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Do we interpret different? 

Abstract 

We both have the experience that we often had poor results when the parents responded to 

questionnaires about participation and influence, and this experience has contributed to 

writing this essay. We even associate our essay with a hermeneutical perspective since it is 

about interpreting and trying to understand the problem from different perspectives. 

Guidelines from the pre-school curriculum states that we should give parents the opportunity 

to participate in the activities, and that the preschool should have "close and trustworthy 

cooperation with the home" (Lpfö 98/16, p. 13). What does this mean from a different 

perspective? 

 

This scientific essay is based on our experience of feeling questioned by parents who we 

consider wanting to influence and become involved in activities that from our point of view 

they should not be involved in. Which has resulted in a feeling that we are insufficient in our 

profession. Our starting point consists in a self- perceived dilemma that we present in our 

stories. In this scientific essay we have had the opportunity to discuss both individually and 

together on our stories and with relevant literature, it has given us inspiration and a greater 

knowledge that has contributed to the essence of the design. We want to investigate and 

reflect on what can affect the cooperation between parents and educators, as well as how 

parents and educators look at influence and participation in preschool. In our reflection that 

follows, we seek for an understanding from the parents and our perspectives and considering 

different aspects in order to understand the way we acted in our stories and the reason why 

we acted that way. In our final word, we come to the conclusion that if the cooperation 

between parents and pedagogues is to works, then the parent opportunity to influence and 

participate in the preschool´s activities needs to be based on communication and 

understanding each other's perspective. We have also come to the conclusion that influence 

and participation can have different meanings for us educators and for the parents. The 

curriculum is interpretable and there is no right or wrong, but an understanding of how 

differently we interpret it is a prerequisite for the best possible cooperation. 

 

Keywords: Preschool, parents, cooperation, power, influence, participation, knowledge, 

professionalism 
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Tolkar vi olika? 

Sammanfattning 

Vi har båda erfarenhet av att vi ofta fått dåligt resultat när föräldrarna svarat på enkätfrågor 

som handlar om delaktighet och inflytande, vilket bidragit till att vi skriver denna essä. Vi 

intar även ett hermeneutiskt perspektiv och kopplar ihop med vår essä där båda handlar om 

att tolka och försöka förstå andra människor utifrån olika perspektiv. I riktlinjer från 

förskolans läroplan går att läsa att vi ska ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i 

verksamheten, samt att förskolan ska ha en “nära och förtroendefullt samarbete med 

hemmen” (Lpfö 98/16, s. 13). Vad innebär det utifrån olika perspektiv?  

 

Denna vetenskapliga essä bottnar i att vi känner oss ifrågasatta av föräldrar som vi anser vill 

ha inflytande och delaktighet i verksamheten som inte stämmer överens med hur vi ser på det, 

vilket har resulterat i att vi känner oss ifrågasatta i vår profession. Vår utgångspunkt baseras 

på självupplevda dilemman som vi presenterar i våra berättelser. I denna vetenskapliga essä 

har vi fått möjligheten att diskutera både enskilt och tillsammans över våra berättelser och 

med relevant litteratur har det gett oss inspiration och en större kunskap som har bidragit till 

essäns utformning. Vi vill undersöka och reflektera över vad som kan påverka samarbetet 

mellan föräldrar och pedagoger, samt hur föräldrar och pedagoger ser på inflytande och 

delaktighet i förskolan. I vår reflektion som sedan följer söker vi en förståelse utifrån 

föräldrarnas och vårt eget perspektiv för att försöka få inblick i hur vi själva agerat och 

varför. I vårt slutord har vi kommit fram till att om samverkan mellan föräldrar och 

pedagoger ska fungera måste föräldrarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i 

förskolans verksamhet vara baserad på kommunikation och förståelse utifrån varandras 

perspektiv. Vi har även kommit fram till att inflytande och delaktighet kan ha olika betydelse 

för oss pedagoger och för föräldrarna. Förskolans läroplan är tolkningsbar och det finns inget 

rätt eller fel, men en förståelse för hur olika vi tolkar den är en förutsättning för att få ett så 

bra samarbete som möjligt. 

Nyckelord: Förskola, föräldrar, samarbete, makt, inflytande, delaktighet, kunskap, 

professionalitet 
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1. Berättelser 

Situation 1 

Carinas berättelse 

Det är onsdag morgon och jag har precis kommit till min förskola och ska parkera på vår 

personalparkering. Oj, inte en enda parkering ledig. Typiskt, tänker jag. Där står visst Edvins 

pappas bil. Hur många gånger har vi inte sagt till honom att det här bara är en parkering för 

personalens bilar, inte för föräldrar. Jag blir smått irriterad men tänker att han inte ska få ta 

min energi, som jag känner att han tyvärr har en tendens att göra rätt ofta. Jag parkerar på 

gatan och går in till min avdelning. 

 - Godmorgon, säger jag glatt och ser att Edvins pappa står i lekrummet och pratar med Anna, 

min kollega. Anna möter min blick med ett mildare godmorgon, och jag ser direkt att de 

håller på att diskutera något som Anna inte känner sig bekväm med.  

- Ja godmorgon, säger Edvins pappa lite barskt. Jag pratade precis med Anna om era rutiner, 

säger han. 

- Å nej, inte nu igen, tänker jag men ler och vänder mig till honom.   

- Vad tänkte du på då, frågar jag. 

- Förra veckan skulle ni ha gått till skogen, men det blev inställt, eller hur? säger han lite 

anklagande.  

- Ja, det stämmer, svarar jag. 

- Och nu säger Anna att det inte blir nån skog idag heller, fortsätter han.  

- Nej, vi har två små ettåringar på inskolning så vi måste vara kvar på förskolan under den här 

inskolningsperioden, svarar jag. Förra veckan hade vi tyvärr sjuk personal, det var därför det 

inte gick då, fortsätter jag.   

- Det är ju inte klokt att alla andra barn inte ska ha någon verksamhet bara för att det kommer 

nya. Ni måste väl kunna strukturera om, säger han upprört! Edvin vill gå till skogen och är 

jätteledsen för att han inte får det, fortsätter han.   

- Jag är ledsen att det inte alltid blir som vi planerat, men vi hoppas att det ska fungera nästa 

vecka, försöker jag övertyga honom.  

- Då är det väl bättre att han får gå med den andra avdelningen dit idag, fortsätter han.  
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- Jag förstår hur du tänker, men de har redan så många barn med sig och det är svårt att bara 

ta med sig Edvin, förklarar jag och får bita mig i tungan för att inte höja min röst.  

- Men nu vill han det så det borde inte vara ett problem. Det är väl bara att strukturera om så 

hur svårt kan det vara? säger han irriterat.  

 

Gud, vad han är jobbig, tänker jag. Kan han inte bara låta oss planera vår verksamhet ifred. 

Han har åsikter om precis allting och vi får alltid försvara vår verksamhet inför honom. 

Snabbt letar jag bland mina tankar hur jag ska bemöta honom i den här situationen. Jag vet att 

om jag går in i försvarsställning blir han ännu mer upprörd och då kanske han ringer till vår 

förskolechef igen, som han gjort flera gånger då han haft synpunkter på vad vi ska göra med 

barnen. Sist han gjorde det tyckte han att vi skulle åka in till Skansen med alla våra tjugo barn 

och tre pedagoger, för vi hade för lite utflykter. Den gången fick jag också stå och försvara att 

det inte gick för att vi var för få pedagoger och för många barn. Trots det blev han upprörd 

och tyckte att det var dåligt att hans son missade så mycket. Jag förklarade för honom att han 

kanske själv kunde åka dit och då ha en mysig dag med sin son. Då blev han arg och svarade 

att det minsann var vårt jobb och att det ska ingå i vår verksamhet. När jag nu möter honom 

har jag den situationen i baktanken och tänker att jag skulle försöka tillmötesgå honom på 

bästa sätt. Jag känner hur irritationen bara växer inom mig och jag gör allt för att dölja det. 

För att han ska bli nöjd strukturerar jag snabbt om dagen i mitt huvud. 

-Vi kan gå till skogen efter lunch idag, då småbarnen sover, föreslår jag. 

Åh, vad dum jag är, tänker jag. Jag skulle ha pratat med mina kollegor först innan jag 

bestämmer något själv. Jag blir så arg på mig själv för att jag låter honom påverka mig på det 

här sättet. Varför ska han få bestämma vår verksamhet? Dessutom blir det som vi hade 

planerat i eftermiddag uppskjutet nu och jag får ställa in min egen planering. Tusan också, 

tänker jag och biter mig i läppen. Anna tittar på mig och nickar instämmande och hon ger 

intrycket av att hon förstår hur jag tänker.  

- Ja, där ser du att det inte är så svårt att planera om, säger han med ett nöjt leende och går. 

Kvar står Anna och jag tillsammans och tittar uppgivet på varandra när andra föräldrar 

kommer med sina barn. Båda biter ihop, ler glatt och önskar dem som kommer god morgon.         
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Kort reflektion om min berättelse 

Direkt då jag kom in på avdelningen kände jag att det skulle bli en diskussion från Edvins 

pappa när jag såg att han pratade med Anna, och jag gick nästan in i en försvarsställning 

redan innan vi hade inlett samtalet. Ur hans synvinkel kunde jag på ett sätt förstå att han ville 

att hans son skulle få göra vad som var planerat, men utifrån oss pedagogers synvinkel var vi 

tvungna att se till alla barnen, vilket gjorde att vi inte kunde genomföra planeringen som vi 

hade tänkt. Vår förskolechef pratar ofta om att vi måste tillmötesgå föräldrarna så mycket 

som möjligt, men vad menar hon med det? Är det meningen att vi ska ändra planeringen efter 

vad föräldrarna tycker? Genom att vi gick Edvins pappa till mötes fick hela personal- och 

barngruppen anpassa sig till hans sätt att tycka. Ska vi då låta alla föräldrar bestämma hur vi 

ska arbeta eller låter vi bara de föräldrar som yttrar sig få som de vill? Vad händer med de 

föräldrar som tycker i tysthet. Får de samma möjlighet till delaktighet i sina barns verksamhet 

på förskolan? Hur ska vi få dem att få fram sina åsikter? Var går gränsen egentligen? Jag tror 

att min osäkerhet gjorde att Edvins pappa kände att han kunde påverka. Kan det ha blivit så 

här för att jag inte var tillräckligt tydlig i min profession och för att jag inte själv visste hur 

jag skulle agera i frågan? För mig blev det här ett dilemma som jag fortfarande inte har ett 

tydligt svar på och som gör mig osäker i min blivande förskollärarroll.         

 

Situation 2 

Jennys berättelse 

Det är i början av september och min avdelning ska börja sina inskolningar med barn från ett 

till tre år. Jag har haft en lång och skön semester och nu har jag en ny kollega, ny avdelning, 

nya barn och föräldrar att lära känna. Barnen och föräldrarna som har sin första 

inskolningsdag kommer en efter en. Jag presenterar mig och försöker komma ihåg alla 

namnen. Jag märker hur jag fokuserar på att få en bra kontakt med föräldrarna, mer än att lära 

känna barnen den här första dagen. Jag känner igen en mamma som haft sin son här tidigare 

och helt plötsligt känner jag att jag blir osäker i min roll och att jag försöker undvika henne. 

När jag snabbt tänker tillbaka kommer jag ihåg henne som ifrågasättande och påflugen, med 

mycket åsikter om vår verksamhet. Jag förstår att min osäkerhet kanske beror på att jag är 

orolig för vilka frågor hon ska ställa och att jag inte ska kunna besvara dem. Det tar inte 

många minuter innan hon börjar närma sig och jag blir varm och nervös när hon börjar ställa 

frågor om vem jag är och frågor om vår verksamhet.  
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- Vad är det här för inskolning ni har infört? Så här var det inte när jag skolade in min son, 

säger hon. Ska jag inte få vara med när min dotter ska sova och äta? Hon är alltid så ledsen 

när hon vaknar och jag vill vara här då och trösta henne, säger hon och verkar stressad.   

- Det är många andra barn här som kan bli oroliga under de här stunderna om det är en 

förälder med och vi vill försöka knyta an till ditt barn under de här stunderna, svarar jag 

henne. Vi kan väl ge det ett försök först, frågar jag?  Du får gärna vara nära så vi kan ringa 

dig om ditt barn är så ledsen att jag anser att det inte går att trösta henne.  

- Varför har ni inte den gamla inskolningen som ni hade med min son, och hur ska min dotter 

lära känna er på bara några timmar om dagen, fortsätter hon något upprört?  

- Kan vi inte ge det en chans först och utgå från den här inskolningsmetoden, sen kan vi 

anpassa utefter just ditt barn om det dyker upp några problem, svarar jag.  

Mamman är frustrerad och förstår inte hur det här ska gå och hävdar att det borde vara som 

förut med flera timmar de första dagarna istället.  

- Det finns många olika inskolningsvarianter och vi utgår ifrån den här nu som vi tror på och 

uppstår det problem så löser vi det då, säger jag. 

 - Jag vill ha en annan sorts inskolning och vart kan jag vända mig för att få det? säger hon. 

 - Vad menar du, frågar jag? Vi tror på det här och det är den här inskolningsmetoden som vi 

använder oss av.  

Jag tänker att jag kanske borde förklara varför vi anser att den är bra, men känner att jag inte 

riktigt kan nå henne. Hon ger mig en irriterad blick och går sen iväg med sin dotter i famnen 

för att leka i dockvrån. Jag vet att minsta lilla missförstånd eller att vi får en dålig kontakt kan 

sluta i ett möte med vår förskolechef som hon vänt sig till tidigare när hon inte var nöjd med 

saker och ting. Jag biter mig i tungan och går iväg för att försöka knyta an till de andra nya 

barnen och föräldrarna.  

 

Under dagen funderade jag på varför mamman inte var nöjd med inskolningsschemat. Vi 

hade skickat ut ett informationsbrev till alla föräldrar innan sommaren om hur inskolningen 

skulle gå till, men när jag tänker efter stod det ingenting om varför vi valt denna metod och 

vad syftet var. Hade jag sluppit mammans ifrågasättande om jag hade förklarat mer, tänker 



 

Jenny Humlerö och Carina Wettervik 

5 

 

jag? Informationen kanske inte var tillräcklig, därav hennes oro. När dagen är över och jag 

beger mig hem är jag helt slut. Jag funderar på om vi ska komma överens om en inskolning 

som passar mamman, samtidigt vet jag att ansvariga på förskolan har sagt att vi ska utgå från 

inskolningsschemat den första veckan och att vi sedan kan individanpassa utefter hur det går 

för barnet. Jag försöker släppa tankarna på jobbet, men har svårt att fokusera på annat under 

kvällen.  

 

Nästa dag går jag med tunga steg till jobbet. Jag känner att jag lägger ner mer tid på mamman 

än på hennes barn som jag vill lära känna och ska umgås med varje dag, men å andra sidan är 

samarbetet med hemmet viktigt. Jag tänker att jag kanske behöver lägga mycket energi på 

henne för att få henne trygg och nöjd. Jag vill att hon ska få en tillit till mig och bli trygg i 

verksamheten. När jag hängt av mig ytterkläderna kommer mamman samtidigt med sin 

dotter.  

- God morgon, säger jag glatt och tittar på barnet först.  

- Vad trångt det är här ute bland kläderna, säger hon besvärat utan att ens hälsa tillbaka. Jag 

skulle önska en plats längst ut, fortsätter hon utan att möta min blick.   

- Där är det andra barn som har sina platser, så det kan bli svårt. Jag ska prata med min 

kollega och återkomma till dig, säger jag.  

Jag ville fråga henne om hon tycker att alla föräldrar skulle få välja plats och om hon hade en 

bra lösning på det i så fall, men behöll de tankarna för mig själv. Jag har ett syfte med 

placeringarna i hallen, där ett barn äntligen har hittat sin plats och jag vill inte ändra för att 

röra till för det barnet. Ett annat barn har yttersta platsen, för att det har behov av lugn och ro 

vid påklädning. Hon har väl ingen rätt att veta mitt syfte om andras barns behov, tänker jag 

och börjar känna mig rätt irriterad på henne.   

- Kan ni inte ändra idrotten till en annan dag, för på tisdagar lämnar jag min dotter senare och 

då kommer hon inte kunna var med, säger hon sedan.  

- Vi delar idrottssalen med hela förskolan och skolan och vi är glada för att få en tid och kan 

tyvärr inte anpassa tiden efter alla barns vistelsetider, svarar jag och känner hur irritationen 

bara växer. Du får gärna komma tidigare så kan din dotter vara med, fortsätter jag och tänker 

att nu måste jag lugna ner mig och agera professionellt.  
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- Ska jag behöva komma in tidigare bara för att min dotter ska kunna vara med på en så här 

rolig aktivitet, säger hon upprört!  

- Skolan måste ha idrott då det ingår i deras ämnen och för oss är det bara en bonus att vi får 

ha det, svarar jag. Om det känns viktigt för dig att ditt barn är med så får du gärna lämna 

tidigare, säger jag och tar ett djupt andetag.  

- Jaha, jag får väl se hur vi gör då, svarar hon barskt och går sin väg.  

 

Kort reflektion om min berättelse  

Redan innan inskolningen var jag lite orolig och nervös för att träffa alla nya föräldrar. Jag 

kände mig orolig för att möta föräldrar som ifrågasätter och ställer krav, och jag var rädd att 

jag inte kunde leva upp till det. Att de vill ha inflytande och delaktighet i sina barns 

verksamhet har jag förståelse för, men ibland känns det som att vi lägger alldeles för stort 

fokus på föräldrarna vid inskolning. Jag anser att vi behöver lägga tid på barnen, för att få 

dem trygga. Att föräldrarna också blir trygga och ge dem en bra introduktion i vår 

verksamhet ingår såklart i vårt uppdrag, men hur mycket tid ska vi lägga på deras oro, 

inflytande och behov som jag känner att jag gör i min berättelse? En del föräldrar är osäkra 

och ber om råd, men de föräldrarna som ifrågasätter och vill ändra i verksamheten tar mycket 

energi. Jag känner att det påverkar mig negativt i min profession och i mitt bemötande 

gentemot föräldrarna. Mammans barn hade knappt börjat hos oss och jag ansåg att hon hade 

alldeles för mycket åsikter och synpunkter på saker som jag ansåg inte var ett problem. 

Varför tyckte hon att det skulle bli jobbigt att lämna sin dotter hos oss? Visade jag en 

osäkerhet som pedagog och var vår verksamhet otrygg?  
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Gemensam reflektion om de två berättelserna  

I våra båda berättelser såg vi ett gemensamt dilemma då vi ansåg att föräldrarna inte nöjde sig 

med hur vi hade planerat vår verksamhet. Vi kände även att de ville bestämma hur vår 

verksamhet skulle se ut och samtalen upplevde vi inte som ömsesidiga. När vi nu ser tillbaka 

på berättelserna reflekterar vi båda över att vi har brustit i vår tydlighet gentemot föräldrarna. 

Till Edvins pappa var tydligheten kanske inte tillräcklig, därav hans reaktion. Mamman i den 

andra berättelsen hade inte fått en tydlig information nog innan de började på förskolan, 

vilket kanske hade gjort henne mer trygg. Vi tror att tydlighet från vår sida kunde ha hjälpt 

oss så att de båda situationerna inte hade uppstått. Vi blir också osäkra när vi inte har ett 

tydligt svar som vi förankrat med våra kollegor och att vi inte kan veta hur föräldrarna ska 

reagera på våra svar.  

 

Edvins pappa ifrågasatte mycket även innan denna situation och Carina var rädd att ge honom 

svar som han inte var nöjd med. Mamman visade sitt missnöje med inskolningen och då 

Jenny inte mötte hennes behov blev det en jobbig situation där hon var tvungen att försöka 

återupprätta hennes förtroende. Vi ställer oss frågan om hur mycket delaktighet föräldrar 

egentligen ska få ha i vår verksamhet? Har vi rätten att bestämma det? I läroplanen går att 

läsa att föräldrar ska ha delaktighet och inflytande (Lpfö 98/16, s. 13). Vi pedagoger ska se 

till det individuella barnet, samtidigt ska vi se till helheten och ansvara för att alla barns 

behov blir tillgodosedda (Lpfö 98/16, s. 12). Vi kände båda att vi hamnade i ett dilemma då 

vi inte visste hur vi skulle hantera dessa situationer. Hur föräldrarna kände och vad 

delaktighet betydde för dem, var ingen fråga vi ställde oss. Att bli ifrågasatta var något som 

gjorde att vi båda tog åt oss personligen och med denna essä försöker vi nu få en förståelse 

för de dilemman som vi anser uppstod i våra båda berättelser.  

 

Hur påverkas verksamheten för hela barngruppen om föräldrarna vill forma verksamheten på 

olika sätt som vi måste anpassa oss till? Vi har gemensamt från dessa föräldrar i båda 

berättelserna att de tidigare kontaktat våra förskolechefer för att diskutera vår verksamhet. Vi 

vill att de ska vara trygga och känna ett förtroende för oss pedagoger för att få en direkt 

kommunikation, istället för via förskolechefen. Vi som pedagoger får ofta höra att föräldrarna 

är våra kunder som vi måste värna om. Vår erfarenhet är att förskolechefen inte alltid står på 

de anställdas sida då föräldrarna har rättigheter i enlighet med vår läroplan och vi är beroende 
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av dem som våra kunder. Edvins pappa fick kanske som han ville för att Carina var rädd att 

han skulle göra en stor sak av att de inte följde planeringen och skulle kontakta ledningen. 

Mamman i andra berättelsen fick stå tillbaka istället, kanske just för att inskolningsmodellen 

var bestämd av ledningen. Jenny, i den berättelsen, kände sig kanske starkare att kunna stå 

emot sin förälder, för att hon hade ledningen i ryggen. Med litteraturen och gemensamma 

reflektioner hoppas vi kunna se dilemmat ur andra perspektiv än vårt eget och få kunskaper 

som vi kan bära med oss i vårt vidare arbete. 

  

2. Syfte  

Syftet med vår essä är att vi vill försöka tolka hur föräldrar och pedagoger tänker kring 

föräldrarnas delaktighet och inflytande. Hur mycket delaktighet och inflytande föräldrar bör 

och vill ha i vår verksamhet varierar för båda parter och ingen vet säkert hur det ska gå till, då 

läroplanen går att tolka på olika sätt. Vi vill undersöka vad delaktighet och inflytande kan 

innebära för föräldrar respektive pedagoger och om vi kan mötas i en gemensam uppfattning. 

I förskolans uppdrag går att läsa att vi ska samarbeta med föräldrar kring deras barns fostran, 

utveckling och lärande för att skapa bästa möjliga förutsättning för varje barn. ”Att ge 

föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur 

målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen”. ”Förskolans arbete med barnen ska ske i 

ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet”. Föräldrarna ska även ha möjlighet till 

inflytande för att kunna vara med och påverka i förskolan (Lpfö 98/16, s. 13). Hur vi ska 

bemöta föräldrar som vi uppfattar som krävande, är en komplex utmaning. Föräldrarnas 

delaktighet kan vi ibland känna inkräktar på vår profession, samtidigt som vi vill ha ett bra 

samarbete och kunna erbjuda föräldrarna delaktighet och inflytande. Det ingår i vårt uppdrag. 

Slutligen vill vi kunna djupare förstå och bättre följa läroplansmålen gällande föräldrarnas 

inflytande och delaktighet. Detta för att vi båda ska känna oss tryggare och säkrare i mötet 

med föräldrarna.  
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Frågeställningar: 

● Vad kan påverka samarbetet mellan pedagoger och föräldrar? 

● Vad kan begreppen inflytande och delaktighet innebära för föräldrar respektive 

pedagoger? 

● Vad är viktigt för att uppnå en fungerande kommunikation med föräldrarna om 

delaktighet och inflytande? 

 

3. Metod 

Vi har valt att skriva denna uppsats tillsammans då vi under vår utbildning ofta gemensamt 

reflekterat kring olika situationer på våra arbetsplatser som handlar om delaktighet och 

inflytande. Vi har båda upplevt att vi i vissa situationer med föräldrarna inte riktigt kan 

bemöta dem på ett professionellt sätt och vi har diskuterat vad det kan bero på. 

Diskussionerna har också handlat om vad det står i läroplanen om föräldrasamverkan och om 

hur vi ska tolka det. Vi ser en stor fördel med att skriva tillsammans då vi kan reflektera över 

varandras erfarenheter och våra olika perspektiv. Då vi träffats flera gånger i veckan upplever 

vi att vi fått mer fördjupade diskussioner. Formens upplägg som vi använder oss av i denna 

uppsats är av en vetenskaplig essä. Vi har valt denna form för att vi känner att vårt 

gemensamma ämne är ett dilemma utifrån våra egna erfarenheter, som vi vill belysa och 

försöka tolka. Vi har genomgående samarbetat då vi diskuterat, tolkat och formulerat oss 

tillsammans, förutom i våra berättelser som vi skrivit enskilt. Detta sätt att skriva på kan få 

oss att se ur olika perspektiv, vilket kan leda till större förståelse och kunskap hos oss. Vi har 

haft regelbundna handlednings träffar tillsammans med en mindre grupp om sex stycken 

medstuderande som gemensamt med vår handledare har gett stöd och hjälp för att ta vårt 

arbete vidare framåt.   

 

Jonna Hjertström Lappalainen och Eva Schwarz beskriver i sin artikel ”Tänkandets gryning”, 

att vetenskaplig essä är en metod för att medvetandegöra och för att närma sig olika 

formuleringar kring det praktiska kunnandet, samt att reflektera och kritiskt granska redan 

gjorda erfarenheter och på det sättet kunna finna nya kunskaper och få en ökad förståelse för 

praktikens komplexitet (Hjertström Lappalainen & Schwarz 2011, s. 98 - 99). Vi tänker att 

den här formen att skriva på ska göra oss medvetna om oss själva och hur vi kan påverka 

situationer genom vårt eget agerande. Medvetandegörandet kan jämföras med vad Bengt 
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Molander skriver i boken ”Kunskap i handling”, om tyst kunskap och professionalitet. Det 

handlar inte bara om att instinktivt handla rätt utan att även kunna uppmärksamma sig själv 

och sitt handlande och att föra en reflektion kring de olika val man gör, samt vad dess 

konsekvenser blir (Molander 1996, s. 47). Genom att välja denna typ av uppsats hoppas vi 

kunna se och utveckla vårt eget handlande för att förstå varför vi agerar som vi gör.   

 

Vi kommer i vår reflektion att analysera våra berättelser utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. 

Enligt Patel och Davidson betyder det att vi tolkar och förstår omvärlden för att se hur helhet 

och olika delar hänger samman. För att kunna göra detta behöver vi använda vår empatiska 

förmåga eller inta en medkänsla för att få vår egen förståelse i olika tolkningar. Det går att 

förstå andra människor och vår egen livssituation genom att just tolka. Begreppet 

förståelsehorisont innebär att när vi försöker tolka varandra flyttas förståelsehorisonten och 

vi strävar efter att få en gemensam förståelse där våra olika tolkningar får en helhet som 

ständigt växer och utvecklas. Våra egna tolkningar är unika och det ses som berikande att 

argumentera för vilken uppfattning som man själv uppfattar som den bästa. Att använda 

tolkningsläran som forskningsansats innebär att man närmar sig forskningsobjektet utifrån sin 

egen förståelse (Patel & Davidson 2011, s. 29 - 30). Hammarén skriver att när man 

undersöker sin egen text och verkligen analyserar den, kan man få en djupare självinsikt om 

sitt eget handlande (Hammarén 2005, s. 18). Vi vill försöka få syn på hur vi själva handlade i 

våra olika situationer. Vi tar hänsyn till att vi inte behöver tycka lika i begreppen inflytande 

och delaktighet då de kan ha olika innebörd beroende på vilket perspektiv man tar. Då 

hermeneutiken handlar om att tolka kopplar vi ihop det med att även läroplanen kan tolkas 

olika beroende på vem som läser den. Den litteratur som vi huvudsakligen har använt oss 

utav är Juul och Jensens Relationskompetens (Juul och Jensen 2003), Jensen och Jensens 

Professionellt föräldrasamarbete (Jensen och Jensen 2008) samt Förskolans läroplan (Lpfö 

98/16). Förskolans läroplan är det styrdokument som vi följer i vårt dagliga arbete och den 

genomsyrar hela vår uppsats.  
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Etiska överväganden 

Med anledning av uppsatsens form behöver vi ta hänsyn till vissa etiska aspekter. Patel och 

Davidsson skriver hur viktigt det är att ta hänsyn till forskningsetiska aspekter. Tanken är att 

beskriva händelserna så nära sanningen som möjligt, men samtidigt skydda de som är föremål 

i uppsatsen för att de inte på något sätt ska känna sig kränkta (Patel & Davidsson 2011, s. 62). 

Våra berättelser är hämtade från våra egna erfarenheter genom alla åren inom förskolan, 

därav är det inte sagt att våra dilemman kommer från våra nuvarande arbetsplatser. Namn på 

personer är fingerade. Vi har gjort om berättelserna utan att det påverkar innehållet, för att 

ingen ska kunna känna igen sig. Vi använder begreppet föräldrar istället för vårdnadshavare, 

då vi känner att det blir mer personligt i vår essä. I stället för olika namn använder vi även 

begreppen mamma och pappa. Pedagog eller kollega benämner vi till alla som arbetar inom 

förskolan oavsett utbildning, vår chef som förskolechef och andra beslutsfattande som 

ledning samt oss själva med våra riktiga namn eller som vi. 

 

4. Vad står det i förskolans läroplan om samarbete samt om skolverkets 

stödmaterial? 

Dagens förskola har förändrats genom att gått från daghem till förskola, vilket resulterar i att 

vårt uppdrag har blivit mer komplext med läroplanen och fler strävansmål. Föräldrarnas roll 

har också förändrats, då de har fått mer inflytande och blivit en viktig del i sitt barns lärande. 

Vi vill informera läsaren om vad det står i förskolans läroplan för att ge en förståelse för vad 

som ligger till grund för vårt uppdrag inom förskolan. 

Läroplanen har reviderats några gånger och under de senaste åren har revideringarna kommit 

allt tätare. Under punkt 2.4 som handlar om förskola och hem går det att läsa om olika 

riktlinjer. Där ska förskolan ta vara på föräldrarnas synpunkter när det kommer till 

verksamhetens planering och genomförande. Förskolan ska arbeta i ett nära och 

förtroendefullt samarbete med föräldrarna och de ska även kunna påverka hur verksamheten 

är utformad, för att vi ska kunna uppfylla de nationella målen. Vi ska respektera föräldrarna 

för att bygga en tillitsfull relation mellan oss. Vi ska även se till att föräldrarna känner sig 

delaktiga och att de har inflytande över den pedagogiska planeringen (Lpfö 98/16, s.13). 

Ordet “känner” i läroplans texten är något som vi funderat över. Hur ska vi kunna veta vad 

föräldrarna känner? Vad menas med att vi ska ta tillvara på föräldrarnas synpunkter? Handlar 
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det om att vi måste ändra vår verksamhet utifrån deras synpunkter, eller räcker det med att vi 

lyssnar och försöker förstå deras tankar och idéer? Skulle verksamheten fungera om vi varje 

gång ändrade vår planering utefter föräldrarnas olika synpunkter?  I första berättelsen 

ändrades verksamhet utefter Edvins pappas behov, då han tyckte att hans son hade rätt att gå 

till skogen varje vecka. Det anser vi pedagoger också, men det är mycket som spelar in för att 

det ska gå att genomföra och vi måste fortfarande se till hela vår barngrupp. Hur ska vi kunna 

följa läroplanen när vi ser ur olika perspektiv? Pappan har synpunkter som han har rätt att ha 

enligt läroplanen, men hur ska vi kunna stå till svars för att vi har svårt att tillgodose hans 

önskemål? Att det fattas personal och att vi har inskolningar är en vardag i vår verksamhet, 

men är det något som vi kan skylla på? Mammans synpunkter hade hon rätt till, men en 

förståelse för hennes åsikter var för oss pedagoger svåra att ge, då vi inte såg ett problem med 

den inskolningsformen som hon förutsatte var ett problem. Om vi hade visat en förståelse för 

hennes oro kanske hon hade visat en större förståelse för våra beslut om inskolningen. Hur 

tillgodoser vi den enskilde förälderns behov på bästa sätt utan att det påverkar gruppen och 

den planerade verksamheten på ett negativt sätt?  

 

Skolverkets har även ett stödmaterial, Förskolans och skolans värdegrund. (Skolverket 

2013). Där kan vi läsa att den egna värdegrunden utgörs ifrån de normer och värden alla har 

erfarenhet av och det är i mötet med andra “som värdegrunden omsätts i praktisk handling” 

(Skolverket 2013, s. 10). Vi kan också läsa att “alla vuxna är förebilder och hur man bemöter 

barn, elever och varandra påverkar lärandet liksom barns och elevers förståelse för vårt 

samhälles grundläggande demokratiska värden” (Skolverket 2013, s.10). Vi har reflekterat 

över vad som menas med detta stödmaterial och är överens om att vi behöver tänka på att 

alltid vara goda förebilder då det ingår i vår profession. Hur kommer det sig då att vi ändå 

hamnar i konflikter eller missförstånd? Vi har erfarenhet av att konflikter har uppstått med 

andra föräldrar som vi inte alltid har kommit överens med av olika anledningar och vi känner 

båda att det ibland har varit svårt att möta dem på ett professionellt sätt. Vår upplevelse är att 

vi och andra pedagoger inom förskolan har lätt att lägga över konflikter och missförstånd som 

uppstår, på föräldrarna.  

 

Vi har reflekterat kring pedagogers förhållningssätt och vad det innebär att agera 

professionellt. Vi är ense om att vårt förhållningssätt gentemot föräldrarna är en viktig del för 
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att vårt arbete med barnen ska bli så professionellt som möjligt. Vi tror att vår vardag 

tillsammans med barnen skulle vara svårarbetad om vi inte har ett bra samarbete med 

föräldrarna. Lyckas vi inte få en tillitsfull relation kan det påverka barnens utveckling, trivsel 

och lärande negativt, då vi istället måste lägga mer tid på samarbetet med föräldrarna. Vi 

anser att detta borde komma naturligt om vi alla har barnets bästa i fokus.  

 

5. Reflektion 

Vi vill undersöka föräldrarnas samt våra egna perspektiv för att vidga vår förståelsehorisont 

om hur våra handlingar påverkar samarbetet och kommunikationen med föräldrarna. Detta för 

att de ska ha möjlighet till inflytande och för att de ska kunna känna sig delaktiga. Makt och 

konflikter är ytterligare två aspekter som vi vill undersöka. Utifrån dessa aspekter 

problematiserar vi och ger utrymme för olika tolkningar av läroplanen.  

 

Olika inskolningsmodeller 

Föräldern i andra berättelsen var inte nöjd med inskolningsmodellen, då hon hade erfarenhet 

av andra modeller. Här kommer vi att förklara hur olika modeller kan se ut så att ni kanske 

kan sätta er in i mammans frustration, men även få en förståelse för hur olika det kan se ut på 

våra förskolor runt om i landet. 

 

I tidningen Pedagogiska magasinet skriver frilands journalisten Tora Villanueva Gran om två 

vanligt förekommande modeller för inskolning. Den ena är tvåveckors modellen och kallas 

den traditionella inskolningen. Den pågår under ett par veckor och dagarna blir successivt 

längre där barnet lämnas av föräldrarna under kortare stunder. Föräldrarna måste finnas nära 

om de behöver kontaktas och det är en ansvarspedagog som fokuserar på just det barnet som 

skolas in. Den andra modellen är tredagars modellen och känd som en kort inskolning. Där är 

föräldrarna med under tre dagar i fem till sex timmar per dag och sedan lämnas barnet själv 

på förskolan. Hela arbetslaget hjälps åt och här finns det inte bara en ansvarig för barnet. 

Föräldrarna tar hand om barnet och följer förskolans rutiner under dessa tre dagar. 

Grundtanken är att föräldrarna ska signalera till sitt barn att det är roligt på förskolan. Lite 

kortare dagar och vara nära om något skulle hända är vanligt i denna modellen (Villanueva 

Gran T 2017, s. 43). Dessa olika modeller tror vi föräldrarna är bekanta med under 
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inskolningen. Inskolningsschemat i andra berättelsen var enbart en timme de tre första 

dagarna. Tiden utökas och under två veckor gick barnen fem timmar per dag, Det var för att 

de inte skulle få så långa dagar i början, utan få en bra första tid och få gå hem när de 

fortfarande var pigga och kanske till och med ville vara kvar. De skulle få en längtan till att 

vilja komma nästa dag.  

 

Forskare Maria Simonsson är biträdande professor på Linköpings universitet och ser flera 

fördelar med föräldraaktiv inskolning både för pedagogerna, barnet och föräldrarna. När 

föräldrarna är aktiva i inskolningen anser Maria att pedagogerna får en snabbare förståelse för 

barnet och föräldrarna sätts in i sin nya roll som förskoleförälder. Hon har gjort en 

undersökning som handlar om att gå från den traditionella fjorton dagar inskolningen, till den 

kortare som är mer föräldraaktiv. När föräldrarna får vara med under den vanliga 

verksamheten under större delar av dagen ser de rutiner och lär känna fler människor som 

finns på förskolan. Pedagogerna som var med i undersökningen var skeptiska i början men 

blev positivt överraskade av hur bra kontakt de fått med både föräldrar och barn efter dessa 

tre dagar. Snabb inskolning gör även föräldrarna trygga enligt denna undersökning 

(Simonsson 2017, s.43).   

 

Metoden som användes i vår andra berättelse var kanske ingen inskolningsmodell som var 

välbekant för föräldrarna. Valet av denna modell togs av pedagogerna, då de ansåg att de 

övriga barnen inte skulle påverkas negativt av att pedagogernas uppmärksamhet bara riktade 

sig mot de nya barnen. För att barnet skulle knyta an såg pedagogerna det som positivt att ha 

inskolning under en längre tid, men med kortare dagar. Vad var anledningen till mammans 

oro över den här inskolningsmodellen? Hade det med själva modellen att göra eller var det 

annat som låg till grund för hennes oro? 

 

Makt 

I läroplanen för förskolan ska föräldrarna ha möjlighet till inflytande och delaktiga i 

verksamheten. På det sättet får de makt att kunna påverka. Det öppnar upp för ett bättre 

samarbete mellan hem och förskola, samtidigt som pedagogers arbete blir mer komplext, då 

vi har många engagerade föräldrar med olika synpunkter att ta hänsyn till. Vi anser att vårt 
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arbete är svårt då vi inte bara behöver kunskap om barnen, utan ett stort arbete handlar om att 

ha kunskapen om att kunna tillmötesgå och försöka förstå varje förälder. Om vi utgår från 

våra berättelser kan vi se att vi har en makt att bestämma gentemot föräldrarna. Även om vi 

har skyldigheter utifrån läroplanen är det vi som avgör om önskemål går att genomföra eller 

inte. Carina och hennes kollega valde att ge Edvins pappa makten istället för att stå fast vid 

sitt beslut om att ställa in skogen. Mamman i andra berättelsen kunde inte påverka som hon 

ville och där visade sig en makt vi som pedagoger har om vi kan/vill förändra eller inte. Vi 

vill därför undersöka hur makt kan påverka samarbetet mellan pedagoger och föräldrar. Om 

vi ser ur ett maktperspektiv, kan vi då lättare få en förståelse för vad inflytande och 

delaktighet innebär utifrån olika perspektiv.  

 

Matts Dahlkwist skriver i sin bok Lärarens ledarskap att makt är grunden till alla relationer 

och att det finns olika former av makt, där makt bland annat innefattar att man har en 

“kapacitet att påverka andra människor”. Han skriver ur lärares perspektiv i skolan om hur 

den personliga och sociala kompetensen hos lärare kan påverka både negativt och positivt 

(Dahlkwist 2012, s. 212). Dahlkwist tar upp Fibaek Laursens (2004) begrepp autencitet att 

det ”uppstår autencitet (helgjutenhet, äkthet) när personlighet och förhållningssätt går upp i 

den professionella rollen som lärare” (Dahlkwist 2012, s. 213). Vi vinner alltså på att vara 

personliga med föräldrarna, men vi ska inte vara privata (Dahlkwist 2012, s. 213). Enligt 

läroplanen ska vårt samarbete mellan hem och förskola mynna ut i en tillitsfull relation (Lpfö 

98/16, s. 13). Vi förde en dialog och lyssnade på föräldrarna, men bjöd inte in dem till en 

personlig relation. För att kunna nå en personlig relation kanske vi behöver gå ifrån vårt eget 

maktperspektiv. Vi tror att det kan vara svårt att få en personlig relation om vi inte lägger 

“rätt eller fel” åt sidan utan att istället försöker mötas i ett samspel och tar tillvara och lyssnar 

på varandras åsikter. Vi anser också att det är viktigt att kunna läsa av föräldrarna och känna 

när vi behöver bli mer personliga, för att kunna bygga en tillitsfull relation. Kunde vi inte läsa 

av föräldrarna och få syn på vilken relation som de ville ha? Om vi ska vara personliga kan vi 

känna att det kan vara en svår balansgång för att inte bli privata. Personligt för oss innebär att 

vi kan delge föräldrarna vår kunskap samt erfarenheter inom yrket. Privat blir det när vi går 

över en gräns och blandar in våra personliga åsikter som inte är relevanta i sammanhanget.  
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Det som Dahlkwist skriver om ovan är kanske anledningen till att vi undviker att vara 

personliga. Är det för att vi inte vill påverka vår relation med föräldrarna negativt eller är vi 

rädda för att förlora vår makt om vi ger föräldrarna för mycket delaktighet? Vi vill att 

föräldrarna ska känna sig delaktiga, men vad betyder då delaktighet utifrån vårt perspektiv? 

Vi anser att det innebär att vi tillsammans med föräldrarna har en kommunikation om deras 

barns utveckling, trivsel och lärande. I våra berättelser upplever vi att de vill ändra i 

verksamheten för sitt barn skull, som de känner bäst. Vi ser till hela barngruppen, individen 

och hela verksamheten och ska även se till att samverkan fungerar oss emellan. Det blir svårt 

att kunna förstå varandras perspektiv fullt ut när vi sitter med olika kunskaper, erfarenheter 

och behov. 

 

På förskolan innehar vi pedagoger en viss makt, eftersom det är det ställe som vi talar ett 

språk med vissa begrepp som föräldrarna inte är lika förtrogna med. Vi har en makt då vi 

utgår från förskolans läroplan. Vi pedagoger har i uppdrag att följa läroplanen och ser vi detta 

ur ett maktperspektiv kan det vara så att våra dilemman handlade mer om att få rätt gentemot 

föräldrarna, istället för att vi såg det som att det finns flera olika sanningar. Hur kan vi få ett 

gott samarbete med föräldrarna utan att vi får en känsla av att vi tillrättavisar dem?  

 

Juul och Jensen skriver att det är vanligt när det kommer till relationen mellan pedagoger och 

föräldrar att föräldrarna känner sig i underläge. Det beror på att de upplever sig ha mindre 

makt i mötet med “den professionellas expertis” (Juul & Jensen 2003, s. 113). Mötet med 

föräldrarna sker på vår arena i förskolan, där vi har störst makt och det största ansvaret för att 

få ett så bra samarbete som möjligt. Vi har oftast den slutgiltiga makten då vi har vår kunskap 

och vår läroplan att luta oss emot. Då det även ingår i läroplanen att föräldrarna ska ha 

möjlighet till delaktighet och inflytande ser vi att även de har en sorts makt.  

 

Förskolan är en plats där barnen vistas större delen av dagen och föräldrarna ska nu överlåta 

det bästa de har till en verksamhet som de kanske inte vet någonting om och till pedagoger 

som de inte känner eller har förtroende för än. I berättelsen med mamman nekades hon rätten 

till inflytande när hon inte fick möjlighet att stanna under lunchen och vilan. I mötet med 
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Edvins pappa fick han den största makten då Carina kunde frångå planeringen, vilket gjorde 

det att hon kunde följa läroplanen och ge pappan möjlighet till delaktighet. 

 

Juul och Jensen skriver om relationskompetens och att pedagogerna alltid måste förhålla sig 

till föräldrarnas tankar och åsikter. De skriver även om att den bästa kontakten mellan 

föräldrar och pedagoger är att det är viktigt att båda är öppna med sina tankar. Föräldrarna är 

osäkra när de beträder mark där pedagoger anser sig ha den rätta kompetensen och ansvarar 

även för att relationen mellan dem ska bli så bra som möjligt. De söker oftast svar hos 

pedagogerna som bör vara professionella och med sin profession har de en maktposition 

gentemot föräldrarna (Juul & Jensen 2003, s. 173). Både enligt läroplanen och författarna 

ligger ansvaret för samverkan hos oss pedagoger. Vad menar Juul och Jensen exakt när de 

talar om att vi båda måste vara öppna med våra tankar? Vi uppfattar det som att föräldrarna 

har lättare för att få uttrycka sina tankar och idéer då de inte är i sin profession. Vi ser en 

likhet med att vara öppna med våra tankar, med att vara personliga.  

 

Perspektiv  

Utifrån Juul och Jensen ovan, att vara öppen med sina tankar, ser vi att den medvetenheten 

kan göra att vi lättare kan se ur olika perspektiv. Då vi i vårt yrke anser att det är viktigt att 

kunna se ur olika perspektiv för att kunna bemöta andra professionellt ska vi nu reflektera 

över våra gemensamma berättelser utifrån olika perspektiv.  

 

Vi anser att det är svårare att ta föräldrarnas perspektiv då vi aldrig kan veta vad de känner 

och tycker, men det är just det hermeneutiken och utformningen av denna essä handlar om, 

att försöka förstå och tolka. Genom att referera till det som Jensen och Jensen skriver om 

självkänsla kan vi koppla det till hur vår egen självkänsla kan påverka oss när vi känner att 

föräldrarna vill ändra i verksamheten. Är vi trygga i oss själva och har insikt om hur och 

varför vi agerar som vi gör tror vi att det kan bli lättare att förstå andras perspektiv och inte 

bara hålla fast i vårt eget. Jensen och Jensen skriver att självkänslan kan förstås genom två 

olika dimensioner. Den kvantitativa handlar om att förstå oss själva och vårt agerande. Den 

kvalitativa är kunskapen om hur väl vi känner oss själva. Om vi känner oss osäkra måste vi 

förmedla detta på ett professionellt sätt för att inte framstå som osäkra (Jensen & Jensen 
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2008, s. 23). Utifrån våra båda berättelser kände vi oss osäkra men vågade inte stå för det utåt 

till föräldrarna. Vi kan tycka att det är jobbigt att inte kunna svara på föräldrarnas frågor, men 

det kanske hade gjort att vi lättare kunde förhålla oss till varandra i samtalet. Hade 

föräldrarnas förståelse och vårt samarbete blivit bättre om vi hade visat vår osäkerhet kring 

deras frågor?  

 

Vårt agerande bottnade i förkunskaper om de båda föräldrarna om att de var krävande, vilket 

gjorde att vi bemötte dem med en osäkerhet och en rädsla som vi inte kunde hantera utan att 

ta åt oss personligen. Edvins pappa uppfattades som ganska dominant i sin framtoning. För 

Carina kan det ha varit svårt att bemöta honom på ett personligt plan och vara öppen med 

hennes tankar då hon inte visste hur hon skulle förhålla sig till hans sätt av vara. Pappans 

bemötande gjorde att hon blev osäker och handlade på ett sätt som hon inte riktigt förstod 

själv. Självkänslan, anser vi båda inte är den enda anledningen till att dilemmat har uppstått 

men vi tror att det kan ha påverkat.   

 

Var det hur vi pratade, lyssnade, svarade eller hur vi agerade som påverkade att föräldrarna 

inte accepterade svaren på sina frågor. Hade vi en osäkerhet om oss själva som gjorde att 

föräldrarna upplevde oss som otrygga i vår roll i våra båda berättelser? Jensen och Jensen 

skriver att vi ska förhålla oss till föräldrarnas tankar och åsikter, samt balansera det 

yrkesmässiga med det personliga (Jensen och Jensen 2008, s. 13). Enligt förskolans läroplan 

står det att vi ska beakta föräldrarnas tankar och idéer (Lpfö 98/16, s. 13). Jensen och Jensens 

begrepp förhålla, kopplar vi ihop med begreppet beakta, som står i förskolans läroplan och 

tolkar det som att vi inte behöver ändra i verksamheten utan att vi ska kunna bemöta 

föräldrarna och försöka se ur deras perspektiv. Då handlar det inte längre om att ändra i 

verksamheten som vi först kände utan ett bemötande och en förståelse utifrån föräldrarnas 

perspektiv, för att samarbetet ska bli bättre.    

 

Enligt Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad är det bra att kunna “uttrycka mitt 

perspektiv/behov/mina känslor utan att lägga skulden på någon” (Utas Carlsson och 

Rosenberg Kimblad 2011, s. 250). I våra berättelser väcks hela tiden olika känslor som kan 

göra att det blir svårt att få ett bra samarbete med föräldrarna. Krävs det att vi har en 
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självinsikt om oss själva, för att kunna möta dem på ett professionellt sätt? Hade Carina 

kunnat kontrollera sina känslor bättre om hon inte tagit åt oss personligen när Edvins pappas 

åsikter om skogen framfördes? Om hon hade förstått vikten av att förklara utifrån sitt 

perspektiv, behov och sina känslor hade kanske en annan förståelse infunnit sig hos Edvins 

pappa, och hade hon känt oss trygga i sina känslor hade hon förmodligen inte känt sig 

ifrågasatt och osäker i situationen. Kunde hon då ha undvikit att det blev en sorts maktkamp 

med föräldrarna om vem som hade rätt eller fel?  

 

Utifrån vårt perspektiv i de olika situationer med föräldrarna ansåg vi att vi försökte förmedla 

och kommunicera på ett tydligt och rakt sätt, men vad innebär det att vara tydlig? Om vi ska 

se utifrån föräldrarnas perspektiv där Carina förklarade för Edvins pappa om bristen på 

personal, kanske han hade fått en större förståelse om hon även hade förklarat vikten om 

barnens säkerhet. Till mamman förklarades att inskolningsmodellen redan var beslutad, men 

om Jenny hade kommunicerat med henne och inte bara till henne, hade hon kanske fått reda 

på vilken inskolningsmodell mamman ville använda. Vi ville att föräldrarna skulle förstå oss, 

men förstod vi föräldrarna? Handlade det om förståelse eller om att få rätt? Vi hade svårt att 

se ur deras perspektiv, utan blev istället osäkra när de hade åsikter och synpunkter på vår 

verksamhet som vi tog personligt. På våra förskolor pratar vi ofta med föräldrarna via olika 

samrådsformer, om att vi vill att de ska vara delaktiga och att de har rätt till inflytande som 

det står i förskolans läroplan, men vi vet inte riktigt hur det ska gå till. Hur föräldrarna tolkar 

vad läroplanen säger om deras rätt till inflytande har vi inte tagit reda på. Vi har inte heller 

uttryckt till föräldrarna vad vi anser att det innebär. Vi kan aldrig veta vad föräldrarna tänker, 

men genom att verka för ett gott samarbete och lyssna på deras åsikter och tankar kan vi få en 

större förståelse och ett bättre samarbete utifrån deras perspektiv. Jensen och Jensen skriver 

om hur föräldrarna har en unik kunskap om barnet utanför förskolan och pedagogerna har en 

unik insikt i barnets vardag på förskolan. Utifrån föräldrarnas perspektiv fokuserar de endast 

på sitt eget barns bästa (Jensen & Jensen 2008, s. 48). Vi känner igen oss efter att vi själva 

har lämnat våra barn på förskolan. Vi minns också när vi som föräldrar träffade pedagoger 

som lyssnade och kunde förstå våra tankar och idéer och det gjorde att vi kände oss delaktiga 

i våra barns vardag på förskolan. Genom denna reflektion känner vi att det är viktigt att vi tar 

oss tid med varje förälder för att få en förståelse för vad delaktighet kan innebära för just 

dem.   
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6. Samarbete  

Samverkan med föräldrarna är vi skyldiga till enligt läroplanen (Lpfö 98/16, s. 13). Vi kan 

inte välja bort samverkan, hur komplext vi än anser att det än är. I detta arbete är det mycket 

som påverkar. Inflytande, delaktighet och kommunikation anser vi ligger till grund för att 

samarbetet mellan hem och förskolan ska bli så bra som möjligt. 

 

Jensen och Jensen skriver om föräldrar och professionellt samarbete och att syftet för ett 

viktigt föräldrasamarbete är för att öka kvaliteten för barnet som vistas på förskolan. 

Samarbetet bygger på informationsutbyte om barnet mellan förskolan och hemmet och 

samarbetet ska prioriteras. Det ska resultera i en ökad kvalité för barnet som vistas i förskolan 

och det är viktigt att både föräldrar och pedagoger bidrar och visar värdet i det.  Ett sätt att ha 

inflytande kan vara genom att vara aktiv och ansvarstagande deltagare i samarbetet. 

Samarbete i förskolan handlar om allt som har med barnet att göra om trivsel, utveckling och 

lärande (Jensen & Jensen 2008, s. 47f). På våra förskolor finns olika forum där föräldrarna 

kan välja om de vill delta, för att få ett inflytande. Samrådsgrupper, föräldramöte, 

individuella utvecklingssamtal eller andra former av organiserade möten förekommer 

regelbundet, där de har möjlighet att få fram sina tankar och idéer. Vår frustration blir när 

föräldrar inte deltar i dessa möten. Tanken med dessa möten är att tydliggöra verksamheten 

för föräldrarna och att de själva ska få syn på sitt barns utveckling, lärande och trivsel. Om de 

inte deltar hur ska de då få inblick i verksamheten och ta del av informationen som vi 

förmedlar? Vi har dock inte kommunicerat med föräldrarna om hur de vill ha inflytande eller 

hur de vill vara delaktiga i verksamheten. När vi erbjuder föräldrarna olika mötesformer utgår 

vi från vårt perspektiv och hur vi tolkar vårt uppdrag. Vi ser en risk med att dessa 

mötesformer kan bli enkelspåriga och styrs endast från förskolans håll.    

 

Vi är tillsammans med föräldrarnas barn många timmar om dagen och vi lägger ner mycket 

tid till planering och genomförande. Vi anser att en av den viktigaste kontakten är vid 

lämningar och hämtningar. Det är vid dessa möten där vi som pedagoger kan informera 

föräldrarna om dagen, vilket är ett sätt för dem att kunna få inflytande i verksamheten. 

Föräldrarna har i sin tur möjlighet att kommunicera och ge/få information som är viktig för 

oss båda att känna till. Under vissa tidpunkter hämtar föräldrarna samtidigt och då kan det 
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ibland vara svårt att ge dem den tid som de kanske skulle vilja ha, men att hitta dessa 

tillfällen anser vi är viktigt för ett bra samarbete.  

 

I våra berättelser var vi mitt i verksamheten. Edvins pappa ville vara delaktig då han ansåg att 

planeringen med skogsutflykt skulle följas. Detta skedde mitt under lämningen där flera 

föräldrar lämnade samtidigt. Pedagogen Anna kunde kanske inte kommunicera med pappan 

som hon hade velat, då det var fler föräldrar som ville ha hennes uppmärksamhet. 

Möjligheten till att erbjuda honom delaktighet fanns det kanske inte möjlighet till just då. Det 

här är tankar som vi har just nu, men samtidigt kanske pappan ansåg att han hade en bra 

dialog och fick en möjlighet till delaktighet. Mamman i andra berättelsen fick inte heller 

möjlighet att samtala med Jenny eller andra pedagoger kring sina frågor, då de var upptagna 

med inskolningar där även andra barn och föräldrar behövde introduceras i verksamheten. 

Mamman fick alternativ för att hennes dotter skulle kunna delta på idrotten, vilket var ett sätt 

att erbjuda henne inflytande från Jennys sida. Frågan blir vad mamman hade för tankar och 

idéer? Pedagoger och föräldrar kan tolka läroplanen på olika sätt. Det är därför viktigt att 

försöka mötas i våra olika tolkningar för att samarbetet ska fungera.  

 

Förskolan har ett uppdrag som innefattar både omsorg och lärande och man kan säga att 

barnen lever i två olika världar, hem och förskola. Förskolan ska arbeta för ett nära samarbete 

med hemmen och precis som Malin Malmström skriver i sin artikel i Förskoletidningen 

nummer 4, handlar det om att vi agerar professionellt i mötet med föräldrarna. Hon menar att 

det är viktigt att förskolan är tydlig med sin verksamhet och vad de har att erbjuda, annars 

kan det bli svårt att bemöta de föräldrar som ställer orimliga krav (Malmström M 2015, s. 

12). I berättelse två där mamman ville ändra inskolnings schemat såg vi pedagoger det som 

orimligt att genomföra då informationen redan var ute till andra föräldrar. Vi var tydliga med 

vad verksamheten erbjöd, men kanske inte tillräckligt tydliga att informera om varför valet av 

inskolningsmodell gjordes från vår sida. Vi ser en stor variation i hur föräldrarna upplever 

inskolningarna. En del föräldrar är oroliga för att barnet inte är redo för förskolan, medan 

andra verkar ta inskolningen med ro och har inga problem att lämna sitt barn. En del 

förväntar sig att inskolningen ska gå fort då de har ett arbete att återvända till, andra vill ha 

lång tid på sig. Vi ser det som att alla föräldrar har olika erfarenheter och kunskaper, och det 
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finns en bred spektra av både motvilliga och självklara föräldrar som ska lämna sitt barn på 

förskolan. 

 

Kommunikation 

I vårt yrke känner vi att det är viktigt att ha bra kommunikation med föräldrarna. En bra 

dialog mellan föräldrar och pedagoger kräver samarbete och för det krävs en bra 

kommunikation. Juul och Jensen beskriver en av många olika kommunikationer som finns 

och vi valde dessa författare och deras beskrivningar av kommunikation, då vi ansåg att det 

kunde hjälpt oss att försöka förstå våra dilemman på ett djupare plan. Denna kommunikation 

handlar om att förmedla information på ett så klart och tydligt sätt som möjligt. Det kan bidra 

till att lägga grunden för en bra eller en dålig vidare kontakt (Juul & Jensen 2003, s. 116). I 

våra berättelser blev det en dålig vidare kontakt. Vår information togs inte emot på ett 

förståeligt sätt, vilket är vår skyldighet då vi ansvarar för ett förtroendefullt samarbete. Kan 

vårt sätt att kommunicera bidragit till att våra dilemman har uppstått? 

 

Skolinspektionen är en myndighet som ansvarar för tillsynen på förskolan. De är ansvariga 

för de förskolenkäter som skickas ut till föräldrar. Skolinspektionen har fått i uppdrag av 

regeringen att använda enkäterna som ett syfte att granska förskolor, och läroplanen för 

förskolan och skollagen ligger till grund för denna enkät. I enkäten frågar man föräldrarna 

hur de upplever förskolan inom olika områden och en fråga handlar om samverkan mellan 

hemmet (Skolinspektionen 2017-11-20 tillgänglig elektronisk). Introduktionen till föräldrarna 

i våra båda berättelser var troligtvis inte tillräckliga, för att de skulle känna sig delaktiga i 

verksamheten. Kommunikationen och informationen skulle kunna vara bättre från vår sida 

redan från början när vi introducerade dem i verksamheten. Genom att hitta mötes forum för 

att diskutera dessa enkäter kan det göra att vi närmar oss ett gemensamt förhållningssätt vad 

begreppen innebär. Det skulle kunna generera till att vår kommunikation och att vårt 

samarbete blir bättre och att onödiga konflikter uppstår. 
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Delaktighet  

I förskolans läroplan står det att föräldrarna ska ges möjlighet till delaktighet i verksamheten 

(Lpfö 98/16, s. 13). Det tolkar vi som att vi pedagoger måste involvera föräldrarna så att de 

känner sig delaktiga. Hur kan vi veta om föräldrarna känner sig delaktiga? Ett sätt enligt oss 

är att vara öppna gentemot föräldrarna, vilket kan göra det lättare för oss att kunna se ur deras 

perspektiv. 

 

Åberg och Lenz Taguchi beskriver i boken Lyssnandets pedagogik om ett samarbete med 

myndigheten för skolutveckling. De beskriver sina egna erfarenheter när det handlar om 

föräldrars delaktighet, utifrån läroplansmålen för förskolan. Där kommer de fram till att, om 

föräldrarna ska känna sig delaktiga så måste både föräldrar och pedagoger har en grundsyn 

som handlar om att ha barnets bästa i fokus. Det är vi pedagoger som ansvarar för att 

föräldrarna erbjuds att vara delaktiga och då måste vi även utgå från att föräldrarna vill vara 

delaktiga. För att komma dit behöver vi förmedla hur vi arbetar och tänker, men föräldrarna 

ska även få lyfta sina tankar och det är viktigt att vi lyssnar och förmedlar till föräldrarna att 

de är viktiga för verksamheten. De besitter kunskaper och erfarenheter som kan bidra till en 

bättre verksamhet. Den pedagogiska verksamheten är en viktig del att visa upp och delge 

föräldrarna så att de kan känna sig delaktiga i förskolan. Det är pedagogernas ansvar att se till 

att föräldrarna känner sig delaktiga (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s.135f). När vi reflekterar 

över föräldrars delaktighet tänker vi att olika mötesformer och att vara med i verksamheten är 

bra tillfällen för föräldrarna att känna sig delaktiga, samt att vi har en bra vardaglig kontakt. 

Gör detta att de känner sig delaktiga eller är det någonting som vi tror att de kommer att göra 

för att vi utgått från vårt perspektiv? Vi kan aldrig veta vad föräldrarna känner men vi kan 

försöka sätta oss in i deras känslor, för att kunna bjuda in dem till delaktighet.   

 

I Ervèr och Fahlströms artikel ”Det är en pärs...det är jobbigt att ha barn, ändå är det det bästa 

som finns”, skriver de om vad föräldrar anser att samhället ger för stöd i deras föräldraskap. 

Där har föräldrarna bland annat svarat på frågor angående delaktighet i förskolan. De ansåg 

att deras delaktighet i förskola/skola blev mindre ju äldre barnen blev. Det visade sig även att 

mammor och pappor hade olika behov att samtala om, när de hade möten med förskola/skola. 

Mammorna ville fokusera på barnet och papporna mer på barnens olika relationer men att de 

var överens om att de ville ha mer organiserade möten, där de kunde diskutera sin föräldraroll 
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(Ervèr och Fahlström 2001, s. 45f). Vad är det som gör att de känner sig mindre delaktiga när 

barnen blir större? Kan det vara att vi pedagoger brister i vårt arbete att få föräldrarna att 

känna sig delaktiga? Har vi för få forum där de kan delta i? Mammor och pappor hade behov 

av olika ämnen att diskutera i samtal. Betyder det att vi bör bemöta föräldrar olika beroende 

av deras kön, eller ska vi fokusera mer på att bemöta alla föräldrar utefter deras personliga 

behov? Är det förskolans uppgift att ordna träffar som föräldrar kan mötas i? Med vår långa 

erfarenhet är detta frågor som vi upplevt att vi aldrig har diskuterat på våra förskolor 

tillsammans med föräldrarna. Däremot har personalen diskuterat vad det kan innebära för 

dem. Så här efteråt kan vi tycka att det låter märkligt, att vi ska sitta och gissa vad det innebär 

för föräldrarna istället för att finna en mötesform, där vi gemensamt kan få en förståelse för 

vad det innebär för oss alla. Vi anser själva att vårt arbete främst gäller barnen och att 

föräldrarna ska få vara delaktiga i det arbetet. När barnen föds erbjuds föräldrar olika 

samverkan med andra föräldrar, med början inom mödravården. Den samverkan kanske bör 

fortsätta i hela barnens uppväxt, för att föräldrarna ska känna att de har ett samhällsstöd? Då 

kanske vårt samarbete med föräldrarna inom förskolan underlättas och vi båda får en större 

förståelse för våra olika kunskaper?  

 

Då det är pedagogernas ansvar att få föräldrarna delaktiga, som Åberg och Lenz Taguchi 

skriver om ovan, tänker vi att det är en bra fråga att ta upp med föräldrarna antingen 

innan/under inskolning eller på ett föräldramöte, vilket kan bidra till att vi får ett bättre 

samarbete. Pramling Samuelsson och Sheridan skriver om samverkan mellan hem och 

förskola att samverkan är en förutsättning för att pedagogiken ska få en bra kvalité då barnens 

bakgrund har en stor betydelse för hur de lär och utvecklas. Föräldrarna har huvudansvaret 

för fostran, men förskolan ska komplettera genom att ge stöd i barnets utveckling. 

Pedagogerna har ansvar att erbjuda föräldrarna delaktighet i förskolan, och den dagliga 

kontakten är minst lika viktig som uppstyrda möten. Relationerna byggs upp genom olika 

möten och det är pedagogernas ansvar att möta föräldrarna utifrån deras förutsättningar och 

behov och det är sättet i mötet med föräldrarna som gör att de känner sig delaktiga (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 2016, s. 134 - 136). Vi anser att föräldrarna har fått vara delaktiga i 

verksamheten, då delaktighet för oss innebär att föräldrarna utgår från barnets bästa när det 

kommer till trivsel, utveckling och lärande. I andra berättelsen erbjuds mamman att komma 

tidigare för att hennes dotter ska kunna delta på idrotten. Mamman hade möjlighet till 
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delaktighet där fokus var för barnets bästa, men mamman var tveksam då hon behövde 

komma tidigare för den sakens skull. Samarbetet oss emellan var inte det bästa för barnet, då 

vi inte hade en förståelse för att kunna se utifrån våra olika perspektiv. Pappan i första 

berättelsen fick enligt oss en möjlighet till delaktighet när hans synpunkter möjliggjorde att 

Edvin fick gå till skogen. Från Carina och hennes kollegas perspektiv blev det inte ett nära 

och förtroendefullt samarbete. Utifrån pappans perspektiv kände han kanske att han fick vara 

delaktig genom att kunna påverka sin sons dag. Utifrån vårt perspektiv var de båda 

berättelserna inga lugna situationer. Om vi hade en ömsesidig dialog hade vi istället kunnat 

ställa frågor och lyssnat på varandra och det i sin tur kunde ha bidragit till att vi fick en 

förståelse utifrån våra olika perspektiv vad delaktighet innebär.   

 

Inflytande 

Vår upplevelse på vad föräldrar vill ha inflytande över, är att de vill veta hur dagen har varit 

för sina barn. De vill att vi berättar vad de ätit, vad eller vilka de lekt med, om de har sovit 

eller om någonting annat har hänt. Mamman i andra berättelsen fick inte möjlighet till att 

stanna under vilan och lunchen, då ledningen hade bestämt att det var bäst för att 

pedagogerna skulle få möjlighet att knyta an till barnen under dessa stunder. Här tog man inte 

hänsyn till mamman perspektiv och hennes rätt till inflytande. Genom att de får en inblick i 

hur verksamheten fungerar och vad deras barn gör på förskolan, kan det bli lättare för dem att 

känna att de har ett inflytande. Kommunikationen mellan föräldrar och förskola har på olika 

nivåer kommit närmare varandra i och med att nyttjandet av de sociala medierna har ökat. De 

flesta förskolorna använder sig utav någon eller flera utav dessa för att göra verksamheten 

synligare och mer lättillgänglig för föräldrarna. De sociala medierna kan vara instagram, 

facebook, bloggar eller olika appar som förskoleappen, pluttra eller schoolsoft. Här får 

föräldrarna ta del av barnens vardag och det positiva är att det blir ytterligare ett sätt för 

föräldrarna att välja hur de vill samverka mellan hem och förskola, men det kan även bli en 

ökad stressfaktor för föräldrarna när kraven ökar i samhället både från skola och förskola, 

samt en stressfaktor för oss pedagoger som får ytterligare ett sätt att kommunicera med 

föräldrarna.   

 

Föräldrarna kan även ta del av dokumentationen som en möjlighet till inflytande. Lenz 

Taguchi skriver i sin bok Varför pedagogisk dokumentation om pedagogisk dokumentation. 
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Hon förklarar att det kan ses som en kommunikation där barnen själva kan reflektera över hur 

de tänker och där pedagogerna kan ta deras utveckling och lärande vidare (Lenz Taguchi 

2013, s. 74). Vi båda arbetar idag och använder oss av pedagogiska dokumentationer i 

individuella samtal med föräldrarna. Negativt för förskolan kan vara att det är svårt att hitta 

tid för dokumentation i en redan ansträngd verksamhet med stora barngrupper och få 

pedagoger. Vi ser att föräldrar kan få så mycket inflytande som vi tillåter. Vi menar att det 

beror på oss pedagoger hur mycket möjlighet till det vi ger dem. Via förskolans läroplan har 

föräldrar rätt till inflytande, men vi vet inte riktigt hur mycket de bör ha och vad det betyder 

för dem. Även vi pedagoger kan ha olika syn på hur mycket inflytande föräldrarna ska få 

möjlighet till. Vår erfarenhet säger att de flesta pedagoger anser att det handlar om att 

föräldrarna får ta del av vad som sker i verksamheten, närvara i olika mötesformer och att vi 

har ett bra samarbete där barnets bästa är i fokus. För mycket inflytande innebär utifrån vårt 

perspektiv, att föräldrarna vill ta sig makten att styra om i verksamheten på ett sätt som vi 

kanske inte alltid kan tillgodose som pedagog. Stora barngrupper och personalens frånvaro 

kan ibland påverka våra beslut. I våra berättelser var det inga lugna stunder. Samtalet med 

Edvins pappa skedde när det var många barn och få pedagoger. I mammans fall var det svårt 

att samtala då det var andra föräldrar som även de skulle skola in sina barn. När vi inte kan 

hantera föräldrarnas inflytande och där vi har olika perspektiv på vad det innebär, har vi 

erfarenhet av att det kan bli en ledningsfråga, som beslutar hur vi ska gå vidare. Det handlar 

kanske mer om ett samarbete som inte fungerar, där ledningen tillsammans med pedagoger 

och/eller föräldrarna försöker komma fram till hur vi ska kunna närma oss varandra utifrån 

våra olika synsätt. Precis som delaktighet vill vi att varje förälder ska känna att de har 

inflytande i sitt barns vardag, men även här tror vi att det kan handla om hur vi tolkar vad 

inflytande betyder, för oss respektive för föräldrarna. Edvins pappas inflytande ansågs av 

Carina och hennes kollega som omöjligt och jobbigt just i den stunden, då det var 

personalbrist. Det visade sig att det gick att ändra på verksamheten och tillgodose hans 

behov. Edvins pappas inflytande är något som vi nu båda anser att han hade rätt till, men i 

vissa situationer kan det vara svårt att tillgodose föräldrarna, som i det här fallet grundade sig 

i personalbrist. 
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Konflikter 

För att samarbetet ska fungera blir det viktigt att inse hur en eventuell konflikt kan ha uppstått 

för att få en djupare förståelse av vad en konflikt kan innebära.  

 

Ordet konflikt är ofta känsloladdat för många, men om man vänder på det och inte ser det 

som negativt kan man istället se det som en utveckling i livet. Självklart finns det konflikter 

som inte är positiva, men vi tänker främst på de vardagliga, där vi får använda vår kreativitet 

för att lösa dem. Precis som Jordan beskriver det i Konfliktkunskapens ABC uppstår en 

konflikt genom frustration, när man inte får igenom sitt önskemål utan blir blockerad av 

någon annan. Löses inte den blockeringen upp genom att lösa konflikten och man inte är 

beredd att släppa den kommer frustrationen ständigt att fyllas på (Jordan 2013, s.1). I 

situation två där mamman inte kände sig nöjd med inskolningsschemat var konflikten dem 

emellan inte löst. Det gjorde förmodligen att mammans frustration späddes på då hon hittade 

andra saker som hon inte var tillfreds med, som hon kanske inte hade tagit upp annars. Sättet 

att förklara och kommunicera från Jennys sida var kanske inte tillräcklig för att mamman 

skulle känna att hon hade ett inflytande.  

 

Vi blir frustrerade när vi möter dessa föräldrar i våra berättelser. När vi båda reflekterar 

tillbaka på de händelserna, kan vi själva förstå att vi inte släppt tidigare situationer som 

uppstått med dem. Det gör att vår frustration och irritation redan finns innan vi möter 

föräldrarna. Tidigare eventuella konflikter eller missförstånd anser vi måste redas ut innan vi 

möter dem igen. Vi måste ta tag i problemet, lösa det eller lägga det bakom oss för att kunna 

gå vidare för att få ett så bra samarbete mellan hem och förskola som möjligt. Jordan utgår 

från att det finns tre olika nivåer som samverkar i en konflikt: individnivå, relationsnivå och 

systemnivå. Föräldrar och pedagoger har olika perspektiv och grad på hur de ser på en 

konflikt, och därmed olika lösningar på hur konflikten bör lösas (Jordan 2013, s.3). 

 

Individnivå: Då utgår man ifrån att det är en person som startar konflikten där dess 

personlighet, beteende eller livssituation är orsaken. I det här fallet försöker man lösa 

konflikten genom att tillsätta åtgärder som är riktade till den personen (Jordan 2013, s.3). När 

föräldrarna i våra båda berättelser ville ha inflytande och delaktighet utifrån deras perspektiv 
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reagerade vi som om vi var rädda att det skulle starta en konflikt. Det är absolut ingenting 

som vi vill ska ske och vi riktade föräldrarnas beteende till att det kunde ligga till grund för 

något annat. Mamman kanske tyckte det var jobbigt och svårt att lämna sitt barn på förskolan, 

vilket kunde vara en livssituation som hon inte var bekväm med.  

 

Relationsnivå: Konflikter på relationsnivå skapas av olika parter där orsaken kan vara att man 

har olika personlighet som gör att det blir problem i kommunikationen. På den här nivån kan 

man fundera på om det går att lösa genom mer respekt och förståelse för varandras olikheter, 

och att lösa upp gamla knutar för att kunna gå vidare (Jordan 2013, s.3). Edvins pappa var 

“känd” på förskolan sen innan, då han tidigare har haft synpunkter och åsikter om både 

verksamheten och om pedagogerna. Varken Carina eller hennes kollega erbjöd Edvins pappa 

samtal och det gjorde att det bara spädes på mer och mer irritation och frustration gentemot 

honom. De båda fick ingen förståelse för hans beteende och det gjorde att de inte kunde gå 

vidare och för att lära känna pappan på ett mer personligt sätt.  

 

Systemnivå: Konflikter som uppstår beroende på hur organisationen ser ut. Det kan vara en 

otydlig arbetsbeskrivning eller ledarroll som brister. På den här nivån krävs en tydlig 

organisation som arbetar mot utveckling och en tydlig ledning (Jordan 2013, s.3). I våra båda 

berättelser kan vi se att organisationen hade vissa brister. I första berättelsen hade 

pedagogerna gång på gång arbetat med personalbrist och fått fatta många beslut om hur 

verksamheten måste ändras för att det inte gick att genomföra det som var planerat, trots att 

de tagit upp problematiken med förskolechefen. I andra berättelsen brast informationen utåt 

till föräldrarna från ledningen sida, då inskolningsmodellen inte blev förankrad hos 

föräldrarna innan de började. Genom att vi nu har länkat ihop och tolka dessa nivåer med 

våra berättelser kan vi bära med oss denna kunskap i vårt vidare arbete i förskolan. I denna 

essä har vi insett att det inte har hunnit uppstå en konflikt oss emellan, utan mer ett 

missförstånd som vi försöker få en större förståelse för.  
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7. Slutord 

Vi har genom vår utbildning och arbetet med denna essä, kommit till insikt om hur olika 

aspekter påverkar samarbetet mellan hem och förskola. Vi har under resans gång förstått hur 

stor inverkan ett bra samarbete med våra föräldrar har på vår verksamhet och att det inte bara 

är ett åtagande som är tillskrivet av läroplanen. Vi alla påverkas av olika relationer och hur 

bra verksamhet vi än har och hur kompetenta vi pedagoger än må vara, har vi kommit till 

insikt om att vi inte alltid behöver tycka lika om vad inflytande och delaktighet innebär. Vi 

måste inte ha samma perspektiv, men vi behöver ändå kunna sätta oss in i varandras 

perspektiv för att närma oss en samsyn om vad inflytande och delaktighet innebär för alla 

parter. Det är då som vi tror att vi kan närma oss i ett samarbete.      

 

Det är viktigt att tidigt kommunicera med föräldrarna om verksamheten, innehållet i 

läroplanen och hur de vill ha ett samarbete. Det som kan påverka samarbetet negativt anser vi 

är när kommunikationen och information är bristfällig. Det kan då uppstå konflikter och 

missförstånd och det kan leda till att en maktkamp uppstår om vem som har rätt eller fel.  

 

Genom att vi tillsammans under denna uppsats reflekterat och diskuterat innehållet i 

förskolans läroplan som kan tolkas på olika sätt, anser vi oss nu ha lättare att kunna se ur 

föräldrarnas perspektiv. Vi har en större förståelse nu att läroplanen är till för oss pedagoger 

där vi har en skyldighet för att ett samarbete sker. Innan denna essä såg vi det som att även 

föräldrarna skulle verka för ett gott samarbete, men att det inte är uttalat i läroplanen. Vår 

frustation blev stor när vi ansåg att föräldrarna i våra berättelser inte hade en förståelse för 

situationerna som vi befann oss i. Vi trodde kanske att de skulle se hur personalbrist och 

inskolningar var i fokus och inte deras inflytande i just dessa situationer. Om vi hade vågat 

visat vår frustration och erkänt våra och verksamhetens svaga sidor med personalbrist och 

beslut, hade föräldrarna då fått en större förståelse utifrån vårt perspektiv och hade det då 

kunnat lett till ett bättre samarbete oss emellan? 

 

Vi behöver ifrågasätta oss själva och reflektera för att kunna få en förståelse för varför vårt 

gemensamma dilemma har uppstått. Vi anser att vi måste reflektera över vårt eget 

förhållningssätt och de situationer som vi hamnar i. Det är svårt om det nu ens är möjligt att 
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ändra på andra, men vi kan alltid fundera på hur vi kan ändra perspektiv för att kunna förstå 

andra. I vårt arbete känner vi att vi alltid reflekterar kring de delar i läroplanen som har att 

göra med barnens utveckling, lärande och trivsel att göra. Vi har förstått genom våra 

reflektioner att delen som handlar om delaktighet och inflytande med våra föräldrar också är 

en viktig del, där samarbetet oss emellan är en förutsättning för att barnet ska få med sig det 

bästa av två världar.    

 

Schwarz & Cederberg skriver i sin artikel i Förskoletidningen nummer 6 att “reflektera är en 

kunskap, praktisk kunskap som behöver vissa förutsättningar”. Reflektionen “vägleder oss i 

handling och ger samtidigt möjlighet att kunna distansera oss från själva handlingen” 

(Schwarz & Cederberg 2013, s. 44). Genom denna essä känner vi att våra reflektioner 

tillsammans har gett oss större kunskap om att inte älta i själva problemet utan istället få en 

förståelse för allas olikheter för att kunna se det som en tillgång istället för ett hinder.    

 

Vi pedagoger ansvarar för att olika mötesformer sker och om vi inte anser att ett samarbete 

fungerar ska vi, enligt vår tolkning av Jensen och Jensens teorier om föräldrasamarbete, se till 

att det sker ett möte där vi gemensamt med föräldrarna kan komma överens om vikten av ett 

bra samarbete. Detta ser även vi som nödvändigt från vår sida, då föräldrarna inte har 

skyldighet till samarbete utan ansvaret ligger på oss, enligt läroplanen.  

 

Vi har reflekterat och tolkat våra berättelser utifrån både vårt eget och föräldrarnas perspektiv 

och kan nu se att grunden i våra dilemman är att samspelet inte fungerade. Läroplanen kan ha 

tolkats olika, informationen och kommunikationen var bristfällig från pedagogernas sida och 

vi hade inte en förståelse för varandras olika perspektiv. Vi har gemensamt vridit och vänt på 

våra berättelser och har kommit till olika insikter som vi kommer bära med oss i vårt fortsatta 

arbete som pedagoger i förskolan. När föräldrarna enligt oss försöker ändra i vår verksamhet 

inser vi nu att det kan vara ett sätt för dem att få möjlighet till inflytande och delaktighet.  
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