och värden 
samt hur förskolan arbetar med dessa i det dagliga arbetet i förskolan. Alla föräldrar ska få 
möjligheten att vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten på förskolan, vilket 
innebär att föräldrarna ska kunna vara med och påverka verksamhetens innehåll och 
genomförande. Vidare skriver Skolverket (2016) att förskolans kommunikation med 
föräldrarna behöver vara tydlig, informativ och relevant för situationen som råder. 
Grunden för trygghet och tillit läggs vid det första mötet med föräldrar och barn. Detta 
första möte med föräldrar och barn påverkar nämligen det fortsatta samarbetet och 
behöver anpassas utifrån den enskilda individens behov och erfarenheter. Föräldrarna 
behöver ses som en tillgång och bjudas in för att delta i den dagliga verksamheten (Niss & 
Söderström, 2015). Det är angeläget att pedagogerna lyssnar på det föräldrarna berättar 
och tar tillvara deras kunskaper i olika sammanhang. Relationen mellan förskola och 
föräldrar ska kännas bekväm och inte påtvingad (Niss & Söderström, 2015).  

Det finns flera olika forum där föräldrar och pedagoger kan kommunicera och delge 
varandra information som påverkar barnet i exempelvis deras trivsel och kamratrelationer. 
Ett av dessa forum är utvecklingssamtalen där föräldrar och pedagoger ska ha möjlighet att 
delge varandra det barnet har utvecklat och lärt sig i förskolan samt även tala om barnets 
trivsel och kamratrelationer i gruppen. Under samtalet kan även pedagoger och föräldrar 
lyfta praktiska saker som de inte vill ta i den dagliga kontakten. Föräldramötet är ett annat 
viktigt forum där alla föräldrar får möjlighet att ta del av samma information samtidigt 
samt där pedagoger och föräldrar ges utrymme att diskutera och påverka verksamheten för 
att en förändring ska kunna ske (Skolverket, 2016). 
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1.1 Studiens syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här studien är att undersöka föräldrars erfarenheter av samverkan i 
förskolan. Följande forskningsfrågor ska hjälpa oss att uppfylla syftet: 

1. Vilka erfarenheter har föräldrar av olika samverkanssituationer i förskolan? 

2. Hur upplever föräldrarna att de har inflytande i förskolans verksamhet och 
innehåll? 

3. Hur upplever föräldrar kommunikationen med arbetslaget i förskolan och på vilket 
sätt sker den? 

4. Hur förstår föräldrar Läroplanens mål och innehåll och hur upplever de att dessa 
synliggörs i verksamheten? 

1.2     Uppsatsens disposition 

I detta avsnitt kommer vi att presentera hur uppsatsen är. Uppsatsen består av sex kapitel. 
I kapitel 2 ges en bakgrund till samverkan mellan förskola och hem. Inledningsvis kommer 
vi att redogöra och förklara olika begrepp som är relevanta för vår studie. Därefter, 
kommer vi att lyfta fram tidigare forskning och litteratur samt relevanta styrdokument. 
Vidare följer ett avsnitt med en redogörelse av Habermas kommunikationsteori, med vars 
stöd vi tolkar det pedagogiska arbetet med föräldrasamverkan. Vi har valt att dela upp 
avsnittet i olika teman för att lättare kunna synliggöra olika aspekter av samverkan mellan 
hem och förskola. 

I det tredje kapitlet redogör vi för studiens metod. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer 
med föräldrar. I metodkapitlet beskrivs även urvalsmetoden, genomförandet, analysmetod, 
begreppet trovärdighet och Vetenskapsrådets fyra etiska forskningsprinciper som vi följer 
och förhåller oss till i denna studie.  

I det fjärde kapitlet presenteras studien resultat. Resultatkapitlet är strukturerat utifrån 
olika teman som framkom under intervjuerna. Efter resultatkapitlet, i det femte kapitlet, 
presenteras resultatanalysen. Vi har tolkat resultatet utifrån Habermas 
kommunikationsteori och också kopplat det till den tidigare forskning som presenterades i 
bakgrundskapitlet. Kapitlet är uppdelat i flera teman utifrån makt, delibrativa samtal och 
kommunikation.   

I det sista kapitlet, avslutningsvis, diskuterar vi vårt resultat och analys genom att besvara 
våra forskningsfrågor. Detta för att synliggöra om vi har fått svar på våra frågor och om vi 
har nått vårt syfte med studien. I avsnittet personliga reflektioner lyfter vi våra personliga 
tankar och funderingar om hur och på vilket sätt förskollärare kan arbeta med samverkan. 
Vi skriver även ett kort avsnitt om hur förskollärarrollen kan förstås utifrån vår studie och 
föreslår vad vidare forskning kan fokusera.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att beskriva vad samverkan är med hjälp av tidigare forskning, 
litteratur, styrdokument samt teorier som belyser ämnet. Vidare kommer vi att lyfta fram 
samverkansformer såsom den dagliga kontakten, föräldramötet, utvecklingssamtalet, samt 
andra olika sätt som kommunikationen mellan förskolan och hemmet kan ske på. 

Tallberg Broman (2013) belyser att det primära syftet med föräldrasamarbetet är att det 
sker i samförstånd med föräldrarna och att det ska verka för barnens bästa, vilket innebär 
att förskolan och hemmet ska skapa de bästa förutsättningar för barnens utveckling och 
lärande. De förutsättningar som gynnar barns utveckling och lärande anses bestå av flera 
byggstenar såsom trygghet, tillitsfull relation, insyn och inflytande i verksamheten samt 
erkännande av föräldrars kunskaper och erfarenheter. Vidare menar författaren att ingen 
av dessa byggstenar kan stå för sig själv utan att de måste samexistera, för att tillsammans 
skapa en helhet för att ett väl fungerande föräldrasamarbete ska kunna utvecklas i enlighet 
med förskolans uppdrag (Tallberg Broman, 2013). Vuorinen, Sandberg, Sheridan och 
Williams (2014) belyser att det är viktigt att föräldrarna får inflytande utifrån sina 
förutsättningar och kunskaper. Pedagogerna behöver ta tillvara på de kunskaper 
föräldrarna har för att kunna använda sig av dessa. När föräldrar känner att pedagogerna 
lyssnar vågar de säga sina åsikter som kan vara både positiva och negativa. 

2.1 Samverkan 

Sandberg och Vuorinen (2008) har använt sig av gruppintervjuer i kontakten med 
föräldrar och pedagoger med syftet att studera samverkan som länken mellan förskolan 
och hemmet. Det framkommer i deras studie att föräldrarna vill ha mer inflytande i 
verksamheten på förskolan och att föräldrarna vill att bemötande ska vara positivt och 
sympatiskt för att samverkan ska bli utvecklande. Pedagogernas sätt att samarbete avgör 
hur och på vilket sätt föräldrarna vågar ställa krav på verksamheten. När föräldrarna 
upplever en trygghet känner de att de vågar ställa krav och att samarbetet kan utvecklas 
och bli bättre.  

Förväntningar på hur och på vilket sätt samverkan ska ske varierar mellan pedagoger och 
föräldrar och därför är det viktigt att ha en dialog och en öppenhet om detta. Å ena sidan 
menar Vuorinen m.fl. (2014) att samverkan handlar om att förskolan behöver tillgodose 
föräldrarnas möjligheter och behov för att kunna samverka i förskolan. Å andra sidan anser 
Kocyigita (2015) att föräldrar önskar få möjlighet att vara delaktiga i den verksamhet som 
deras barn deltar i. Pedagogerna behöver därför bjuda in föräldrarna i verksamheten, men 
även se att alla familjer har olika behov och olika möjlighet att delta. 

Niss och Söderberg (2015) och Sandberg och Vuorinen (2007) menar att samverkan är allt 
som händer mellan förskola och hemmet, vilket kan innebära allt från sms-kontakt till 
enskilda utvecklingssamtal och olika gemensamma aktiviteter. Vidare menar författarna 
att det är viktigt att samverkan fungerar och att det finns många olika sätt att samverka på 
mellan hem och förskola.   

Såväl Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) och Jensen och Jensen (2011) menar att 
samverkan handlar om relationen till föräldrar för att det ska bli ett bra samarbete på sikt. 
När relationen är god kan det leda till att föräldrarna vågar vara öppna i dialogen med 
pedagogerna på förskolan. Dessa författare menar att i det första mötet med förskolan är 
viktigt och att det är angeläget att föräldrarna känner ett förtroende för verksamheten och 
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de pedagoger som tar hand om barnen (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015; Jensen & 
Jensen, 2011). Enö (2013) menar att det är angeläget att pedagogerna på förskolan lyssnar 
in hur och på vilket sätt föräldrarna vill vara delaktiga för att kunna påverka verksamheten. 
Pedagogerna kan inte kräva vad föräldrar ska vara delaktiga i men de ska hela tiden 
erbjuda varierade sätt och möjligheter att kunna vara med och påverka. Enös (2013) vision 
är att all samverkan ska ske utifrån föräldrarnas egna förutsättningar, möjligheter samt 
deras vilja att delta. Sandberg och Vuorinen (2007) menar att pedagogerna genom en bra 
samverkan också kan ge föräldrarna stöd i sin föräldraroll. Många svårigheter kan 
förebyggas när det dagliga bemötandet mellan pedagoger och föräldrar är trevligt och 
positivt eftersom båda parter då kan diskutera svårigheter i sina roller i relation med 
barnet. Det är dock angeläget att det finns en tydlighet vilket ansvar förskolan har 
respektive vilket ansvar föräldrarna har. Ett exempel kan vara fostran. När pedagogerna 
har det första inskolningssamtalet med föräldern behöver de vara lyhörda för det som 
föräldrarna berättar om barnet samt för vilka styrkor barnet har. När förskolan har 
information om barnen är det sedan lättare för förskolan att kunna bemöta barnet på rätt 
nivå och dessutom kunna utmana barnet utifrån deras egna förutsättningar och intressen. 
Detta möte lägger grunden för det fortsatta samarbetet mellan förskolan och hemmet. 

Samverkan handlar också om att föräldrarna ska få möjligheten att delta i 
utvecklingssamtal. Sandberg och Vuorinen (2007) beskriver utvecklingssamtalet som en 
viktig samverkansform för att pedagogerna och föräldrarna ska kunna ge barnet rätt 
förutsättningar i deras utveckling och lärande. Föräldrarna känner barnet bäst och ibland 
är den bild förskolan har av barnet ofta en annan, vilket kan bero på att barnet beter sig på 
olika sätt beroende på miljön samt i vilket socialt sammanhang barnet befinner sig i. Det 
kan därför vara viktigt att förskolan och hemmet samarbetar och har ett gemensamt 
förhållningssätt i en del situationer för att barnet ska känna en trygghet i vad som gäller i 
förskolan vardag. Förskolan och hemmet kan komma överens om vad de ska fokusera på 
för att barnet ska kunna utvecklas vidare. Skolverket (2017) och Skollagen (§ 11) skriver att 
utvecklingssamtal ska erbjudas minst en gång per år och att det är förskolläraren som 
ansvarar för samtalets innehåll. Samtalet kan genomföras av en annan för föräldrarna känd 
person. Samtalets fokus är det enskilda barnet och hur verksamheten kan bidra till barns 
utveckling och lärande.  

Samverkan kan också handla om att förskolan delger information om det som händer med 
barnen under dagen på förskolan (Cederquist, 2013). Exempelvis kan arbetslaget använda 
sig av olika sociala medier som till exempel Instagram för att samverka med hemmet. När 
förskolan använder Instagram får verksamheten möjlighet att visa vad som sker för flera 
och då det är tillgängligt för många kan det vara lättare att ta till sig som förälder. Vidare 
menar dock studenten Cederquist (2013) att samverkan inte ska eller kan ersätts av 
Instagram utan att förskolan ska se det som ett komplement till andra sätt att samverka 
med hemmet på. Inläggen som görs på Instagram blir med andra ord ett enklare 
komplement till den dagliga kontakten. 

Studenten Cederquist (2013) menar vidare att det ofta är mammorna som har ansvaret för 
att samverkan med förskolan ska fungera, trots att författaren skulle önska att det var ett 
gemensamt ansvar i familjen. Det kan dock vara svårt att göra papporna delaktiga eftersom 
det ofta är mammorna som har en nära relation till pedagogerna på förskolan.  
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2.2 Kommunikation 

Sandberg och Vuorinen (2008) skriver att ansvaret för att kommunikationen ska bli 
tillitsfull ligger på pedagogerna i förskolan och att föräldrarnas ansvar är att kunna ta emot 
informationen som förskolan ger. Vidare skriver författarna att barnets sociala utveckling 
och lärande på förskolan ska kompletteras med den fostran som sker i hemmet. 

Vuorinen m.fl. (2014) belyser att det är angeläget att pedagogerna kan läsa av vad 
föräldrarna behöver i dialogen här och nu och visa ett intresse för det föräldrarna känner, 
tycker och berättar. Det kan nämligen leda till att situationen blir en här och nu upplevelse 
för föräldrarna då mötet är det viktigaste och att det runt omkring inte stjäl 
uppmärksamheten från samtalet. På detta vis kan föräldrarna få inflytande utifrån sina 
förutsättningar och kunskaper. Kunskaperna som förskollärarna har är avgörande för att 
de ska kunna svara och ta del av föräldrarnas frågor och åsikter. Kommunikationen är en 
process som hela tiden behöver utvecklas och fördjupas för att kunna skapa en tillit och ett 
förtroende mellan förskolan och föräldrarna. 

Kocyigita (2015) skriver att det är viktigt att pedagogerna också anpassar sättet de 
kommunicerar med föräldrar på med en öppenhet som kan leda till att föräldrarna känner 
att de får ta del av information på flera olika sätt. Allmänna saker kan pedagoger informera 
om på en anslagstavla men om informationen är mer personlig behöver den ges på ett 
annat mer anpassat sätt, till exempel genom daglig kontakt med föräldrarna eller i enskilda 
samtal. Föräldrar vill att det ska finnas möjligheter till delaktighet i den verksamhet som 
deras barn deltar i. Pedagogerna behöver bjuda in och se alla föräldrars olika behov och 
möjligheter att delta eftersom dessa skiljer sig åt. 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) och Jensen och Jensen (2011) menar att det är i 
mötet som sker i den dagliga kontakten som varje familjs situation och önskemål kan 
diskuteras utifrån varje enskilt barns förutsättningar. Kontakten kan även vara genom 
mms, sms och andra plattformar för kommunikation, vilket beror på vad det är för 
information som föräldrarna behöver ta del av. Dialogen mellan pedagoger och föräldrar 
handlar om en ömsesidig respekt där man ser varandras kompetenser och vill använda 
dem för att skapa bra förutsättningar för utveckling och lärande hos barnet. Tallberg 
Broman (2013) skriver att en lyhörd relation mellan förskola och föräldrar är av avgörande 
betydelse för barnets möjligheter till utveckling och lärande samt för kvaliteten och 
likvärdigheten i förskolan. 

Sandberg och Vuorinen (2007) menar att den dagliga kontakten som sker vid lämning och 
hämtning kan vara både positiv och negativ och det som påverkar är när på dagen denna 
kontakt sker. Lämnas och hämtas barnet vid en tidpunkt då många föräldrar och barn är i 
hallen kan mötet ofta upplevas som stressigt för de inblandade. Mötet blir då troligen kort 
och av informativ karaktär (Sandberg & Vuorinen, 2007). 

Skolverket (2016) lyfter att kommunikationen med föräldrarna behöver vara tydlig, 
informativ och relevant för situationen. Kommunikationskanalerna behöver också 
anpassas utifrån hur och på vilket sätt som föräldrar önskat att kommunikationen ska ske. 
Skolverket (2016, 2017) uttrycker att det finns olika sätt att kommunicera med föräldrar på 
och att det kan ske genom olika forum där pedagogerna kan delge föräldrarna det som 
händer på förskolan och det barnen är intresserade av just nu. I dessa forum ska 
föräldrarna kunna vara med och påverka verksamheten. I olika diskussionsforum ska även 
verksamhetens innehåll och barns olika lärandeprocesser diskuteras. 
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Skolverket (2017) belyser att dialogen vid lämning och hämtning är en viktig del av 
samverkan med föräldrarna. Introduktionen till förskolan behöver anpassas utifrån barnet 
och föräldrarna för att de ska känna ett förtroende till förskolans verksamhet och att 
pedagogerna ser deras barn. Pedagogen behöver beskriva förskolans uppdrag där det 
tydligt framgår vad föräldrarna kan var med och påverka samt vad de inte kan ändra på i 
det dagliga arbetet i förskolan.  I det första samtalet mellan pedagoger och föräldrar 
behöver det framgå vilka förväntningar de har på varandra.  

2.3 Habermas kommunikationsteori 

Tidigare forskning som vi har bearbetat belyser vikten av kommunikation i samverkan 
mellan hemmet och förskolan. Om det finns brister i kommunikationen kan det nämligen 
leda till att det blir svårigheter med samverkan mellan föräldrarna och arbetslaget, vilket 
kan innebära att utan en god kommunikation kan inte relationen fördjupas och det i sin tur 
kan leda till att det kan vara svårt att ge barnen de rätta förutsättningarna i förskolan. Med 
avseende på detta har vi valt Habermas kommunikationsteori som fokuserar samtalets 
makt och vikten av kommunikation i dialogen mellan de som deltar i ett samtal. 

Andersen (2007) beskriver att Habermas kunskapsteori belyser två handlingstyper: 
kommunikationens handling och hur det förmedlande språkets handlingar påverkar 
kommunikationen.  Habermas teori belyser hur och på vilket sätt samtal mellan fler 
personer fungerar och hur makten fördelas i dessa samtal. I förskolan kan det handla om 
vem som har makten i vad som delges till föräldrarna. Förskollärarna har exempelvis 
makten att förmedla det som är relevant och som de tror att föräldrarna vill höra eller 
kunna ta till sig. I förskolan är kunskapsintresset barnet eftersom är barnet som 
sammanför pedagoger och föräldrar. Då förskollärare har mer kunskaper om förskolans 
praktiska arbete och förskolans läroplan leder det till att de styr samtalet och har många 
olika argument för varför de anser eller tycker saker. Föräldrarna behöver dock känna att 
deras röst bli hörd och att förskolans pedagoger visar ett intresse för det föräldrarna säger. 

Föräldrasamverkan går att tolkas och förstås utifrån Habermas kommunikationsteori som 
åskådliggör kommunikationens betydelse för makt, inflytande och delaktighet. Habermas 
menar att den som för ett samtal har makten i hur och på vilket sätt information delges och 
hur detta påverkar dem som deltar i olika kommunikativa handlingar. Då förskollärarna 
kan sägas ha makten i kommunikationen innebär det att de avgör hur och på vilket sätt 
föräldrarna delges relevant information. Båda parter i ett samtal behöver kunna 
argumentera för att kunna stå för sin egen åsikt samtidigt som båda parter behöver komma 
till gemensamma beslut i dialogen (Andersen, 2007).   

Deliberativa samtal är nyckeln i kommunikationen enligt Habermas (Andersen, 2007). Det 
innebär att kommunikationen är ömsesidig och parterna ska visa respekt och lyssna på det 
som den andra säger och kunna ta del av olika argument. De som deltar behöver kunna 
överväga olika alternativ för att skapa goda relationer och också ta tillvara varandras 
kunskaper på ett bra sätt. Genom samtalet kan de tillsammans komma fram till olika 
lösningar på problem. Habermas kommunikationsteori belyser att det delibrativa samtalet 
användas genom att närvarande, lyssna och visa ömsesidig respekt för varandras olikheter 
(Andersen, 2007). Skolverket (2016) menar också att samtalet ska byggas på en 
demokratisk grund.  

Habermas kommunikationsteori innebär att det är kommunikationen mellan två eller flera 
personer som avgör hur personens kommunikativa förmåga kan tas tillvara. Det är 
samspelet som avgör hur och på vilket sätt kommunikationen förändras och kommer 
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framåt. För förskollärare innebär det att både förmedla information men också att 
möjliggöra för föräldrar att få komma till tals (Andersen, 2007).  

2.4 Databassökning 

Samverkan har stor betydelse i förskolan och skola eftersom det påverkar relationen 
mellan pedagoger och föräldrar. När vi sökte tidigare forskning använde vi 
databaserna ERIC, Diva-portalen och SWEPub. Vi använde oss av både engelska och 
svenska sökord. De svenska sökorden som användes i databaserna var förskola, 
samverkan, Habermas teori, relation. De engelska sökorden som användes var 
Habermas, childhood, democracy, parents, pre-school, school och inclusion. Vi har 
främst använt tidigare forskning som handlar om det svenska skolsystemet och 
förskola.  

Vår databassökning resulterade i tre vetenskapliga artiklar och ett självständigt 
arbete, vilka vi ansåg relevanta för studien för att kunna besvara våra 
forskningsfrågor. 
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3 Metod 

I det här kapitlet kommer vi att motivera våra metodologiska överväganden, med 
betoning på den kvalitativa studien, vår datainsamlingsmetod, urvalsmetod, 
genomförande, analysmetod, trovärdighet samt våra etiska överväganden. 

3.1 Kvalitativ studie 

Vi valde att göra en kvalitativ studie då syftet var att undersöka föräldrars erfarenheter och 
upplevelser av samverkan med arbetslagen i förskolan. För att få svar på våra 
forskningsfrågor valde vi att genomföra åtta semistrukturerade intervjuer där föräldrar fick 
beskriva sina upplevelser och tankar kring föräldrainflytande och samverkan med 
arbetslagen i förskolan. Vi ville ta del av deras egna upplevelser samt ha möjligheten att 
ställa följdfrågor för att vi skulle få en större förståelse av deras olika erfarenheter av 
samverkan. 

För att kunna ta del av föräldrars erfarenheter av samverkan i förskolan skaffade vi också 
förkunskaper om vad samverkan i förskolan innebär i olika sammanhang. Det gjorde 
genom att prata med olika pedagoger om vad samverkan kunde vara och hur arbetslagen i 
förskolan skulle kunna samverka med föräldrarna. Vi läste även litteratur och artiklar som 
belyser samverkan mellan pedagoger och föräldrar, 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen gjordes genom att vi genomförde åtta semistrukturerade intervjuer och vi 
hade en intervjuguide (bilaga 2) som vi följde. Med hjälp av guiden hade vi en grund till 
vilken vi enkelt kunde lägga till följdfrågor när vi kände att det behövdes. Frågorna byggde 
på studiens syfte och de forskningsfrågor som vi valt att använda oss av. Vi valde att spela 
in intervjuerna eftersom vi då kunde fokusera på samtalet lättare och dessutom kunde vara 
mer fokuserade på vad deltagarna uttrycker. Fördelen med att spela in samtalen är att de 
spontana följdfrågorna kom med utan att vi behöver avbryta för att anteckna dessa. 
Intervjuerna behövde inte heller avbrytas för att vi skulle hinna anteckna. Efter 
intervjuerna transkriberade vi det insamlade material var och en för sig innan vi tolkade 
och analyserade materialet tillsammans. Genom att tolka det föräldrarna beskrev hittade vi 
olika teman som vi ville lyfta fram i vårt resultat i studien.  

Trost (2010) menar att datainsamlingens kvalitet påverkas av vilka metoder som används. 
Vidare skriver författaren att det underlättar vid tolkningen av materialet om intervjuerna 
spelas in eftersom tonläget som respondenterna använder också kan kopplas ihop med 
svaret. Intervjuerna som vi gjorde bearbetades och transkriberades för att passa in i 
intervjuguiden och dess olika teman. Detta innebar dock att allt som respondenterna sa 
inte bearbetades i resultatanalysen. 

3.3 Urvalsmetod 

Vi gjorde ett bekvämlighetsurval utifrån att det skulle vara enkelt att hitta tid och möjlighet 
att intervjua personerna eftersom föräldrar kan ha svårt att delta och hitta tider som 
passar. Vi kontaktade våra handledare på våra fältförskolor via mail där vi beskrev vårt 
syfte med studien samt bifogade missivbrevet (bilaga 1) och intervjuguiden (bilaga 2). I 
mailet skrev vi även att vi ville få kontakt med föräldrar med olika erfarenheter och som 
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har barn i olika åldrar. Detta för att de skulle kunna hjälpa oss att få kontakt med föräldrar 
som eventuellt skulle vilja delta i studien. Vi fick via fältförskolan kontakt med fem 
föräldrar som vi tidigare inte haft någon nära kontakt med och som också har barn i olika 
åldrar. En förälder fick vi kontakt med via en facebookgrupp. Två föräldrar, till sist, fanns i 
vårt yttre kontaktnät, vilket innebär att det är personer som vi inte har en nära relation till.  
Detta var för att vi ville kunna ta del av föräldrarnas olika erfarenheter och personliga 
upplevelser av hur och på vilket sätt förskolan samverkar. Bryman (2011) menar att en 
studie kan bli enklare att genomföra om ett bekvämlighetsurval används.   

3.4 Genomförande 

Det första vi gjorde var att testa vår intervjuguide med olika föräldrar i vårt privata nätverk. 
Alla dessa föräldrar har barn på förskolan. Detta moment tog tid, vilket vi inte hade så 
mycket av. Samtidigt kände vi att det var ett bra sätt att utvärdera frågorna innan vi skulle 
träffa föräldrarna som skulle delta i studien. Eftersom vi tog oss tid till detta fick vi en 
förståelse för om frågorna var svåra att förstå samt vilka följdfrågor som behövdes.  Vi 
kunde även diskutera med våra testpersoner hur de upplevde och tolkade frågorna och vi 
kunde också ta hjälp av deras åsikter för att finjustera intervjuguiden. Detta upplevde vi var 
ett sätt att få andras tolkningar på frågorna. Testintervjuerna ingår inte i studien utan de 
var ett stöd för att se om vi behövde ändra något på frågorna i intervjuguiden. 

Missivbrevet och intervjuguiden skickades, som tidigare framgått, ut i förväg till de 
föräldrar som ville delta i studien. Anledningen till att vi skickade ut informationen i förväg 
var att föräldrarna skulle få en bakgrund till studien och för att de skulle få tid till att 
förbereda sig lite om vad det var för frågor vi skulle ställa. I mailet stod det också att de när 
som helst kunde avbryta sin medverkan i studien. Föräldrarna kontaktade oss för att boka 
tid och plats för intervjuerna. Intervjuerna gjordes på olika platser beroende på vad 
föräldrarna ville. Några gjordes på förskolan, någon hemma hos familjen och någon i 
bibliotek. 

Vårt mål var att spela in alla intervjuerna men det var en förälder som inte kände sig 
bekväm med att bli inspelad och det innebar att vi fick skriva ner hennes svar. Den 
intervjun upplevde vi var svårare att tolka, eftersom det var svårt att hinna skriva ner allt. 
Det var svårt att få med ordagranna citat eftersom det var svårt att hinna skriva ner 
ordagrant vad hen sa. De övriga sju intervjuer spelades in för att underlätta 
transkriberingen av datainsamlingen. Inspelningen skedde i samförstånd med föräldrarna 
som deltog i intervjuerna. Varje intervju tog cirka 45 minuter. Tiden varierade dock lite och 
beroende på om föräldern hade mycket att berätta samt om vi ställde följdfrågor som ledde 
till att svaren blev längre och mer ingående. Under transkriberingen av det insamlande 
materialet kunde vi få fram olika teman som vi kommer att lyfta i vårt resultat. Bryman 
(2011) menar att ljudupptagning kan underlätta för analysen men att det kan ta tid att 
transkribera materialet. Vidare skriver författaren att det är viktigt att skriva ner det som 
är relevant för studien utifrån det tema som intervjun har. Det som anses oviktigt kan 
följaktligen sållas bort. Det finns också möjlighet att lyssna på inspelat material vid senare 
tillfälle.  
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3.5 Analysmetod 

När vi transkriberade materialet kunde vi kategorisera respondenternas svar och se olika 
teman. Dessa teman lyfter studiens syfte och kommer ge oss svar på våra forskningsfrågor. 

I vår analys utgick vi från Habermas kommunikationsteori och tre nyckelbegrepp som vi 
ansåg var viktiga för att analysera vårt resultat. De tre begreppen är makt, kommunikation 
och det deliberativa samtalet. Habermas kommunikationsteori belyser hur och på vilket 
sätt samspel sker mellan individer och den kommunikativa förmågan personerna har. För 
att analysera tog vi även hjälp av tidigare forskning samt annan relevant litteratur som 
behandlades i bakgrundskapitlet, vilket bidrar med en förståelse för vad resultatet visade 
(Andersen,2007).  

3.6 Trovärdighet 

Föräldrarna, tillika respondenterna, fick alla samma intervjuguide innehållandes samma 
frågor för att de skulle kunna beskriva sina egna erfarenheter och upplevelser av 
samverkan i förskolan. Detta gjorde vi för att säkerställa tillförlitligheten och att alla skulle 
få samma grund att utgå från. Följdfrågorna som ställdes handlade mer om att vi ville att 
föräldern skulle utveckla och fördjupa sina svar än att det var helt nya frågor. Våra 
intervjuer grundades på vad- och hur-frågor för att vi ville ta del av föräldrarnas egna 
upplevelser av samverkan i förskolan. Föräldrarnas svar under intervjuerna gjorde att vi 
fick subjektiva sanningar där det inte finns rätt eller fel i deras beskrivningar eftersom 
dessa är personliga och det inte finns några svar som är de rätta. I det insamlade 
datamaterialet kunde vi tolka att intervjuerna åskådliggjorde det som vi eftersträvade med 
syftet och forskningsfrågorna. Bryman (2011) anser att i en intervju kan intervjuaren 
anpassa frågorna samt ställa följdfrågor till respondenten för att kunna få fram den 
information som intervjuaren är intresserad av. Vidare menar Bryman att kvalitativ 
forskning påverkas av hur och på vilket sätt intervjuerna görs och det påverkar tolkningen 
och analysen av insamlat datamaterial.  

3.7 Etiska överväganden 

Vår studie följer Vetenskapsrådets (2011) fyra etiska forskningsprinciper vilka är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2011), vilka deltagande föräldrar informerades om i ett missivbrev samt 
muntligt i samband med intervjutillfället.  

Vi har följt informationskravet genom att informera föräldrarna om studiens syfte och att 
deltagandet är frivilligt och samtyckeskravet genom att informera om att deltagandet kan 
avbrytas närhelst och om deltagarna önskar. Konfidentialitetskravet innebär att förälder 
avidentifieras. I kontakten med föräldrarna valde vi att använda oss av ordet anonym för 
att förenkla språket och göra det tydligare. Vi berättade att vi tänkte fingera deras namn för 
att det skulle underlätta för oss att när vi gjorde resultatet med olika citat. I samband med 
intervjun förklarade vi nyttjandekravet, som exempelvis innebär att datainsamlingen inte 
kommer att användas i något annat syfte än i den här studien och att uppsatsen kommer 
att vara offentlig och publicerad på Diva-portalen. 
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4 Resultat 

I det här kapitlet redovisas studiens resultat och den bearbetning som genomförts av det 
insamlade datamaterialet. Följande mönster kunde skönjas i föräldrarnas upplevelse av 
samverkan mellan förskola och hem: pekpinnar, forum för diskussion, oro, trygghet, 
kommunikation, alternativ verklighet, läroplanen och dubbla roller. 

4.1 Pekpinnar 

I vår studie ger föräldrarna uttryck för att pedagogerna i respektive arbetslag ofta påpekar 
självklarheter. Föräldrarna uppfattar dessutom att dessa så kallade pekpinnar tas fram i 
både den dagliga kontakten och i andra samverkansformer såsom exempelvis lappar i 
hallen, i veckobrev och via plattformar för digital kommunikation. Pekpinnarna upplevs 
mest handla om att passa tiderna, rutiner, kläder efter väder och sjukdomar.  

Föräldern Vera berättar till exempel att hon ser förskolan som en service och anser att hon 
kan komma och gå precis som hon vill, bara hon håller sig inom öppettiderna som 
förskolan har. Hennes upplevelser är att pedagogerna ofta påpekar saker som hon anser 
vara irrelevanta för henne. Vera uttrycker under intervjun: 

Det känns som det inte är så mycket roliga saker som de tar upp utan mest bara "pekpinnar". De 
tar hela tiden upp att det är viktigt att jag hör av mig om vi blir sena - men ärligt är det inte en 
service - förskolan ska ju bara finnas där för jag behöver och då behöver väl inte de hela tiden 
veta allt. Eller?? (Vera) 

Några föräldrar upplever också att mycket av tiden på ett föräldramöte går åt till att 
pedagogerna tar upp pekpinnar, saker som påverkar barnens möjligheter till att bli 
självständiga. Saker som några föräldrar berättar under intervjuerna och anser det vara 
onödigt att lägga tiden på eftersom det är självklara saker, det vill säga saker som de redan 
informerats om. 

4.2 Forum för diskussioner 

Flera föräldrar upplever att det finns möjlighet för samverkan i olika forum och att det är 
bra att dessa ger möjlighet till flera olika sätt att samverka på. De ger också utrymme för 
diskussion, vilket föräldrarna också upplever som angeläget.  

För det första nämns den dagliga kontakten som ett forum för diskussion som något de 
flesta föräldrar är mycket nöjda med då de upplever att pedagogerna i detta möte ofta tar 
sig tid till en personlig dialog om vad som hänt under dagen för deras barn. Kajsa beskriver 
emellertid att lite av den dagliga kontakten skulle förskolan kunna delge via den digitala 
plattformen för kommunikationen eftersom det skulle underlätta för henne i vardagen.  

Det är svårt att få information om alla tre barnen när jag har fullt sjå att klä på samt hålla tiden 
när jag ska vara ute från förskolan. Jag vet inte hur fröknarna tänkte att jag ska kunna fokusera 
på samtalet. Ofta blir det missförstånd och missar att ta med saker som barnen behöver på 
förskolan. (Kajsa) 

För det andra tas föräldramötet upp som ytterligare att forum för diskussion. På flera 
förskolor upplever dock föräldrarna att föräldramötena görs på rutin, det vill säga att 
pedagogerna berättar om saker som föräldrarna redan vet och det kommer inte fram något 
nytt. Informationen handlar om det dagliga arbetet, rutiner, inskolning och hur arbetslaget 
gör vid sjukdomar. Föräldrarna beskriver att pedagogerna under föräldramötena har en 
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given mall där några punkter är återkommande vid varje föräldramöte såsom exempelvis 
presentation av personal, en dag i verksamheten och rutiner. Pedagogerna berättar också 
om vikten av att märka kläder och att det ska finnas kläder efter väder.  

Sarha som har ett annat modersmål än svenska uppger att hon inte har deltagit på ett enda 
föräldramöte under de sju år hon har haft barn på förskolan. 

Det är svårt. Det finns inga tolkar så att jag kan förstå. (Sarha) 

Noterbart är dock att föräldrarna har olika erfarenheter av föräldramötet. Ann, Berit, 
Kajsa, Karin och Jessica är till exempel nöjda med hur och på vilket sätt föräldramötena 
hålls. De upplever att de kan vara med och påverka verksamhetens innehåll. De anser 
också att föräldramötena mer är som en diskussion och en möjlighet att samtala med andra 
föräldrar. Ann och Karin lyfter exempelvis fram att det är bra att få ett ansikte och ett 
namn på föräldrar som har sina barn på samma avdelning. Jessica berättar att det är lite 
kort information där personalen tar upp praktiska saker vilket hon visserligen upplever lite 
negativt, men ändå anser hon att det är ett forum för diskussioner och hon ser det som 
positivt att pedagogerna beskriver hur en vanlig dag på avdelningen kan se ut. 

Till sist lyfts också utvecklingssamtalet, i vilket barnets utveckling och lärande står i fokus, 
som ett forum för diskussion. Föräldrarna verkar överlag nöjda med detta forum. De flesta 
har fått erbjudande om utvecklingssamtal och de är också nöjda med informationen som 
de får före samtalet. 

En förälder, Karin, lyfter dock, till skillnad mot övriga föräldrar, att hon inte har fått något 
erbjudande om utvecklingssamtal.  

Utvecklingssamtal - Vad är det? – Jag har inte fått något på dessa tre år som jag har haft mina 
barn på förskolan. (Karin) 

Jill och Vera berättar att de bara fick kortfattad skriftlig information inför inskolningen, 
vilket i båda fallen innebar att det bara angavs tid och dag för inskolningen. De beskriver 
att detta nog påverkade hur och på vilket sätt de upplevde att inskolningen gick för deras 
barn. De kände båda en inre oro över hur deras barn skulle trivas eftersom de hade fått så 
begränsad information om förskolans arbetssätt och hur inskolningen skulle gå till. De 
kände också i samband med inskolningen att det skulle kunna bli svårt med samarbetet 
eftersom det skulle ta tid att bygga upp en trygghet och tillit till pedagogerna på förskolan. 

4.3 Oro 

Flera föräldrar upplever att möten med förskolan har resulterat i att de har känt en viss oro 
för att lämna barnet/barnen på förskolan. Under intervjun med Karin framkommer 
exempelvis att inskolningen blev negativ och att hon som förälder kände en oro när hon 
såg att pedagogen som skulle ha hand om inskolningen var höggravid: 

Första mötet med fröken kändes fel eftersom att hon var höggravid, min första tanke var att mitt 
barn måste byta fröken. Det kändes inte bra alls för mig. (Karin) 

Eftersom inskolningspedagogen var höggravid fick Karin inte heller något 
uppföljningssamtal efter inskolningen och hon kände att hon hamnade lite mellan stolarna 
och visste inte vem som var ansvarig pedagog för hennes barn.  Uppföljningssamtalet är en 
viktig del i att kunna utveckla och förfina inskolningen för nya barn. Uppenbarligen har det 
brustit i kommunikationen i arbetslaget när de tillsammans skulle komma överens om vem 
som skulle vara ansvarig pedagog.  
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4.4 Trygghet 

Det framkommer också i intervjuerna i vilka sammanhang flera föräldrar har känt trygghet 
med pedagogerna och den verksamhet de representerar. För det första tar exempelvis Ann, 
Berit, Jessica, Kajsa, Karin och Sarha upp inskolningen. De beskriver att de alla fick ett 
brev före inskolningen på förskolan, i vilket det bland annat presenterades vilka som 
arbetar på avdelningen, dagliga rutiner, hur inskolningen är tänkt att gå till, vilka kläder 
som behövs och andra praktiska saker. I informationsbrevet fanns det också ett vykort som 
var skrivet personligen till barnet. Sarha uppmärksammar att hon och hennes familj kände 
sig trygga med att förstå det pedagogerna ville förmedla före inskolningen, då förskolan i 
informationsbrevet till exempel hade bifogat en ordlista med svåra ord som var översatta 
till familjens modersmål.   

Nämnda föräldrar berättar också att de upplevde det första mötet mycket positivt med 
arbetslaget i förskolan. Några av föräldrarna beskriver att inskolningen visade hur 
förskolans personal arbetar i det dagliga arbetet och att det i inskolningen framkom en bild 
av hur det faktiska pedagogiska arbetet går till.  Föräldrarna uppger också att de senare 
under barnets ordinarie vistelse märkte att den vardag som presenterades under 
inskolningen också stämde överens med deras upplevda verklighet av förskolan, vilket 
ytterligare bidrog till att föräldrarna kände sig trygga när de lämnade sina barn på 
förskolan. 

För det andra upplevde Ann, Berit, Jessica, Jill, Kajsa, Sarha, att utvecklingssamtalet är 
positivt. I samtalet får de nämligen ta del av sina barns trivsel, utveckling och lärande. 
Föräldrarna uppger att de i förväg brukar få hem ett färdigt informationsmaterial så att de i 
lugn och ro kan fylla i samt förbereda sig för vad samtalet ska innehålla, vilket upplevs som 
positivt eftersom de kan förbereda sig inför samtalet och också har möjlighet att förbereda 
frågor som de funderar över. Föräldrarna beskriver att pedagogerna till samtalet har med 
sig dels dokumentation om hur de arbetar med läroplanens strävansmål och innehåll, dels 
material de arbetar med. En annan sak som föräldrarna uppger som trygghetsskapande är 
att pedagogerna under utvecklingssamtalet uppdaterar föräldrarnas kontaktuppgifter och 
frågar om vilka andra som får hämta barnet på förskolan. 

Inte minst uppger samma föräldrar att de känner sig trygga i och med att de upplever att 
pedagogerna under samtalet lyssnar in vilka behov deras barn har och hur förskolan 
planerar att förhålla sig till detta. Det uttrycks i intervjuerna att pedagogerna beskriver hur 
de ger barnet stöd utifrån behov och erfarenheter. Berit berättar till exempel att hon har 
täta utvecklingssamtal eftersom hennes barn har ett funktionshinder som gör att hen 
behöver mer stöd i kommunikationen med sina kompisar. Pedagogerna utvärderar 
kontinuerligt tillsammans med föräldrarna sitt arbetssätt med språkutvecklingen med 
Berits barn. 

Sarha beskriver också att hon har ett mycket gott samarbete med pedagogerna eftersom 
hon får mycket information av förskolan som är översatt till hemspråket och det upplever 
hon som mycket positivt. Pedagogerna anpassar således samverkan utifrån familjens 
behov. Sarha har dock vissa svårigheter i kommunikationen med andra föräldrar. Sarha 
känner nämligen att det är svårt att följa med och förstå allt som alla föräldrar säger om 
flera personer till exempel talar samtidigt. Hon upplever också att hon blir lätt utanför och 
missförstådd när hon inte hittade orden på svenska i dialogen med andra föräldrar. 
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4.5 Ensidig kommunikation med hemmet  

Alla föräldrarna i studien uppger att de är nöjda med hur och på vilket sätt förskolan 
kommunicerar med hemmet. Veckobreven och annan allmän information skickas 
exempelvis ut på digitala plattformar som är uppbyggda på olika sätt. De förskolor där 
aktuella föräldrar har/hade sina barn skickar ofta exempelvis mms om barnet har varit 
ledset vid lämning och detta upplever föräldrarna som mycket positivt. 

Berit berättar att ett litet mms kan skapa en trygghet efter en stressig morgon och lämning.  

Det är skönt att få den där bilden på sitt barn när hon är glad efter en stressig morgon och 
samvetet gnager - Gjorde jag rätt som lämnade henne ledsen. (Berit) 

4.6 Alternativ verklighet 

Likväl som det finns föräldrar som upplever att inskolningen visade förskolans faktiska 
verksamhet, finns det också föräldrar i vår studie som är missnöjda med att förskolan 
verkar “försköna” verkligheten om hur de arbetar på avdelningen. Under inskolningen 
frågade exempelvis Jill om det ofta är vikarier och pedagogen svarade att det sällan behövs 
vikarier och om det behövs är det för barnen kända vikarier. Enligt Jill stämmer inte detta 
med verkligheten eftersom det alltid verkar vara ett nytt ansikte så fort det är vikarier på 
förskolan, vilket har bidragit till att Jill ofta har känt sig otrygg när hon har lämnat sina 
barn på förskolan. 

I intervjuerna framkommer att flera föräldrar upplever att verksamheten var tillrättalagd 
under inskolningen såtillvida att pedagogerna visade upp sig från sin bästa sida och var 
mer eftertänksamma och försiktiga i sitt förhållningssätt och hur de uttryckte sig till barn 
och föräldrarna. Föräldrarna uppger att pedagogerna troligen inte ville visa upp den 
stressiga vardagen som ibland kan förkomma på förskolan.    

4.7 Läroplanen 

Sarha berättar att hon fick bra information om Läroplanen för förskolan vid 
överinskolningen när barnet flyttades över från småbarnsavdelningen till en avdelning för 
äldre barn. Hon menar att hon fick en bra förklaring till vad undervisning i förskolan 
innebär och att hon fick konkreta exempel från vardagen. Hon lyfter också att hon fick 
tillgång till Läroplanen för förskolan på sitt hemspråk för att kunna ta del av dess innehåll. 
Sarha betonar att hon tack vare detta kan känna sig delaktig i sina barns vardag i förskolan, 
då detta hjälper henne att se hur pedagogerna arbetar med strävansmålen i det dagliga 
arbetet i förskolan. 

4.8 Dubbla roller 

En förälder lyfter problematiken med dubbla roller, det vill säga när en förälder arbetar 
som förskollärare i samma kommun där det egna barnet också går i förskolan. Föräldern 
upplever att det kan medföra att det är svårt för barnets pedagoger att skilja på vilken roll 
föräldern har i dialogen med förskolan.  

Jessica beskriver exempelvis att hon upplever att hon behandlas mer som en kollega än en 
förälder eftersom hon arbetar som förskollärare i samma område där hon har sitt barn i 
förskola. Hon upplever att detta kan vara jobbigt i den dagliga kontakten. Hon kommer till 
barnets förskola som förälder men pedagogerna på förskolan talar med henne som en 
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kollega. 

Jag önskar att pedagogerna bara kunde låta mig vara förälder när jag hämta min dotter på 
förskolan och bemöta mig på samma sätt som de gör med andra föräldrar. (Jessica) 

Jessica upplever att pedagogerna har svårigheter att skilja på vilken roll hon hade i olika 
sammanhang.  Hon menar att detta beror på att hon träffar sitt barns pedagoger i olika 
jobbrelaterade utbildningstillfällen och möten mellan förskolorna.  Jessica känner att det 
är jobbigt i mötet med förskolan då hon inte känner sig respekterad som förälder när hon 
lämnar och hämtar sitt barn på förskolan. 
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5 Analys 

I det här kapitlet kommer vi att analysera vårt resultat med hjälp av tidigare forskning och 
de tre nyckelbegreppen i Habermas kommunikationsteori. Dessa begrepp är makt, 
deliberativa samtalet och kommunikation, vilka vi anser vara relevanta för vår studie.  

5.1 Makt 

I den kommunikativa dialogen med föräldrar är det pedagogerna som har makten i 
samtalen och väljer vilken information som är relevant samt på vilket sätt informationen 
förmedlas till föräldrarna. Utifrån tidigare forskningen som återspeglar hur och på vilket 
sätt pedagogerna i förskolan samverkar med hemmet kan detta innebära att arbetslaget 
behöver informera om förskolans rutiner även om föräldrar upplever detta som 
upprepande och självklart. Niss och Söderberg (2015) menar att pedagoger i den dagliga 
kontakten ska ta upp relevanta saker som berör och kan påverka barnets vistelse i 
förskolan. Sandberg och Vuorinen (2008) belyser också att ansvaret för att informationen 
med hemmet ska bli utvecklande ligger på pedagogerna och att föräldrarnas ansvar är ta 
till sig informationen som ges. Vidare menar författarna att förskolans verksamhet med 
läroplanen som grund för hur och på vilket sätt verksamheten ska formas ska ses som ett 
komplement till hemmet.  Resultatet i vår studie visar att föräldrar upplever att 
pedagogerna på förskolan upprepar information och ger dem pekpinnar som också 
tenderar leda till att relationen mellan parterna påverkas på ett negativt sätt. Vi tolkar 
föräldrarnas upplevelser som att det kan finnas en brist på tydlighet med varför vissa saker 
är viktiga.  

Flera föräldrar i vår studie upplever att de fick relevant information av personalen innan 
deras barn skulle börja på förskolan. Föräldrarna upplever detta som mycket positivt och 
de kände inför starten att det skulle bli bra för deras barn på förskolan. Vår tolkning är att 
det första mötet lägger grunden för en trygg och tillitsfull relation mellan hemmet och 
förskolan. Sandberg och Vuorinen (2008) skriver också att det är när föräldrar känner sig 
trygga med pedagogerna som de vågar framföra åsikter och tankar om hur de upplever 
olika situationer på förskolan. I enlighet med Habermas kommunikationsteori tolkar vi att 
det är pedagogen som har makten över vilken information som ska delges till föräldrarna 
inför exempelvis inskolningen. Av vikt är att ha kunskap om att informationen som delges 
kan påverka det framtida samarbetet med hemmet (Andersen, 2007).   

Få föräldrar i vår studie upplever att förskolan informerar om Läroplan för förskolan. 
Föräldrarna upplever att informationen är begränsad om hur och på vilket sätt förskolan 
arbetar med läroplanen i det dagliga arbetet. Detta kan bland annat ha påverkat 
föräldrarnas vilja till engagemang och att vara delaktiga eftersom de i och med begränsade 
kunskaper om läroplanen inte heller vet sina rättigheter, till exempel när det handlar på 
vilket sätt de kan vara med att påverka förskolans verksamhet. Det behövs en öppenhet och 
tydlighet med vad Läroplanen för förskolan innebär i förskolans pedagogiska arbete samt 
vilka rättigheter föräldrarna har i samverkan med förskolan för att samverkan också ska 
kunna ske.  

Under en inskolning är det pedagogerna som har makten i hur och på vilket sätt en 
inskolning ska gå till och även avseende vem som blir utsedd som ansvarig pedagog till 
barnet. Vidare kan det resoneras om hur viktigt det är att pedagogerna har en öppen dialog 
mellan varandra i arbetslaget, där de tillsammans kom överens om vem som ska vara 
ansvarig pedagog till ett nytt barn 
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5.2 Deliberativa samtal  

I resultatet framkommer att de flesta föräldrar i studien upplever att den dagliga kontakten 
är ett bra forum för samtal som berör dels det som har hänt i hemmet, dels det som hänt 
under dagen på förskolan. Dessa samtal är således en form av samverkan åt båda håll. 
Denna samverkan verkar vara viktig för föräldrarna och behöver anpassas utifrån de 
situationer som råder.  

En av föräldrarna i studien upplever dock att det kan vara svårt att få en bra dialog vid 
lämning och hämtning, vilket beror på att hon har flera barn som ska lämnas eller hämtas 
på samma avdelning. I det deliberativa samtalet behöver alla parter i ett samtal vara 
delaktiga för att det ska bli bra och givande. Förälderns upplevelse är att det är lätt att 
missa saker som pedagogerna talar om eftersom förälderns fokus ligger på att hjälpa 
barnen. Här behöver pedagogerna vara lyhörda och kunna ge föräldern andra möjligheter 
att få en bra daglig kontakt. Vuorinen m.fl. (2014) belyser att det är angeläget att 
pedagogerna lyssnar in och försöker sätta sig in i föräldrarnas situation, medan 
Kocyigita (2015) menar att förskolan behöver anpassa sitt sätt att kommunicera med 
föräldrarna. 

Skolverket (2016) belyser att alla familjer behöver få samma möjligheter till inflytande i 
förskolans verksamhet, därför behöver de kommunikativa handlingarna anpassas utifrån 
rådande behov som exempelvis tolk eller teckenstöd för att föräldrarna inte ska missa 
relevant och viktig information. Alla föräldrar behöver få samma möjligheter till detta, för 
att till exempel kunna delta och förstå innehållet i olika forum och dokument leder det till 
att de upplever att de har inflytande i förskolans verksamhet. Detta fokuseras också i 
Sandberg och Vuorinen (2007), när de skriver att pedagogerna i förskolan ska ge 
föräldrarna stöd i sin föräldraroll och att det kan göras genom att till exempel ta hänsyn till 
föräldrarnas förutsättningar. I enlighet med Habermas teori kan pedagogernas 
maktposition göra att de kan välja vilken information som är relevant i situationen och 
inte. Pedagogerna har således makt att bestämma vad som ska informeras om samt hur 
och på vilket sätt informationen ska delges i olika forum för diskussion. Pedagogerna styr 
på detta sätt den samverkan som kommer till stånd. Detta återkopplar vi till att 
pedagogerna behöver initiera en ömsesidig och varierad dialog - ett deliberativt samtal - 
där alla, föräldrar och pedagoger, har möjligheten att vara delaktiga och kan delta på 
samma villkor i kommunikation. Detta belyser också Vuorinen m.fl. (2014) när de 
beskriver att det är viktigt att bygga upp en trygghet mellan barnet, föräldern och förskolan 
för att kunna få en tillitsfull relation som varar över tid.  

Pedagogerna kan använda sig av delibrativa samtal när det handlar om saker som påverkar 
relationen till föräldrar som skolar in sina barn i förskolans verksamhet.  Niss och 
Söderberg (2015) belyser nämligen att i det första mötet mellan hemmet och förskolan 
byggs grunden till en tillitsfull relation. 
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5.3 Kommunikation  

Gällande kommunikation visar vår studies resultat att föräldrarna kan uppfattas vara nöjda 
med och positivt inställda till förskolans sätt att kommunicera. Föräldrarna berättar 
exempelvis att förskolorna använder sig av en plattform för digital kommunikation där 
pedagogerna bland annat visar upp bilder från det dagliga arbetet i verksamheten, skriver 
veckobrev samt bifogar annan viktig relevant information. 

En förälder i studien upplever att hon har en bra kommunikation med förskolan eftersom 
informationen tenderar att vara anpassad utifrån hennes familjs förutsättningar. Det 
deliberativa samtalet, i enlighet med Habermas kommunikationsteori, verkar ha nyttjats i 
dialogen med föräldern eftersom förskolans arbetslag verkar visa ett stort engagemang och 
anpassar den relevanta informationen utifrån förälderns förutsättningar.  

Vi tolkar det som att det finns en ömsesidig respekt mellan föräldrar och pedagog som 
påverkar deras relation. Skolverket (2016) belyser att dialogen med föräldrarna ska vara 
anpassad och vara relevant för situationen som råder, vilket bland annat innebär att om 
föräldern förstår informationen kan det också bli lättare för föräldern att våga fråga och 
initiera en diskussion runt innehållet tillsammans med pedagogerna i arbetslaget. 
Sandberg och Vuorinen (2007) skriver att det är av vikt att förskolan ger rätt stöd till 
de föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll och att det kan göras på flera olika sätt. Vi 
tolkar detta som att en bra kommunikation från förskolan kan leda till en fördjupad 
relation med hemmet om förskolan dessutom använder olika sätt att kommunicera med 
föräldrarna på. 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) och Jensen och Jensen (2011) anser att det är viktigt 
att pedagogerna visar respekt för föräldern och att denna respekt också är ömsesidig och 
att pedagoger och föräldrar ser varandras kompetenser. Här är de således viktigt att 
förskollärarna kan använda rätt kompetens för att skapa de rätta förutsättningarna för 
relationen mellan hemmet och förskolan. I resultatet framkommer att en förälder, som 
också är förskollärare på en grannförskola, upplever att förskollärarna på barnets förskola 
har svårigheter att skilja hennes roll som kollega och hennes roll som förälder. Hon 
upplever att denna dubbla roll ibland kan kännas jobbigt i mötet med pedagogerna i 
förskolan, då hon inte blir respekterad som förälder när hon lämnar och hämtar sitt barn 
på förskolan.  

När en förälder träffar sina barns pedagoger i olika arbetsrelaterade utbildningstillfällen 
verkar det vara svårt att hålla isär rollerna. Vidare pekar detta på att det är viktigt att skilja 
på sina olika roller som kollega och förälder. Det behöver vara tydligt vilken relation som 
råder när, vilket kan förstås med stöd av Habermas kommunikationsteori, där vikten att 
tydliggöra pedagogens roller i olika kommunikativa situationer läggs fram. Det är sålunda 
av vikt att pedagogerna visar respekt för föräldern och kommunicerar på ett sätt som görs 
till en förälder och inte till en arbetskollega där en förälder också i grunden är en pedagog. 
Vi menar vi att det är viktigt att tänka på hur och på vilket sätt vi kommunicera med en 
förälder som även kan vara en arbetskollega. 

Flera föräldrar som deltog i studien upplever att förskolan förskönade och tillrättalade 
verksamhetens pedagogiska arbete under inskolningen. Vidare beskriver flera föräldrar att 
pedagogerna ändrade sitt förhållningssätt när inskolningen var avslutad när föräldrarna 
inte längre var närvarande i verksamheten. Detta kan möjligen vara vanligt förkommande 
på förskolan eftersom arbetslaget önskar ge föräldrar ett gott intryck av verksamheten. Här 
verkar det dock också ha brustit i kommunikationen vilket påverkar samverkan mellan 
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hemmet och förskolan, då förskolan presenterar en fasad som inte överensstämmer med 
föräldrarnas upplevelser kan påverka relationen till hemmet negativt. Det är således av vikt 
att förskollärarna i enlighet med Skolverket (2016), presenterar relevant information och 
att denna presenteras tydligt, vilket också stöds av Vourinen m.fl. (2014). Vuorinen m.fl. 
(2014) menar nämligen att det är i samverkan med hemmet som påverkar hur föräldrar 
upplever olika situationer och att det är viktigt att det finns en öppenhet för att det på sikt 
ska bli en trygg och tillitsfullrelation. Pedagogerna har kunskaper i hur de vill och ska 
arbeta och de behöver förmedla detta på olika sätt för att föräldrarna ska känna att de är 
trygga med det som händer på förskolan (Vuorinen, m.fl. 2014).  
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6 Diskussion 

Syftet med vår studie är att ta del av föräldrars olika erfarenheter och upplevelser av 
samverkan med förskolan. I följande avsnitt diskuteras och synliggörs hur resultatet 
besvarar våra forskningsfrågor och vårt syfte. Vi kommer även att diskutera hur och på 
vilket sätt metoden kan ha påverkat studiens resultat. 

6.1 Metoddiskussion 

Innan intervjuerna genomfördes förklarade vi för deltagarna att vi ville spela in 
intervjuerna för att på ett lättare sätt kunna tolka och analysera resultatet. Vi förklarade 
även att det skulle vara lättare för oss att fokusera på samtalet här och nu. En förälder 
kände sig inte alls bekväm med detta och vi valde istället att anteckna under tiden vi 
samtalade. Denna intervju var på grund av detta svårare att bearbeta och analysera 
eftersom vi kände att vi missade för oss viktiga delar som kunde påverka resultatet i 
studien så som exakta citat. Vi delade upp intervjuerna mellan oss. Om vi hade vetat om i 
förväg att någon förälder inte ville att vi skulle spela in kunde vi ha gjort intervjun 
tillsammans, en som hade fokus på samtalet och en som bara kunde fokusera på att skriva 
ner allt som föräldern berättade.  

De föräldrar som vi fick kontakt med genom våra fältförskolor upplevde vi att det var 
svårare att vara helt neutrala mot eftersom vi redan innan visste vilken avdelning de 
pratade om, vilka pedagoger som arbetade där samt att vi sett och haft lite kontakt med 
dem innan när föräldrarna har lämnat och hämtat sina barn på förskolan. De föräldrar som 
vi inte hade någon relation till alls upplevde vi också var ärligare i sina svar. De kunde 
berätta om förskolan utan att vi visste vilken förskola eller vilka pedagoger de avsåg, vilket 
för med sig en upplevelse av att vi var mer neutrala i dessa intervjuer och att detta kändes 
bra för oss. 

Intervjuerna gjordes på neutrala platser för att både vi och föräldrarna skulle känna att vi 
kunde fokusera på intervjuerna och att föräldrarna kunde känna att de kunde säga det som 
de kände utan att någon riskerade att höra vad som sades. Detta upplevde vi vara bra 
eftersom föräldrarna kunde vara ärliga och fokusera på intervjufrågorna utan några 
störande moment, såsom att till exempel barnen ville ha uppmärksamhet eller liknande.   

Nackdelen med att spela in intervjuerna var att transkriberingen tog tid att lyssna igenom 
och välja ut valda delar som skulle kunna vara användbara i vår studie, men fördelen var 
att vi kunde gå tillbaka och lyssna på föräldrarnas utsagor flera gånger. Bryman (2011) 
menar att det tar tid att tolka och analysera intervjuer där frågorna är öppna och utan 
angivna ramar på svaret. Transkriberingen och tolkningen måste få ta tid för att 
opponenten ska kunna hitta olika gemensamma mönster eller teman för att resultatet ska 
kunna skrivas (Bryman, 2011).  
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6.2 Resultatdiskussion 

Vår studie visar att föräldrarna har olika upplevelser av samverkan och det påverkar hur 
och på vilket sätt de vill samverka med pedagogerna i förskolan. 

6.2.1 Vilka erfarenheter har föräldrar av olika samverkans situationer på 
förskolan? 

I vår studie framkommer att föräldrarnas erfarenheter och upplevelser av samverkan med 
arbetslagen i förskolan varierar. Flera föräldrar i studien betonar att samverkan handlar 
mycket om pedagogers användande av pekpinnar för att visa på vad föräldrar bör göra och 
föräldrarna lyfter också att det är viktigt att det finns möjligheter att göra olika. De 
samverkanssituationer som föräldrarna hade mest erfarenheter av verkar vara inskolning, 
föräldramötet, utvecklingssamtalet och den dagliga kontakten som mestadels sker vid 
lämning och hämtning. 

Kvaliteten på de olika sätten att samverka varierar och det i sin tur verkar påverka hur och 
på vilket sätt som föräldrarna upplever de olika samverkansformer som förskolan erbjuder. 
Detta kan ses som ett exempel på det Niss och Söderberg (2015) belyser när de skriver att 
samverkan handlar om att anpassa den utifrån olika individers behov, förutsättningar och 
möjligheter att delta. Niss och Söderberg (2015) menar att det är föräldrarna som, i många 
fall men kanske inte alla, känner sina barn bäst och vet vad som också passar barnet bäst. 
Detta behöver tas tillvara i en väl fungerande kommunikation med pedagogerna. Vidare 
menar författarna att det kan leda till att relationen mellan hemmet och förskolan 
utvecklas och verkar förtroendeingivande. En öppenhet mellan pedagoger och föräldrar 
kan bidra till att barnet känner sig trygg snabbare i förskolan och också påverka relationen 
mellan hemmet och förskolan. Dessa två världar behöver fogas samman för att uppnå en 
helhet för barnet, något som Niss och Söderberg (2015) belyser. 

6.2.2 Hur upplever föräldrarna att de har inflytande i förskolans 
verksamhet och innehåll? 

Vårt resultat visar att föräldrarna har olika erfarenheter och upplevelser av att ha 
inflytande i förskolans verksamhet. Inflytandet upplevs som positivt om föräldrar bjuds in 
till olika forum för diskussioner, vilket innebär att föräldrar kan ta för sig eller ta avstånd 
till att vilja ha inflytande. 

Att vara lyhörd som pedagog innebär att respektera alla föräldrar utifrån deras 
erfarenheter och kunskaper. Alla föräldrar ska ses som individer och oavsett vilken 
bakgrund de har för alla är lika mycket värda Pedagogerna måste bemöta alla med samma 
respekt.  Vidare kan det vara svårt för föräldrar att ha inflytande eftersom de kan uppleva 
att det är pedagogerna som har makten i vilka situationer och på vilket sätt samverkan ska 
ske mellan hem och förskola.  Det vill säga att makten handlar om att pedagogerna avgör 
hur och på vilket sätt föräldrar kan ha inflytande i förskolans verksamhet. Detta kan förstås 
med stöd av Habermas kommunikationsteori där makten handlar om vem som har mest 
kunskaper inom ett visst område (Andersen, 2007).  
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6.2.3 Hur upplever föräldrar kommunikationen med förskolan och på 
vilket sätt sker den? 

Vårt resultat ger en inblick i och en förståelse för hur åtta föräldrar upplever att 
kommunikation har skett mellan förskola och hem. Flera föräldrar i studien upplever att 
kommunikationen är tillfredsställande och givande samt lätt att ta till sig. De uppger 
exempelvis att de uppskattar den dagliga kontakten, och att föräldramötet är ett bra forum 
för allmän information samt att mms var uppskattat av föräldrarna ur den synvinkeln att 
föräldrarna kan få bekräftelse på att barnet som kanske var ledset vid lämning har lugnat 
ner sig. 

Vidare visar resultatet att kommunikation inte bara handlar om att kommunicera via olika 
digitala plattformar utan att det också handlar om ett relationskapande mellan föräldrar 
och pedagoger i de olika samverkansformerna. Vi anser nämligen att kommunikation är en 
form av relation mellan hemmet och förskolan som kan utvecklas och bli mer eller mindre 
förtroendeingivande. Vi tolkar denna relation utifrån det Niss och Söderberg (2015) skriver 
om att barnets två världar - hemmet och förskolan - behöver sammankopplas och bilda en 
helhet för barnet. 

6.2.4 Hur förstår föräldrar läroplanens mål och innehåll och hur 
upplever de att dessa synliggörs i verksamheten? 

I vårt resultat framkommer att det varierar hur och på vilket sätt föräldrarna upplever att 
de kan ta del av hur arbetslagen arbetar med mål och innehåll. Detta kan bero på att 
intresset från föräldrarna varierar samt hur och på vilket sätt de får möjlighet att ta del av 
innehållet i förskolans läroplan.   

Förskolornas arbetslag verkar dessutom arbeta på olika sätt med att synliggöra läroplanen 
för hemmen. Detta verkar dock inte vara ett prioriterat område i den dagliga kontakten 
med föräldrarna. Möjligen kan detta bero på att förskolorna inte riktigt vet hur och på 
vilket sätt de kan synliggöra Läroplanen för förskolan på ett tydligt och konkret sätt för 
föräldrarna. Kanske kan det även bero på att det även handlar om de relationella 
dimensionerna av föräldrasamverkan. Vårt resultat visar nämligen att kommunikationen 
mellan föräldrar och pedagoger och dess relationsskapande möjligheter är viktiga för 
förmedlandet av innehållet i läroplanen för förskolan. 

6.3 Relevans för förskollärarrollen 

Förskollärarna har ett uppdrag att uppfylla genom att arbeta aktivt med läroplanens 
strävansmål och innehåll i det pedagogiska arbetet med barnen och för att lägga 
grunden till barnens livslånga lärande.  

Som blivande förskollärare anser vi att samverkan är ett intressant område som går att 
utveckla mellan pedagoger och föräldrar för att skapa goda relationer mellan hemmet och 
förskolan. När samverkan fungerar leder det till att relationen till föräldrarna blir stärkt 
och som i tur leder till att föräldrarna kan ha större inflytande och dessutom kan ha 
inflytande över verksamheten. 

I denna studie har vi fått fram hur föräldrar upplever samverkan med förskolan och 
resultatet har lett till att vi har fått ett nytt synsätt på vad samverkan kan innebära och hur 
det kan påverka dialogen med hemmet. Den här studien kan därför bidra med att utveckla 
hur och på vilket sätt arbetslagen i förskolan kan arbeta med samverkan med föräldrarna. 
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Föräldrarna i vår studie berättar om saker som de själva har upplevt och det har lett till att 
vi har fått kunskap om hur några föräldrar egentligen vill att förskolan ska samverka med 
hemmet. Vår studie belyser också hur viktigt det är att samverkan med föräldrarna är 
utformad utifrån de behov och förutsättningar som varje enskild familj har. Det innebär att 
samverkan behöver ske på olika sätt och också behöver utformas utifrån den föräldragrupp 
som arbetslaget i förskolan har just nu. Det är även angeläget att föräldrarna vågar och vill 
diskutera med pedagogerna om hur de känner och upplever det som händer på förskolan. 
En öppen dialog behövs där även föräldrarna känner att de har makt och möjlighet att i 
dialogen med pedagogerna påverka det som händer. 

Vår slutsats är att det är viktigt som förskollärare att vara lyhörd och respektera alla 
föräldrar utifrån deras erfarenheter samt kunskaper för att kunna anpassa olika 
samverkansformer. 

6.3.1 Personliga reflektioner  

Som blivande förskollärare behöver vi ge alla föräldrar möjligheten att ta del av Läroplanen 
och diskutera vad den innebär för förskolans arbete. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2016) menar också att läroplanen är ett styrdokument som hela tiden ska vara levande och 
synas i det dagliga arbetet på förskolorna. Det innebär att vi som förskollärare ska 
synliggöra läroplanen för att föräldrarna ska ha möjlighet att känna sig delaktiga och 
således också få möjlighet till inflytande i verksamheten.  Vår ambition som blivande 
förskollärare kommer följaktligen att vara att sträva efter att få föräldrarna medvetna om 
sina rättigheter och skyldigheter i läroplanens mål och innehåll. Detta kan vi göra genom 
att exempelvis introducera läroplanen redan under inskolningen och genom att ha den 
synligt hängandes så att föräldrarna kan bläddra i den samt länka till skolverkets hemsida i 
den digitala plattformen som kommunen använder sig av i kommunikationen.  

Vi har också en vision om att i den kommande yrkesrollen kommunicera med föräldrarna 
på olika kommunikativa sätt och att också anpassa sättet informationen delges på. Detta 
kan nämligen leda till att vi får en tillitsfull relation med hemmet. Om en eller flera 
föräldrar har behov av tolkar behöver detta behov mötas. Vi kan exempelvis i förväg skriva 
ner det som ska tas upp och få informationen översatt till olika språk, vilket vi hoppas leder 
till att även föräldrar med annat modersmål än svenska får samma möjligheter till att 
kunna delta och förstå innehållet i olika forum för inflytande. Vi som blivande förskollärare 
kan också använda oss av tolk i vårt kommande arbete för att skapa en bra språklig relation 
och trygghet till föräldrarna med annat modersmål än svenska.  

Om föräldrarna har haft en stressig morgon och barnet är ledset vid lämningen kan vi 
genom att skicka sms eller mms till föräldern visa att barnet leker och är glad igen. På detta 
vis kan vi visa föräldrarna att förskolan hjälper till olika rådande situationer och är en trygg 
plats för barnet att vara på. Att vi går in och tröstar och vill att barnet ska ha det bra när 
barnet är på förskolan.  
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7 Avslutande reflektion 

I vår studie deltog bara mammor trots att vi skickade ut missivbrevet (bilaga 1) och 
intervjuguiden (bilaga 2) till båda föräldrarna. Vi har ställt oss frågan hur detta kommer sig 
också i relation till egen erfarenhet att det ofta tycks vara mammorna som engagerar sig i 
barnens vardag på förskolan. Vi har dock inte kommit fram till varför vårt samhälle ser ut 
som det gör i den här frågan, men konstaterar att så här är fallet i vår undersökning. 
Möjligen hade ett mer blandat urval av föräldrar i fråga om kön också gett ett annat 
resultat.  

7.1 Vidare forskning 

Läroplan för förskolan belyser att samverkan med föräldrarna är viktigt och något som 
förskolan behöver arbeta med för att få en bra relation mellan hemmet och förskolan 
(Skolverket, 2016). Vidare forskning skulle därför kunna vara att undersöka hur pedagoger 
bjuder in föräldrar in i verksamheten. Det skulle vara intressant att dels göra studien med 
enkäter för att få ett större underlag och för att kunna undersöka hur pedagoger föreställer 
sig att de bjuder in till föräldrainflytande, dels observationer för att se hur verkligheten 
stämmer överens med resultatet av enkäterna. Ett annat förslag på vidare forskning kan 
vara att undersöka om det finns någon skillnad på föräldrars upplevelser av samverkan 
utifrån deras socioekonomiska faktorer.  
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Bilaga 1 Missivbrevet 

Missivbrev  

Vi är två studenter från Förskollärarutbildningen på Mälardalens Högskola som nu är 
inne på vår sista termin och vi är i full gång med att skriva vårt självständiga arbete. 
Vårt ämne är föräldrars upplevelser av samverkan i förskolan. 
Syftet med arbetet är vi vill ta reda på föräldrars erfarenheter av samverkan med 
förskolan. 
Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också 
för avsikt att ta hjälp av er föräldrar för att få era upplevelser av hur och på vilket 
samverkan fungerar. Vi hoppas att du har tid och möjlighet att bli intervjuad. 
Hela intervjun kommer att ta ca 45 minuter. 
 

I intervjuerna kommer vi ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 
Detta innebär att deltagandet både är anonymt och frivilligt. Du kan när som helst 
avbryta ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och 
resultatet kommer enbart att användas i den här studien. 
Vi hoppas att du vill hjälpa oss genom att vi får ta del av dina erfarenheter av 
samverkan i förskolan. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Jennie Jakobsson och Ann-Charlotte Thärning 
 
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. 
Jennie Jakobsson jjn14004@student.mdh.se 
Ann-Charlotte Thärning atg14001@student.mdh.se 
 

  

mailto:atg14001@student.mdh.se


 28 

Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjufrågor (Det som står med rött skickades inte till föräldrarna utan är ett stöd för oss själva 

och var förslag på följdfrågor.) 
1. Hur många barn har du samt ålder? 
2. Hur många barn har du i förskolan nu? Vilken ålder? 
3. Hur upplevde du att inskolningen och den första tiden var för ditt barn på 

förskolan? Informationen du fick av förskolan innan inskolningen stämde den 
överens med verkligheten? Uppföljningssamtal - om hur det gick och vad som 
kan ändras för att inskolningsmodellen ska kunna förfinas och kunna 
utvecklas. 

4. Hur upplever du kommunikationen när du lämnar och hämtar ditt/dina barn i 
förskolan? Kan du ge något exempel vad som tas upp i kommunikationen? 

5. Vilken tid lämnar och hämtar du? (Viktigt för att det beror antal personal 
vilken situation, lunchen, raster, många som lämnar och hämtar samtidigt, 
samarbete vid öppning och stängning) 

6. När brukar du vanligtvis ta kontakt med pedagoger? (Är det bara när det hänt 
saker typ sjukdom och liknande eller även när det varit bra saker som hänt.) 

7. När och hur brukar pedagogerna ta kontakt med dig som förälder? 
8. Vilka kommunikationskanaler använder pedagoger för att få ut information till 

dig som förälder? T.ex. Plattform för digital kommunikation med hemmet, 
facebook, instagram, papper och penna, anslagstavla. 

9. Hur upplever du att pedagogerna tar tillvara på din kompetens som förälder? 
T.ex. olika yrken, intressen, odlingar, husdjur ect. 

10. Vilka upplevelser har du om föräldramöte? Vad ger det dig som förälder? 
11. Vilka erfarenheter har du av utvecklingssamtal? Hur ofta bjuds du in till dessa 

samtal? 
12. Vad känner du till om Läroplanen för förskolan? Hur synliggörs den på 

förskolan? (Viktigt eftersom det är vårt styrdokument och ska genomsyra 
verksamhetens mål och innehåll.) 

13. Upplever du att påverka det som händer på förskolan? T.ex. tas dina tankar 
och åsikter på allvar. På vilket sätt och ge exempel.  

14. Har du något mer du vill delge mig? 
 


