
 
 

 

 

 

 

”VI TROR MYCKET PÅ DEN 

DAGLIGA KOMMUNIKATIONEN” 
– OM FÖRÄLDRASAMVERKAN I FÖRSKOLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kandidat  
 Examensarbetet i lärarprogrammet    

 
 
 

Islamovic Zlatka 
Kulpakko Marjut 

 
 

2014 
 
 

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, HÖGSKOLAN I BORÅS 



2 

 

Arbetets art:   Uppdragsutbildning barnskötare till förskollärare 210 högskolepoäng. 

 Examensarbete ” Att utforska pedagogiskt arbete I”, 15 högskolepoäng 

 

 

Utgivningsår:  2014 

 

Svensk titel: Vi tror mycket på den dagliga kommunikationen- om föräldrasamverkan i 

förskolan  

 

Engelsk titel:  We believe strongly in everyday communication- Parental interaction in 

preschool 

 

Nyckelord: Pedagoger, föräldrar, samverkan, samarbete, samverkansformer, samarbetsformer  

 

Författare: Zlatka Islamovic, Marjut Kulpakko 

 

Handledare: Marita Cronqvist  

 

Examinator: Lena Tyrèn 

 

 

Sammanfattning  
 

Bakgrund 
Vi har valt att undersöka hur pedagogerna kommunicerar med föräldrarna samt vilka 

samverkansformer det finns i förskolan som erbjuder föräldrarna att delta i verksamheten. 

Tidigare forskning redogör för föräldrasamverkan mellan föräldrar och pedagoger. 

Föräldrasamverkan är att informera föräldrarna och att bemöta föräldrarna. De 

samverkansformer som beskrivs är daglig kontakt, dokumentation, föräldramöte samt 

föräldraråd. Även svårigheter i samverkan mellan föräldrar och pedagoger lyfts fram.   

 

Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagogerna arbetar för att skapa möjligheter till 

samverkan med föräldrarna.  

 

Metod 
Undersökningen genomfördes med kvalitativ metod med intervju som redskap. Fem 

pedagoger i fem olika förskolor intervjuades. 

 

Resultat 
I resultatet kom det fram att pedagogerna tycker att det är viktigt att ha ett gott bemötande till 

föräldrarna och att ta vara på föräldrarnas idéer. Pedagogerna tror mycket på den dagliga 

kommunikationen där de varje dag kan utbyta information så att små saker inte behöver bli 

stora. I undersökningen framkom det även olika samverkansformer som pedagogerna 

använder för att samverka med föräldrarna. Samverkansformerna är daglig kontakt, 

dokumentation, föräldramöte, föräldraråd och idélåda. Det framkom även svårigheter i 

samverkan mellan föräldrarna.   
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Inledning 
Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s.13) ska föräldrarna ha möjlighet att vara 

med och påverka verksamheten i förskolan inom ramen för de nationella målen. För att skapa 

bästa möjliga förutsättningar, ska förskolan komplettera hemmet, för att varje barn ska 

utvecklas rikt och mångsidigt. En tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens 

familjer utvecklas genom att arbetslaget visar respekt för föräldrarna och känner ansvar. När 

det gäller planering och genomförande av verksamheten ska arbetslaget beakta föräldrarnas 

synpunkter. Vi som är verksamma pedagoger ingår i ett arbetslag där vi måste ta ett 

gemensamt ansvar att visa respekt till föräldrarna, detta genom att beakta deras synpunkter i 

verksamheten. 

 

Vi vill undersöka hur pedagogerna arbetar för att skapa möjligheter till samverkan med 

föräldrarna. Eftersom vi båda är verksamma pedagoger har vi uppmärksammat vikten av att 

ha ett gott bemötande till föräldrarna för att de ska känna sig välkomna. Genom att lyssna på 

föräldrarna och ta tillvara på deras synpunkter i verksamheten upplever föräldrarna att de är 

betydelsefulla. Detta kan leda till att föräldrarna intresserar sig för att ta del av verksamheten 

på förskolan. Det är därför viktigt att pedagogerna skapar möjligheter till en samverkan med 

föräldrarna. Som verksamma pedagoger har vi uppmärksammat att alla föräldrar inte deltar i 

alla samverkansformer som tillexempel föräldramöten. Detta kan bero på att föräldrarna inte 

har möjlighet att delta eftersom de inte har barnvakt eller att det finns en osäkerhet hos 

föräldrarna i att vara delaktiga i samtal under ett föräldramöte.  Det är pedagogernas ansvar att 

bjuda in föräldrarna till samverkan genom att erbjuda dem olika samverkansformer att delta i. 

På så vis kan föräldrarna välja samverkansformer som de har möjlighet att delta i. Detta har 

gjort oss intresserade att undersöka hur möjligheter till samverkan skapas i förskolorna.  

Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagogerna arbetar för att skapa möjligheter till 

samverkan med föräldrarna. 

Frågeställningar 
- Hur kommunicerar pedagogerna med föräldrarna? 

- Vilka samverkansformer används i förskolan? 
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Begrepp 
Pedagoger- I vår undersökning använder vi begreppet pedagoger. Med pedagoger menar vi 

de barnskötare och förskollärare som arbetar inom förskolan. Pedagogerna är barnskötare och 

förskollärare. 

 

Föräldrar- i vår undersökning använder vi begreppet föräldrar. Med föräldrar menar vi alla 

former av vårdnadshavare. 

 

Samverkan/ Samarbete- I vår undersökning använder vi begreppen samverkan och 

samarbete, dessa ord har samma innebörd. Med samverkan menar vi all kontakt mellan 

hemmet och förskolan.  

 

Samverkansformer/ Samarbetsformer- I vår undersökning använder vi begreppen 

samverkansformer och samarbetsformer, dessa ord har samma innebörd. Vi lyfter upp 

formella och informella samverkansformer där samverkan kan ske på flera olika sätt mellan 

hem och förskola. De formella samverkansformerna är föräldramöte och föräldraråd. De 

informella samverkansformerna är daglig kontakt, dokumentation och idélåda. 
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Bakgrund 

I bakgrundsavsnittet lyfts tidigare forskning kring samverkan i förskolan. Här framkommer 

vikten av varför det bör finnas en samverkan mellan hemmet och förskolan samt vilka 

samverkansformer förskolan erbjuder föräldrarna för att skapa möjligheter till samverkan. 

Samverkan mellan föräldrar och pedagoger 
Det som utgör föräldrasamverkan är all kontakt mellan hemmet och förskolan. Det är den 

organiserade kontakten vid föräldramöten, föräldrasamtal samt föräldramedverkan av olika 

former i verksamheten och i den dagliga kontakten vid lämning och hämtning av barnet. Det 

som lägger grunden för utvecklingen av samverkan mellan hem och förskola är öppenhet, 

ömsesidig förståelse och respekt. Att förskolan och hemmet gemensamt kommit fram till 

vilka mål man har utifrån barnets bästa är en viktig faktor vid föräldrasamverkan. Det innebär 

inte att gemensamma mål mellan förskolan och hem är en gemensam metod för alla föräldrar 

och alla barn. Det krävs olika förhållningssätt från personalens sida då det finns olika barn, 

olika situationer och olika föräldrar (Skolverket 1998, s. 57). Barnets välbefinnande, 

utveckling och lärande är det övergripande argumentet för samverkan mellan personal och 

föräldrar (Sandberg & Vuorinen 2007, s. 35). 

Informera föräldrarna 

1985 kom ett beslut från riksdagen att förskolan ska skapa goda förutsättningar för varje barns 

utveckling tillsammans med föräldrarna. Detta innebär att personalen inom förskolan bör 

aktivt söka samverkan med föräldrarna genom att informera föräldrarna om vad en förskola är 

(Stenmalm Sjöblom & Johansson 1992, s. 91). 

 

Föräldrarna behöver information om verksamhetens mål och innehåll men även information 

om det enskilda barnet. För att kunna påverka verksamheten behöver de få information om 

hur de ska få insyn i den. Den kontext som barnet lever i och information om barnet är det 

förskolepersonalen behöver få veta (Gren 1994 se Sandberg & Vuorinen 2007, s. 38). Enligt 

en studie av Sandberg och Vuorinen (2008, s. 158) tros en viss nivå av social kompetens och 

en vilja att samarbeta vara ett sätt att underlätta samarbetet. Öppenhet samt ömsesidig respekt 

och tillit är det som betonas. Att engagerade föräldrar som ifrågasätter förskolan leder till ett 

förenklat samarbete är något som förskollärare uppger. Förskollärarna får då möjlighet att på 

ett informativt sätt förmedla pedagogiska resonemang. 

Att bemöta föräldrarna 

Lenchler-Hubertz och Bjerring Bagger (2010, ss.11-12) beskriver att alla människor vill bli 

bemötta med att få känna sig accepterade, bekräftade och godtagna som de personer de är. Det 

ligger djupt i den mänskliga själen att vilja ha social kontakt med andra människor. 

Motivation och meningsskapande gör att man vill anstränga sig lite till och det skapas av 

omgivningens tilldelning. Det är i det sociala sammanhanget som meningsfullheten uppstår. 

Harju och Tallberg Broman (2013, s. 37) beskriver att vikten för barnets möjligheter till 

utveckling och lärande har en avgörande betydelse i en lyhörd relation mellan förskola och 

föräldrar/familj. 

 

Föräldrarna i studien av Fredriksson (1991, s. 98) hävdar att genom att visa ett personligt 

intresse för alla barn och föräldrar samt att pedagogerna ser föräldrarna som betydelsefulla 

individer värdesätts av föräldrarna. Föräldrarna upplever att de bemöts med äkta engagemang. 

Detta leder till att barnen känner sig trygga och att relationerna fungerar bra. Upplevelsen av 

att ha en dialog med pedagogerna har skapats av förskollärarens engagemang och kunskap 
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och detta uppskattas mycket. Detta leder till att föräldrarna på olika sätt tar del i arbetet på 

förskolan och att de känner sig intresserade av att göra det (Fredriksson 1991, s. 98).  

 

Harju och Tallberg Broman (2013, ss. 75-76) menar på att genom att sätta sig in i och försöka 

förstå föräldrarnas berättelser och skildringar av sina barn och sina upplevelser kan detta leda 

till nya tankar och utmaningar hos pedagogerna. Genom ett erkännande där personalen 

bemöter och erkänner föräldrarnas kunskaper, förväntningar och erfarenheter på ett 

professionellt sätt av förskolan kan detta leda till en förändrad syn på föräldrasamarbetet. 

Föräldern skulle kunna växa i sitt föräldraskap. Lenchler-Hubertz och Bjerring Bagger (2010, 

s. 50) menar på att genom att fokusera på barnen finns det ingen risk att föräldrarna känner sig 

fördömda eller kritiserade i sina val. Att barnen mår bra och trivs blir istället ett gemensamt 

intresse. Därmed finns inga dolda budskap och ingen otydlig agenda i den tydliga 

kommunikationen om barnen I en studie av Fredriksson (1991, s. 37) uttrycker en 

förskollärare att man inte kan dela in föräldrar i bra eller dåliga föräldrar. För att skapa en 

nära kontakt med alla föräldrar går det olika mycket tid och engagemang åt. 

 

Lenchler-Hubertz och Bjerring Bagger (2010, ss. 49-50) redogör för själva grunden för 

dialogen som innebär att istället för att gå i försvar visa sig öppen för föräldrarnas krav eller 

kritik. Det är i själva formuleringen balansen ligger i när man svarar föräldrarna. I en studie 

av Harju och Tallberg Broman (2013, s. 72) uttrycker en lärare att det är viktigt att lyssna och 

visa hänsyn till föräldrarnas synpunkter. Det är inte sagt att de alltid kan tillmötesgå deras 

önskemål men de kan alltid lyssna. Den pedagogiska personalen har oftast kompetens för att 

avgöra vilka förutsättningar som är bäst för barnen även om personalen har en respekt för 

föräldrars medvetenhet och kompetens. 

  

Samverkansformer 
I en studie av Sandberg och Vuorinen (2007, s. 53) framkommer det att det sker både 

informella och formella möten i samverkan mellan hem och förskola. Den vardagliga 

tamburkontakten mellan föräldrar och personal är kännetecknande för det informella mötet. 

Det som också kan räknas in i de informella samverkansformerna är tillexempel 

gårdsarbetsdagar där föräldrar, barn och personal arbetar med förskolans underhåll. Det som 

ses som formella former inom samverkan är föräldrasamtal, föräldramöten, föräldraråd och 

föräldrautbildning.  

 

Jensen och Jensen (2008, s. 47) förklarar att samarbetet i förskolan handlar om barnets trivsel, 

utveckling och lärande. Innehållet finns inom de nationella styrdokumentens ramar. Det är 

förskolans vardag, barn och föräldragrupp, förskollärare, värdegrund och lokala arbetsplaner 

som i praktiken bestämmer innehållet. Det man samarbetar kring är de skriftliga dokumenten i 

förskolan som även bidrar till att tydliggöra detta. Det är i det konkreta samarbetet som 

innehållet får betydelse. För att främja barnets trivsel, utveckling och lärande kan föräldrar 

och förskollärare samarbeta kring allt som rör barnet. 

 

Stenmalm Sjöblom och Johansson (1992, s. 93) visar på olika sätt för samverkan mellan hem 

och förskola. Samarbetet bör provas fram i varje förskola för att se vilken samarbetsform som 

passar bäst för dess föräldrar och personal. Dessa samverkansformer kan komplettera 

varandra: föräldrasamtal, skrivna rapporter, telefonsamtal, föräldramedverkan, utflykter, 

informationsblad, daglig kontakt, invänjning och föräldramöte. Sandberg och Vuorinen (2008, 

ss. 155-157) fick fram i sin studie att samarbetet används som en term för både ensidiga 

och/eller ömsesidig information. De olika samarbetsformerna som den dagliga kontakten i 
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tamburen, föräldramöte, föräldraråd, utvecklingssamtal, drop-in, vecko -och månadsbrev, 

filmer och fotografier används för att nå en gemensam utveckling för ett angivet mål 

(Sandberg & Vuorinen 2008, ss. 155-157).  

 

Harju och Tallberg Broman (2013, s. 33) förklarar att under de senaste åren har formerna för 

samarbetet mellan hem och förskola förändrats. De tidigare formerna för kontakt, så som 

föräldramöten och utvecklingssamtal, har kompletterats av nya samverkansformer så som 

webbsidor, mailinglistor och bloggar. Medialisering, förättsling och byråkratisering kan 

beskrivas som former för föräldrasamverkan. Den mediala formen innebär att man använder 

de sociala medierna i kontakten. Den förättsligade formen innebär att genom 

överenskommelser och kontraktskrivande har de formulerats i en rättslig form som stöds i 

lagar, konventioner och förordningar. Den byråkratiska formen innebär blanketter, enkäter 

och formulär.  

Daglig kontakt 

Sandberg och Vuorinen (2008, s. 155) visar i sin studie att den dagliga kontakten i tamburen 

är den samarbetsform som främst betonas av deltagarna samt dialoger kring personlig 

utveckling som sker mellan föräldrar och förskollärare. Både lärare och föräldrar uttrycker att 

kvalitén på mötet i tamburen kan variera beroende på tiden för hämtning och lämning. Vid 

tiden då många barn hämtas och lämnas samtidigt används den till att enbart kommunicera 

om det som är väsentligast. Vidare beskriver Jensen och Jensen (2008, ss. 47-48) att det är 

viktigt att komma underfund med vilken information som är relevant och nödvändig att 

utbyta. Föräldrar informerar personalen om väsentliga förändringar i hemmet som tillexempel 

skilsmässa eller sjukdom som kan påverka barnets beteende. Läraren informerar om barnet 

tillexempel har varit ledset, varit inblandad i en konflikt eller blivit mer eller mindre skadat. 

 

I en studie av Jonsdottir och Nyberg (2013, s. 69) framkommer det att det är den dagliga 

tamburkontakten, då barnet lämnas och hämtas på förskolan, som är det viktigaste tillfället för 

att skapa goda relationer med föräldrar. En trygg grund skapas genom att det finns möjlighet 

till en kort stunds samtal kring barnet, även om lämning och hämtning kan innehålla 

stressmoment. Lärarna uttrycker att både barnets och föräldrarnas tillit och trygghet byggs 

upp av den kontinuerliga kontakten. Eriksson (2010, s. 124) menar på att kontakten på 

morgonen kan ge underlag för personalen för att kunna anpassa sig efter barnets behov, 

genom att föräldrarna informerar om hur barnets helg, natt eller morgon har varit. Kontakten 

på eftermiddagen kan ge information om vad som har hänt under dagen på förskolan och även 

möjligheter att svara på föräldrarnas frågor. 

 

Stenmalm Sjöblom och Johansson (1992, s. 94) menar på att ”hämtning” och ”lämning” är 

bra att då och då stanna upp och reflektera över. Genom observation av sig själv och varandra 

kan personalen i ett arbetslag hjälpa varandra i utvecklingen av den dagliga kontakten. Detta 

kan ske i ett arbetslag där personalen känner sig trygg och respekterar varandras olikheter. 

Området som kan observeras är kroppsspråket, hur lång tid som är avsedd för föräldrarna, hur 

man möter föräldern, graden av kontakt och om kontakten är mer vänskaps- än yrkesinriktad.  

Dokumentation 

Eriksson 2010 (s.119-120) redogör för att bilddokumentation har olika syften. Det kan vara ett 

sätt att visa på lärprocesser, problemlösning och utveckling. Detta sker genom bilder på 

barngruppen och på det enskilda barnet som är medvetna pedagogiska bilder. Ett annat syfte 

är att familjer ska känna sig välkomna då bilder på deras barn finns uppsatta i tamburen och 

för att barngruppen och föräldrarna ska lära känna och känna igen de nya barnen. Eftersom 
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bilder i pappersformat inte är miljövänligt, är en digital fotoram ett bättre alternativ. Ett 

minneskort eller ett USB- minne kan sättas in i den digitala fotoramen. Den kan även 

kompletteras med filmsnuttar, stillbilder eller bildspel (Eriksson 2010, s.119-120). 

 

I en studie av Sandberg och Vuorinen (2007, ss. 58-62) nämner en förskollärare att med hjälp 

av film och fotografier har de presenterat förskolans verksamhet. Förskolläraren beskriver hur 

text och bilder på vad barnen har gjort under sin vistelse i skogen blev ett stöd för personal 

och barn när de samtalar med föräldrarna. Överlag intresserar sig föräldrar mer för bildspråket 

än skriftspråket. Bilder fungerar ibland bättre som kommunikationsform än vad text gör.  

Både föräldrar och förskolepersonal behöver information om barnen när det gäller 

förskoleverksamheten och den privata sfär barnen lever i. Att förmedla information via text 

och bild är vanligt att förskolan gör idag. Föräldrar kan få information ungefär samtidigt via 

så kallade veckobrev eller månadsblad. De får även möjlighet att i lugn och ro läsa 

informationen. Den planering som finns uppsatt i tamburen blir ofta kompletterat med 

veckobrev eller månadsblad.  

 

Sandberg och Vuorinen (2008, s. 157) uttrycker i sin studie att veckobrev och månadsbrev är 

något som finns uppsatta i tamburen. Dessa ses som komplement till samarbetsformerna när 

det gäller ensidig information från förskollärarna. Flising, Fredriksson och Lund (1996, s. 

115) förklarar att det är vanligt att skolan skickar hem veckobrev och/eller månadsbrev. 

Föräldrarna uppskattar dessa mycket och i flera svenska hem finns de uppsatta på 

kylskåpsdörrarna. Dessa brev kan innehålla en avrapportering om vad som har skett under 

månaden eller veckan men det kan även handla om den kommande perioden.  

Föräldramöte  

En samverkansform som Harju och Tallberg Broman (2013, s. 68) beskriver är föräldramöten. 

Föräldramöten sker i början av varje termin eller varje läsår, som är en viktig del av 

introduktionen. Pedagogisk och praktisk information förmedlas under föräldramötena och 

även förskolans arbetsmetoder, målsättning och vision. Det som även informeras är regler och 

rutiner i ett syfte att få vardagen att fungera. Syftet är att underlätta vardagspraktiken. 

Eriksson (2010, s. 138) menar på att varje förskola bör hitta sin egen form för föräldramöten. 

Arbetslaget bör tänka på vad föräldrarna vill höra och få prata om samt att de bör tänka på att 

inte enbart stå med pekpinnar och ge information eftersom mycket kan tas upp i vardagen 

med de berörda föräldrarna. Ett föräldramöte kan utformas efter gruppens behov. Detta kan 

vara tillexempel föräldrarnas frågor, videofilmer av barnen eller film och bildspel på dator 

och konkreta berättelser från vardagen kopplat till mål och styrdokument.  

 

Stenmalm Sjöblom och Johansson (1992, s. 95) beskriver att föräldramöten riktar sig för 

gemensam information och diskussion till hela föräldragruppen. Föräldramötena bör vara väl 

förberedda, regelbundna, tidsbestämda och ha ett genomtänkt innehåll. Innehållet till 

föräldramötet bör förskolans personal vara särskilt uppmärksam på. Eftersom föräldrarna 

under flera år träffas i samma möten bör det vid varje tillfälle erbjudas bästa möjliga utbyte.  

 

Fredriksson (1991, s. 18) beskriver hur en förskollärare under ett föräldramöte presenterar 

förskolans mål och riktlinjer och dess arbetssätt.  Detta bidrar till att föräldrarna får veta vilka 

slags aktiviteter deras barn kommer att delta i och kan på så sätt bilda sig en uppfattning om 

detta. Föräldrarna blir uppmanade att anteckna vad de skulle vilja att förskolan gör för deras 

barn, och vad de tror att barnen behöver. Dessa önskemål ligger till grund för planeringen.  
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I en studie av Sandberg och Vuorinen (2007, s. 65-66) redogörs det för föräldramöten där det 

framkommer att beroende på vilka behov och traditioner det finns i den aktuella förskolan kan 

föräldramöten utformas på flera olika sätt. Det kan tillexempel vara temakvällar med 

föreläsare eller informationsmöten och diskussioner. Innehållet i detta kan variera. Det som 

oftast kan uppskattas av föräldrar är att föräldramötena är effektiva och att föräldrarna har 

blivit informerade om innehållet till föräldramöten redan vid inbjudan. Detta beror på att 

föräldrarna upplever att de har brist på tid, dels att föräldrar förlorar tid med sitt barn och även 

svårigheter med att ordna barnvakt. Föräldrarna försöker att prioritera bland inbjudningar 

eftersom föräldrarna främst förlitar sig till sin sociala umgängeskrets, föräldrarna vill inte 

”slita ut” sina barnvakter. Det finns föräldrar som vill ta del av hur andra föräldrar upplever 

föräldraskapet och i samband med föräldramötet efterfrågar dessa föräldrar mer samvaro 

föräldrar emellan. Det efterfrågas mer lättsamma föräldramöten där mötet mellan föräldrarna 

ligger i fokus. Oftast är det föräldrar som saknar vänner och bekanta i samma livsskede som 

efterfrågar detta. 

Föräldraråd 

Enligt en studie av Sandberg och Vuorinen (2008, s. 157) uttrycker man föräldrarådet som en 

ny formell samarbetsform i Sverige där syftet är att, i enlighet med målen i förskolans 

läroplan, öka föräldrainflytandet. Vidare beskriver Sandberg och Vuorinen (2007, ss. 79-80) 

att när föräldrarna har vetorätt kan inga beslut genomföras mot deras vilja. Detta innebär att 

de förändringar som genomförs kräver föräldrarnas medgivande och är därmed förankrade 

hos föräldrarna. Förskolepersonalen ser inte föräldrarnas inflytande som ett problem eftersom 

föräldrarna oftast går med på förändringar som är väl motiverade. Den allmänna diskussionen 

är en indirekt möjlighet för föräldrar att påverka, eftersom diskussionen bildar ett underlag för 

beslut.  

Svårigheter i samverkan mellan föräldrar och pedagoger 
Enö (2013, ss. 49-50) berör svårigheten med föräldrasamarbete som viktigt men 

problematiskt. Förskolans försök att hitta olika vägar till föräldrarna är ett område som är 

gemensamt för förskolorna, grundskolorna och gymnasieskolorna. För att underlätta 

kommunikationen arbetar förskolan utifrån värdegrunden genom att använda olika metoder 

och kontakter.  

 

Sandberg och Vuorinen (2008, s.158) nämner flera orsaker till problem som kan komplicera 

samarbetet. Det kan vara tillexempel brist på tid, personal och föräldrar som är stressade eller 

en hög personalomsättning. Även språk – och/eller kulturella hinder kan försvåra samarbetet 

eftersom kulturella hinder innebär att man använder olika referensramar. Det är tillexempel 

traditioner, religioner och olika värderingar som föräldrar och pedagoger kan ha och olika sätt 

att förhålla sig till människor. Vidare uttrycker Sandberg och Vuorinen (2007, s. 55) att 

mötets kvalité har betydelse beroende på hur personalen organiserar vardagsarbetet. Under 

vissa delar av dagen har förskolorna ibland mindre bemanning, alltså under tidig morgon och 

sen eftermiddag, detta för att kunna täcka personalbehovet under den tiden. Detta innebär att 

när föräldrarna lämnar eller hämtar sitt eller sina barn kan avdelningarna vara sammanslagna 

och den ordinarie personalen finns inte alltid på plats. I studien uttrycker flera pedagoger att 

mötet i hallen är något som de gärna skulle vilja prioritera men de behövs i barngruppen 

samtidigt (Sandberg & Vuorinen 2008, s.158). 

 

Flising, Fredriksson och Lund (1996, s. 113) redogör för olika former som tillämpas mellan 

förskolan och hemmet som är tillexempel vecko- och månadsbrev, telefonsamtal och 

föräldramöte. Både bland pedagoger och föräldrar varierar utfallet, intensiteten och kvalitén 
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mellan dessa kontakter, även intresset att behålla dem.  Att kontakterna är intensiva hör man 

sällan föräldrar klaga över, däremot uttrycker många pedagoger att föräldrasamarbetet tar allt 

mer tid (Flising, Fredriksson & Lund 1996, s. 113). I en studie av Jonsdottir och Nyberg 

(2013, ss. 68-69) uttrycker en pedagog en viss frustration över att alla föräldrar inte är 

närvarande på föräldramöten då dessa möten är viktiga och grundläggande. Anledningen till 

att föräldrar inte är närvarande kan bero på en osäkerhet hos föräldrar i att vara delaktiga i 

samtalet. Enligt pedagogen kan en upplevd maktasymmetri från föräldrarnas sida relateras till 

denna osäkerhet, vilket kan bero på kulturella skillnader och föräldrarnas olika 

omständigheter i livssituationen. Det framkommer att en balans mellan det formella och 

informella är ett ömsesidigt behov från både pedagoger och föräldrar.  

 

Den dagliga tamburkontakten upplevs som en mer ytlig kommunikation där tillexempel 

förmaningar om kläder är det som kommunikationen handlar om, i motsats till vad 

pedagogerna i studien har beskrivit. Det behövs komplettering med andra informella 

samverkansformer utöver tamburkontakten. En pedagog i studien menar att fortlöpande 

samtal som drop-in-kaffe, gårdsfester och fixardagar är mer lättillgängliga för vissa föräldrar 

än föräldramöten och läraren menar att de är viktiga samverkansformer (Jonsdottir & Nyberg 

2013, s. 69). 
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Teoretisk utgångspunkt 

Erikson (2004, s.21) redogör i sin avhandling för sina fyra principer för relationen mellan 

föräldrar och skola. Det gemensamma draget mellan dessa fyra principer är att de tillsammans 

är uttryck för relationen mellan föräldrar och skola. Något som varje princip har gemensamt 

är att de har en relation till något som går utöver själva principerna. Relationen mellan 

föräldrar och skola betraktas och förstås på olika sätt.  

 

De fyra principerna som Erikson (2004, s. 73) tar upp i sin avhandling är 

partnerskapsprincipen, brukarinflytandeprincipen, valfrihetsprincipen och isärhållandets 

princip.  

 

Nedan följer en beskrivning av de fyra principerna av Erikson (2004, s.73). 

 

Partnerskapsprincipen innebär att en nära samverkan mellan föräldrar och lärare 

uppmärksammas och där tyngdpunkten för barns och ungdomars utveckling ligger på skolan 

och hemmets delade och gemensamma ansvar. Betoningen ligger i det likartade draget mellan 

hem och skola. Erikson (2004, ss.77-78) menar på att för att den goda relationen mellan hem 

och skola ska ta form är partnerskapstanken en eftersträvansvärd och attraktiv ideal. Vilka 

gemensamma intressen hem och skola har och vilka ansträngningar de tillsammans kan 

åstadkomma är det som uppmärksamheten på partnerskapsprincipen kan förflyttas till.  

 

Brukarinflytandeprincipen handlar om att föräldrar, inom beslutande eller rådgivande organ 

inom skolorganisationer, har ett deltagande. Föräldrars möjlighet för att inom en enskild skola 

eller skolenhet kunna ingå i ett formellt organ/styrelse eller motsvarande som ledamöter och 

för att kunna väljas som representanter för dessa. I flera länder har man under den senaste 30-

års period legaliserat denna möjlighet.  

 

Isärhållandets princip innebär att det olikartade draget uppmärksammas mellan hem och 

skola. Gränsen mellan hemmets värld och skolans värld är betydelsen som uppmärksammas 

här. Det som skiljer en förälder från en lärare och det som utgör en skillnad mellan hemmet 

och skolan är det som tyngdpunkten ligger på. Erikson (2004, ss. 200-201) beskriver vidare 

att det som åstadkommer ett avstånd mellan föräldrar och lärare markeras med en gräns eller 

klyfta som beror på ”isärhållandet”. Däremot behöver inte olikheterna uppfattas som 

problematiska utan det kan också fylla en funktion.  

 

Valfrihetsprincipen innebär att föräldrar har möjlighet att välja skola för de egna barnen. 

Parental choice är en beteckning på engelska som innebär att den enskilda föräldern har rätt 

att bestämma över de egna barnens utbildning.  

 

Föräldrarnas och pedagogernas gemensamma intresse är barnen. Barnens utveckling är något 

som hemmet och förskolan delar på. Det är i en nära samverkan mellan föräldrar och 

pedagoger där det uppstår möjligheter för relationer. Partnerskapsprincipen fungerar således i 

vår undersökning eftersom det handlar om det delade ansvaret för att relationerna mellan 

pedagogerna och föräldrarna ska fungera. 

 

Samverkansformerna i vår undersökning består av daglig kontakt, föräldramöten, föräldraråd, 

dokumentation och idélåda. I dessa samverkansformer har föräldrarna möjlighet att påverka 

förskolans verksamhet där deras barn vistas. De har rätt att komma med förslag, önskemål och 

idéer genom att delta i t.ex. ett föräldraråd där de kan bli valda som representanter. 
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Brukarinflytandeprincipen passar därför vår undersökning eftersom föräldrar har möjlighet att 

påverka förskolans verksamhet genom att bli valda som representanter till ett föräldraråd. 

 

Pedagogerna och föräldrarna ser olika på förskolans verksamhet. Det kan tillexempel handla 

om att pedagogerna anser att de har utbildningen och en större kompetens inom det 

pedagogiska området. Detta ökar klyftan mellan förskolan och hemmet då pedagogerna 

begränsar föräldrarnas inflytande. Det kan även vara att föräldrar och pedagoger förmedlar 

information sinsemellan. Detta leder till att klyftan mellan förskolan och hemmet överlappas. 

Isärhållandets princip passar vår undersökning eftersom relationerna mellan pedagogerna och 

föräldrarna antingen minskar eller ökar klyftan mellan hemmet och förskolan.  

 

Valfrihetsprincipen berör inte vårt undersökningsområde eftersom undersökningen inte 

handlar om föräldrarnas möjlighet att välja förskola.  
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Metod 
I metodavsnittet presenterar vi den metod vi har valt samt hur undersökningen har 

genomförts. I vår undersökning har vi använt oss av intervju som redskap. Det som också 

kommer att beskrivas är de etiska principerna.  

Hermeneutiken 
Thurèn (2007, ss. 16- 95) beskriver hermeneutiken som handlar om att förstå människor, 

deras handlingar och resultatet av deras handlingar. Hermeneutiken är en vetenskapsteori. 

Den bygger på inkännande eller empati. Det hon eller han känner och upplever, kan upplevas 

på ett annat sätt av någon annan. Kihlström (2007, ss. 228-229) menar på att det vi ser kan vi 

tolka på flera olika sätt. Att försöka förstå någon del av verkligheten är det hermeneutik 

handlar om. Hermeneutiken passar bäst vår undersökning eftersom vi genom våra intervjuer 

vill undersöka hur respondenterna upplever en viss situation.  

Kvalitativ metod med intervju som redskap 
Kvalitativ metod om handlar om innebörd, samt att identifiera och bestämma företeelsers 

kännetecken och struktur. Det handlar även om egenskaper och innebörden hos olika fenomen 

och hur dessa betydelser kan variera mellan olika personer (Starrin 1994 se Kihlström 2007, 

ss. 16-95). Redskapet i vår undersökning som vi har valt att använda är intervju. Intervju är ett 

redskap för att ställa frågor och för att få information om hur en person uppfattar ett visst 

fenomen (Kihlström 2007, ss. 47- 48). Genom att ställa frågor till pedagogerna kring det 

undersökta fenomenet tror vi att vi får svar på deras uppfattningar kring ämnet. Svaren som 

respondenterna ger kommer att ge underlag för ett resultat. Resultatet ligger till grund för 

undersökningens slutsats. En intervju är ett sätt att få information från respondenterna om det 

intervjuarna vill undersöka. Genom att välja intervju som redskap tror vi att syftet blir bäst 

besvarat.  

Ett sätt att beskriva intervju är att det är ett samspel mellan två personer med olika roller, den 

ena ställer frågor och den andra svarar (Lantz 1993, ss. 11-12). En kvalitativ intervju har ett 

bestämt fokus och därför skiljer det sig från det vardagliga samtalet trots att den kvalitativa 

intervjun till formen liknar ett vanligt samtal. Riktningen på samtalet och att man håller sig till 

ämnet är det som intervjuaren bestämmer över. Det är viktigt att tänka på att inte ställa 

ledande frågor eller att styra intervjun, när man genomför en kvalitativ intervju. Intervjun 

försöker undersöka olika sätt att resonera eftersom alla resonerar olika beroende på erfarenhet 

och vad de har varit med om. Att respondenten får berätta någonting utifrån sin egen 

erfarenhet är därför det bästa (Kihlström 2007, s. 48). Vi har valt att använda oss av frågor 

samt dilemman som pedagogerna får ta ställning till. Med dilemman har vår avsikt varit att få 

pedagogerna till att förklara hur de ställer sig till en viss situation utifrån sina erfarenheter. 

Urval  
Intervjuerna genomfördes med fem pedagoger som arbetar på olika förskolor i samma 

kommun. Genom att besöka den aktuella kommunens hemsida på internet kunde vi se vilka 

förskolor som fanns. Det urval som vi fokuserade oss på var att alla pedagoger inte skulle 

arbeta i samma kommundel. Tre av förskolorna ligger mer centralt i kommunen, medan två av 

dem befinner sig några mil ifrån. Samtliga pedagoger har arbetat i minst ett år. De intervjuade 

pedagogerna är kvinnliga och arbetar med olika åldersgrupper i förskolan med barn i åldrarna 

1-5 år. Pedagogerna som medverkade i undersökningen var mellan åldrarna 25-50 år.  
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Genomförande 
Vi började med att ta kontakt med två förskolechefer på två olika förskolor för att fråga om de 

hade två pedagoger som vill ställa upp på intervjuer. I samtalet förklarade vi vårt syfte och 

undersökningsområde. Förskolecheferna hörde av sig till oss och talade om att de hade 

pedagoger som var intresserade av att ställa upp på intervjuer. Vi kontaktade pedagogerna och 

bestämde tid för intervjuer. De tre andra pedagogerna i undersökningen kontaktade vi själva 

och bestämde tid för intervjuer.  

 

Kihlström (2007, s. 51) redogör för vad som är bra att tänka på när man genomför en intervju. 

Hon beskriver att det är viktigt att intervjun genomförs på en lugn och avskild plats för att 

undvika störande moment. Vi genomförde intervjuerna var och en för sig. Två av intervjuerna 

ägde rum på förskolor. Den ena intervjun genomfördes i ett avskilt rum på förskolan. 

Intervjun öppnades upp med lite småprat för att lätta upp stämningen. Den andra intervjun 

valde respondenten tid och plats för. Intervjun genomfördes mitt i en förskola med pågående 

flytt, där det inte fanns möjlighet att sitta avskilt eftersom det inte fanns dörrar mellan 

rummen. I rummet bredvid befann sig respondenternas kollegor. Tre intervjuer valde vi tid 

och plats för. De ägde rum i olika studierum på högskolan.  

 

Samtliga intervjuer spelades in och innan intervjuerna påbörjades blev respondenterna 

tillfrågade om deras medgivande att spela in intervjuerna. Två intervjuer blev inspelade med 

en iPhone med inspelningsfunktion och tre intervjuer blev inspelade med en diktafon. Till 

samtliga intervjuer hade vi färdiga frågor, men respondenterna gavs även utrymme till att tala 

fritt. Respondenterna blev informerade om hur lång tid intervjun skulle ta och vi uppskattade 

tiden till ungefär en halvtimme per intervju. Även om vi hade en framförhållning till hur lång 

tid det skulle ta, hade vi i åtanke att inte ha något inplanerat efter intervjun ifall intervjun 

skulle dra ut på tiden.  

 

Den ena av oss genomförde två intervjuer och transkriberade tre intervjuer, varav en av dem 

var den andres intervju. Den andre av oss genomförde tre intervjuer och transkriberade två 

intervjuer. Detta för att det skulle bli en rättvis fördelning. Samtliga pedagoger har mottagit 

missivbrev med information om vad vi heter, de etiska principerna samt undersökningens 

syfte. 

Etik 
Vetenskapsrådet (2002, ss. 6-14) redogör för fyra allmänna huvudkrav på forskningen där det 

grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras. Dessa krav kallas för 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagarna om vilka 

villkor som gäller för deras deltagande samt deras uppgift i undersökningen. Deltagarna ska 

upplysas om att de har rätt att avbryta sin medverkan och att deltagandet är frivilligt. 

Samtyckeskravet handlar om att deltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan i 

undersökningen. Deltagaren ska utan några negativa följder kunna avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter i en undersökning ska ges största möjliga 

konfidentialitet. Obehöriga ska inte kunna ta del av personuppgifterna. 

Nyttjandekravet handlar om att insamlandet om enskilda uppgifter för forskningsändamål får 

inte utlånas eller användas för andra icke vetenskapliga syften utan endast för 

forskningsändamål. 
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Dessa ovanstående krav har vi informerat respondenterna om. Vi har talat om vad som är 

syftet med undersökningen. De blev informerade om att deras identiteter kommer att bli 

avkodade samt att deras intervjuer kommer att raderas efter att undersökningen är färdig. De 

har även mottagit ett missivbrev där vi har informerat respondenterna om vad vi heter, syftet 

med vår undersökning och de etiska principerna. 

Validitet och reliabilitet 
Kihlström (2007, s. 164) redogör för validitet, där de olika faserna i arbetet med intervju och 

analys tydligt ska beskrivas av forskaren. Beskrivningskategorierna ska kunna förstås av 

någon annan än forskaren. Resultaten ska kunna diskuteras och förstås av alla som tar del av 

undersökningen. Genom att vi beskriver hur vi har gått tillväga i vår undersökning för att 

samla in, bearbeta och sammanställa data, ges det möjlighet till utomstående att förstå 

processen i undersökningen. Möjligheten att diskutera samt förstå resultatet är något som 

uppstår genom att vi är tydliga med budskapet i texten, alltså med vad vi vill förmedla. 

 

Det som man avser att undersöka i studien är det som validitet handlar om, alltså studiens 

giltighet. Inför den tänkta undersökningen bör de aktuella undersökningsinstrumenten vara väl 

utprovade. Genom att en vetenskapligt skolad person ger förslag och förbättringar samt 

granskar undersökningsinstrumenten ökar giltigheten. Detta kan gälla intervjufrågor. Det 

kallas innehållsvaliditet (Kihlström 2007, s. 231). Under arbetets gång har vår undersökning 

blivit granskad i omgångar av en person med vetenskaplig kunskap kring ämnet. Personen har 

varit vår handledare som har väglett oss i arbetet. Detta har gällt när det gäller formulering av 

intervjufrågor och strukturen i undersökningen, men även förslag och förbättringar i arbetet. 

 

Kihlström (2007, s. 164) beskriver reliabilitet, vilket handlar om trovärdighet eller 

tillförlitlighet. Ett sätt att undersöka resultatens reliabilitet är att be någon annan att undersöka 

och se om den får samma resultat. Medbedömaren inordnar svaren under samma kategorier 

som den ursprunglige forskaren har gjort. Detta kan han göra genom att få tillgång till 

intervjusvaren och kategorisystemet. Det är viktigt att intervjuaren är tränad inför uppgiften 

och detta har intervjuaren haft många tillfällen att göra under sin utbildning. Att spela in 

intervjun på band är ett sätt att öka reliabiliteten. Allt som har sagts under intervjun kommer 

med (Kihlström 2007, ss. 231-232). Resultatet i vår undersökning bör spegla syftet. För att 

vår undersökning ska vara tillförlitlig och giltig kommer vi noga beskriva de olika skedena i 

studien. Det är viktigt att arbetet är kommunicerbart, vilket innebär att läsaren förstår 

innebörden i vår undersökning. Vi måste vara säkra på det redskap som vi använder, i detta 

fall intervju, då vi i tidigare arbeten har använt oss av det redskapet. Vi kommer att 

genomföra undersökningen noggrant. Ett sätt är att spela in våra intervjuer för att vara säkra 

på att allt som har sagts under intervjun kommer med.  

Analys/bearbetning 
Forskaren vill få så mycket information som möjligt utan att påverka för mycket, i en 

kvalitativt inriktad forskning. Detta kan forskaren göra genom att vara öppen för den 

intervjuades tankar. För att oförutsedda och oväntade uppgifter ska kunna dokumenteras bör 

forskaren vara lyhörd. Forskaren har en stor mängd ostrukturerade uppgifter vid bearbetning 

och analys. Det är en krävande process att bearbeta, tolka och analysera kvalitativa uppgifter. 

En mer systematisk analys resulterar utifrån vridande, grävande och sökande i obearbetad 

data. En tidig struktur där forskaren förfinar och förändrar övergår sedan till en beskrivande 

nivå för att sedan övergå till en mer analytisk-teoretisk nivå. Resultatet relateras till 

teoribildning och till tidigare kunskap inom området (Malmqvist 2007, ss. 131-132). Vi 
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lyssnade på intervjuerna och transkriberade intervjuanteckningarna vad som sades ord för ord. 

Vi sammanställde intervjuerna och skrev ned med egna ord det som respondenterna sade. 

 

Lantz (1993, ss. 74-76) redogör för en allmän modell för kvalitativ databearbetning där hon 

lyfter upp sju olika principer. Den första principen innebär att analysen syftar till att skapa en 

god form. En god form är en motsägelsefri och förståelig helhet där även ett inre mönster 

framträder. Den andra principen handlar om att helhet och delar växlar med varandra. Genom 

att intervjuaren läser igenom en renskriven text av intervjun i sin helhet, kan intervjuaren nå 

den första förståelsen. På så sätt kan det enskilda temat ses i relation till helheten. Formen blir 

tydlig genom att ett inre mönster framträder i processen (Lantz 1993, ss. 74-76). Efter att vi 

skrivit rent intervjuerna skrev vi ut dem på papper och läste igenom dem flera gånger. Sedan 

markerade vi olika teman som framkom och underströk dem med olika färger för att tydligt se 

de olika temana. Detta för att hitta olika mönster i svaren och se vad det var som framkom i 

svaren och om det var något som var framträdande. På detta sätt kunde vi tydligt se vad 

respondenterna berättade om. 

 

Hur respondenten har beskrivit ett visst fenomen är vad den tredje principen innefattar. Vilken 

beskrivning som är mest giltig är det som man ska ta ställning till i analysen. I den 

obearbetade datan är sammanhanget viktigt (Lantz 1993, ss. 74-76). Genom att vi fokuserade 

oss på vad som sades under intervjuerna, utan att lägga till någon annan information som t.ex. 

kroppsspråket, ledde detta till att vi kunde se vilken beskrivning som var mest framträdande. 

 

Den fjärde principen innebär att en intervju är självständig. Utan att relatera intervjun till 

annan information ska den ändå kunna förstås. Det som utgör underlag för analys och 

slutsatser är respondentens uttalanden. Att ha en kunskap om det undersökta fenomenet för att 

kunna tolka en intervju är det som den femte principen innebär. Vid en analys och under en 

intervju är intervjuarens kunskaper om undersökningsområdet en lämplig egenskap. Detta för 

att intervjuaren ska vara lyhörd för skiftningar (Lantz 1993, ss. 74-76). Eftersom vi är 

verksamma pedagoger inom förskolan har vi erfarenhet kring det undersökta fenomenet. Vi 

har även läst litteratur som berör ämnet för en ökad kunskap i undersökningen. 

 

Den sjätte principen handlar om att vid en intervju finns det inga fördomsfria analyser av en 

intervju. Intervjuaren kan inte gå ifrån sina egna uppfattningar om fenomenet vare sig före, 

under eller efter intervjun (Lantz 1993, ss. 74-76). Likaväl kunde vi inte bortse från våra egna 

erfarenheter kring det undersökta ämnet varken före eller under intervjuerna. Eftersom vi är 

verksamma pedagoger inom förskolan påverkade våra erfarenheter utformningen av 

dilemmana. Dilemmana är typiska exempel på situationer som sker i förskolan. Under 

intervjun kunde vi relatera och se respondenternas beskrivningar av händelser framför oss.  

Avslutningsvis beskrivs den sjunde principen. Genom att dela upp analysen ökar förståelsen 

av fenomenets innebörd. Att analysen är giltig är det som analysen innebär (Lantz 1993, ss. 

74-76). Genom att vi delade upp och sammanfattade respondenternas svar i teman, blev 

strukturen i texten tydlig och vi kunde lättare förstå resultatets innehåll.  
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Resultat 
Här presenteras resultatet utifrån våra kvalitativa intervjuer med pedagogerna. Pedagogerna 

som vi har intervjuat har vi valt att kalla Åsa, Helena, Pia, Sara och Malin. Utifrån dilemman 

och frågeställningar har vi utformat rubriker efter teman som har framkommit i resultatet.  

Samverkan mellan pedagoger och föräldrar 
Pedagogerna beskriver vikten av att ha ett gott bemötande till föräldrarna. Genom att bjuda in 

föräldrarna, lyssna på föräldrarna, göra föräldrarna delaktiga och bemöta föräldrarna kan detta 

leda till samverkan. Nedan beskriver pedagogerna hur de arbetar för att skapa möjligheter till 

samverkan med föräldrarna. Detta presenteras under tre underrubriker: informera föräldrarna, 

bjuda in föräldrarna och att bemöta föräldrarna.  

Informera föräldrarna 

Åsa och Sara beskriver hur de informerar föräldrarna om vad som händer under dagen eller 

veckan. Åsa uttrycker att de även har en föräldraloggbok där de beskriver hur de arbetar med 

projekt. 

 

Åsa säger  
 

”Vi har ju en föräldratavla som sitter ute i tamburen där vi skriver hur veckan kan se ut 

tillexempel; onsdag har vi ateljé och torsdag yoga och lite sånt. Sen så har vi föräldraloggbok 

som vi skriver om det har varit nån speciell dag som vi kanske har varit på utflykt eller om vi har 

jobbat med vårt nya projekt och vad det handlar om och vi skriver vilka barn har varit med och 

vad andra grupper gjorde för vi jobbar mycket med små grupper. Och sen är det upp till 

föräldrarna om de läser själva loggboken eller inte, men det är så vi kan nå ut till dem.” 

 

Sara berättar att de har ett papper som sitter på anslagstavlan ute i tamburen där det förklaras 

väldigt kort vad som har hänt under dagen.  
 

”Vi har ju en liten väldigt kort typ ”hänt idag” en vecko… det är varje dag men inga långa 

berättelser, men bara väldigt kort ”idag gick våra äldsta barn på äventyr i skogen, de små barnen 

fick utforska våren under tiden” nånting. Väldigt, väldigt kort, ett papper som sitter på 

anslagstavlan i tamburen.”   

 

I analysen framkommer det att pedagogerna använder olika sätt för att delge information till 

föräldrarna om vilka aktiviteter barnen deltar i. Föräldrarna har möjlighet att ta del av vad 

som sker i verksamheten, men de får ta ett eget initiativ till att läsa informationen. 
 

  

Bjuda in föräldrarna 

Samtliga pedagoger beskriver hur de arbetar med att bjuda in föräldrarna för att de ska känna 

sig delaktiga. 

 

Sara förklarar 
 

Vi har ju en städdag, där får ju föräldrarna vara med. De får hjälpa till med det som behöver 

fixas ute på gården och cyklar som har blivit lite trasiga, smörja upp de och kratta lite i rabatten 

och putsa lite fönster och sånt här. Det är ju delaktighet också på nåt sätt. Från början kom 

städdagen, den har ju funnits länge, men från början var det tillsammans med barnen, men nu är 

det föräldrar som kommer på en kväll tillsammans med ett par pedagoger ute på gården. Och det 
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kan ju vara ett lättare sätt, för en del föräldrar känner att de är delaktiga när man får göra något 

konkret.” 

 

Åsa berättar att det är självklart att föräldrar ska få vara med. De ska ju ha inflytande i 

förskolan, det står ju i läroplanen. Om föräldrarna vill vara engagerade så är det bara att bjuda 

in de i detta, göra uppföljning med föräldrarna och visa de hur deras barn har engagerat sig. 

Det är ett sätt att vara med i verksamheten. Åsa beskriver ett exempel där en mamma hade 

med sig material till ett aktuellt tema på förskolan och pedagogerna dokumenterade hur de 

arbetade med materialet. Hon tror att detta är ett sätt att bjuda in föräldrarna att bidra med 

material till verksamheten när de ser andra föräldrar göra det.  Åsa berättar vidare att via en 

skärm, som de har ute i tamburen, visas det mycket filmer och bilder. Genom att använda sig 

av denna form av dokumentation blir föräldrarna engagerade, de ser vad barnen gör och 

kanske ställer frågor till pedagogerna. 

 

Hon nämner det så här  
 

”Förra terminen så hade då den avdelningen som jag jobbar i projekt som heter ”Bockarna 

Bruse” då och många föräldrar var faktiskt engagerade i det då för att det visades i film att 

barnen gjorde dramat och det utvecklade ju i att det blev en sagoläsning, de gjorde egen drama, 

de har gjort figurerna i ateljén .” 

 

I analysen framkommer det att det finns olika sätt för pedagogerna att bjuda in föräldrarna till 

att delta i verksamheten. Föräldrarna har möjlighet att på olika sätt hjälpa till och bidra till 

verksamheten genom sitt engagemang. 

Att bemöta föräldrarna 

Flera av pedagogerna menar att det är viktigt att tänka på hur de bemöter föräldrarna när de 

ska förklara och argumentera för varför de inte kan genomföra föräldrarnas idéer. De 

beskriver också att de är öppna för föräldrarnas idéer.  

 

Sara har tagit upp exempel där föräldrarna har haft åsikter och önskemål kring verksamheten 

där de vill att förskolan ska gå på utflykter, åka pulka, teaterbesök och åka buss in till staden. 

Sara och förklarar varför detta inte är möjligt, det kan vara en säkerhetsfråga som handlar om 

personaltäthet och barngruppsstorlek. Sara berättar att de redan vid inskolningen har en öppen 

dialog med föräldrarna kring allt. Hon beskriver ett dilemma där en förälder ber personalen att 

dess barn måste stanna inne eftersom barnet är förkylt. Hon förklarar till föräldern att 

förälderns önskemål går att lösa idag men kanske inte alla dagar. Det handlar om att vara ärlig 

mot föräldrarna, att inte vara rädd för att ta diskussionen, utan att man förklarar varför.  

 

Sara berättar 
 

”Det handlar så mycket om hur man säger saker och ting, att man inte på nåt vis blir någon ”nä, 

minsann, det funkar inte här” utan man är lite ödmjuk i sitt sätt och samtalar och att man ändå är 

in lyssnande mot föräldrarna. Jag tror mycket på det överlag vad det än gäller, hur man pratar 

med varann.” 

 

Åsa nämner hur de arbetar i samverkan med föräldrarna och att de inte begränsar föräldrarna 

om det är något som föräldrarna känner att deras barn ska ha. Det är självklart att de ska 

försöka hjälpa de med det. Åsa ger ett exempel på där en förälder gärna ville att barnet skulle 

äta ost som pålägg till mellanmål, men att det inte kunde serveras på grund av att de inte fick 

servera komjölk på avdelningen. Detta löste pedagogerna på avdelningen genom att föräldern 

fick ta med passande pålägg hemifrån som pedagogerna kunde förvara i kylskåpet.  
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Åsa berättar 
 

”Så man får inte, man behöver inte begränsa föräldrarna om det är nånting de känner ”a det här vill jag 

för mitt barn” självklart så ska vi försöka hjälpa de med det tycker jag”. 

 
 

Två av pedagogerna berättar att när föräldrarna kommer med konkreta tips till verksamheten 

så plockar de in det i verksamheten direkt och är det någonting som gäller längre fram så 

dokumenterar de detta och plockar med sig senare. Malin och Åsa poängterar att de ställer sig 

positivt till att föräldrar kommer med tankar om det de gör, att de reagerar eller reflekterar 

över saker som händer i verksamheten. 

 

Malin säger 
 

”Jag tror det handlar mycket om barnet… eller att föräldrarna vill, ser intresse hos sitt barn, att 

de lyfter ett intresse. Som hemma gör de på det sättet, a men då kan vi anamma och så kan vi 

fortsätta kanske och utveckla på nåt annat sätt hos oss. ”Kalle har ett speciellt dataspel kanske 

som handlar om en figur som de tycker om”, a då kan vi hitta andra former, hitta samma figur, 

fast kanske inte i ett dataspel utan vi ritar, tecknar, målar, lera, eller a så.” 

 

I analysen framkommer det att det är viktigt att pedagogerna vågar ta diskussionen med 

föräldrarna när det uppstår dilemman. Genom ett gott bemötande kan föräldrarna känna sig 

välkomna. 

 

Åsa beskriver det så här 
 

”Man ska alltid lyssna på föräldrarna, bemöta de väl, då känner de sig mer välkomna. Och 

känner sig föräldrarna välkomna känner sig barnen välkomna. För föräldrarna är den viktigaste 

personen för barnet och det får man tänka på som pedagog. ” 

Samverkansformer 
De formella och informella samverkansformer som pedagogerna beskriver kommer att 

presenteras nedan. Det är den dagliga kontakten i tamburen och hallen, dokumentation, 

föräldramöte, föräldraråd och idélåda.  

Daglig kontakt 

I den dagliga kontakten med föräldrarna samtalas det kring det enskilda barnet, vad som har 

hänt under dagen och föräldrarnas funderingar kring verksamheten. I samband med hämtning 

och lämning samtalar föräldrar och pedagoger kring det enskilda barnet, tillexempel om det 

har hänt något hemma. Föräldrarna kan prata öppet med pedagogerna samt att föräldrarna kan 

lyfta saker i tamburen med pedagogerna innan det blir något stort.  

 

Sara och Malin berättar att när barnen hämtas lyfter de upp något specifikt för just ett barn, 

vad barnet har upplevt idag eller varit med om. Sara menar på att det inte behöver vara någon 

lång redogörelse men någon viktig punkt som har hänt under dagen. Malin berättar att vid 

hämtning och lämning får föräldrarna möjligheten att ställa frågor och ta diskussioner. 

 

Malin beskriver det så här 
 

”Vi tror mycket på den dagliga kommunikationen. Vi värdesätter det här med att ta tid när, dels 

när föräldrarna kommer på morgonen, men även när föräldrarna går och hämtar på 

eftermiddagen. Att vi vill ha en öppen relation, att man kan a, dels för barnets bästa på 
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morgonen om det har hänt saker så vill vi ha reda på det, men också att man kan berätta på 

eftermiddagen vad som har hänt, vad de har gjort, att man lyfter nåt specifikt för just det barnet  

så.” 

 

Sara betonar även att genom den dagliga kontakten skapas ett förtroende mellan föräldrarna 

och pedagogerna.  

 

Sara säger  
 

”jag återkommer till det hela tiden men det är ju åter igen den dagliga man pratar med 

föräldrarna, det är ju det som är det viktigaste på nåt vis att de får höra lite grann när de hämtar 

vad mitt barn har upplevt idag, eller vart med om, eller det behöver inte vara långt redogörelse, 

men nån viktig punkt liksom, så skapar man ett förtroende med. 

 

I analysen framkommer det att i den dagliga kontakten ges det möjligheter för föräldrarna och 

pedagogerna att samtala med varandra om allt som berör det enskilda barnet.  

Dokumentation 
I undersökningen uttrycker pedagogerna att dokumentationen är ett sätt att förmedla till 

föräldrarna vad pedagogerna arbetar med i verksamheten, hur de arbetar och varför. 

Pedagogerna förmedlar vad de arbetar med genom månadsbrev, månadsblad, blogg, 

fotografier, bilder, skapande, citat från läroplanen, kommentarer, fotoram, i Movie, film, 

bildpresentation, föräldraloggbok, föräldratavla och även papper på anslagstavlan.  

Pia och Helena beskriver månadsbrev, månadsblad och blogg som ett sätt att nå ut med 

information om förskolans verksamhet till föräldrarna. I månadsbreven, månadsbladet och 

bloggen skriver de vad som har hänt och vad som kommer att hända. 

Pia berättar att i bloggen skriver de vad de gör och knyter an det till läroplanen.  

Hos oss har vi ju en blogg först och främst där vi när vi gör saker så knyter vi an det till 

läroplanen. Och där kan de gå in och se vad vi gör och då brukar vi ta ett läroplansmål.  

Flera av pedagogerna använder dokumentation i form av bilder ute i hallen, tamburen och 

entrén. Oftast kopplar de in citat från läroplanen till bilderna. Bilderna kan vara 

dokumentation på aktiviteter som barnen gör. Helena berättar att de har satt upp en vägg med 

foton på olika aktiviteter som barnen gör. Det kan tillexempel vara att barnen pusslar, spelar 

spel, räknar löv eller upptäcker en liten snäcka. 

 

Helena beskriver det så här 
 

”Och så ibland så har vi bytt ut och så har vi satt ut även ett litet citat under från läroplanen. Det 

har vart lite olika, ibland har vi haft citat, ibland har vi inte haft citat från läroplanen under, vi 

har upplevt att de kanske inte läser, kanske inte så mycket citaten, utan de tittar på bilderna och 

tittat på de stora och så har man kunnat prata om det.  

 

Helena och Pia berättar att de använder fotoram, iMovie, film och bildpresentationer som ett 

sätt att dokumentera. Helena förklarar att de har en fotoram med bilder som de kan diskutera 

om med föräldrarna. Hon förklarar att de använder bildpresentation eller filmer som de spelar 

upp i iMovie.  
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Helena säger 
 

”Sen har vi haft, nu tillexempel hade vi ”Spöket Laban” då visade vi en bildpresentation eller en 

sån här film eller som vi spelar upp med i Movie, som vi visade, så fick barnen prata in till 

bilderna vad de gjorde.” 

 
Sara beskriver hur de använder skapande som dokumentation. Ett exempel kan vara att det 

hänger en pinne ute i hallen och lite kommentarer om varför just pinnen hänger där. Vidare 

berättar Åsa hur de involverar föräldrarna till insamlandet av material till skapandet.   

 

Hon berättar 
 

”sen så finns det vissa föräldrar som kanske jobbar i förskolan eller är mer engagerade i 

förskolan och de lyssnar vi på och om de vill ställa upp på någonting så får de jättegärna göra 

det. Eller om de kanske har material eller så, det kan ju vara att nån kanske har mycket tyg 

hemma och erbjuder ”vill ni ha lite tyg” det är ju jättebra för vi jobbar mycket med skapande.”  

 

I analysen framkommer det att via dokumentation ges det möjlighet till föräldrarna att se vad 

barnen gör och får uppleva på förskolan samt vilka aktiviteter barnen deltar i. 

Föräldramöte 

Under ett föräldramöte får föräldrarna information om verksamheten, vad de arbetar med i 

verksamheten, hur de arbetar och varför. 

 

Helena berättar att under deras föräldramöte blir föräldrarna informerade via en 

informationsfilm om läroplanens mål och riktlinjer. Malin berättar att de brukar skicka ut en 

fråga till föräldrarna innan föräldramötet äger rum som föräldrarna får ta ställning till.  

 

Hon nämner det så här 

”Dels när vi har föräldramöten har vi alltid, oftast ska jag säga, en fråga vi skickar ut innan 

föräldramötet är, som de får ta ställning till som vi diskuterar. Som kan vara vad som helst 

egentligen om verksamheten: hur vi jobbar, eller vad man skulle kunna göra, eller idéer och, ja 

allting som de får ta ställning till saker som man kan ja, i ett föräldramöte komma överens om att 

så här kan man göra eller de ger tips och idéer.” 

I analysen framkommer det att föräldramöte är ett sätt att nå ut till föräldrarna, vilket skapar 

möjligheter för föräldrarna att delta i diskussioner under ett föräldramöte. 

Föräldraråd 

Under ett föräldraråd får föräldrarna tillsammans med pedagogerna och förskolechefen 

möjligheten att diskutera kring verksamheten. Föräldrarna har själva fått välja om de vill delta 

i föräldrarådet.  

Malin berättar att föräldrar, rektor och personal på förskolan träffas två eller tre gånger per 

termin under ett föräldraråd. Där diskuteras bland annat verksamhetsfrågor och budgetfrågor, 

det kan även komma fram saker som föräldrarna kan tycka är svårt att ta med en pedagog. 

Sara berättar att under föräldrarådet har de haft diskussionsfrågor utifrån temat som är aktuellt 

på deras avdelning. Det kan handla om tillexempel trygghet, vad föräldrarna anser är trygghet, 

vad trygghet är hemma och vad föräldrarna tror är trygghet på förskolan. Utifrån svaren vet 
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pedagogerna vad de kan arbeta vidare med. I slutet på ett föräldraråd delar personalen ut en 

enkät där föräldrarna får skriva om föräldrarådet, hur de upplevde mötet och om det finns 

någonting som de tycker är viktigt att ta upp nästa gång eller lyfta på annat sätt. Sara 

beskriver hur de går till väga för att samla in tankar, tips och idéer till föräldrarådet. De har en 

brevlåda ute i hallen där föräldrarna anonymt kan lämna in sina synpunkter, tankar, tips och 

idéer. En representant från föräldrarådet informerar om brevlådan på varje föräldramöte. De 

informerar om att de finns, hur deras arbete är upplagt samt att brevlådan finns ute i hallen.  

Sara säger 

”Vi har ett föräldraråd som finns på förskolan. Där de har en brevlåda uppsatt så att alla kan 

stoppa i anonymt om de har tankar, tips och idéer, kan ju röra allt liksom och de träffar ju vår 

förskolechef och ett par av oss pedagoger en gång per termin och så lyfter de utifrån vad de har 

fått in, frågor rörande verksamheten.” 

I analysen framkommer det att föräldraråd är frivilligt för föräldrarna. Ett bra verktyg som en 

pedagog lyfter fram är att föräldrarna får möjlighet att göra sina röster hörda genom att 

anonymt lämna in synpunkter samt idéer i en brevlåda. Brevlådan är ett verktyg i 

föräldrarådet där även anonyma synpunkter och idéer från föräldrarna lyfts fram. 

Idélåda 
Pia beskriver ett sätt att samla in föräldrarnas idéer, tankar och kritik. Detta görs genom en 

idélåda som finns ute i hallen eller tamburen. I den kan föräldrarna anonymt lämna in idéer 

och kritik. Vidare förklarar Pia att i deras planering kan de ta föräldrarnas önskemål, idéer och 

kritik i aktning. Det kan vara förslag, vad föräldrarna tycker och hur pedagogerna kan göra.  

Hon beskriver idélådan så här.  

”Vi har en idélåda, eller idélåda det är en kritiklåda också om man inte vill ta det muntligt. Det 

kan vara jobbigt som förälder att ta någonting som kanske har varit känsligt eller så, så där kan 

de lägga vad de känner, ja, positiv, negativ kritik, alltså vad som helst kan de lämna in i den här 

lådan.” 

I analysen framkommer det att i idélådan kan föräldrarna lämna in idéer och kritik som 

pedagogerna kan använda i planeringen. Detta skapar möjligheter till föräldrarna att anonymt 

framföra sina åsikter kring verksamheten. 
 

  

Svårigheter i samverkan mellan pedagoger och föräldrar 
Pedagogerna uttrycker att det som försvårar samverkan mellan pedagogerna och föräldrarna 

är pedagogernas inställning till föräldrarnas inflytande. Det framkom även att det ska vara på 

pedagogernas premisser vad föräldrarna ska vara med och bestämma.  

 

Helena menar på att föräldrarna ska vara delaktiga till en viss del men att det är de som har 

den pedagogiska utbildningen. Det är pedagogernas ansvar att se till att barnen får allt det som 

läroplanen innehåller. Hon menar att om en förälder inte är insatt i det pedagogiska 

resonemanget kan det vara svårt för föräldrarna att första tillexempel varför pedagogerna inte 

lär barnen att skriva. Det är önskvärt för pedagogerna att ha en dialog med föräldrarna. 
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Helena säger 
 

”För mig är inflytande även att de ska kunna ha inflytande till viss del i det pedagogiska. Men 

sen är det ju så att trots allt så är det vi som har utbildningen i det pedagogiska.” 

 

Sara beskriver att föräldrarna kan vara delaktiga till en viss del samt att de har blivit tydligare 

med vad föräldrarna kan vara med och påverka. 

 

Hon säger 
 

”vi har blivit tydligare till föräldrarna vad det är vi vill att de kan vara med och påverka. Det 

mesta gick ut på att det skulle hända ”happenings” hela tiden och det kanske inte vi kände att det 

var vårat huvudfokus på förskolan. Vi diskuterar hur de ska bli mer delaktiga och så diskuterar 

vi också, det är lätt att säga att vi vill ha de delaktiga, det är jättelätt, men vill vi det egentligen? 

Ja det ska ju vara lite på våra premisser vad det är de ska vara med och bestämma, fast vi vill ju 

det, eller? Det är lätt att säga. 

 

I analysen framkommer det att pedagogernas förhållningssätt begränsar föräldrarna. Genom 

att föräldrarnas kompetens ifrågasätts skapas det inga möjligheter för föräldrarna att vara 

delaktiga i det som föräldrarna anser är viktigt att deras barn får lära sig.  
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Resultatdiskussion 
Här presenteras resultatdiskussionen utifrån de teoretiska utgångspunkterna i vår 

undersökning. Dessa är partnerskapsprincipen och isärhållandets princip. Vi diskuterar även 

samverkansformerna där vi redogör för hur brukarinflytandeprincipen ingår i vår 

undersökning. 

Partnerskapsprincipen  
Pedagogerna och föräldrarna är ansvariga för att relationerna dem emellan ska fungera 

(Erikson 2004, s. 77). Pedagogerna kan i samverkan med föräldrarna ta tillvara på 

föräldrarnas idéer. Pedagogerna i undersökningen poängterar vikten av att ha en öppen och 

ärlig dialog till föräldrarna om allt som rör barnet, verksamheten och hemmet.  

 

Pedagogerna i undersökningen berättar att föräldrarna förmedlar intressen som barnen har 

hemma så att pedagogerna kan ta vara på barnens intressen och utveckla dem i verksamheten. 

Genom att ta tillvara på föräldrarnas idéer till verksamheten och inte begränsa föräldrarna om 

de känner att det är något deras barn vill ha, visar pedagogerna hur de samverkar med 

föräldrarna. Föräldrarna i studien av Fredriksson (1991, s. 98) förklarar att genom att visa ett 

personligt intresse för alla barn och föräldrar samt att pedagogerna ser föräldrarna som 

betydelsefulla individer värdesätts av föräldrarna. Detta leder till att föräldrarna på olika sätt 

tar del i arbetet på förskolan och att de känner sig intresserade av att göra det.  

 

I en studie av Harju och Tallberg Broman (2013, s.72) uttrycker en pedagog att det är viktigt 

att lyssna och visa hänsyn till föräldrarnas synpunkter. Det är inte sagt att de alltid kan 

tillmötesgå deras önskemål men de kan alltid lyssna. Pedagogerna i undersökningen förklarar 

hur de skapar samverkan till föräldrarna. Detta gör de genom att bjuda in föräldrarna, lyssna 

på föräldrarna, göra de delaktiga och bemöta de. Pedagogerna berättar att det är bra att vara 

inlyssnande mot föräldrarna och tänka på hur man pratar med dem. Istället för att direkt 

avfärda föräldrarnas idéer kan de istället förklara varför de inte kan genomföra dem och tänka 

på hur de säger det. Vi anser att det är viktigt att pedagogerna har ett gott bemötande mot 

föräldrarna för att relationerna mellan pedagogerna och föräldrarna ska fungera. Därför bör 

pedagogerna hela tiden reflektera över hur de bemöter föräldrarna. Genom att pedagogerna 

har ett gott bemötande och samtalar med föräldrarna kan detta leda till att föräldrarna känner 

att de vill engagera sig i verksamheten med sina synpunkter och idéer.  

Isärhållandets princip  
Det som åstadkommer ett avstånd mellan lärare och föräldrar markeras med en gräns eller 

klyfta som beror på ”isärhållandet” (Erikson 2004, s. 200).  Vi anser att relationerna mellan 

pedagogerna och föräldrarna antingen minskar eller ökar klyftan mellan hemmet och 

förskolan när det handlar om samverkan. Förskolan och hemmet är två olika världar för 

barnet. Pedagogerna har det professionella ansvaret och har ett professionellt förhållande till 

barnet. Pedagogerna kan inte blanda in sina känslor. Dock har föräldrarna det privata intresset 

för sitt barn och föräldrarnas känslor är väldigt viktiga. Dessa känslor kommer inte 

föräldrarna ifrån. Trots isärhållandet och dessa olika världar måste det finnas en samverkan, 

detta för att de olika världarna påverkar varandra.  
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I en studie framkommer det att det kan finnas flera orsaker till problem som kan komplicera 

samarbetet. Språk – och/eller kulturella hinder kan försvåra samarbetet eftersom kulturella 

hinder innebär att man använder olika referensramar. Det är t.ex. olika värderingar som 

föräldrar och förskollärare kan ha och olika sätt att förhålla sig till människor (Sandberg & 

Vuorinen 2008, s.158). I undersökningen framkom det att pedagogerna ser olika på förskolans 

verksamhet. Det kan tillexempel handla om att pedagoger anser att de har utbildningen och en 

större kompetens inom det pedagogiska området. En pedagog berättar om svårigheten för att 

kunna skapa samverkan till föräldrarna. Pedagogen menar på att föräldrarna inte ska blanda 

sig i det pedagogiska eftersom föräldrarna inte har den pedagogiska utbildningen. Det 

framkom även en viss osäkerhet hos en pedagog om man egentligen vill att föräldrarna ska 

vara delaktiga. Vi anser att denna inställning leder till att klyftan mellan förskolan och 

hemmet ökar då pedagogerna begränsar föräldrarna till att samverka. Däremot framkom det 

en arbetsform där klyftan mellan förskolan och hemmet minskade. Detta var information 

kring det enskilda barnet som föräldrarna och pedagogerna förmedlade sinsemellan.  

 

I undersökningen framkom det att pedagogerna vill ha en öppen relation för barnets bästa 

genom att ha en daglig kommunikation kring barnet. Det kan vara t.ex. att föräldrarna 

förmedlar om det har hänt någonting hemma som pedagogerna behöver få reda på, men också 

att pedagogerna berättar vad som har hänt under dagen.  Jensen och Jensen (2008, ss. 47-48) 

menar på att det är viktigt att få klart för sig vilken information som är relevant att förmedla. 

Det är betydelsefullt att föräldrarna informerar förskolan om förändringar i hemmet som kan 

påverka barnets beteende som t.ex. skilsmässa eller sjukdom. Det är även viktigt att läraren 

informerar om barnet har t.ex. varit ledset. Vi anser att det är viktigt att ge föräldrarna den tid 

de behöver vid hämtning och lämning genom att vara närvarande och inlyssnande under tiden 

de lämnar och hämtar sina barn. Den dagliga kontakten är viktig eftersom det är då 

pedagogerna och föräldrarna har möjlighet att skapa relationer och lära känna varandra. 

Samverkansformer  
Pedagogerna som vi har intervjuat i de olika förskolorna erbjuder föräldrarna olika 

samverkansformer att delta i. Eftersom pedagogerna i undersökningen uttrycker att vissa 

föräldrar kan tycka att det kan vara jobbigt att ta upp någonting som är känsligt, kan föräldrar 

erbjudas att anonymt lämna in idéer och kritik i en så kallad idélåda. Stenmalm Sjöblom och 

Johansson (1992, s. 93) menar på att samarbete bör provas fram i varje förskola för att se 

vilken samarbetsform som passar bäst för dess föräldrar och personal.  

 

I en studie framkommer det att det sker både informella och formella möten i samverkan 

mellan hem och förskola (Sandberg och Vuorinen (2007, s. 53). En av de informella 

samverkansformerna som kom fram i undersökningen var en städdag där föräldrarna fick vara 

med och hjälpa till med det som behövdes fixas ute på gården. Syftet med denna 

samverkansform uttryckte pedagogen att det för en del föräldrar kan kännas lättare att vara 

delaktiga när de får göra något konkret.  

 

Erikson (2004, s. 73.) beskriver föräldrars möjlighet för att inom en enskild skola eller 

skolenhet kunna ingå i ett formellt organ/styrelse eller motsvarande som ledamöter och för att 

kunna väljas som representanter för dessa. Detta är vad brukarinflytandeprincipen innebär. 

Föräldraråd är en formell samverkansform som framkom i resultatet. Under ett föräldraråd 

diskuterade föräldrarna bland annat budgetfrågor och verksamhetsfrågor. Föräldrarna har 

möjlighet att ingå i ett föräldraråd och de får själva välja om de vill delta. En pedagog 

berättade att till deras föräldraråd kunde föräldrarna anonymt komma med tankar, tips och 
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idéer via en så kallad brevlåda. Detta för att alla föräldrar skulle ha möjlighet till inflytande då 

vissa föräldrar har svårt med att ta det direkt med pedagogen.  

 

Det som utgör föräldrasamverkan är all kontakt mellan hemmet och förskolan. Det är den 

organiserade kontakten vid föräldramöten samt föräldramedverkan av olika former i 

verksamheten och i den dagliga kontakten vid lämning och hämtning av barnet. Det som 

lägger grunden för utvecklingen av samverkan mellan hem och förskola är öppenhet, 

ömsesidig förståelse och respekt (Skolverket 1998, s. 57). Pedagogerna i undersökningen 

poängterar vikten av att ha en öppen och ärlig dialog till föräldrarna om allt som rör barnet, 

verksamheten och hemmet. De kan vara inlyssnande mot föräldrarna och tänka på hur de 

pratar med dem. Pedagogerna ser olika på förskolans verksamhet. Det kan tillexempel handla 

om att pedagoger anser att de har utbildningen och en större kompetens inom det pedagogiska 

området. 

 

Vi anser att genom att föräldrarna har möjlighet att välja samverkansformer som passar dem 

bäst kan det leda till att alla föräldrar kan delta i samverkan. Det är viktigt att alla föräldrar har 

möjlighet att komma med idéer och kritik till verksamheten, därför anser vi att en idélåda som 

pedagogerna använder i sin planering samt en brevlåda som används i föräldraråd är bra 

verktyg för att nå de föräldrar som vill vara anonyma. Vi anser att det är viktigt att 

pedagogerna aktivt arbetar för att skapa samverkan till föräldrarna, detta för att alla föräldrar 

ska känna sig välkomna med att vara delaktiga i verksamheten. Något som vi anser är viktigt 

är att om föräldrarna känner sig välkomna känner sig barnen det också och på så vis skapar vi 

en trygg relation till varandra. 

Metoddiskussion 
I undersökningen har vi använt intervju som redskap. Vi har intervjuat fem pedagoger. Våra 

upplevelser under intervjuerna var både positiva och negativa. Något som en av oss fick 

uppleva under en av sina intervjuer var att det inte fanns möjlighet att sitta avskilt under 

intervjun. Det som hände runtomkring upplevdes som ett störande moment, vilket ledde till att 

intervjuaren hade svårt för att fokusera sig på respondentens svar. Under transkriberingen av 

intervjun fick intervjuaren lyssna på intervjun flera gånger för att höra vad respondenten sade. 

Detta berodde på att det hördes mycket ljud i bakgrunden. Konsekvensen blev att det tog 

längre tid att transkribera intervjun. Eftersom denna intervju var en av de första kunde vi dra 

lärdom av händelsen och ta med oss detta till nästa intervjutillfälle. Vi drog slutsatsen att det 

skulle fungera bättre om vi fick vara med att välja plats för intervjun.  

 

De fem intervjuer som vi genomförde upplevde vi var tillräckligt för att få fram ett giltigt 

resultat. Detta anser vi eftersom samtliga pedagoger uttryckte samma saker, vi kunde hitta 

teman som överensstämde med varandra. Eftersom det endast är fem pedagogers uttalanden 

representerar de inte alla pedagoger i alla förskolor. Vi kunde inte dra allmänna slutsatser då 

tiden för undersökning var för kort för att kunna genomföra fler intervjuer. Vår avsikt med 

undersökningen var att synliggöra hur fem pedagoger arbetar för att skapa möjligheter till 

samverkan med föräldrarna.  

 

Genom våra intervjufrågor fick vi syftet besvarat. Vi uppmärksammade att frågorna ledde till 

svar som gav oss ett brett underlag för vidare arbete. Resultatet hjälpte oss att konstruera och 

hitta litteratur till bakgrunden.  
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Didaktiska konsekvenser 
Vi har i vår undersökning uppmärksammat vikten bemötande och att skapa samverkan med 

föräldrarna. Det är betydelsefullt för pedagogerna och föräldrarna att ha en öppen dialog till 

varandra om allting. Pedagogerna kan möta barnet med en förståelse om barnet t.ex. är ledset 

på grund av någonting som har hänt hemma som kan påverka barnets dagsform. Föräldrarnas 

och pedagogernas gemensamma intresse är barnen. Barnens utveckling är något som hemmet 

och förskolan delar på. Det är i en nära samverkan mellan föräldrar och pedagoger där det 

uppstår möjligheter för samverkan. Genom att ha en dialog om saker som har hänt och 

förmedla detta direkt till berörda parter minskar risken för missförstånd och för att små saker 

blir stora. Stenmalm Sjöblom och Johansson (1992, s. 94) redogör för observation som är ett 

sätt för pedagogerna att hjälpa varandra att se tillexempel hur de möter föräldern och vilket 

kroppsspråk de har. Vi anser att genom att använda sig av observation kan pedagogerna 

uppmärksamma hur de bemöter föräldrarna. Detta kan leda till att pedagogerna förbättrar sitt 

bemötande mot föräldrarna. 

 

Samverkansformerna utvecklas genom samverkan mellan förskolan och hemmet. I 

undersökningen har det framkommit att förskolorna arbetar för att bjuda in föräldrarna till 

samverkan genom att erbjuda olika samverkansformer. Då föräldrarna inte alltid har tid eller 

möjlighet att delta i alla samverkansformer finns möjligheten att välja samverkansform utifrån 

deras egna förutsättningar. Detta skapar en möjlighet till föräldrarna att själva välja vilken 

samverkansform som passar dem bäst.  

Förslag på vidare forskning 
Vidare forskning skulle kunna vara att gå ut i verksamheterna och använda intervju eller enkät 

som redskap för att undersöka hur föräldrarna ser på samverkan och vilka samverkansformer 

de föredrar. Detta skulle kunna underlätta arbetet för pedagogerna när det gäller planeringen 

av formella och informella samverkansformer. För att kunna samverka med föräldrar så måste 

pedagogerna veta vilka samverkansformer föräldrar är intresserade av, vad de ska innehålla 

och hur de ska utformas. Det skulle vara intressant att veta om pedagogerna och föräldrarna 

tänker likadant kring samverkan. 

Tack 
Vi vill tacka alla som har medverkat i vår undersökning. 

Först vill vi tacka alla pedagoger som har deltagit i undersökningen genom att ställa upp på 

intervjuer och delat med sig av sina erfarenheter. Sedan vill vi tacka vår handledare Marita 

Cronqvist som har hjälp och stöttat oss under arbetets gång. Genom att få oss att reflektera 

och tänka i andra banor har detta lett till att vi har kunnat behålla vårt fokus i undersökningen. 

Vi vill även tacka våra nära och kära som har stöttat oss under hela arbetets gång. Genom att 

de har haft förståelse och gett oss den tid vi behövde har gjort att arbetet blev genomförbart. 

Sist men inte minst vill vi framföra ett tack till Borås stad som har gjort det möjligt för oss att 

bli förskollärare genom uppdragsutbildningen. 
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Bilaga 1 
Missivbrev 

 

Hej 

 

    Vi heter Zlatka Islamovic och Marjut Kulpakko och vi läser uppdragsutbildningen 

barnskötare till förskollärare på högskolan i Borås. Vi är inne på vår sista termin där vi ska 

skriva vår kandidatuppsats.  

    Syftet med vår undersökning är att söka reda på hur pedagogerna arbetar för att skapa 

möjligheter till samverkan med föräldrarna. 

     All data som vi samlar ihop kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Vi 

kommer att avkoda din identitet och din intervju kommer att raderas efter att 

kandidatuppsatsen är godkänd. Du kan när som helst avbryta din medverkan i vår studie. 

Kontakta oss vid frågor. 

 

Zlatka Islamovic 0735367793 

 

Marjut Kulpakko 0737101317 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Zlatka och Marjut 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 

 

Dilemma 1 

Ni har tema vinter. Föräldrarna har idéer som ni kan använda i temat. Hur ställer ni er till 

detta och hur arbetar ni vidare? 

Dilemma 2 

En förälder kommer in på morgonen och lämnar sitt barn. Föräldern kommer med ett 

önskemål om att barnet inte ska gå ut eftersom barnet är förkylt. Hur ställer ni er till detta och 

hur arbetar ni vidare? 

 

Vilka möjligheter ges till föräldrarna till delaktighet i planering av verksamheten? 

Har ni något speciellt arbetssätt för att nå ut till föräldrarna? 

När föräldrar kommer med idéer till verksamheten, hur samlar ni in dem? 

Hur tar ni tillvara på föräldrarnas idéer? 

Hur arbetar ni vidare med föräldrarnas idéer? 

Om ni i arbetslaget kommer fram till att ni inte kommer att använda föräldrarnas idéer. Hur 

informerar ni föräldrarna om varför ni inte kan genomföra deras idéer? 

 

 

 


