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Abstrakt 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur sex föräldrar uppfattar 

begreppet föräldrasamverkan. Till hjälp att undersöka detta användes en 

fenomenografisk ansats och det utfördes sex intervjuer med föräldrar från 

samma kommun. Fyra kategorier uppstod och dessa var följande: bara barnen 

har det bra, föräldragemenskap, engagerade pedagoger och viljan att påverka 

förskolan. Föräldrarna ansåg alltså att det var viktigt att deras barn hade det 

bra på förskolan. Begreppet kunde också betyda föräldragemenskap mellan 

föräldrarna på förskolan. Engagerade pedagoger var en förutsättning för att 

föräldrasamverkan skulle fungera och det fanns olika sätt som föräldrarna ville 

påverka förskolan. Dessa kategorier utesluter inte varandra utan det är fyra 

sätt att se på samma begrepp. Forskning från Sverige och övriga världen 

belyser hur samverkan mellan förskola och föräldrar kan gå till, men också 

vilka olika uppfattningar som finns på föräldrasamverkan. Kopplingar mellan 

kategorierna och det sociokulturella perspektivet synliggjordes och var ett bra 

hjälpmedel för att förstå de fyra kategorierna. Genom dialog och 

kommunikation med föräldrar kan förskolan möta deras förväntningar och 

eventuellt kan nya samverkansformer skapas.  

 

 

 

 
Nyckelord: Fenomenografi, förskolan, föräldrars perspektiv, 

föräldrasamverkan, sociokulturellt perspektiv 



 

iii 

 

 

Innehållsförteckning 
 

Abstrakt ........................................................................................................................ ii 

Innehållsförteckning ................................................................................................ iii 

Inledning ...................................................................................................................... 1 

Forskningsområde ....................................................................................................... 2 

Bakgrund ...................................................................................................................... 3 

Samverkansformer ....................................................................................................... 3 

Det dagliga mötet 3 

Utvecklingssamtal 3 

Föräldramöten 3 

Drop in  4 

Föräldraråd  4 

Portfolio  4 

Förskollärares perspektiv ............................................................................................ 5 

Föräldrainflytande ur ett förskollärarperspektiv 5 

Föräldrars perspektiv .................................................................................................. 6 

Föräldrars stöd till sina barn 6 

Bemötandet  7 

Möjligheter till att påverka 7 

Förskollärarens och föräldrarnas roll 8 

Sociokulturellt perspektiv ........................................................................................... 8 

Syfte och Metod ......................................................................................................... 10 

Syfte  ....................................................................................................................... 10 

Metodval...................................................................................................................... 10 

Urval  ....................................................................................................................... 10 

Etiska riktlinjer ........................................................................................................... 11 

Datainsamling ............................................................................................................. 12 

Analysprocess ............................................................................................................. 13 

Tillförlitlighet och trovärdighet ............................................................................... 14 

Resultat........................................................................................................................ 15 

Bara barnen har det bra ............................................................................................. 15 

Föräldragemenskap ................................................................................................... 15 

Engagerade pedagoger .............................................................................................. 16 

Viljan att påverka förskolan...................................................................................... 18 

Diskussion .................................................................................................................. 20 

Resultatdiskussion ..................................................................................................... 20 

Bara barnen har det bra 20 

Föräldragemenskap 21 



 

iv 

 

 

Engagerade pedagoger 22 

Viljan att påverka förskolan 24 

Konklusion .................................................................................................................. 25 

Metoddiskussion ........................................................................................................ 26 

Förslag till fortsatt forskning .................................................................................... 28 

Referenser ................................................................................................................... 29 

BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner ............................................................... 31 

BILAGA 2: Intervjufrågor ....................................................................................... 33 

 

 

 

 



  

 

1 

 

 

 Inledning   
Detta examensarbete ligger till grund för en del frågeställningar som dykt upp 

under åren som lärarstuderande. Valet att bli förskollärare kändes helt rätt 

tidigt i utbildningen. Att få jobba med barn och se till att de får en bra start i 

livet kändes verkligen som ett drömyrke. Dock är det inte endast barn en 

förskollärare arbetar med, utan det skall även finnas en tillförlitlig relation och 

kommunikation med deras föräldrar. Under kursen Barn- och ungdoms-

pedagogik bearbetades frågor kring föräldrasamverkan. Den informationen 

upplevdes som relativt ytlig och det hänvisades ofta till våra egna kunskaper 

som föräldrar. Detta var svårt för mig att anamma eftersom jag inte är förälder. 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har ett av mina mål varit 

att utveckla en relation till föräldrarna. Detta är något som jag har upplevt som 

svårt men ändå har det skett med stor förtjusning och med en insikt i att detta 

ska gå bra, vilket det också har gjort vid de flesta tillfällen. Jag har dock ställt 

mig kritisk till att lärandestuderande inte hinner få en större helhetssyn på hur 

föräldrasamverkan verkligen fungerar. Den tid barnen befinner sig på 

förskolan uppstår många olika situationer som kräver kontakt med föräldrar, 

men under en praktikperiod mellan tre och fem veckor gavs få tillfällen att 

hinna skapa en tillitsfull relation till föräldrarna.  

 

Under hösten 2010 hade tidningen Förskolan ett temanummer som hette 

Samarbeta med föräldrarna. I detta nummer beskrevs en rad olika problem som 

skulle kunna uppstå men även en del tips på hur ett bra samarbete kan se ut. 

Det som karaktäriserade alla artiklar var att det måste finnas en samverkan 

mellan förskolan och hemmen som är hållbar i längden. Det beskrevs bland 

annat att i Sundsvall har kommunen satsat på en kommunikation via webben. 

Föräldrarna kommer snabbt åt information som exempelvis nyhetsbrev, 

matsedel och viktiga datum. Dock beskrevs detta som en envägs 

kommunikation då föräldrarna hellre tar upp sina funderingar personligen. 

Det beskrevs även hur förskollärare kunde få hjälp med de riktigt svåra 

föräldrasamtalen och att föräldrakontakt kan vara svårt, men är otroligt viktig. 

Arbetslaget i förskolan skildrades som en ventil för förskollärarna. Det är där 

de kan diskutera och reflektera över hur de upplever föräldrakontakten. De 

kan också få stöd av varandra och komma på lösningar om hur de skall 

bemöta varje förälder på bästa sätt. Den slutsats som uppkom i de flesta 

artiklarna var att ansvaret för att en bra föräldrasamverkan uppstår ligger hos 

förskollärarna. Förskollärarna måste bemöta alla föräldrar på samma villkor 

och detta bör ske genom att förskollärarna är personliga men aldrig privata. De 

skall alltså vara professionella, enligt artiklarna (Nöjd, Villanueva Gran, 

Ingvarsdotter & Banjac, 2010).  

 

I Skolverkets (2010) kunskapsöversikt Perspektiv på barndom och barns 

lärande redogjordes för hur föräldrarnas delaktighet i förskola och skola hade 

blivit mer ömsesidig. De framhöll även att barnens familjesituation kan ha 
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betydelse för deras lärande. Det visade sig att de som har mest inflytande var 

de resursstarka familjerna. Detta kunde bli ett problem eftersom klassklyftorna 

ökar i samhället. Det talades om de stressade medelklassfamiljerna och de 

fattiga underklassfamiljerna, nätverksfamiljer, regnbågsfamiljer och den 

etniska blandfamiljen var också exempel på familjetyper som finns i Sverige 

idag. Allt detta tydde på att det finns en stor mångfald runt omkring oss.  

 

I Läroplanen för förskolan [Lpfö98] (Skoverket, 2006) skildrades det att genom 

ett samarbete med hemmet ska barnen utvecklas till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar. Förskolan ska stödja familjerna i deras 

skyldighet att fostra och utveckla barnen. Genom ett samarbete med 

föräldrarna ska förskolan se till att varje barn får en möjlighet att utvecklas 

efter sina förutsättningar. Styrdokumentet visade också att alla som arbetar i 

förskolan ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det 

utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer. 

Föräldrarna ska kunna påverka förskolans verksamhet och om detta sker skall 

föräldrarna ta hänsyn till de nationella målen. Detta är förskollärarnas 

riktlinjer och enligt Skolverkets (2010) kunskapsöversikt beskrivs det hur det 

mestadels är de resursstarka familjerna som får inflytande i verksamheten.  

 

Lpfö98 (Skolverket, 2006) betonar att oavsett vilken hudfärg, ålder, kön eller 

social status föräldrarna har, skall alla ha samma rättigheter. Förskollärare 

skall ge alla föräldrar ett professionellt bemötande. Samverkan med föräldrar 

är viktigt och detta belystes bland annat i Lpfö98. Den uppfattning jag får är att 

föräldrasamverkan är ett begrepp som kan ha olika betydelser beroende på 

vem du frågar. Det kan ha en speciell betydelse i en specifik kontext men det 

kan även bero på vem i kontexten du frågar. 

 

Forskningsområde 

Det forskningsområde jag valt ut handlar, med stöd av ovanstående 

beskrivning om föräldrasamverkan i förskolan. Det finns olika aspekter på hur 

föräldrasamverkan kan problematiseras, exempel på detta är: hur fungerar 

föräldrasamverkan i förskolan? Blir alla föräldrar bemötta på samma sätt? I 

vilken utsträckning anser förskollärare att de hinner med att ge alla föräldrar 

ett positivt bemötande? Vilken uppfattning har föräldrarna kring 

föräldrasamverkan? Det finns givetvis många fler sätt som föräldrasamverkan 

i förskolan skulle kunna problematiseras och de frågeställningar som tagits 

upp kan omöjligt besvaras genom min undersökning. Därför är min strävan 

med denna undersökning är att få inblick i hur sex föräldrar upplever vad 

begreppet föräldrasamverkan kan betyda för dem. Detta arbete bör ses som en 

pusselbit som förhoppningsvis kan vara användbar vid olika tillfällen i 

föräldrasamarbetet och kanske kan bidra till nya frågeställningar.  
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 Bakgrund  
I denna del sammanfattas det aktuella forskningsläget kring mitt 

forskningsproblem. Först tas det upp vilka olika samverkansformer som 

forskningen fokuserar på. Sedan beskrivs vad förskollärarna har för roll i 

verksamheten och vilken syn de har på föräldrasamverkan. I den tredje 

rubriken beskrivs föräldrarnas ansvar gentemot barnen och hur de upplever 

att bemötandet bör vara eller kan se ut. Det berättas även om vilka möjligheter 

som ges för föräldrarna att påverka förskolan. Forskningsgenomgången 

avslutas med att titta på om det finns skillnader mellan rollerna som 

förskollärare och föräldrar. I slutet av bakgrunden beskrivs även vilken 

teoretisk utgångspunkt som skall användas i denna uppsats, vilket är det 

sociokulturella perspektivet.  

 

Samverkansformer 
Det har funnits en rad olika former av samverkan som har varit användbara 

mellan förskola/skola och föräldrar (Markström, 2009; McKenna, 2005; 

Sandberg & Vuorinen, 2008; Wanat, 2010). 

Det dagliga mötet 

Sandberg och Vuorinen (2008) talade om hur det kan skilja mellan vad 

föräldrar ville samtala om vid det dagliga mötet beroende på vilken ålder 

barnet hade. Var barnet mellan 1-3 år menade Sandberg och Vuorinen att 

föräldrarna gärna samtalade om barnets fysiska välmående exempelvis om hur 

barnet har ätit och sovit under dagen. Medan när barnet blev äldre samtalade 

föräldrarna gärna om hur barnet mådde emotionellt. Det lades stor vikt vid 

hur barnens sociala liv såg ut. Vilka vänner barnen hade och vad de gjorde på 

förskolan blev ett hett diskussionsämne. Markström (2009) beskrev en skillnad 

mellan hur föräldrar blev bemötta under den dagliga kontakten och vid 

exempelvis utvecklingssamtalet. Vid det dagliga mötet talades det mer om 

vardagliga händelser medan det i utvecklingssamtalet låg mer fokus på 

barnens utveckling. 

Utvecklingssamtal 

Förskollärare och föräldrar brukade vanligtvis förbereda sig inför 

utvecklingssamtalet enligt Sandberg och Vuorinen (2008). De fortsatte med att 

beskriva att föräldrar ansåg att barnet skall vara i fokus under 

utvecklingssamtalen. Från föräldrarnas sida fanns det en önskan om att flera 

utvecklingssamtal skulle ske under en termin. Detta samtal borde vara kort 

och ske lite nu och då för att kunna få en dialog ostört, menar författarna.   

Föräldramöten 

Ett föräldramöte kunde se ut på många olika sätt enligt Sandberg och 

Vuorinen (2008). Detta kunde ske bland annat genom att föräldrar och 
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förskollärare frågade sina barn om hur de upplevde förskolan. De föräldrar 

och förskollärare de talat med beskrev möten som har bestått av ren 

information men även olika slags temamöten och föreläsningar. Vissa föräldrar 

ansåg att föräldramötena prioriterades lågt av dem medan andra föräldrar 

önskade att det fanns fler tillfällen till att träffa andra föräldrar.  

Drop in 

Drop in är en samverkansform som uppkommit efter en önskan från 

föräldrarna menade Sandberg och Vuorinen (2008). Det innebar att föräldrar 

hade en möjlighet besöka sitt barns förskola samtidigt som andra föräldrar 

gjorde ett besök där.  Tanken var att föräldrar skulle kunna kommunicera med 

varandra och utbyta erfarenheter över en kopp kaffe eller innan de hämtade 

barnen efter arbetet.  Många föräldrar såg dock detta tillfälle som en chans att 

umgås med sitt barn snarare än att umgås med andra föräldrar.  

Föräldraråd 

Föräldraråd är den samverkansform som föreföll minst etablerad i de svenska 

förskolorna. Tanken var att föräldrarnas inflytande borde ha bidragit till att 

verksamheten skulle bli bättre. Detta var ett politiskt mål som beskrevs i 

läroplanen för förskolan. Det var rektorns ansvar att det skulle finnas ett 

föräldraråd (Sandberg & Vuorinen, 2008).    

 

Wanat (2010) redogjorde för hur samverkan mellan föräldrar och skola såg ut i 

ett skoldistrikt i USA. Hon visade på att det fanns två kategorier föräldrar; de 

som var nöjda och de som var mindre nöjda. De föräldrar som var nöjda talade 

om hur det meningsfulla samverkansarbetet sker på skolan medan de mindre 

nöjda föräldrarna hellre hjälpte sina barn hemifrån. Det meningsfulla arbetet 

som de nöjda föräldrarna talade om handlade om involvering i sina barns 

skola och det bästa sättet att bidra med detta var att hjälpa till i hem- och 

skolföreningen (Parent-Teacher Association, PTA). Detta förbund höll till på 

skolan och de föräldrar som medverkade fick insyn i hur deras barns sociala 

liv såg ut i denna miljö. Föräldrarna kunde även se om deras barn behövde 

mer stöd i undervisningen. Vissa föräldrar ansåg att de kände sig pressade att 

delta mer i förbundet. De missnöjda föräldrarna ställde sällan upp att delta 

frivilligt i hem- och skolaföreningen. En mamma ansåg att det inte fanns någon 

tid till det eftersom det skulle hinnas med en rad andra olika aktiviteter. 

Hennes åsikt var att barnens pedagogiska erfarenheter skulle bli bättre 

eftersom de sportade på fritiden. Mamman kände även att hon hade mer att 

bevisa för läraren eftersom hon själv inte hade en hög utbildning, denna 

slutsats drogs eftersom hennes syster var lärare. Det redovisades också att de 

barn, till de missnöjda föräldrarna, som hade det svårt i skolan fick tydliga 

regler hemifrån att de även skulle utföra skolarbete hemma. En mamma 

beskrev också att detta skulle göras innan barnen exempelvis fick leka.   

Portfolio 

McKenna (2005) visade att på förskolan kunde barnen utforma en egen 

portfolio. Där sparades olika typer av dokumentation som synliggjorde 
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barnens utveckling. Genom detta kunde föräldrarna och samhället få en 

inblick i hur den dagliga verksamheten såg ut. McKenna poängterade också att 

genom att engagera och beskriva för föräldrarna och samhället i vad deras 

barn gjorde på förskolan kunde även kvaliteten på förskolan öka.  

 

Förskollärares perspektiv 

Gars (2002) beskrev i sin avhandling hur förskollärarna talade om att 

verksamheten är unik samtidigt som den inte är exklusiv. Den unika uppgiften 

var att ge barnen en möjlighet att utvecklas inför en fortsatt skolverksamhet. 

Denna uppgift liknade det ansvar som föräldrarna också har. Studien visade 

att förskollärarna uppfattade att det är de som kan förbättra barnens förut-

sättningar inför den kommande skolstarten. Vidare menade Gars att beroende 

på vilken uppfattning om och tilltro förskollärarna har till värdet av den egna 

insatsen, har en betydelse för vilka krav de ställde på föräldrarnas föräldraroll. 

De förskollärare som trodde på sig själva och sina möjligheter att påverka 

verksamheten och barnen, gav en högre tilltro och en bättre attityd till 

föräldrarna. Visade förskollärarna däremot en låg tilltro till sig själva och 

verksamheten hade de inte heller så bra förtroende till föräldrarna.  

 

Ivarson Jansson (2001) menade på att det fanns olika uppfattningar om vilket 

det huvudsakliga målet var för verksamheten beroende på vilken utbildning 

pedagogerna i förskolan hade. 40 procent av förskollärarna menade att den 

pedagogiskt stimulerande verksamheten var den viktigaste uppgiften. Av 

barnskötarna ansåg 32 procent att vård och omsorg var deras viktigaste 

uppgift. Enligt Ivarson Janssons undersökning synliggjordes även vad andra 

yrkeskategorier inom förskola ansågs som den viktigaste uppgiften. Hennes 

slutsats var att det kan finnas en koppling mellan vad pedagogerna ansåg som 

viktigast och i vilket syfte de hade anställts.  

 

Mer än hälften (54,2 procent) av alla föräldrar som deltog i Ivarson Janssons 

(a.a.) undersökning ansåg att den viktigaste huvuduppgiften kring fostran som 

förskolan hade var att barnen fick social kompetens. Många föräldrar ansåg 

även att denna egenskap var det största komplementet till hemmet.  

Föräldrainflytande ur ett förskollärarperspektiv 

Goldstein (2008) beskrev att i och med införandet av No child left behind (NCLB) 

i USA har det kommit mer och mer krav från föräldrar som hade sina barn i 

den amerikanska versionen av förskoleklassen. Undersökningen visade att det 

i större utsträckning fanns föräldrar som ifrågasatte om deras barn verkligen 

fick mycket tid till läs- och skrivinlärning samt matematikinlärningen i 

förskoleklassen. Två förskollärare, Jenny och Ann, som deltog i 

undersökningen uppgav att detta kunde bli ett problem eftersom de inte ansåg 

att barnen behövde kunna läsa och skriva redan i förskoleklassen. 

Förskollärarna började med läs- och skrivinlärningen men dock på ett mera 

lekfullt sätt och inte på det mer traditionella sättet som innefattade att barnen 

satt ner och skrev eller läste i en bok eller på ett papper.  
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Utifrån Jenny och Anns berättelser hade Goldstein (a.a.) tagit fram olika 

strategier som skulle kunna hjälpa andra förskollärare som hade liknande 

problem. De olika strategierna löd: Du har en god avsikt– alla vill nå samma mål. 

Kämpa tillsammans istället för att klaga på varandra. Gör överenskommelser när 

det är möjligt– Jenny och Ann talade om att det är viktigt att välja sina strider. 

Sätt gränser när det behövs – Ann sade ifrån när föräldrarna krävde att barnen 

skulle förbättra deras handstil. Ha en tydlig kommunikation om sambanden mellan 

lämpliga utvecklingsmetoder och vad barnet klarar av just nu. Goldstein menade att 

det är främst i lärarutbildningen det bör undervisas om dessa strategier. 

Eftersom de blivande lärarna på det sättet kan vara väl förberedda när de blir 

utexaminerade.  

 

I den svenska förskolan fanns det förskollärare som ansåg att de borde ha 

funnits ett visst inflytande från föräldrarna. Det som de ansåg att föräldrarna 

inte bör påverka var ekonomin, vilken personal som anställdes och 

pedagogiken beskrev Sandberg och Vuorinen (2008).  

 

Föräldrars perspektiv 
Vad är det barnen ska lära sig av sina föräldrar? Enligt Ivarson Janssons (2001) 

undersökning ansåg två tredjedelar av de utfrågade föräldrarna att deras 

viktigaste uppgift i barnuppfostran var att utveckla ett personligt emotionellt 

beteende hos barnen. Barnen skall känna sig trygga menade föräldrarna.   

Föräldrars stöd till sina barn 

I Högdins (2006) artikel beskrevs det hur några ungdomar uppfattade sina 

föräldrars engagemang och stöd i deras skolgång. Resultatet visade att 

ungdomar som har utlandsfödda föräldrar fick mindre stöd hemifrån jämfört 

med ungdomar som hade svenskfödda föräldrar. Vilken utbildning eller 

yrkestillhörighet föräldrarna hade spelade också en roll för vilket stöd 

ungdomarna fick hemifrån. Föräldrar med lägre utbildning och med ett 

lågstatusyrke gav inte sina barn speciellt mycket stöd. Detta menade Högdin 

hör ihop med vilket ursprung föräldrarna hade. Det fanns en del utlandsfödda 

föräldrar som hade en högskoleutbildning men som hade arbeten som krävde 

mindre kompetens. Bhering (2002) visade på hur brasilianska föräldrar ville 

hjälpa och stödja deras barn. Om detta skulle fungera skulle det vara 

nödvändigt för föräldrarna att få hjälp med förståelsen kring hur just de kunde 

vara till stöd för barnen. Resultatet visade att det förskollärarna/lärarna och 

föräldrarna hade olika uppfattningar om var vad deras ansvar var även om 

deras intressen var liknande. Lärarens uppgift var att ta hand om 

skolundervisningen och föräldrarnas var att se till att barnen var förberedda 

inför skoldagen. Detta resultat visade att det skulle kunna finnas ett djupare 

engagemang från föräldrarnas sida som involverade dem i deras barns 

skolgång och det var precis detta föräldrarna ville uppnå. 
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Bemötandet 

Karlsson (2006) visade på olika föräldraidentiteter i sin avhandling. Genom 

hennes intervjuer med olika föräldrar och hennes tolkningar av dessa framgick 

det bland annat att bemötandet från personalen har påverkat en förälders 

inställning till förskolan och dennes kommande delaktighet. I ett specifikt fall 

blev en mamma, Jenny, med låg social status nedtryckt av föreståndarinnan 

vid ett introduktionsmöte inför de övriga föräldrarna. De övriga föräldrarna 

hade högre utbildning och ett relativt stort inflytande eftersom deras barn gått 

på förskolan ett tag. Jenny kände att efter denna händelse var det svårt att ta 

kontakt med de övriga föräldrarna. Jenny valde att byta förskola efter ett tag 

och det framkom att hon ångrade att hon inte gjorde det tidigare.  

 

Sandberg och Vuorinen (2008) menade på hur viktigt det är för förskollärarna 

att ha ett rikt och varierat bemötande mot föräldrarna. Genom att ha detta 

fanns det en möjlighet att alla föräldrar kände sig sedda och kunde då få en 

god relation till förskolan.  

 

Bherings (2002) resultat visade att de brasilianska föräldrarna ville ha mer 

kontakt med förskollärarna/lärarna. Detta gällde mestadels med lärarna i 

skolan. Detta ansågs vara ett stort problem och föräldrarna önskade att det 

fanns mer tid för dialog mellan sig och läraren, bättre kommunikation och mer 

individuella möten.  

Möjligheter till att påverka 

I Ivarson Janssons (2001) avhandling beskrevs hur de flesta föräldrar hade 

uppfattningen om att de ville vara med och påverka verksamheten i förskolan. 

Det visade sig också vid en närmare analys att det fanns en skillnad mellan hur 

de olika föräldrarna resonerade beroende på vilken utbildning de själva hade. 

De som hade lång utbildning ville i större utsträckning vara med att påverka 

än de som hade kort utbildning. Även nyare forskning visar på liknande 

resultat, det var alltså de resursstarka familjerna som hade en chans att 

påverka verksamheten (Blackmore & Hutchison, 2010; Sandberg & Vuorinen, 

2008; Tallberg Broman, 2009). Sandberg och Vuorinen (2008) tillade att många 

föräldrar önskade att de hade mer inflytande över den ekonomiska biten i 

förskolan. De påpekade även att få föräldrar ville vara med och påverka den 

pedagogiska delen.   

 

Enligt en studie som Blackmore och Hutchison (2010) utfört i Australien visade 

resultatet att grunden till det engagemang som fanns bland föräldrarna 

berodde på att det fanns en önskan om ökad gemenskap med skolan.  Detta 

var ej möjligt att vidareutveckla eftersom detta inte framgick i någon form av 

lagstiftning. Blackmore och Hutchison ansåg att det var dumt att politiken 

skulle sätta stopp på en föräldrasamverkan som enligt bred forskning gynnar 

barnens lärande.  
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Förskollärarens och föräldrarnas roll 

Gars (2002) hade som avsikt med sin avhandling att förstå föräldrars och 

förskollärares samarbete kring barnen. I sin diskussion redogjorde hon för att 

hon ej har lyckats kunna avgränsa föräldraskap och förskollärarnas uppgift. 

Uppgiften kring barnen överlappade varandra. Det är av denna anledning som 

Gars valt att kalla samverkan mellan föräldrar och förskollärare för ’delad 

vårdnad’.  

 

Sandberg och Vuorinen (2008) menade att vissa förskollärare påstod att 

förskolan kan komplettera hemmen genom att erbjuda barnen en rad olika 

aktiviteter som kanske inte alls eller alltid erbjuds i barnets hem. 

 

Sociokulturellt perspektiv 
Enligt Säljö (2000) var kommunikationen/interaktion mellan människor 

avgörande för att lärande skall skapas. Det är även förutsättningen för att det 

ska kunna föras vidare. Det gick inte heller att undvika att lära. Det 

sociokulturella perspektivet förklarade att alla lär sig något i olika situationer – 

frågan var bara vad?  

 

Genom socialt samspel skapas möjligheter att komma i kontakt med 

omvärlden och beroende på vilken kulturell omgivning som människan 

befinner sig i handlar människor olika. Det är på detta sätt vi människor 

hämtar vår världsbild och subjektivitet menar Säljö (a.a.). Språket är ett viktigt 

och kraftfullt verktyg som hjälper människan att dela erfarenheter och 

utveckla nya kunskaper i form av bland annat teckensystem för räkning. 

Genom språket kan en distans till tillvaron skapas. Nya erfarenheter kan 

skapas genom en dialog med människor som har andra synvinklar än vad de 

själva har. Det sker ett lärande på en kollektiv nivå men det sker även en 

utveckling på individuell nivå.  

 

Säljö (a.a.) betonade även samtalet i den vardagliga interaktionen och det 

naturliga samtalet som de två viktigaste faktorerna i läromiljön. Genom dessa 

interaktioner sker formandet av oss människor till sociokulturella varelser och 

genom att föra samtal i olika situationer och miljöer lär vi oss nya 

samspelsfärdigheter som kan behövas i framtiden.  

 

De människor som behärskar en viss praktik eller färdighet stöttar de som inte 

behärskar detta. Genom ett samspel mellan människor kan den mer erfarna 

’låna ut’ sin kunskap och stötta den som har lite svårare att förstå exempelvis 

ett begrepp. Successivt lär sig den oerfarne att förstå mer på egen hand och till 

slut klarar han/hon av att förstå begreppet själv. Den oerfarne har då 

approprierat den nya kunskapen (Säljö, a.a.). 

 

Dysthe (2001) beskriver sex olika aspekter på vad lärande är enligt det 

sociokulturella perspektivet.  
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1, Lärande är situerat. 

2, Lärande är huvudsakligen socialt. 

3, Lärande är distribuerat. 

4, Lärande är medierat. 

5, Språket är grundläggande i läroprocesserna. 

6, Lärande är deltagande i en praxisgemenskap. (Dysthe: 2001, s. 42) 

 

Dysthes aspekter överensstämmer med de viktigaste dragen som också Säljö 

(2000) tar upp. Att lärande är socialt har tidigare tagits upp men det har också 

tagits upp att språket är en grundförutsättning för lärandet. Likaså beskrevs 

hur lärandet är distribuerat. Enligt Dysthe (2001) sker detta när kunskapen 

finns inom gruppen. Någon har en spetskunskap och lär de övriga 

gruppmedlemmarna vilken erfarenhet och kunskap de har. Punkt sex syftar 

till att lärandet är behjälpt av att deltagare har olika erfarenheter och 

kunskaper. Nu ges ett försök till att förklara punkterna 1 och 4.  

 

Enligt Säljö (2000) var lärandet situerat i fysiska och sociala kontexter. Med 

situerat menas att något är bundet till en situation. Oberoende på vilken 

kontext lärandet tar plats i är aktiviteten och det som lärs tätt sammanflätande.  

 

Dysthe (2001) beskriver att mediering, eller förmedling, är ett begrepp som 

används i det sociokulturella perspektivet. Mediering är ett hjälpmedel som 

stödjer vår lärande- och utvecklingsprocess. Människor och artefakter skapar 

möjlighet till lärande och kan bidra till att människor utvecklas. Böcker är ett 

exempel på en artefakt som medierar lärande för studenten. Dysthe påpekar 

även att i sociokulturella perspektivet ägnar sig åt det ‛komplicerade 

samspelet mellan redskapen och den lärande, hur redskapen är uttryck för och 

bär med sig ideologier‛ (s. 46). Det beskrevs även att de nya redskapen 

påverkar lärokulturen. Ett exempel på detta är skriftspråket, när det infördes 

började människans minne börjat fungera annorlunda.  

 
Tanken med att det sociokulturella perspektivet beskrivs i denna är att det ska 

fungera som ett instrument som förhoppningsvis ska kunna utveckla och 

belysa det resultat som beskrivs senare i denna studie.  
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 Syfte och Metod  
I denna del beskrivs det först vilket syfte som ligger till grund för denna 

uppsats. Efter detta skildras metodval, urval, etiska riktlinjer, datainsamling, 

analysprocess och tillförlitlighet och trovärdighet. Detta beskrivs för att ge 

läsaren en god insikt i hur metod arbetet gått till och för att ge någon annan 

chansen att utföra samma forskning på exakt samma tillvägagångssätt.  

 

Syfte 
Mitt syfte är att undersöka hur sex föräldrar ser på begreppet 

föräldrasamverkan i förskolan. 

 

De frågeställningar som ställts är: 

 

 Vilka olika uppfattningar har föräldrar kring begreppet 

föräldrasamverkan i förskolan? 

 

 Hur kan jag som förskollärare möta föräldrarnas förväntningar och 

upplevelser? 
 

Metodval 
Metoden som användes i denna undersökning var den kvalitativa 

forskningsansatsen som kallas fenomenografi. Huvudsyftet med denna 

forskningsansats ‛är att få reda på hur människor uppfattar olika aspekter av 

sin omvärld‛ (Kihlström, 2007a, s. 157). Det hela går ut på att ta reda på vilka 

uppfattningar människor har kring samma fenomen. Det talas inom den 

kvalitativa ansatsen om första ordningens perspektiv och andra ordningens 

perspektiv. Detta beskrev Marton och Booth (2000). De menade att i första 

ordningens perspektiv ser forskaren det som kan observeras utifrån, alltså 

fakta. Medan i andra ordningens perspektiv handlar det om hur någon 

upplever sin omvärld. När forskaren tillämpar fenomenografin undersöker 

han/hon utifrån förutsättningarna i den andra ordningens perspektiv. 

Forskaren söker efter innebörder istället för frekvenser, samband eller 

förklaringar. Det är uppfattningarna kring olika fenomen som finns i omvärlden 

som är relevanta. Resultaten visar inte hur någonting egentligen är utan det 

visar hur något framstår utifrån andra människors erfarenheter. Det gäller för 

forskaren att ta ett steg tillbaka och inte utgå från sin egen erfarenhetsvärld 

utan att förstå fenomenet ur en annan människas synvinkel.  
 

Urval 
Enligt Larsson (1986) behövde urvalet inte ske utifrån en slump eftersom det 

kunde finnas en risk med att samma typ av människor besvarade frågorna, 
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vilket kunde leda till att svaren kunde bli snarlika varandra. Därför blev valet 

att inte utgå från en specifik förskola mycket avgörande i min urvalsprocess. 

En till viktig faktor fann jag i avhandlingen Delad vårdnad? Där beskrev Gars 

(2002) hur hon inte ville bli förknippad med en specifik förskola. Detta 

argument ansågs vara ännu en anledning till min urvalsmetod. Denna forskare 

använde sig av `snöbollsmodellen´ som urvalsmodell och därifrån kom 

beslutet att även denna modell skulle användas i mitt examensarbete. 

Denscombe (1998/2009) beskrev att denna modell gick ut på att forskaren tar 

kontakt med en informant som i sin tur ger forskaren ett namn på en 

ytterligare informatör som i sin tur anger en till person och så vidare. Detta var 

ett mycket intressant synsätt som dock inte riktigt överensstämde med Larsson 

(1986) krav.   

 

Hur kan forskaren vara säker på att få många olika synvinklar utifrån en kedja 

som bygger på varandra? Med utgångspunkt i denna frågeställning gjordes 

valet att utgå ifrån sex olika människor i min närhet, som hade någon slags 

kontakt med föräldrar med barn i åldrarna 1-5. Dessa olika personer var alla 

kvinnor och kallas utav mig mina informanter. De hade själva barn men de hade 

olika slags utbildningar och kom från olika orter i samma kommun. De krav 

som mina informanter fick var att de skulle fråga personer som hade barn som 

gick på en förskola, följaktligen skulle de ha barn i åldrarna 1-5. Det andra 

kravet var att det inte skulle vara någon som var bekant med mig.  Mina 

informanter skickade ut en förfrågan om de kände till någon som de ansåg 

skulle vara intresserade av att ställa upp på min intervju. En av mina 

informanter fick svar från två av hennes bekanta som berättade att de ville 

ställa upp. Det kom snabbt in fem svar. Det fanns därför fem stycken 

intresserade föräldrar som inte hade någon slags relation med mig. 

 

I detta läge hade jag fem informatörer som skulle kunna tänka sig att bli 

intervjuade. En av dessa informatörer hade även ett flertal förslag på andra 

personer som skulle kunna tänkas ställa upp på en intervju. Det val som 

gjordes då var att ta kontakt med en av dessa personer för att antalet 

intervjupersoner totalt blev sex stycken. Detta var likaså mitt slutgiltiga mål. 

 

Totalt intervjuades sex föräldrar, fem mammor och en pappa. Alla var bosatta i 

en medelstor kommun i mittersta Sverige men de bodde inte på samma ort.  

 

Etiska riktlinjer 
De etiska riktlinjerna som använts under denna uppsats utgick ifrån 

Ventenskapsrådets fyra forskningsetiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetskapsrådet, 

u.å.). Dessa fyra etiska riktlinjer bör enligt Vetenskapsrådet informeras om 

innan studiens datainsamling sker. Detta blev föräldrarna informerade om via 

Missivet (se Bilaga 1) som de blev tilldelade innan de godkände att vara med 

på intervjun. De blev också påminda av dessa riktlinjer innan eller under 

intervjun. 
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Enlig Vetenskapsrådet (a.a.) är dessa riktlinjer bland annat till för att skydda 

informanterna från negativa konsekvenser av den vetenskapliga 

undersökningen. De finns även till för att skapa en god relation mellan 

forskaren och informanterna. Skulle en konflikt uppstå kan de etiska 

riktlinjerna fungera som en mall för vad som är rätt eller fel. 

 

Datainsamling 

Enligt Larsson (1986) kan datainsamlingen till en kvalitativ metod bestå av 

olika slags insamlingsmetoder. Johansson (2009) menade att det gäller för en 

fenomenografisk forskare att utveckla en förmåga att urskilja vad som är 

väsentligt i olika sätt att uppfatta ett fenomen. Ofta har intervjun används som 

ett hjälpmedel och då har forskaren bett individen att beskriva sin uppfattning 

om något (Johansson, 2009; Larsson, 1986). I mitt fall var de olika individerna 

föräldrar, som beskrev sina uppfattningar kring vad föräldrasamverkan 

betydde för dem. Bell (2005/2006) förklarade att det också kunde finnas 

nackdelar med intervjuer. Det tar tid att intervjua och det kan vara svårt att 

analysera svaren och formuleringarna på frågorna kan ta lång tid att utforma.  

Dock finns en chans att forskaren får ett rikt material och det går att vara 

flexibel som intervjuare. Det är även möjligt att följa upp idéer och kunna läsa 

av informanten genom pauser, mimik och tonfall.  

 

Enligt Bell (a.a.) fanns det olika slags intervjuformer en forskare skulle kunna 

använda sig av. Bell skrev bland annat om semi-strukturerade, ostrukturerade 

och gruppintervjuer. I den semi-strukturerade intervjun skall det vara möjligt 

att i det utformade frågeformuläret kunna markera svaren som informanten 

ger. Medan i den ostrukturerade intervjun utgår forskaren från teman. Denna 

typ av intervju kräver mycket av forskaren menar Bell. Det ansågs vara bra om 

intervjuaren har kunskaper och erfarenheter kring intervjumetodik. Det brukar 

vanligtvis likaså ta lång tid att analysera intervjuerna.  

 

Bell (a.a.) påpekade att de flesta intervjuer hamnar någonstans mittemellan 

semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Det gäller även intervjuerna 

som denna undersökning grundar sig på. Det utformades frågeställningar (se 

Bilaga 2) som önskade bli besvarade och samtidigt en öppenhet som gav 

informanterna ett spelrum att prata om det som var viktigt för just dem. 

 

Enligt Kihlström (2007b) var det bra om platserna och miljön där intervjun sker 

är genomtänkt. Intervjuerna som utfördes skedde på lite olika platser beroende 

på vad som kändes bekvämt för informanterna. I Missivet (se Bilaga 1) 

beskrevs att det fanns tillgång till Mittuniversitetets lokaler. Denna plats 

användes vid ett tillfälle. Vid två ytterligare intervjutillfällen användes en lokal 

som var till för allmänheten men som fanns på en annan ort. En informant 

intervjuades i dennes hem och de två övriga intervjuerna skedde på deras 

arbetsplatser. På de olika platserna försöktes en trivsam och naturlig atmosfär 

skapas. Intervjuerna tog plats på en lugn miljö utan störande moment. 
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Placeringen var genomtänkt då vi oftast satt vid ett bord med stolar. Miljön 

där intervjuerna utförs menade Kihlström var viktigt att tänka på.  

 

Alla informanter fick förfrågan om det var okej att spela in intervjuerna innan 

själva intervjuerna startade, vilket var ett krav enligt Bell (2005/2006). De blev 

även informerade om syftet med att spela in intervjuerna. Som var att få med 

allt som informanterna sa och för att höra mina egna frågor. Vilket kan vara 

bra att veta eftersom det då kan höras om intervjuaren påverkar informantens 

svar påpekade Kihlström (2007b). Alla informanter blev också erbjudna att läsa 

igenom transkriberingen av intervjuerna innan själva analysen startade. Detta 

erbjudande tog en informant fasta på.   

 

Intervjuerna varade mellan 40 och 57 minuter. Efter att intervjuerna skett 

transkriberades de ordagrant och det som sades skrevs ner till ett dokument. 

Det blev tydligt för mig hur min roll som intervjuare framställdes och det var 

möjligt att förbättra min intervjuteknik.  Det fanns även en medvetenhet att 

inte lägga in egna tolkningar kring det som sades när materialet 

transkriberades. 

 

Analysprocess 

Intervjuerna som förekom hade inte något förutbestämt resultat utan skedde 

helt förutsättningslöst. Detta menade Johannson (2009) var en bra förutsättning 

inför den kommande analysprocessen. Det gäller som fenomenografisk 

forskare, enligt Johannson, att kunna reflektera över sina egna utgångspunkter, 

tolkningar och värderingar. Att vara öppen och låta sig påverkas av 

forskningen och se den som en läroprocess var även bra.  

 

När analysarbetet tog sin början gjordes valet att dela upp intervjuerna i 

mindre stycken. Detta är enligt Johansson (a.a.) en mödosamprocess som tar 

tid. Uppdelningen av materialet, alltså intervjuerna, utformades styckevis. 

Därefter påbörjade arbetet med att reflektera över innehållet och därifrån 

skapades kategorier.  

 

Larsson (1986) beskrev att det var viktigt att inte nöja sig med de första 

kategorierna som träder fram utan det är vid stor vikt att forskaren kritiskt 

granskar dessa kategorier. Utifrån detta kan dimensioner upptäckas och 

eventuellt nya kategorier skapas. Det är en ständig kamp mellan forskaren och 

sitt synsätt. Detta fanns också i min åtanke när analysprocessen startade.  

 

Efter att den första analysprocessen var avklarad var även det första utkastet 

av de olika kategorierna genomfört. Då gjordes ett försök att se dimensioner i 

de olika kategorierna. Från att i början ha skapat tio kategorier var det endast 

fyra kvar i slutskedet. Totalt togs åtta kategorier bort och utav dem skapades 

två nya. Anledningen till detta bortfall var att flera utsagor passade in i de två 

nya kategorierna och en del av materialet upplevdes som icke relevant till mitt 
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syfte. Kategorierna visade vilka olika uppfattningar som fanns kring 

föräldrasamverkan.  

 

Tillförlitlighet och trovärdighet  
Bell (2005/2006) menar att när tillförlitligheten mäts tittar forskaren på vilken 

reliabilitet resultatet har. Skulle metoden användas igen eller om samma 

person skulle svara på frågorna vid ett senare tillfälle skulle samma eller ett 

liknande resultat skapas? Eftersom studiens metod bestod av en kvalitativ 

ansats och mer precist ett fenomenografiskt synsätt har personliga 

uppfattningar inhämtas i form av intervjuer. Om svaret är inhämtat genom att 

undersöka vilka åsikter informanten har kan denna persons åsikter påverkas 

genom en rad olika faktorer fortsätter Bell. Personen eller personerna kunde 

tidigare under dagen, veckan eller månaden varit med om en händelse som 

påverkar deras synsätt just den dagen som intervjun sker. Bell menade att 

reliabiliteten kan mätas vid intervjuer. Forskaren kan ge alternativa 

formuleringar av samma fråga till informatören.  

 

Med hjälp av validitet mäter forskaren hur giltigheten av studien är (Bell, 

2005/2006). Har forskaren undersökt det som skulle undersökas? Kan andra 

forskare komma fram till samma svar om de skulle använda sig av samma 

instrument, i detta fall fenomenografin som metod?  
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 Resultat  
Resultatet skapades utifrån tankesätten som finns inom fenomenografin. Alltså 

skapades det kategorier som beskriver vilken uppfattning sex föräldrar har på 

begreppet föräldrasamverkan. Det slutgiltiga antalet kategorier blev fyra 

stycken. Kategorierna beskrivs inte i någon speciell ordning utan är 

jämbördiga med varandra. Detta kallar Uljens (refererad i Kihlström, 2007a) 

det horisontala systemet. Dessa kategorier får namnen: Bara barnen har det 

bra, Föräldragemenskap, Engagerade pedagoger och Viljan att påverka 

förskolan. Alla namn som beskrivs nedan är fiktiva.  

 

Bara barnen har det bra 
I intervjuerna framkommer det att föräldrasamverkan och övrig samverkan 

inte egentligen har någon betydelse så länge som barnen har det bra och trivs 

på förskolan. Att lokalerna är slitna spelar inte sådan stor roll så länge barnen 

har det bra. 

 
Mina barn mår bra på dagiset och sen *…+ hur det ser ut och vilket årtal det var 

renoverat sist det gör mig ingenting […] och som sagt är mina barn glada då är jag 

nöjd. [L] 

 
Det beskrivs även hur förskollärare kan ha många idéer men det spelar ingen 

roll om de inte kan bemöta barnen. Det är viktigt att alla som arbetar i 

förskolan älskar att arbeta med barn och människor, samt att förskollärarna 

har en social kompetens.  
 

Går de [barnen] till sina fröknar så, då ger sig det andra på nåt sätt. Men är det stela 

som inte kan ta barn då spelar det ingen roll hur duktig dom är och tänka ut idéer 

och så det kan jag känna. Det är viktigast för mig. Det är kanske det som jag sa förut 

att gå på bibblo, det spelar inte en sån stor roll … det är lite där jag hamnar. 

Huvudsaken dom har det bra. Och att det är empatiska fröknar som tycker om 

barn.[K] 

 

Men samtidigt så är det ju så också att, för mig är det viktigaste för Linn som går på 

dagis är för det första att dom tycker om barn. (harkling) För det är ju inte alla som 

gör det på dagis. Och sen att dom, dom ger dom kärlek och uppmärksamhet och att 

dom får äta, vara ute och sova. [E] 

 

Föräldragemenskap  

Det framkommer också i intervjuerna att föräldrasamverkan även kan betyda 

att de får eller bör få kontakt med andra föräldrar. På det sättet kan föräldrarna 

skapa en relation med varandra som kan finnas kvar under hela barnens 

uppväxt. 
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Det är mycket samverkan och då blir det också att föräldrar lär känna varandra [E] 

 

Det är likaså viktigt att föräldrarna kan koppla ihop barnen med rätt förälder 

eller föräldrar. Det kan i sin tur leda till att föräldrar även kan ta kontakt 

utanför förskoleverksamheten och på så sätt skapa en ömsesidig relation eller 

helt enkelt underlätta när det sker konflikter.  

 
Ju mer föräldrasamverkan man, kan man koppla barnet och föräldern.. Dom 

kopplar ihop mina barn med mig och så äre och man får … man kan morsa på 

varandra ute på byn och är det nåt speciellt så kan man ju … det känns tryggare på 

nåt sätt att veta vems … föräldrar ens barn ska eventuellt vara hemma hos i 

framtiden eller bli skjutsad till hockeyträningen eller fotboll eller umgås med [G] 

 

Redan på förskolan får man kontakt och vet vilka föräldrarna är. *…+ Och har man 

lite kontakt så är det kanske lättare att ta kontakt med föräldrarna när det händer 

någonting. Så det blir inte så dramatiskt om man redan känner varandra … [K] 

 

Det visar sig också att de föräldrar som får kontakt med andra föräldrar har 

mycket gemensamt.  
 

Men det är ju kul med dom föräldrar som man synkar med på dagis dom lär man 

ju känna liksom. Man har ju ändå något gemensamt och det är jättetrevligt. [T] 

 

Det framkommer likaså att det finns en önskan om att det skulle finnas mer 

kontakttillfällen med andra föräldrar. På det sättet kan föräldrarna samtala 

med varandra om olika händelser och funderingar som uppkommer i 

samband med barnen. En förälder [T] beskriver hur det finns en önskan om att 

det skulle vara trevligt med två föräldramöten per termin eftersom det är roligt 

att träffa andra föräldrar men att det kanske inte är rimligt eftersom det inte 

finns tid för sådant.  

 
Det är ju nånting man har tänkt på … man har ju mycket … jamen gemensamt med 

andra föräldrar också som har barn i samma ålder då. [L] 

 

Det var kul att träffa dom på föräldramötet, absolut. Och sen har vi också haft en jul 

… typ där vid lucia. Hade vi också … då hade dom lucia och så fick vi äta gröt och 

umgås och så. Nej men det är kul att träffa föräldrarna. [T] 

 

Engagerade pedagoger 

Intervjuerna visar att om pedagogerna är engagerade kan ett större förtroende 

skapas och det anses som en förutsättning för att föräldrasamverkan ska 

fungera på ett bra sätt.  
 

Det är engagerade pedagoger. Som man just märker att dom ser barnen inte så 

mycket vad dom gör utan mer i sättet. Förhållningssättet hur dom är mot 

barnen.*…] Dom ska helst ha ett demokratiskt förhållningssätt. Att just det att man 

respekterar barn, man respekterar olikheter eh. Bygger på det positiva, positiv 

förstärkning. [K] 
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När föräldrarna litar på att förskollärarna tar sitt ansvar och hör av sig om det 

skulle uppstå något problem anses enligt föräldrarna också vara en slags tillit 

och engagemang.  
 

Jag har aldrig känt att jag måste ha nå extra koll på nånting utan. Jag lämnar och så 

stänger jag grinden och så är jag jättetrygg att dom [pedagoger] hör av sig om det 

är nåt speciellt. Jag litar på att dom gör … och det gör dom … [L] 

 

Men jag litar på att är det någonting så får vi reda på det. Och skulle det vara 

någonting så skulle jag be om ett möte. Så länge det flyter på så … vi har en jätte, 

jättebra relation med inskolningsfröken [K] 

 

Att pedagogerna ser varje individ i en stor grupp anses också vara viktigt för 

att ett förtroende skall skapas. Detta blir tydligt i och med att pedagogerna 

anpassar sig efter varje barns behov. 

 
Om man tänker liksom att dom anpassar liksom … jag menar alla barn är ju olika 

och dom har olika behov och ja. Sådana där saker tycker jag att dom är duktiga att 

anpassa varje barns behov fast att dom är i en stor grupp så att säga. Det tycker jag 

är jättebra och att dom ser varje individ och så … [H] 

 
När pedagogerna visar sig engagerade kan det även innebära att de berättar en 

personlig händelse kring barnet eller att de bara att tar sig tid att tala med 

föräldrarna. Detta uppskattas utav föräldrarna.  

 
Men jag tycker att det känns jättebra för mig. När pedagogen verkligen … ser mig 

och kan säga idag har det varit si eller så för Håkan eller ja. Berätta nånting litet 

personligt om mitt barn det är jättemycket värt. Jättemycket verkligen. Och det är 

liksom mitt första barn också. Jag har aldrig gjort det förut. Man vet ju inte vad man 

… man vet ju ingenting när man börja. Men det tycker jag verkligen är jättebra. När 

dom tar sig den tiden och berättar någonting. [T] 

 

Dom blir glad när dom ser ens barn det är det som man som förälder behöver. Och 

höra, att se att barnen blir sedda att man hör något, inte varje dag men någon gång. 

’idag gjorde Jonna det och det’ och ’sa det och det och’ så man ser att hon syns där. 

[K] 

 

Jag tycker att dom tar sig tid och pratar och det tycker jag är jättebra och så har jag 

känt ända sedan han börjat där. [H] 

 

Det verkar också som att det är viktigt att pedagogen får barnen att utvecklas 

eller utföra aktiviteter som föräldrarna kanske inte hinner med i hemmet. 

Genom att detta sker i förskolan anses förskollärarna vara engagerade och tillit 

skapas som gynnar föräldrasamverkan. 

 
Men jag är så nöjd med det gör. Det jobbet dom [pedagogerna] gör. Alltså dom gör 

ett jäkla jobb alltså. men jag vet inte. Jag är så imponerad. Av dom som jobbar med 

barn och rutiner och grejer som dom får till. Barnen sitter still vid matbordet … jag 

menar det skulle jag aldrig få dom hemma. Dom äter riktigt och fint och duktigt 
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och nej.. det är ingenting.. Fast det är väl tackvare att dom har ganska … men att 

dom har rutiner *…+ Jag menar dom får ju barnen att göra saker … (telefonen 

ringer) tror att det var helt omöjligt. Nej men dom gör ett himla bra jobb. Superjobb 

gör dom.[L]  

 

Dom [pedagogerna] gör så mycket olika saker som kanske inte alla föräldrar 

kanske gör. Med sina barn. Dom får åka skridskor, får åka skidor dom får åka och 

bada nu får jag dåligt samvete (hehe) [G] 

 

Viljan att påverka förskolan 
Föräldrasamverkan innebär också att föräldrar är med och påverkar förskolan 

på olika sätt. I intervjuerna synliggörs olika tillfällen som visar på att 

föräldrarna har valt att styra upp och ta kontakt med pedagoger när de anser 

att något är fel. Detta kan handla om att en hel föräldragrupp tar kontakt med 

varandra eller med pedagoger eller enskilda föräldrar som tar kontakt med 

pedagoger. 

 
En gång för längesedan var vi på ett möte som var sammankallat av ett gäng 

föräldrar som var missnöjda med dagis eller förskolan. *…+ Men det här mötet … 

var vi ju på. Det var ju många föräldrar som var missnöjda med hur personalen 

jobbade och hur de betedde sig och så vidare då. [...] Men då tog ju personalen åt 

sig av det då och gjorde någon form av en egen utredning och hade personliga 

samtal med föräldrarna som man har då. Och frågade just om det här då, vad man 

tyckte var bra och vad de tyckte var dåligt och om det var något som vi tyckte att 

dom kunde ändra på och så vidare. Och när dom frågade var och än av föräldrarna 

så var det väldigt få som sa att dom var missnöjda. [G] 

 

Detta exempel visar på hur ett möte med föräldrarna skapades utifrån deras 

missnöje. Förskollärarna verkade ta till sig kritiken som tillslut inte visade sig 

vara befogad av så många egentligen. Det finns även exempel där personliga 

dilemman gör så att föräldern tar kontakt eller tänker ta kontakt med 

pedagoger för att reda ut missförstånd. Citatet nedan handlar om hur en 

förälder är irriterad över att de har skött sig felfritt och sedan sker en miss en 

gång som bidrar till att de får kritik över sitt beteende. Detta ifrågasätter 

föräldern.  

 
Eh så det kommer jag ta nu. Ska jag lämna in den lappen och fråga. Hur ska vi 

göra? Förra gången blev vi så här bemött när det blev, när jag hade råkat gjort en 

miss. Eh ja, ska vi fylla i de, ska vi gardera oss och det är inge bra för dom. Eller ska 

vi föra lite dialog att det kan ju hända någonting. Så är det ju. [K] 

 

Att påverka förskolan kan också handla om viljan att ha en dialog med 

förskollärarna om något som rör barnen. Dialogen bör handla om något mer 

specifikt än om vad barnen gjort under dagen. Det kan handla om barnets 

utveckling eller en dialog som hjälper barnet att komma fram i sin utveckling.  

 
Som ett tag vägrade Håkan äta middag. Du vet hemma. Han har ju alltid ätit 

jättebra och så helt plötsligt så jamen han åt inte. Han ville inte ha nånting. Så länge 
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det stod framme så var han: nej. Och då tog jag upp det med en av pedagogerna då. 

Bara liksom … va.. vad hände? Jamen man blir ju. Och så vet man ju inte heller. Eh, 

det kan ju finnas många anledningar och då när vi pratade om det så sa hon det 

’det kanske är att han äter för mycket mellis här, han är inte hungrig’. Ja, det hade 

ju inte jag tänkt på. Alltså jag tänkte att det kanske var nåt i utvecklingen som 

gjorde att … Då bestämde vi att dom skulle försöka se till att han inte åt så mycket. 

Och då helt plötsligt så började han äta middag. [T] 

 

… alltså som när Bertil skulle sluta med blöja så har man ju haft en dialog med dom 

att nu tycker jag så, kan vi försöka men det och sen så har man pratat med dom 

varje dag och frågat hur det har gått [H] 

 

Det kan också ske att dialogen mellan förskollärarna och föräldrarna får 

föräldrarna att bli fundersamma över vad förskollärarna egentligen vill säga. 

Detta leder i sin tur till att det finns en tendens att föräldrarna vill påverka hur 

förskollärarna egentligen bör agera.   

 
[H] [...] Det var ju där när han skulle sluta sova på dagis på dan då var det lite så 

där då ville dom gärna påpeka när man kom och hämta att han var så trött och … 

ibland kändes det som vad vill dom med det dom säger. Vill dom att jag ska säga, 

jaja. Låt han sova då. Så vi får ett helvete på kvällen hemma eller vill dom bara tala 

om att han var trött. Då var det lite så att … men det är nog den enda gången som 

det har känts lite sådära. När jag inte riktigt visste vad dom ville med vad dom sa. 

[I]vad hade du velat att dom sagt istället? 

[H]Jamen kanske hellre att ja att han har varit lite trött idag men vi får ge det lite 

tid, kanske mer att dom sa så istället för att men gud han har varit så trött idag och 

då var jag … det vet jag att Håkan tyckte också, vill dom att vi ska säga skit i det 

här låt han sova då så. Men det är enda gången som jag har känt så tror jag. Men nu 

har det gått till sig liksom så nu fungerar det ju. 

 

Det kan även finnas skillnader i hur föräldrar väljer att påverka och ställa krav 

på förskolan beroende på vilken tidigare erfarenhet av förskolor föräldrarna 

har.  

 
Jag tycker att dom ska lyssna på föräldrarna och sen är det ju så, det är lite skillnad 

på mig och unga föräldrar för att jag accepterar inte vad som helst. Punkt slut bara. 

Jag har gått igenom det där. Och mm … så att tycker jag att någonting är fel så då 

tycker jag att man ska liksom. För mig är det det att då får man lösa det helt enkelt. 

[E] 

 



  

 

20 

 

 

Diskussion  
Här presenteras först en resultatdiskussion som beskriver slutsatser kring vad 

min undersökning har givit i förhållande till den forskning som tagits upp i 

bakgrunden. Det vävs även in hur resultatet kan förklaras med stöd av det 

sociokulturella perspektivet. När detta har beskrivits uppkommer ett stycke 

som heter konklusion. Denna del redogör för mina slutsatser och om 

frågeställningarna blivit besvarade. Efter detta kommer metoddiskussionen. 

Där beskrivs bland annat hur valet av metod påverkat mitt resultat och vilka 

för- och nackdelar det funnits med fenomenografin. Slutligen framställs förslag 

till fortsatt forskning.  

 

Resultatdiskussion 

Mitt syfte med denna studie var att undersöka hur sex olika föräldrar 

uppfattar begreppet föräldrasamverkan i förskolan. Enligt mitt resultat 

framkommer fyra olika kategorier som beskriver hur dessa föräldrar uppfattar 

begreppet föräldrasamverkan. Dessa kategorier kallas utav mig: Bara barnen 

har det bra, Föräldragemenskap, Engagerade pedagoger och Viljan att påverka 

förskolan. Med hänsyn till dessa olika kategorier kommer det nu föras en 

diskussion utifrån den tidigare forskningen och försöka förklara varje kategori 

var för sig med hjälp utav det sociokulturella perspektivet.  

Bara barnen har det bra 

Kategorin visar att så länge barnen har det bra och trivs på förskolan spelar det 

egentligen inte någon roll om det finns en föräldrasamverkan. Detta kan tyckas 

konstigt och obegripligt vid första anblicken men anser föräldrarna att deras 

barn har det bra räcker det. Det kan även ses som en slags trygghet i att 

föräldrarna litar på förskollärarna. Sandberg och Vuorinen (2008) beskrev att 

det var viktigt att förskollärarna hade ett rikt och varierat bemötande mot 

föräldrarna. Detta gäller antagligen barn också. Det kan vara det som inger ett 

slags lugn hos både barnen och föräldrarna.  

 

Ivarson Jansson (2001) beskriver i sin forskning att vilket förhållningssätt och 

vad som anses som den viktigaste uppgiften hos personalen i förskolan kunde 

variera beroende på vilken utbildning de har. Det kan vara så att denna 

kategori uppkommit på grund av vilken utbildning pedagogerna har och 

därav hade den inställningen att den viktigaste uppgiften de har att barnen ska 

må bra. Med detta uttalande menar jag inte att det finns förskollärare eller 

andra verksamma som anser att barnen ska må dåligt. Utan att om deras 

uppgift rangordnas kanske vissa anser att barnets välmående framstår som 

den främsta uppgiften. Min personliga uppfattning är att min främsta uppgift 

är att se till att barnen mår bra. Utifrån det kan det byggas på aktiviteter som 

stärker barnens självkänsla och kunskap kring deras omvärld. Ivarson Jansson 
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beskriver i sitt resultat att två tredjedelar av de utfrågade föräldrarna anser att 

den viktigaste uppgiften förskolan är att baren skulle känna sig trygga.  

 

De barn som går på förskolan är mellan 1 och 5 år gamla. Det betyder att den 

verbala förmågan inte nödvändigtvis finns hos alla barn än. På något sätt 

måste föräldrarna se eller höra från barnen att de trivs på förskolan. Används 

språket kan det utifrån det sociokulturella perspektivet ses som ett viktigt 

verktyg. Ett annat verktyg som föräldern använder för att se hur barnet har det 

och trivs på förskolan är kroppsspråket som kan synliggöra ett socialt samspel. 

Detta sociala samspel kan ske såväl mellan barnet och förskollärarna eller/och 

mellan föräldern – barnet och pedagogerna. Föräldrarna har säkerligen en 

kunskap sedan tidigare hur deras barn agerar vid olika tillfällen. De kan 

kanske i den `nya´ kontexten appropriera den information som upplevs i 

förskoleverksamheten genom att jämföra den med hur barnet beter sig i ett 

tryggt tillstånd i till exempel hemmet.  

Föräldragemenskap 

Enligt denna kategori menar föräldrarna att föräldrasamverkan kan betyda att 

det bör finnas en relation mellan föräldrarna på förskolan. På det sättet kan de 

utbyta information och veta vilka de är ifall en konflikt skulle inträffa. En av 

föräldrarna beskriver också att det skulle vara trevligt med flera föräldramöten 

just för att få träffa andra föräldrar. Sandberg och Vuorinen (2008) menar också 

att det finns en efterlysning av fler föräldramöten utifrån detta syfte. De 

påpekade även att det fanns föräldrar som inte anser att föräldramöten är 

något viktigt alls. Det kan hänga ihop med att föräldramöten kan upplevas 

som informationsmöten.  

 

Enligt Dysthe (2001) är lärande situerat. Detta vidareutvecklar Säljö (2000) som 

menar att oberoende av i vilken kontext lärandet sker så hör aktiviteten ihop 

med lärandet. Detta anses enligt mig höra ihop med föräldrarnas vilja att 

skapa en föräldragemenskap. Speciellt tydligt blir detta av [T]´s önskan av fler 

föräldramöten och mötet mellan föräldrarna som skedde på Luciafirandet. Går 

det att se olika samverkanstillfällen som medierande? I detta fall anser jag det. 

Föräldrarna har en vilja, det sker dialoger mellan föräldrarna. Den 

gemensamma punkten är deras barn och för att skapa en trygg och trevlig 

miljö anser många föräldrar att de bör lära känna varandra bättre. Genom 

olika aktiviteter kan detta samspel skapas och en det sker en medierande 

process. 

 

Drop in är en annan form av ett samverkansverktyg som skulle kunna 

användas för att ge föräldrarna en möjlighet till att lära känna varandra. Som 

Sandberg och Vuorinen (2008) beskriver uppkommer denna form av 

samverkan utifrån en efterfrågan från föräldrar, just för att de skulle få 

chansen att möta andra föräldrar. För att kunna möta föräldrarnas behov och 

önskan kanske det ligger på förskollärarens ansvar att styra upp dessa drop in 

tillfällen lite mer. Det kanske bör ges tillfälle för föräldrarna att de exempelvis 

innan de går därifrån ska ha lärt sig vad ett nytt barn och dennes mamma och 
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pappa heter? Föräldrarådet som beskrivs av Sandberg och Vuorinen (2008) kan 

också ses som ett verktyg som kan hjälpa föräldrarna att få mer kontakt med 

varandra. 

  

Gars (2002) beskriver hur förskollärarnas attityd till sin egen roll som pedagog 

påverkar vilka förväntningar de har på föräldrarna. Låt oss säga att exemplet 

ovan genomförs och förskollärarna står på sig själva. Då finns det enligt Gars 

en möjlighet att föräldrarna genomför uppgiften och tar med sig en god 

erfarenhet. Skulle dock förskollärarna inte vara seriösa i sitt engagemang kring 

uppgiften skulle den inte tas på allvar från föräldrarna. Det är kanske så att det 

ges halvhjärtade försök till att föräldrar ska få chansen att lära känna varandra 

men just för att de försöken inte sker helhjärtat blir effekten av samverkan 

mindre lyckad? 

Engagerade pedagoger 

Denna kategori beskriver att om föräldrarna upplever att det finns engagerade 

pedagoger i verksamheten ges det tillfälle till bra föräldrasamverkan. Vad en 

engagerad pedagog är för något finns det många olika svar på. Det kan bland 

annat vara en pedagog som uppmärksammar något som barnet gjort under 

dagen för att senare berätta detta för föräldrarna. Det kan vara vilket 

förhållningssätt de har till barnen eller att pedagogerna hör av sig till 

föräldrarna när det har hänt något men även mycket mer.  

 

Detta kan jämföras med Karlssons (2006) exempel kring mamman Jenny som 

upplevde att hon fick ett dåligt bemötande från förskolechefen och dessutom 

skedde detta inför ett flertal andra föräldrar. Karlsson beskriver att 

bemötandet som sker mellan personal och föräldrar påverkar vilken 

inställning de senare får på förskolan. Jämförs citaten från mitt resultat med 

exemplet med Jenny finns det en viss förståelse för att föräldrarna har olika 

syn på förskolan. Det visar också på nyanser av hur en engagerad pedagog kan 

framställas och hur en icke engagerad pedagog kan uppfattas.  

 

Det är även viktigt för föräldrarna att de får känna sig sedda. Att 

förskollärarna tar sig tid att föra en dialog med föräldrarna, kanske inte varje 

dag men ibland. Markström (2009) beskriver hur det kan finnas en skillnad på 

hur föräldrarna blir bemötta beroende på vilken tid på dagen de lämnar eller 

hämtar barnet. Detta är antagligen orsaken till varför föräldrarna anser att det 

inte alltid är nödvändigt att få en bra dialog dagligen.  

  

Kopplas denna kategori ihop med det sociokulturella perspektivet bör Dysthes 

(2001) punkt: språket som en grundläggande del i läroprocessen framhållas. 

Den röda tråden i denna kategori är just dialogen, enligt min bedömning. 

Genom att det sker en dialog mellan exempelvis en förskollärare och föräldrar 

kan föräldrarna uppfatta pedagogerna som engagerade. Föräldrarna och 

pedagogerna för en dialog kring barnet. Det kan handla om vad barnet utfört 

för aktiviteter under dagen men det kan också handla om något som barnet 

råkat ut för. Säljö (2000) betonar att det är samtalet i den vardagliga miljön som 
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är den viktigaste läromiljön. De flesta samtalen mellan pedagoger och 

föräldrar som äger rum i förskolan sker vid det dagliga mötet anser jag. Enligt 

Sandberg och Vuorinen (2008) kan det finnas olika förväntningar på denna typ 

av samverkan beroende på barnets ålder. Detta kan höra ihop med att 

föräldrar har ett flertal olika syner på vad en engagerad pedagog kan vara. 

 

Gars (2002) beskriver, som även tidigare togs upp, att beroende på vilken syn 

förskollärarna har på sin egen arbetsinsats ökar möjligheten att påverka 

verksamheten. Barnen får större tilltro och en bra attityd till föräldrarna 

skapas. Hon beskriver också hur förskollärarna ansåg att den unika uppgiften 

de hade var att ge barnen en möjlighet att utvecklas inför skolstarten. Detta 

kan också vara en möjlig faktor till att föräldrarna känner att pedagogerna är 

engagerade.   

 

I ett av citaten beskrivs det bland annat att en förälder är imponerad över att 

barnen klarar av att äta själv i förskolan med att det går mindre bra hemma. 

Detta beskriver att föräldrar kan anse att det är viktigt att det hinns med 

aktiviteter och/eller att barnet kan utvecklas på förskolan. Genom att detta sker 

kan föräldrarna få en bild utav att det finns engagerade pedagoger. Gars (2002) 

beskriver hur föräldrarna och förskolan har en ’delad vårdnad’ om barnen. Det 

var enligt Gars för svårt att skilja på vilken uppgift som tillhörde vem och 

därför myntade hon begreppet ’delad vårdnad’. Sandberg och Vuorinen (2008) 

beskriver något liknande. Skillnaden är att det är förskollärarna som beskriver 

hur de kan komplettera hemmen med olika slags aktiviteter. Detta faktum är 

kanske en bidragande orsak till att föräldrar uppfattar pedagoger som 

engagerade när det blir tydligt att barnen lär sig saker på förskolan som de 

kanske inte kan eller vill utföra i hemmet.  

 

Säljö (2000) menar att lärandet är bunden till en situation och inte en kontext. I 

exemplet ovan beskriver en förälder hur barnen klarar av en sak i förskolan 

medan det går mindre bra i hemmet. I detta fall anser jag att Säljös tanke kring 

hur lärandet sker inte stämmer överens med vad föräldern upplever. Dock kan 

det vara så att förskolläraren har en större förväntan på att barnen skall klara 

av vissa saker och på det sättet `lämnar de ut´ sin förväntan och har tålamod 

att vänta ut barnen så att de kan appropriera den nya färdigheten. Kan det 

vara så att barnen har olika förväntningar på sig beroende på vilken kontext de 

befinner sig i? Och därav visar de upp sin kunskap på olika sätt? Det är väldigt 

svårt för mig att säga om detta stämmer eller ej. Högdin (2006) beskriver att 

beroende på vilket land barnets föräldrar kommer ifrån och om föräldrarna är 

låg/högutbildade fick barnen olika mycket stöd hemifrån. Detta exempel utgår 

från grundskoleelever men kan ge en beskrivning på att det kan finnas olika 

förväntningar eller engagemang ifrån hemmet. Det är viktigt att påpeka att 

min studie inte gått in på att analysera de specifika föräldrarnas bakgrund och 

status. Detta är bara antaganden som kan styra min teori.  
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Viljan att påverka förskolan 

Denna kategori beskriver att föräldrasamverkan innebär att föräldrar är med 

och påverkar förskolan på olika sätt. I exemplet om föräldragruppen som har 

ett möte kring hur verksamheten fungerar finns en viss likhet med Goldsteins 

(2008) forskning som visade att föräldrarna på en skola i USA ställde mer krav 

på personalen när en ny lag trädde i kraft. I mitt resultat beskrevs hur en 

föräldragrupp kände ett missnöje och förskollärarna tog till sig kritiken och 

gjorde något av den. Något liknande beskriver även Goldstein i och med att 

två förskollärare utformade fyra strategier som kan vara till hjälp när trycket 

från föräldrarna blir för mycket att hantera. Detta visar på att det finns 

strategier att hämta inspiration ifrån eller till och med en möjlighet att skapa 

egna strategier om det skulle behövas. Viljan att påverka finns hos 

föräldragruppen framkommer det i mitt resultat. När det genomfördes en 

dialog med förskollärarna visade det sig att det endast var ett fåtal av 

föräldrarna som var missnöjda. Säljö (2000) beskriver att det är genom socialt 

samspel som människan kommer i kontakt med omvärlden och beroende på 

vilken kulturell omgivning hon befinner sig i handlar människor olika. Detta 

blir tydligt i detta exempel. När föräldrarna sågs och diskuterade ansåg de 

flesta att något var fel. Sedan skedde en ny dialog i den rätta kontexten, 

förskolan, och då insåg många föräldrar att det inte var så dåligt som de först 

ansåg att det var.  

 

Ett annat exempel på hur föräldrar vill eller känner att de kan påverka 

förskolan är genom att föra en dialog som rör barnens utveckling. Genom att 

både föräldern och pedagogen tillsammans kan komma fram till en lösning 

sker en interaktion som är till för barnets bästa. Bhering (2002) beskriver hur de 

brasilianska föräldrarna ville ha mer daglig kontakt och individuella möten 

med förskollärarna/lärarna. Som denna kategori beskriver finns en känsla om 

att det finns tillfällen som dialoger kan ske, frågan är bara vad den dialogen 

senare mynnar ut i. Vid ett annat exempel beskrivs hur ett missnöje kring en 

tidigare dialog får en förälder att fundera över hur det är möjligt att gå vidare 

med sin oro. Ett sätt att få föräldrar att veta att det är okej att föra en dialog 

med förskollärarna är exempelvis att ta upp detta vid ett föräldramöte. Det 

kanske även skulle vara möjligt att ta upp sådana funderingar vid ett 

utvecklingssamtal. Sandberg och Vuorinen (2008) visar på att föräldrars 

önskan är att barnet skall stå i fokus under utvecklingssamtalet. Dock berör 

förälderns funderingar kring praktiska händelser också barnet.  

 

Denna kategori visar också att det kan finnas en skillnad på hur föräldern 

väljer att påverka förskolan beroende på vilken tidigare erfarenhet föräldern 

har. Forskning (Blackmore & Hutchison, 2010; Ivarson Jansson, 2001; Sandberg 

& Vuorinen, 2008; Tallberg Broman, 2009) visar att det finns en skillnad i 

vilken utsträckning föräldrarna vill påverka beroende på vilken utbildning de 

har. Det är även de resursstarka familjerna som har en chans att påverka. 

Möjligen är det också så att tidigare erfarenheter har en betydelse i vilken 

utsträckning föräldrarna har möjlighet till att påverka. Det sociokulturella 
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perspektivet tar inte specifikt upp aspekter kring status, klass, etnicitet eller 

genus. Dysthe (2001) och Säljö (2000) påvisar dock att lärandet sker överallt 

frågan är bara vad. Personligen vill jag belysa att det inte bör finnas någon 

skillnad i hur förskollärare eller övrig personal bemöter eller tar åt sig kritik 

beroende om föräldern har en specifik utbildning, etnisk bakgrund eller genus.  

 

Sandberg och Vuorinen (2008) beskriver hur förskollärare anser att föräldrar 

inte bör påverka verksamheten, personalen eller den ekonomiska biten. 

Föräldrarna håller med om att de inte vill påverka den pedagogiska biten, 

dock fanns en önskan om att få påverka den ekonomiska biten.  Detta 

forskningsresultat visar på att det finns en vilja hos föräldrarna att vara med 

att påverka den ekonomiska aspekten. På vilket sätt skulle föräldrarna kunna 

bli mer delaktiga och få mer makt över denna aspekt om det ens är 

nödvändigt? Föräldraråd (Sandberg & Vuorinen) kan ses som ett verktyg som 

ger föräldrarna en möjlighet att påverka förskolan. Det kanske är i denna 

samverkansform föräldrarna kan få inblick i den ekonomiska biten och få 

chansen att påverka. På en skola i USA beskriver Wanat (2010) hur hem- och 

skola föreningen fungerar, detta vill jag påstå, kan ses som en amerikansk 

variant av föräldraråd.  De föräldrar som var nöjda med sina barns skolgång 

var även med i denna förening. De fick en inblick i hur deras barns skoldag såg 

ut. Det fanns också föräldrar som inte var med i föreningen och de var även 

missnöjda med deras barns skolgång.  Detta kan tyda på att en förälder som är 

med och engagerar sig i sina barns skolgång också får en inblick i hur det 

verkligen fungerar och på det sättet kan påverka. Blackmore och Hutchison 

(2010) beskriver i sin forskning hur grunden till engagemang från 

Australiensiska föräldrar fanns på grund av en önskan om en större 

gemenskap med skolan.  

 

Som jag tidigare har beskrivit anser jag att olika samverkansformer kan ses 

som ett verktyg för mediering. För att föräldrarna skall få kunskap kring vad 

deras barn gör på förskolan kan portfolios skapas i förskolan precis som 

McKenna (2005) beskrev. På det sättet kan verksamheten synliggöras även för 

barnen, pedagogerna och samhället.  

 

Konklusion 
Genom att möta föräldrarnas förväntningar kan förskolan vidareutveckla 

samarbetet mellan sig och föräldrarna. Utgår jag ifrån mina frågeställningar i 

intervjuerna är det inte konstigt att kategorierna Engagerade pedagoger och 

Viljan att påverka fanns med i mitt resultat. De kategorier som inte var så 

självklara enligt mig var: Bara barnen har det bra och Föräldragemenskap. 

Dessa kategorier visar på att begreppet föräldrasamverkan har ett djup som 

antagligen inte hade synliggjorts för mig om inte denna undersökning hade 

genomförts. Genom att föra en diskussion med föräldrar och att ta till sig deras 

uppfattningar av olika fenomen (i mitt fall föräldrasamverkan) anser jag att 

förskolan skulle kunna utvecklas otroligt mycket. Det hjälpmedel och stöd som 

bör användas är de olika samverkansformerna som beskrivs i 
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forskningsgenomgången och utifrån en dialog mellan berörda parter kanske 

ytterligare en eller två samverkansformer skulle kunna skapas för att bemöta 

allas behov. Att använda sig utav det sociokulturella perspektivet som ett stöd 

av en samverkansutformning skulle inte vara en dum idé. Enligt mig är det 

otroligt viktigt att inte stanna upp och anse att allting fungerar som det ska 

bara för att det fungerat de senaste åren. Beroende på vilken grupp människor 

som du arbetar med och vilken kontext du och dem befinner sig i förändras 

förutsättningarna. Detta är min tolkning utifrån Säljö (2000) och Dysthe (2001). 

Med hänsyn till mina två frågeställningar är min åsikt att de har besvarats. 

Utifrån de sex föräldrar som intervjuats har jag fått en uppfattning om vad 

föräldrasamverkan betyder för dem. Det har även synliggjorts i diskussionen 

hur föräldrarnas syn på föräldrasamverkan kan tolkas och vilka olika typer av 

samverkansformer som kan användas som redskap till att skapa den bästa 

förutsättningen för en bra föräldrasamverkan som gynnar barnens bästa.   

 

Metoddiskussion 
Valet utav den fenomenografiska ansatsen skedde när det stod klart att det var 

föräldrars uppfattningar som skulle undersökas. Denna ansats ansågs lämplig 

just eftersom det var uppfattningar som skulle undersökas. Det finns självklart 

för- och nackdelar med alla val som görs under en uppsats. Kritiskt tänkande 

har varit en hjälp vid de valtillfällen som uppstått under arbetets gång. Att 

förstå hur fenomenografin är uppbyggd och hur tankegångarna kring metoden 

fungerar har varit svårt. När jag ansåg att det blev begripligt raserades min 

föreställning och ny kraft fick läggas på att förstå tankegångarna. Grundtanken 

inom fenomenografin som är att hitta vilka uppfattningar som finns kring 

olika fenomen anser jag är ett optimalt sätt att verkligen gå på djupet för att 

förstå andra människors tankar. Eftersom fenomenografin var mitt första 

metodval kan det ha begränsat mina andra valmöjligheter kring att välja en 

annan metod. Det hade antagligen varit mycket bättre om det från min sida 

funnits en bredare syn på vilka andra möjligheter som hade kunnat ge mig ett 

resultat kring föräldrars tankar kring föräldrasamverkan i förskolan. Enligt 

mig har fenomenografin hjälpt till att hitta nyanser kring mitt syfte. Därför 

anser jag att valet av fenomenografin ändå var ett bra val utav mig.  

 

Det finns definitivt tvivel kring urvalsmetoden ’snöbollsmetoden’ som 

Denscombe (1998/2009) beskrev. En nackdel är att det fanns en risk att 

intervjuerna skulle ske med personer som hade liknande åsikter och social 

bakgrund som mina informanter. Dessutom fanns även en risk att mina 

intervjuer endast skulle bestå utav kvinnor med samma etniska bakgrund 

eftersom mitt kontaktnät endast bestod av kvinnor. Dessa faktorer övervinns 

av det faktum att de flesta föräldrar som intervjuades inte har barn på samma 

förskola. Detta är dock endast antaganden eftersom det aldrig framgick under 

intervjuerna vilken förskola respektive barn gick på om inte informanterna 

själva valde att berätta detta för mig. Det framgår av intervjuerna att 

föräldrarna kommer från olika orter och därav stärks mitt antagande att deras 

barn inte går på samma förskola. Genom att förskolan ej behövde anges kan 
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det tänkas att föräldrarna hade lättare att tala med mig och på så sätt mer 

frispråkigt kunna delge sina erfarenheter och åsikter.  

 

Datainsamlingen skedde genom intervjuer. Efter att den första intervjun var 

avklarad började transkriberingen av intervjun. På det sättet gavs det en 

möjlighet för mig att kunna analysera mig själv som intervjuare och på det 

sättet vara mer uppmärksam på vilka frågor som ställdes till informanterna. 

Det är viktigt att påpeka att under min utbildning har en del av mina uppgifter 

gått ut på att utföra intervjuer. Det är dock inget som övats i större mängd. Här 

bör det understrykas att min intervjuteknik inte är den bästa. Det utfördes sex 

intervjuer och min insats som intervjuare blev bättre med tiden. Detta var en 

mödosam process och alla transkriberingar tog många timmar att utföra (jmfr, 

Johansson, 2009). Det var ändå en mycket givande process eftersom genom att 

lyssna på mig själv och informanterna kändes det som om intervjuerna fick en 

ny betydelse för mig, det blev ett djup som inte upplevdes vid själva 

intervjutillfället. Det hade antagligen varit bra att även spela in intervjuerna 

via en filmkamera. På det sättet hade kroppsspråket fått en större betydelse än 

vad det fick när jag endast spelade in våra röster. Skedde något markant med 

intervjuarens kroppsspråk skrevs detta ner vid intervjutillfället.  

 

Min ursprungliga tanke var att så många av intervjuerna som möjligt skulle ha 

ägt rum på samma villkor. Med detta menas att jag helst hade sett att 

intervjuerna skedde på en neutral plats. Eftersom alla informanter utgick från 

samma missiv fick de också en inbjudan till att välja en egen plats där 

intervjuerna utfördes. Det kanske hade varit så att resultatet hade sett 

annorlunda ut om platsen där intervjuerna skedde var densamma för alla. 

Dock hade kanske inte samma spridning av människor varit möjlig. Eftersom 

mitt kontaktnät sträckte sig från fyra olika orter från samma kommun ansåg 

jag att det var min uppgift att förflytta mig närmare informanterna. Det hade 

eventuellt inte kunnat ha varit möjligt för ett flertal personer att åka flera mil 

för att bli intervjuad i ungefär en timmes tid för att sedan åka hem igen. 

 

När alla intervjuer var transkriberade började analysprocessen. Eftersom detta 

arbete endast skrivs av en person, nämligen av mig, saknades det i detta skede 

en kamrat att diskutera med. Att utifrån cirka 70 sidor transkriberat material 

utläsa ett resultat kändes som en omöjlighet i början. I vilken ände börjar 

analysarbetet? Hur vet jag att det resultat som utlästs är korrekt? Detta var två 

frågeställningar som snurrade runt i mitt huvud. Genom de direktiv som 

bland annat Johannson (2009) och Larsson (1986) uppgav kändes det ändå lite 

lättare. Första analysgenomgången ledde till att det fanns tio olika kategorier. 

Vid en närmare överskådning av dessa kategorier kunde ett flertal kategorier 

plockas bort eftersom de inte var relevanta utifrån mitt syfte. Sedan gjordes ett 

ärligt försök att kritiskt granska kategorierna så som Larsson (1986) beskrev att 

det var bra att göra. Efter denna granskning återstod de fyra kategorier som 

beskrivs i mitt resultat. Även i detta skede fanns en önskan om att diskutera 

kategorierna. Det hade i det avseendet varit bra om uppsatsen skrivits av två 

personer. Då hade analysarbetet kunnat ske utifrån två olika individer och då 
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kanske en ytterligare aspekt kunnat upptäckas vid en genomgång av vilket 

resultat vardera person kommit fram till.   

 

Informanterna fick inte alternativa frågeformuleringar under intervjutillfällena 

som skulle vara bra enligt Bell (2005/2006), dock fick alla informanter min 

uppfattning av vad de ansåg om olika fenomen. På det sättet fick alla 

informanter chansen att korrigera mina uppfattningar om det visades att de 

var fel. Alla informanter fick också chansen att läsa igenom det transkriberade 

materialet om de ville. Reliabiliteten i denna studie anses som relativt hög. 

 

Det är omöjligt att veta hur andra informanter skulle ha besvarat mina 

intervjufrågor. Svaren är personliga och det kan hända att informanterna har 

ändrat sina uppfattningar om exempelvis ett år. Just när intervjuerna tog plats 

var åsikterna giltiga och det är utifrån det resultaten bygger på. Ingen annan 

person har gått igenom mitt material och gjort egna kategorier vilket annars 

skulle kunna leda till att validiteten blir hög menar Bell (2005/2006). På grund 

av detta är validiteten av denna studie låg.  
 

Förslag till fortsatt forskning 
Detta är enligt mig ett mycket intressant forskningsområde att ha skrivit om. 

Att få reda på sex olika föräldrars uppfattningar kring begreppet 

föräldrasamverkan har givit mig en större insikt kring hur olika fenomen kan 

ha flera betydelser. Detta ämne känns under alla omständigheter aktuellt 

eftersom förskolan alltid kommer att ha någon form av kontakt med föräldrar. 

Därför skulle det vara intressant att göra om hela undersökningen igen om 

ungefär fem år eller varför inte med helt nya föräldrar? 

 

Skulle jag fortsätta att forska vidare om föräldrasamverkan skulle det vara 

mycket intressant att veta hur förskollärare uppfattade begreppet. Det skulle 

även vara intressant att titta djupare på vilka olika samverkansformer som 

finns och vad som uppskattas eller inte uppskattas av både föräldrar och 

förskollärare. Något som också skulle vara intressant att forska vidare på är att 

undersöka om det finns skillnader i hur förskolor arbetar med 

föräldrasamverkan beroende på vilken stadsdel förskolan befinner sig. Ett 

ytterligare intressant forskningsförslag enligt mig skulle vara om det finns 

några skillnader mellan vad föräldrasamverkan betyder för föräldrar som har 

barn som ännu inte börjat i förskolan och de som har haft sina barn  

i förskolan ett eller två år.  

 

Det finns otroligt mycket intressanta aspekter att undersöka när det gäller 

föräldrasamverkan i förskolan och i detta nu ser jag bara möjligheter. Jag vet 

att denna studie var en bra början för mig när det gäller att angripa ett brett 

problemområde. Det har definitivt uppkommit nya funderingar som kommer 

att vägleda mig som blivande förskollärare. 
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 
Hej! Jag heter Nadia Ålander och läser till förskollärare vid  

Mittuniversitetet. Just nu är jag inne på min sista termin och 
detta innebär att jag ska skriva mitt examensarbete.  

 
Jag har valt att skriva om föräldrasamverkan i förskolan. Under 
min utbildning har jag lärt mig mycket om hur jag ska kunna bli 

en sådan bra förskollärare som möjligt. Något som jag anser att 
utbildningen inte fokuserat allt för mycket på är 
föräldrasamverkan. Jag har inte egna barn och därför kan jag 

bara gissa hur det känns att vara förälder.  Målet med denna 
undersökning är att jag ska få en bättre bild om hur ni föräldrar 

ser på föräldrasamverkan. Genom denna kunskap tror jag att jag 
kan utveckla mig till en ännu bättre förskollärare.  
 

Jag vore tacksam om jag fick möjlighet att intervjua dig och få ta 
del av dina åsikter och erfarenheter. Intervjun beräknas ta 

mellan 40-60 minuter och kommer att äga rum vid 
Mittuniversitetet i xxx. Vill du hellre att intervjun skall ske på en 
annan plats så är jag öppen för förslag. Intervjun bör helst äga 

rum under vecka 5 (31/1 - 4/2). Jag kan även ses under vecka 6 
om det skulle passa dig bättre.  
 

När man skriver ett examensarbete skall man se till att de 
forskningsetiska reglerna följs, dessa är: 

 Informationskravet. Det finns inget krav på att någon mås-

te vara med i denna undersökning. Det är alltså frivilligt 

och det är helt okej att avbryta sin medverkan.  

 Samtyckeskravet. Undersökningspersonen måste samtycka 

till sin medverkan. 

 Konfidentialitetskravet. Alla som deltar i undersökningen 

ges största möjliga konfidentialitet. Det är endast jag som 

kommer att ha tillgång till personuppgifterna och dessa 

kommer att förvaras säkert under min uppsikt. Efter att 

uppsatsen är klar kommer all personlig information rade-

ras.  

 Nyttjandekravet. Uppgifter insamlade om enskilda personer 

får endast användas för forskningsändamål. 
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Vill just du vara med i denna undersökning så meddela detta till 
mig så kan vi bestämma ett datum, tid och plats. Vill ni ha mer 

information angående denna undersökning nås jag på telefon 
073xxxxxxx & 060xxxxxx, eller så kan du nå mig via mailen: 
naal0800@student.miun.se 
 
Tack så mycket för din tid!  
 
Med vänliga hälsningar Nadia Ålander. 

 

mailto:naal0800@student.miun.se
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BILAGA 2: Intervjufrågor  

 
 Kan du beskriva vem du är?  

 Vad du arbetar med?  

 Hur många barn i förskolan har du? Andra barn? 
 

 

 Kan du beskriva vad begreppet föräldrasamverkan betyder för dig? 
 

 

 Vilka olika typer av samverkan har du mött på ditt barns förskola? 
 

 

 Finns det något positivt med föräldrasamverkan? Vad i sådana fall? 
 

 

 Hur anser du att förskolan bör engagera sig i dig som förälder? 
 

 

 Vilka möjligheter har du att påverka samverkan mellan dig och förskolan?  
 

 

 Finns det svårigheter med föräldrasamverkan? Vad i sådana fall? 
 

 

 Beskriv hur en bra relation mellan dig och förskolan ser ut. Hur vill du ha 
det? 
 

 

 Vilket ansvar har du för barnets utveckling? 
 

 

 Vilket ansvar har förskolan för barnets utveckling? 
 

Följdfrågor: 

 Hur menar du då? 

 Kan du förklara vidare? 

 Berätta mer.. 

 Kan du ge mig ett konkret exempel? 

 


