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Sammanfattning  

Vi har i detta arbete utfört tio kvalitativa intervjuer med både föräldrar och pedagoger ifrån 

Reggio Emilia förskolor samt förskolor utan specifik inriktning. Syftet med studien är att 

undersöka vilken betydelse den pedagogiska inriktningen har för förskolans arbete med 

föräldrasamarbete, vi ville därför ha pedagogernas åsikter om hur de arbetar med 

föräldrasamarbete samt föräldrarnas åsikter om hur de upplever att det arbetet fungerar. Vid 

analys av de olika intervjusvaren framkommer olika teman som både föräldrar och pedagoger 

lyfter som centralt i föräldrasamarbetet och dessa är läroplanen, föräldramöten och trygghet.  

Slutsatsen är att den pedagogiska inriktningen inte spelar någon större roll i föräldrasamarbetet 

enligt både pedagoger och föräldrar.  

  

Nyckelord: Föräldrasamarbete, Reggio Emilia, pedagogisk dokumentation och föräldramöten.  
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1.0 Inledning  
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98/2010) poängteras vikten av föräldrasamarbete samt att 

pedagogerna i förskolan har ett stort ansvar för att samarbetet med hemmet fungerar väl. 

Läroplanen gäller för alla förskolor, men tolkas dess ord lika av alla förskolor? Framförallt är 

det intressant att se om det har någon betydelse för föräldrasamarbete om förskolan har någon 

särskild inriktning. Därför har vi valt att jämföra förskolor med den alternativpedagogiska 

inriktningen Reggio Emilia med förskolor utan specifik inriktning. Den pedagogiska 

dokumentationen är ett exempel på vad som skiljer Reggio Emilia ifrån andra pedagogiska 

inriktningar. Enligt Christina Wehner – Godée (2011) används den pedagogiska 

dokumentationen  för förskolans  utveckling i sig men också för att ge föräldrarna en chans till 

insyn i verksamheten. Ingrid Pramling Samuelsson och Maj Asplund Carlsson (2003) menar att 

det är vanligt att Reggio Emilia förskolor arbetar med teman eller projekt och att de alltid utgår 

ifrån barnen. Författarna lyfter också att i en Reggio Emilia inriktad förskola används leken 

som redskap för lärande i de olika temana. I leken används den pedagogiska dokumentationen 

flitigt för att barnen ska kunna reflektera över lärandet som synliggörs i samband med den.  

Utifrån egna erfarenheter, exempelvis tidigare VFU platser, vet vi att det skiljer sig i hur man 

väljer att arbeta med föräldrasamarbete inom olika pedagogiska inriktningar trots att alla 

förskolor arbetar efter samma läroplan. Anledningen till att vi valde just Reggio Emilia som 

alternativpedagogik är att vi i tidigare kurser läst mycket om Reggio Emilia och det är en av de 

större alternativpedagogiska inriktningarna i Sverige.  

Vi har med en intervjustudie undersökt hur olika förskolor arbetar med föräldrasamarbete, för 

att ur detta perspektiv hitta likheter och skillnader mellan Reggio Emilia inriktade förskolor och 

förskolor utan specifik inriktning.   

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse den pedagogiska inriktningen har för 

förskolans arbete med föräldrasamarbete.   

  

Utifrån syftet har vi utformat följande frågeställningar:            

• Hur arbetar Reggio Emilia inriktade förskolor med föräldrasamarbete i förhållande till en 

förskola utan specifik inriktning?  

• Vilka likheter och skillnader finns mellan pedagogens och förälderns uppfattning om hur 

arbetet med föräldrasamarbete fungerar?  
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• Vilken skillnad finns mellan föräldrar i en förskola utan specifik inriktning och föräldrar i 

en Reggio Emilia förskola gällande uppfattningen om arbetet med föräldrasamarbete?  

  

  

1.2 Studiens relevans för yrket  

Föräldrasamarbete har stor betydelse för alla parter inom förskolan, inte minst för barnen. Fanny 

Jonsdottir och Eva Nyberg (2013) menar precis som vi, att föräldrasamarbete bidrar till 

stimulerande lärandemiljö, då de anser att barn i förskolan lär mer om föräldrarna känner sig 

trygga med verksamheten och dess personal. Genom denna undersökning vill vi bidra med 

kunskaper om hur föräldrasamverkan tolkas ur både pedagogperspektiv och föräldraperspektiv, 

vi vill också bidra med likheter och skillnader i synen på föräldrasamarbete mellan Reggio 

Emilia inriktad förskola och förskolor utan specifik inriktning. Framförallt viktigt är det att öka 

medvetenheten hos parterna om hur föräldrar ser på samverkan och hur pedagogerna arbetar 

med samverkan. För oss är det viktigt att se hur medvetna föräldrar och pedagoger är om vad 

läroplanen säger om just föräldrasamarbete.  

1.3 Disposition  

 Uppsatsen är upplagd på följande sätt. Kapitel 1 börjar med en inledning som kontextualiserar 

uppsatsens problemområde och relevans. Kapitlet avslutas med att vi beskriver dess syfte, 

frågeställningar och studiens relevans för yrket.  

Kapitel 2 tar upp bakgrund med tidigare forskning kommer sedan har vi där placerat 

forskningen i olika kategorier för att underlätta för läsaren. I slutet av avsnittet följer även en 

kort sammanfattning av forskningen.  

Kapitel 3 tar upp metod samt avslutas med en metoddiskussion.  Kapitel 4 tar upp resultatet;  

Från ”Pedagogerna lyssnar alltid på oss” till ”Hon ger mig noll respons alltså”, det är sedan 

uppdelat i tre olika teman; Läroplanens existens, Föräldramöten - vad är dom till för? och 

Trygghet och tillit - vägen till en god relation mellan förälder och pedagog.   

I kapitel 5 följer vår resultatdiskussion där vi delat in diskussionen i samma rubriker som i 

resultatet för att gör det tydligt samt avslutas med vår slutsats och styrkor och svagheter med 

arbetet.  
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2.0 Bakgrund och tidigare forskning  

Tyvärr finns det inte så mycket tidigare forskning inom ämnet. Vi har därför använt oss av 

forskning i form av avhandlingar i den mån vi hittat samt mer populärvetenskapliga versioner 

av avhandlingar som hjälpt oss att hitta information om våra områden. För att visa på att det 

inte finns mycket forskning inom ämnet har vi valt att bifoga en sökmatris. I vår sökning på 

ordet föräldrasamverkan (se sökmatris, bilaga 3) fick vi resultatet att det fanns åtta 

avhandlingar. Efter ytterligare avgränsningar så som; Språk och årtal återstår det bara två. Varav 

den ena inte går att få tag på och den andra är den vi har läst. Årtal som avgränsning är 

nödvändig då vi ville att Lpfö 98/2010 ska vara aktuell.  

2.1 Läroplanen för förskolan om föräldrasamarbete  

I läroplanen för förskolan står det tydligt att föräldrar och vårdnadshavare ska ha huvudansvaret 

för sina barns fostran och utveckling, men att förskolan ska komplettera och stötta barnet i sin 

utveckling.   

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska 

komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn 
ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt (Lpfö 98/2010, s 13).   

I citatet ovan lyfts förskolan som komplement till hemmet fram. Detta är något som Britt 

Tellgren (2008) lyfter i sin avhandling. Hon menar att för att barnet ska kunna utvecklas till en 

medborgare och bli en självständig person så krävs det att förskolan ska vara ett komplement 

till hemmet.   

Detta kan appliceras på citatet från läroplanen; förskolan har inte ett eget ansvar för fostran utan 

ska vara ett komplement till hemmet. Detta i sin tur kräver att föräldrar och pedagoger har ett 

samarbete som får komplementet så starkt och bra som möjligt.   

Samarbetet lyfts på ett flertal ställen i läroplanen och även att pedagoger ska låta föräldrarna 

vara med och påverka verksamheten. Citatet nedan är ett exempel på vad förskolans läroplan 

säger om föräldrasamarbete.   

Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete 

med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen 

vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om 

mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter 

till inflytande (Lpfö 98/2010, s 13).  

  

Lpfö 98/2010 har olika riktlinjer för hur förskollärare samt arbetslaget ska arbeta med 

föräldrasamarbete och det är att de har ett ansvar för att både föräldrar och barn tillsammans 
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ska få en bra introduktion vid inskolning på förskolan. Föräldrarna ska sedan ha en möjlighet 

att påverka verksamheten genom delaktighet och inflytande i förskolans mål utifrån den 

pedagogiska planeringen samt en chans att uttrycka tankar och funderingar i en utvärdering av 

förskolans verksamhet. Ett stort fokus ligger på att föräldrarna ska känna att de blir lyssnade 

på, att förskolans personal tar deras åsikter på stort allvar och även arbetar för att förbättra 

verksamheten om föräldrarna kommer med åsikter. Det är förskolans ansvar att det finns en 

tillitsfull och väl fungerande relation mellan föräldrar och personal på förskolan.  

2.2 Föräldrasamverkan, föräldrainflytande och föräldrasamarbete   

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) tar upp begreppet föräldrasamverkan och 

menar att det är ett svårdefinierat begrepp som går ihop med föräldrainflytande. 

Föräldrasamverkan kan betyda allt ifrån den dagliga kommunikationen till inflytandet i 

förskolan ifrån exempelvis föräldraråd där föräldrarna i samråd med varandra arbetar för att 

påverka verksamheten. Föräldrars inflytande går sedan att dela upp i olika kategorier, om det 

gäller det egna barnet är det ett individuellt inflytande från föräldrarnas sida och om det är flera 

föräldrar med samma åsikter som går ihop för att påverka verksamheten för alla barn så bildar 

detta ett kollektivt inflytande. För att föräldrar ska ha en chans till inflytande krävs det en insyn 

i hur verksamheten ser ut och hur pedagogerna arbetar, därför anser Sheridan, Pramling 

Samuelsson och Johansson (2010) att samverkan och inflytande går hand i hand. Det är svårt 

att ha det ena men inte det andra i och med att insyn i verksamheten krävs, alltså en samverkan 

mellan hem och förskola för att kunna nå ett föräldrainflytande.  

Föräldrasamverkan är enligt Ewa Ivarson Jansson (2001) något som sker mellan hemmet och 

förskolan som organisation, medan föräldrasamarbete är något som sker mellan människorna i 

de olika organisationerna; exempelvis förälder – pedagog. Föräldrasamverkan är något som 

sker mellan olika intuitioner och föräldrasamarbetet är mellan personer. Vi har valt att använda 

oss av Ivarsson Janssons definitioner av dessa två begrepp.    

 2.3 Föräldrasamarbete i förskolan    

Wendy Scott lyfter hur viktigt det är att förskolan samarbetar med hemmet;  
Om inte de vuxna är beredda att uppmärksamma barnens existerande erfarenheter 

och bygga vidare på vad de redan lärt sig hemma och i sin kulturella kontext 

kommer aldrig det som lärs ut och det som lärs in att gå riktigt ihop (Scott 2005, s 

40).  
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Elsebeth Jensen och Helle Jensen (2008) menar att syftet med ett föräldrasamarbete i förskolan 

är att skapa ett optimalt utbyte mellan förälder och förskola så att barnen får en högre kvalité i 

sin tid på förskolan. De påpekar också att läroplanen för förskolan trycker på att pedagoger i 

samarbete med föräldrarna ska fostra barnen och tillsammans se till att barnen tar till sig den 

demokratiska och kulturella värdegrunden. Föräldrar och förskola ska kunna samarbeta om allt 

rörande barnet. Samarbetet är viktigt därför att barnet blir påverkat av en dålig relation och en 

bra relation främjar trivsel, utveckling och lärande på förskolan. Barnets liv står i fokus i 

samarbetet mellan förskola och hem och det föräldrarna och förskolan gemensamt måste ta 

ställning till är vad som är väsentlig information, vad rör barnet i hemmet som även är relevant 

i förskolan.  

Jonsdottir och Nyberg (2013) belyser att föräldrar och förskola jobbar för barnens bästa och att 

fyra teman kan sägas karaktärisera samarbetet mellan föräldrar och förskola.  Alla fyra teman 

hör ihop så det är svårt att dra en tydlig gräns för var för varje tema slutar och nästa börjar.  

Första temat går ut på att skapa trygghet och en tillitsfull relation. Trygghet är ett viktigt begrepp 

att arbeta med, speciellt gällande föräldrakontakten då barnen känner av om dess förälder är 

trygg i sin relation med verksamheten. ”Trygga föräldrar ger trygga barn och trygga barn lär 

sig” (Citerat i Jonsdottir & Nyberg 2013, s 63). Andra temat handlar om insyn och inflytande. 

Med det menas att ge föräldrarna chansen att påverka verksamheten samt få en inblick i hur 

verksamheten fungerar. Pedagogen har ett ansvar för att lyssna och ta föräldrarna på allvar när 

de vill framföra sina åsikter. Det tredje temat syftar till att förskolan ska se den enskilda 

familjens kompetenser, förutsättningar och behov. Pedagoger och föräldrar ska tillsammans 

komma fram till vad som är bäst för det enskilda barnet. Det är då viktigt att pedagogerna visar 

att de förstår att föräldrarna är experter på sina egna barn. Fjärde temat handlar om 

föräldranätverk och syftar till att föräldrarna ska få en chans att träffas för att lära känna 

varandra. Det är viktigt för föräldrar att kunna ta stöd av varandra så att de inte bara är 

pedagogerna som sitter på makten över hur barnen ska tas om hand i verksamheten, denna 

maktposition kan på så sätt förtunnas genom att föräldrar pratar med varandra.   

Regina Ylvén och Jenny Wilder (2009) lyfter också tillit och trygghet som en viktig aspekt 

gällande föräldrasamarbete. För att ett barn ska kunna utvecklas på bästa möjliga sätt så krävs 

ett bra och fungerande samarbete mellan förskolan och hemmet. Enligt Ylvén och Wilder så 

bör man som pedagog redan vid inskolningen ta hand om föräldrakontakten för att samarbetet 

skall fungera bra. Det är lätt att tro att det är enbart pedagogernas ansvar att samarbetet fungerar 

menar författarna, men om respekt saknas från något håll, alltså även från föräldrarna, så är det 
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väldigt svårt att skapa en relation. Det är därför också viktigt att informationen om barnets 

vardag kommer från både föräldrar och pedagoger för att samarbetet ska vara så bra som 

möjligt. Med det sagt så menar Ylvén och Wilder att det är viktigt att man som pedagog arbetar 

professionellt och aldrig sätter en förälder i en underlägsen situation.  

Gunilla Niss och Anna-Karin Söderström (2006) belyser vikten av ett gott samarbete mellan 

föräldrar och pedagoger i förskolan. Speciellt viktigt är det att pedagogerna visar 

samarbetsviljan i början av barnets förskoletid. Författarna menar att ett bra föräldrasamarbete 

innebär lyhördhet från båda håll, stort förtroende och en bra dialog. Finns dessa tre aspekter så 

ökar chansen markant att barnet kommer trivas på förskolan och därmed också ha lättare för att 

lära än ett otryggt barn. Niss och Söderström (2006) lyfter vid ett flertal tillfällen att det är under 

småbarnstiden som samarbetet behövs som mest. Föräldrarna har mest frågor då och är nya i 

förskolan. Författarna anser därför att det är viktigt att få föräldrarnas förtroende för ett fortsatt 

bra samarbete. För att få det kan pedagogerna lyfta saker som just dessa föräldrars barn har 

upplevt under dagen och också att som pedagog jobba för att få en bra relation med barnet för 

att bland annat få föräldrarna lugna och trygga med att barnet har någon person på förskolan 

som hen trivs med.  

2.4 Föräldramöten – för att föräldrar ska få insyn i verksamheten  

Christina Gars (2006) beskriver hur synen på föräldrar har ändrats genom åren. Hon menar att 

föräldrarna till barnen i förskolan har mer press på sig idag än förr. Om ett barn har en svårighet 

att hantera en viss situation så läggs ofta skulden på föräldrarna. När en pedagog diskuterar 

olika frågor med föräldrarna så blir det ofta en skev maktfördelning och pedagogen hamnar i 

överläge. För att en förskolepedagog ska kunna hjälpa ett barn och även familjen i en viss 

situation så behöver pedagogen sätta sig in i hur det ser ut hemma med intressen och även 

uppfostran. Detta leder till att familjelivet blir mer offentligt än det var förr och det är inte alla 

föräldrar som känner sig bekväma med det. Med ett offentligt familjeliv så menar Gars (2006) 

att:  

Föräldraskapet har alltså förts ut i det offentliga och blivit föremål för granskning 

på ett nytt sätt. Det är visserligen barnens välfärd som står i centrum, men att ha en 

inblick i och kontroll över barnens levnadsvillkor innebär också att ha en inblick i 

föräldrarnas liv. Förhållandet, att föräldraskapet i ökad grad blivit integrerat med 

den offentliga välfärden, har också medfört att det blivit mer sårbart och beroende 

av olika politiska beslut och svängningar (Gars 2006, s 70).  
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Gars (2006) fortsätter beskriva att synen på föräldrarna som problem har funnits länge, men att 

det förr i tiden var föräldrarna från lägre klasser som blev granskade av myndigheterna.  

Nabila Alfakir (2010) påpekar hur viktigt föräldramötet är både i skolan och förskolans värld. 

Föräldramötena går ut på att ena lärare och föräldrar för att på så sätt motivera ett samarbete 

mellan skola och hem. Ett föräldramöte syftar till många saker men framförallt att lärarna ofta 

får en ökad medvetenhet om hur och varför de gör saker på ett visst sätt när de förklarar för 

föräldrarna varför de gör som de gör i verksamheten. Lärarna kan också få en ökad förståelse 

för hur barnens reaktioner och beteenden ser ut i olika sammanhang genom att samtala med 

föräldrarna. Gars (2006) belyser att föräldramöten syftar till att föräldrar och förskollärare ska 

ha en möjlighet till att träffas och samtala om barnen, hon menar också att föräldramöten och 

utvecklingssamtal är ett utmärkt tillfälle för att skapa en god samverkan mellan förskola och 

hem precis som Alfakir (2010) påstår.  

Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson och Eva Johansson (2010) visar att samverkan 

med föräldrarna i förskolan är viktig för barnens lärande och barnens bästa. Både föräldrar och 

pedagoger behöver insyn i hem och förskola för att på bästa sätt kunna skapa en så stimulerande 

miljö för barnen som möjligt.  

Alfakir (2004) anser att det är fördelaktigt att dela in föräldrarna i mindre diskussionsgrupper 

under ett föräldramöte. Om pedagogerna på förskolan står och presenterar något och föräldrarna 

bara får lyssna så minskar engagemanget och färre föräldrar för fram sina åsikter och tankar, 

menar Alfakir (2004). Författaren hävdar att det är gynnsamt för alla parter om pedagogerna 

samlar in önskade diskussionsfrågor och skriver dessa på en tavla för att sedan låta föräldrarna 

sitta i mindre grupper och ha en dialog om dessa ämnen, sedan sammanfatta gruppernas svar.  

2.5 Dialog mellan pedagog och förälder  

Alfakir (2004) menar att pedagogernas dialog med föräldrarna är viktig för barnens utveckling. 

För att en pedagog ska kunna få en bra dialog med en förälder krävs det att pedagogen ser 

föräldern som en jämlik och inte ser sig själv som makthavande. Författaren menar att en dialog 

inte är att informera föräldrar om vad som hänt under dagen utan det handlar framförallt om att 

tänka tillsammans.   

Ann-Marie Markström (2007) menar att hallen är en oerhört viktig plats för förtroende skapande 

relationer. I hallen möts föräldrar, barn och pedagoger dagligen vid lämning och hämtning. 
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Författaren menar också att det är lika viktigt att bjuda in föräldern i samtal som det är viktigt 

att dra gränser gällande vad som blir för privat och vad som är relevant att prata om i just hallen.    

Alfakir (2004) beskriver föräldrarnas delaktighet som något som växer fram. Föräldrarna kan 

bland annat dela med sig av sina erfarenheter och de erfarenheterna kan pedagogerna ta vara på 

i den dagliga verksamheten. Det krävs att föräldrarna får känslan av deras åsikter duger så de 

vågar lyfta ämnen senare i samarbetet. Författaren menar att delaktighet och deltagande är nära 

kopplat till föräldramöten därför att det oftast är då föräldrar samlas. Författaren lyfter 

framförallt skolan i sin text, alltså inte förskolan, men menar att tänkandet går att applicera i 

förskolan. Vidare anser författaren att delaktighet står för att ge föräldrarna chansen att engagera 

sig, att få medverka och att hjälpa till. Hon menar dock att det är få verksamheter som bjuder 

in till detta och att närvaron på föräldramöten tyvärr är generellt låg.  

2.6 Förtroende i relation för samverkan i förskolan  

Malin Broberg, Birthe Hagström och Anders Broberg (2012) lyfter att tryggheten i förskolan är 

grunden för att barnet ska lyckas, utvecklas och behålla lusten att lära. Precis som Niss och 

Söderström (2006) beskriver så menar Broberg m.fl. (2012) att kontakten mellan föräldrar och 

pedagoger är som allra viktigast under barnets första tid på förskolan. Föräldrarna behöver 

känna trygghet och tillit till förskolans personal. Broberg m.fl. hävdar att trygga föräldrar ger 

trygga barn och att trygga barn lär sig. Detta är även något som Niss och Söderström (2006) 

beskriver. Trygghet och tillit mellan föräldrar och pedagoger har en betydande roll i barnens 

lärande och utveckling. Det är därför viktigt att pedagogerna introducerar barn och föräldrar i 

verksamheten med exempelvis en anknytningsperson som barnet känner sig extra trygg med 

och som föräldrarna har en bra dialog med (Broberg m.fl. 2012). En anknytningsperson är en 

pedagog på förskolan, vanligtvis den pedagog som skolar in barnet, som har ett huvudansvar 

för kontakten med barnet och föräldrarna. Precis som ordet antyder så är det en person som 

barnet får en slags anknytning till. De viktigaste anknytningspersonerna i ett barns liv är barnets 

mamma och pappa, sedan kanske mormor och morfar, men pedagogerna på förskolan är också 

viktiga anknytningspersoner. Ett barn kan ha fler anknytningspersoner på en förskola. Det 

brukar dock vara en som blir en så kallad “favorit” och den favoriten kanske barnet letar efter 

när hen är ledsen eller känner sig otrygg. Broberg m.fl. (2012) menar att förskolorna ska anpassa 

inskolningspersonen efter den som barnen tyr sig till för att barnet helt enkelt ska få en person 

som blir en trygghet i förskolan när föräldrarna inte finns där.  



Alina Mollberg & Lisa Stenberg  

9  

  

Jensen och Jensen (2008) belyser vikten av att ha en professionell kontakt med föräldrarna för 

att skapa rätt typ av relation med dem. Författarna menar att pedagoger måste visa att de är där 

i sin yrkesprofession och inte som en privatperson som föräldern. Detta leder till att det 

teoretiskt sett är pedagogen som är makthavande i samtalen och har systemet bakom sig. Detta 

menar Jensen och Jensen är en anledning till att bygga en trygg relation och inte visa sitt 

makthavande utan vara den som lyssnar på föräldern och svarar professionsenligt. Det är en 

trygghet för föräldrarna att prata med en pedagog som är saklig, lyssnar och svarar så 

kvalificerat som möjligt på frågorna som dyker upp, menar författarna.   

Hur en förskola drar sina gränser är väldigt olika beskriver Markström (2007) men varje 

förskola behöver dessa gränser för att behålla sin roll som just en förskola och inte en träffpunkt. 

Detta sammanfattar författaren med att det är en trygghet för föräldrar och personal om 

pedagogerna håller sig till sin profession som förskollärare, precis som Jensen och Jensen 

(2008) lyfter.    

Markström (2007) belyser skillnader på att bli lämnad och på att bli hämtad. Att bli lämnad på 

förskolan är, för många barn, en jobbig start på dagen. Det är också ofta jobbigt för föräldern 

att se sitt barn bli ledset och ändå behöva åka ifrån barnet. Därför är det viktigare att 

pedagogerna möter upp på morgonen när lämningen sker än när föräldrarna hämtar sitt barn, så 

barnen känner att de kommer till en annan trygg person och så att föräldern kan berätta för 

pedagogen om det är något speciellt som hänt under natten osv. Hämtningen är däremot något 

som många barn ser fram mot menar Markström. När föräldern kommer till förskolan är det 

inte lika viktigt att pedagogen möter upp i hallen direkt utan kommer smygande för att berätta 

om dagen.   

2.7 Pedagogisk dokumentation – Reggio Emilias kännetecken  

Christina Wehner – Godée (2011) påpekar att den pedagogiska dokumentationen används 

främst till förändring i förskolan och uppkomsten kommer ifrån Reggio Emilia. Vad är då 

skillnaden på pedagogisk dokumentation och vanlig dokumentation? Wehner – Godée (2011) 

beskriver skillnaden som sådan att en dokumentation inte blir pedagogisk förrän arbetsgruppen 

reflekterat över den tillsammans och applicerat det tillbaka i barngruppen. När man som 

pedagog ger tillbaks det dokumenterade till barnet så kan både barnen och pedagogen själv 

upptäcka brister och händelser som kunde hanterats annorlunda för att sedan arbeta fram en 

bättre miljö. Den pedagogiska dokumentationen synliggör också för föräldrarna vad som pågår 

i verksamheten då den ska finnas tillgänglig på förskolan. Wehner – Godée (2011) beskriver 
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hur Reggio Emilia pedagogiken även kallas lyssnandets pedagogik där barnens egna villkor 

ligger som grund i det pedagogiska arbetet. Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi (2005) anser 

att den pedagogiska dokumentationen i samspel med barnen kan öppna upp för många idéer 

som går att använda i tema-arbeten. För att få fram barnens egna intressen och tankar så är 

lyssnandets kraft viktig, för att barnen ska vilja vara med och styra ett projekt framåt så krävs 

ett intresse och hur ska man som pedagog få med barnens intresse om man inte lyssnar på vad 

som sägs? Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att den pedagogiska dokumentationen kan 

användas som ett verktyg vid exempelvis samlingar där barnen kan fylla på med sina tankar 

och att man som pedagog kan hjälpa barnen att gå tillbaka i gamla tankegångar och på så sätt 

hjälpa dom att se vad som utvecklats sen start, men också för att stärka kontakten med hemmet 

för att tydliggöra för föräldrarna vad arbetet i barngruppen går ut på, precis som Wehner – 

Godée (2011) också menar.  

Anette Hamerslag (2013) menar att det är viktigt att den pedagogiska dokumentationen i en 

Reggio Emilia verksamhet görs synlig. Det vanligaste är att den sätts upp på väggarna för att 

på så sätt bli tydlig för föräldrar, pedagoger och barn. Hon menar precis som Wehner – Godée 

(2011) att dokumentationen blir pedagogisk i diskussion med arbetsgruppen, men hon menar 

också att dokumentation kan bli pedagogisk genom diskussion mellan föräldrar på 

föräldramöten. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att föräldrarnas delaktighet i förskolan 

är lika viktig som barnens. Pedagogisk dokumentation används mycket inom Reggio Emilia, 

den syftar framförallt till att göra barnens lärande synligt men också till att synliggöra de 

pedagogiska tankarna till offentligheten. Föräldrarna kan genom den pedagogiska 

dokumentationen få en djupare insyn i förskolan och dess betydelse för barnen, barnens lärande 

samt hur pedagogerna på förskolan arbetar. Föräldrarna kan på det sättet känna delaktighet med 

förskolans personal.   

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att det viktigaste som pedagog i 

Reggio Emilia inriktade förskolor, är att lyssna mer än tala. Författarna lyfter också hur synen 

på barn är inom Reggio Emilia och det är att barn ses som självständiga individer med rätt att 

vara delaktiga i sitt eget liv. En skillnad på hur Reggio Emilia ser på barn gentemot andra 

pedagogiska inriktningar grundar sig längre bak i tiden där de flesta andra pedagogiska grundare 

menade att förskolornas målgrupp var utvecklingsstörda barn, fattiga barn eller barn i 

riskzonen. Reggio Emilia ansåg däremot att målgruppen var alla barn.  
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Hamerslag (2013) beskriver Reggio Emilia som en lyssnande pedagogik. Hon ser lyssnande 

som en förutsättning för att få barnen delaktiga i förskolan. Lyssnandet är även viktigt i arbetet 

med föräldrarna då både föräldrarnas och barnens intressen bör tas tillvara för en inspirerande 

miljö.   

2.8 Sammanfattning av bakgrund och tidigare forskning  

Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse den pedagogiska inriktningen har för 

förskolans arbete med föräldrasamarbete, så har vi valt ut vad vi anser vara relevant tidigare 

forskning om föräldrasamarbete och Reggio Emilia. Vi har av den tidigare forskningen fått fram 

att föräldrasamarbete är viktig för allas bästa inom förskolan. Inte bara för att stämningen ska 

vara bra mellan alla parter utan också för att barnets trygghet ökar om föräldrarna trivs med 

pedagogerna och förskolan i allmänhet. Är barnet tryggt så ökar chansen för att lärandet och 

utvecklingen fungerar bra (Broberg m.fl. 2012). I Reggio Emilia pedagogiken så är det 

lyssnandet och tilliten som är viktig för att få föräldrarna att känna sig bekväma med förskolan. 

Reggio Emilia arbetar dessutom tydligt med pedagogisk dokumentation för att göra föräldrarna 

uppmärksamma på vad som sker i verksamheter och på så vis göra föräldrarna mer delaktiga 

(Åberg & Lenz Taguchi 2005).  

Författarna menar att den pedagogiska dokumentationen är specifik för Reggio Emilia 

förskolor, den används av andra pedagogiska inriktningar men förekomsten är vanligare inom 

Reggio Emilia.  

  

3.0 Metod  

I detta kapitel redogör vi för metodologiska överväganden i uppsatsen. Här redogörs för intervju 

som metod, samt bearbetning och analys av empiri. Vi nämner också hur vi valt att benämna 

alla informanter för att tydliggöra inför kommande avsnitt. Vi gör även en kort presentation av 

materialet.  

Urvalet av informanter presenteras och vi tydliggör vilka föräldrar och pedagoger vi intervjuat 

för att öka förståelsen inför presentationen av resultatet. Under insamlandet av empiri var vi 

noga med våra etiska överväganden och dessa nämns här. Generalisering och tillförlitlighet tar 

vi också upp i detta avsnitt. För att tydliggöra hur vi gått till väga när vi analyserat vår empiri 

så förklarar vi noga hur vi bearbetat och analyserat vårt insamlade material.  
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3.1 Halvstrukturerad intervju som metod  

Vi ville höra tankar och åsikter om hur olika pedagogiska inriktningar ser på föräldrasamarbete. 

Vi intervjuade därför tre pedagoger och sju föräldrar inom olika pedagogiska inriktningar. Våra 

intervjupersoner hörde till två Reggio Emilia-förskolor samt tre förskolor utan specifik 

inriktning. Vi kontaktade olika förskolor som alla godkände att vi fick vara där.   

Då vårt syfte var att föra mer djuplodande samtal med intervjupersonerna valde vi att använda 

oss av halvstrukturerade intervjuer. Det sättet att intervjua på innebär att man som intervjuledare 

får möjlighet att ställa följdfrågor till personen som intervjuas. Följdfrågor ansåg vi vara en 

viktig del i intervjuerna i och med att vi hade så öppna och stora frågor. En följdfråga kunde 

därför avgränsa svaret så det blev mer relevant för forskningsstudien.   

Jan Axel Kylén (2004) menar att det finns många olika faktorer som påverkar valet av metod, 

till exempel vad det är som ska undersökas och vilka uppgifter man vill ha in. Personliga 

erfarenheter spelar också in i valet av metod, vad personen i fråga trivs bäst med i insamlande 

av empiri. Kylén påstår också att valet av metod beror på vilken sorts information forskaren vill 

få fram. Intervju är en lämplig metod att använda sig av om man är ute efter att få fram den 

intervjuades tankar och känslor.  

Kylén lyfter två olika intervjumodeller; intervjuguide och styrda frågor. I intervjuguiden 

använder man sig utav olika punkter med teman som ska betas av, det kan också ställas 

underfrågor som kan följas ifall fokus tappas, men själva poängen är att intervjun syftar till att 

följdfrågor ska skapas under intervjuns gång och fungerar mer som ett öppet samtal. Styrd 

intervju innehåller färdiga frågor till den intervjuade och fungerar inte som ett samtal på samma 

sätt som i intervjuguiden. Frågorna blir inte särskilt djupgående men leder oftast till samma 

jämförelseundersökning som en enkätundersökning där intervjun är ett mer lättbearbetat 

material än enkäter.  

Att vi valde att använda oss av intervju som metod har att göra med att vi dels inte ville att det 

ska bli ett stort bortfall som i en enkätundersökning, dels har vi intervjuat förut och upplever 

det som en bra metod. Det vi ville få fram i vår undersökning passar också bra in med vad Kylén 

uttrycker om intervju. Han menar att samtalet blir mer personligt och man kan också ställa 

följdfrågor beroende på vilken intervjumodell man vill använda sig utav.  

Vi valde att använda oss av intervjuguide som intervjumodell. Vi ville få ut så mycket som 

möjligt av intervjuerna och därför kunna ställa följdfrågor till våra informanter.  
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När vi väl var på förskolorna och intervjuade pedagoger så fick vi vid varje tillfälle en 

rundvisning för att se hur förskolan såg ut. Vid rundvisningen observerade vi den 

dokumentationen som även pedagogerna var angelägna att visa upp. Detta tolkade vi som att 

de ville visa att de faktiskt synliggör lärandet för föräldrarna i och med att vi intervjuade om 

föräldrasamarbete. Dessa observationer gjordes med papper och penna.   

3.2 Generalisering, tillförlitlighet och urval  

För att en forskningsstudie ska vara av intresse så anser Staffan Larsson (2009) att 

generaliseringar bör kunna göras. Resultatet ur en mindre studie bör enligt Larsson kunna 

appliceras på en större grupp människor och andra undersökningar som skiljer sig ifrån denna 

studie. Han nämner också en svårighet med generaliseringar av kvalitativa intervjuer, eftersom 

att uppgifterna varierar från ett fall till ett annat fall och att det inte går att förutse en annan 

människas reaktion. Generaliseringar är därför enligt Larsson (2009) lättare att göra om det 

redan finns insamlad data i stor mängd, exempelvis ifrån enkäter som går att jämföra och 

applicera på en större grupp, på ett enklare sätt. Vi anser därför att vårt arbete är 

svårgeneraliserat då det endast utgår ifrån en liten grupp människor med hjälp av kvalitativa 

intervjuer där åsikterna varierar. Robert Thornberg och Andreas Fejes (2009) menar att om en 

forskning är generaliserbar eller inte beror på hur den går att applicera på personer som inte har 

ingått i studien. De menar, precis som Larsson (2009) också att en kvalitativ forskning är svårare 

att generalisera då den måste utgå ifrån ett stort antal personer eller informanter. Men en 

generalisering kan ändå göras på det ett mindre kvalitativt arbete då tolkningar som gjorts kan 

passa in i andra fall, dessa kallas för situerad generalisering. Den situerade generaliseringen är 

speciell i att den inte kan förutses utan realiseras i samband med att tolkningarna passar in i 

andra fall. Vi menar att detta arbete kan generaliseras med hjälp av den situerade 

generaliseringen. Thornberg och Fejes menar vidare att kvaliteten på en forskning är kravfylld 

men att genom att opposition genomförs på arbetet som kräver att författaren till arbetet står till 

svars för oklarheter, vilket vårt arbete också har utsatts för, så blir kvaliteten något högre. 

Tillförlitligheten är inte särskilt hög då vi utgår ifrån tio kvalitativa intervjuer och som Larsson 

(2009) anser så är det ett lågt antal intervjuer för att kunna bygga en slutsats om att det är så det 

är. Om vi hade valt att intervjuat flera personer med starka klara frågor så hade vår tillförlitlighet 

också blivit starkare, bristen på relevant tidigare forskning spelar också in i att tillförlitligheten 

blir något lägre.   
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Vi har också undvikit förskolor vi har arbetat eller praktiserat på. Urvalet gjordes som så att vi 

ringde runt till olika förskolor för att se om intresset för en intervju fanns. De förskolor som 

tackade ja var de som vi använde oss av. Tyvärr var utbudet inte stort av intresserade förskolor. 

Anledningen till att Reggio Emilia valdes som alternativpedagogisk förskola är att, även om 

forskningen var begränsad, fanns det näst intill ingen forskning om de andra inriktningarna.   

Urvalet av föräldrar skedde genom att vi dels bad pedagogerna om hjälp att hitta intresserade 

föräldrar samt att vi satte upp lappar i hallen på de olika förskolorna om föräldraintervjuer (se 

bilaga 1).   

Vi har också gjort ett snöbollsurval i litteraturen som syftar till att avgränsningar av existerande 

material kan göras om det gynnar ändamålet (Yin 2011). Vi bestämde oss för att inte använda 

litteratur som var så pass gammal att Läroplanen Lpfö 98 inte är aktuell. Detta valde vi för att 

vi undersöker och analyserar föräldrars medvetenhet om läroplanen i studien. Vi har också valt 

att inte använda oss av litteraturer som handlar om skolan snarare än förskolan. Anledningen 

till att vi valde att inte använda oss av forskning baserad på skolnivå är att vi anser att samarbetet 

mellan föräldrar och skolpersonal kan se annorlunda ut på en skola då miljön inte är densamma 

som i förskolan, vårt syfte med arbetet är att undersöka hur föräldrasamarbetet ser ut i 

förskolorna, inte i skolan. Vi menar att det inte finns lika stort utrymme för lärare i skolan att 

ha samma sorts kontakt med barnens föräldrar då det exempelvis oftast enbart finns en lärare i 

en stor barngrupp, medan det i förskolan finns flera pedagoger på samma antal barn. Vi anser 

inte heller att barnen i skolmiljö är i behov av samma föräldrasamarbete som i förskolan då de 

är äldre och mer självständiga i skolan än i förskolan.   

3.3 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att forskningen är viktig både för samhället och individen. 

Det finns två krav inom forskning: Forskningskravet och individskyddskravet.  

Forskningskravet är något som samhället ställer för att forskningen ska gå framåt, vara väsentlig 

och hålla hög kvalitet. Individskyddskravet innebär att individer inte får komma till skada, 

varken psykiskt eller fysiskt. Individskyddskravet preciseras i fyra grundläggande krav på 

forskningen; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera alla som är berörda av 

forskningen om den aktuella forskningens syfte.   
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Forskaren ska enligt Samtyckeskravet erhålla både uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke. Deltagaren har rätt att bestämma över sin medverkan i en 

undersökning. Deltagaren har också rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor deltagandet 

ska pågå och kan när som helst avbryta sin medverkan utan några negativa påföljder. Med 

konfidentialitetskravet menas att forskaren har en skyldighet att avidentifiera allt insamlat 

material så att utomstående inte ska kunna urskilja vem det handlar om. Åtgärder ska vidtas för 

att försvåra identifieringen.  

Nyttjandekravet innebär att forskarens insamlade uppgifter om berörda personer endast får 

användas till forskningens ändamål.  

Genom att vi har informerat intervjupersonerna om vår studies syfte och gett personerna 

utrymme för frågor kring studien och dessutom informerat om hur de kan komma i kontakt med 

oss och vår handledare så anser vi att vi uppfyllt informationskravet. För att få kontakt med 

någon pedagog eller förälder har vi via telefon frågat om personen i fråga vill medverka i vår 

studie genom en kortare intervju, vi har i samtalen också berättat att intervjun är anonym och 

att det är helt okej att tacka nej eller att i pågående intervju avbryta sin medverkan. Under 

skrivprocessen har vi anonymiserat genom att använda oss av förkortningar istället för namn, 

alla eventuella stamord, hen används istället för han och hon och tagit bort information som kan 

leda till den förskola eller till den förälder som vi intervjuat för att det ska vara svårt eller 

omöjligt att identifiera personerna eller förskolan. Vi använder bara vårt insamlade material till 

denna studie och inspelningarna förstörs efteråt, därmed uppfyller vi samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

  

3.4 Presentation av material  

Vi intervjuade en pedagog och fyra föräldrar som tillhör Reggio Emilia förskolor. Vi 

intervjuade också två pedagoger och tre föräldrar från förskolor utan specifik inriktning. Tyvärr 

fick vi ett sent återbud av en pedagog från Reggio Emilia, se tabell nedan, vilket innebar att vi 

bara fick en pedagog från Reggio Emilia att intervjua. I och med att det blev många informanter 

så blev det nödvändigt att förtydliga hur alla hör ihop med varandra. Därför bestämde vi oss för 

att på ett enkelt sätt hålla isär pedagoger och föräldrar i våra intervjuer och vi har valt att 

använda oss av förkortningar som representerar varje informant. Se nästa sida.  
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  Förskola utan  Förskola utan  Förskola utan Reggio Emilia Reggio Emilia   

  specifik inriktning 1 specifik inriktning 2 specifik inriktning 3 förskola 1 förskola 2  

                       

 Pedagog Fusi pedagog 1 Fusi pedagog 2     Reggio pedagog 1      

                       

                       

 Förälder Fusi F1.1       Fusi F3.1   Reggio  F1.1 Reggio F2.1  

                       

                       

 Förälder Fusi 1.2           Reggio F1.2 Reggio F2.2  

                       

             

             

             

 

3.5 Materialbearbetning  

Intervjuerna spelades in med ljudupptagare som vi sedan lyssnade på. När vi lyssnade på 

ljudfilen så transkriberade vi intervjuerna ordagrant. I transkriptionerna uppkom det nämn och 

framförallt ord som kunde leda till den förskolan som intervjupersonen hörde till. Detta ledde 

till att allt material anonymiserades, dvs. vi tog bort namn och typiska stamord som var ledande. 

Detta gjordes med XXX (se tabell nedan). All transkription resulterade i 32 sidor av dataskrivet 

material. Vi använde oss av en transkriptionsnyckel se nedan.  

  

Transkriptionsnyckel     

    Kort paus = …     

    Lång paus = […]     

    Höjd röst = STORA versaler  

    Otydligt = *     

    Namn nämns = XXX     

            

         

I analyserandet använde vi oss av olika steg som Pär Widén (2009) har som exempel. I steg ett 

så identifierade vi ett problem för analys med hjälp av vårt syfte och våra frågeställningar. Här 

transkriberade vi intervjuerna. Vi tyckte att det var svårt att strukturera upp svaren då vi använde 

oss av halvstrukturerade intervjuer och därför fick plocka svar från olika delar av varje intervju. 

Därför gjorde vi vid analyserandet av vår insamlade empiri en tankekarta där vi klippte ut alla 
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frågor och svar var för sig av intervjuerna och klistrade upp dessa delar på ett större papper för 

att lättare få en överblick.   

Steg två är att hitta relevant forskning för analys av det empiriska materialet. Detta skedde med 

hjälp av sökningar i materialdatabaser. I det här steget mötte vi dock ett problem, nämligen att 

forskningen inom detta område inte är omfattande. Vi valde därför att använda oss av 

populärvetenskapliga böcker för att gå vidare i vårt analysarbete.   

Steg tre är att skapa analytiska teman. Vi analyserade varje informants svar noggrant för att få 

fram återkommande mönster. När vi tittat på återkommande mönster fann vi också att 

informanterna lyft samma begrepp o teman.   

Steg fyra är att göra en detaljerad analys. I detta steg läste vi in oss ordentligt på den tidigare 

forskningen för att sedan kunna analysera våra informanters svar.   

  

3.6 Metoddiskussion  

När vi åkte ut till de olika pedagogerna, som alla blev intervjuade på sin förskola, så insåg vi 

att det blev nödvändigt för studien att lägga till observationsmetoden också. I detta avsnitt 

kommer vi ta upp problematik med vår metod men också det i metodvalet vi anser har gynnat 

studien.   

När vi inför våra intervjuer kontaktade olika pedagoger i olika förskolor så fick vi snabbt 

klartecken av tre pedagoger som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju, två Reggio  

Emilia pedagoger och en pedagog från en förskola utan specifik inriktning och två föräldrar till 

varje förskola som kunde tänka sig ställa upp på intervju hittades snabbt. Vi fick senare tag på 

en till Fusipedagog att intervjua och även en förälder på samma förskola.  

Efter att vi kommit igång med våra intervjuer så började det tyvärr att köra ihop sig med våra 

intervjuer som vi hade fått ihop så bra, en Reggiopedagog drog sig ur vilket innebar att vi enbart 

stod med en pedagog ifrån Reggio Emilia. Vi hade även intervjuat två Reggioföräldrar ifrån 

samma förskola som Reggiopedagogen som hoppade av arbetade på, vi försökte få tag på en ny 

pedagog ifrån Reggio Emilia att intervjua samt två nya föräldrar vilket inte var det lättaste. 

Därför är Reggio pedagog 1, Reggio F1.1 och Reggio F1.2 tillhörande samma förskola medan 

Reggio F2.1 och Reggio F2.2 står utan pedagog.  

Efter rådfrågning med vår handledare beslutades att vi skulle gå vidare och se om vi kunde få 

ihop undersökningen ändå.   
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Sedan kom nästa bakslag, den senaste Fusipedagogen där vi intervjuat en förälder meddelade 

efter en tid att denne enbart hade jobbat några månader på förskolan, så vi beslöt oss för att hitta 

en ny förskola därför att vi ville intervjua en pedagog som varit med under längre tid på 

förskolan, bland annat för insyn i hur föräldramöten fungerar. Vi hittade ganska snart en ny 

Fusipedagog att intervjua men tyvärr ingen mer förälder då tiden blev för knapp, därför använde 

vi Fusiföräldern (Fusi F3.1) tillhörande förskolan vi beslöt oss att strunta i och en ny pedagog 

(Fusi pedagog 2).  

När vi skapade våra intervjufrågor till vår intervjuguide så provintervjuade vi varandra för att 

ta reda på hur bra formulerade våra frågor var och även hur lång tid intervjun skulle ta att 

genomföra. Vid första provintervjun så upptäckte vi att det gick väldigt fort och att frågorna var 

ganska svåra att besvara, därför utvecklade vi frågorna och försökte formulerar oss på ett mer 

lättförståeligt sätt, vi kom också på lite följdfrågor för att på så sätt kunna utveckla intervjuerna.   

  

4.0 Från ”Pedagogerna lyssnar alltid på oss” till ”Hon ger mig noll 

respons alltså”   

I detta avsnitt presenteras analysen av empirin, samt en resultat- och metoddiskussion.   

I vårt empiriska material syntes det tydligt att de olika informanterna lyfte olika områden som 

de själva kopplade till föräldrasamarbete, exempelvis att relationen mellan förälder och 

pedagog ska vara tillitsfull och trygg. Därför har vi delat in intervjusvaren i olika teman som 

uppkom och sedan analyseras dessa svar temavis. De teman som växte fram är: Läroplanens 

existens, föräldramöten – vad är dom till för? samt trygghet och tillit- vägen till en god relation 

mellan förälder och pedagog. I vår diskussion av analysen använder vi oss av samma 

temaindelningar för att göra det så tydligt som möjligt för läsaren.  

4.1 Läroplanens existens  

Läroplanen för förskolan är något som alla pedagoger bör följa. Under våra intervjuer 

uppmärksammade vi att pedagogerna ansåg sig arbeta bra med läroplanens alla mål och 

riktlinjer men att föräldrarna inte delade den uppfattningen eller ens visste att läroplanen 

existerade. Detta blev därför ett område som vi ansåg intressant.   

4.1.1 Pedagogernas uppfattningar  

En pedagog från Reggio Emilia uttrycker sig såhär:  
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Ja det är nog att vi försöker vara tydliga med vad vi jobbar med... Ja men om vi 

jobbar i ett projekt tillexempel, så handlar det ju inte bara om att det ska vara roligt. 

Det låter fel. Men vi utgår ju från barnens intressen Det finns en tanke... Jag tror att 

vi försöker vara tydliga med det och vi har anslag i hallen och på våran projektvägg 

inne på våran avdelning också, där det står vad syftet och vad målet, och bakgrunden 

varför vi jobbar som vi gör, så att vi försöker få föräldrarna att förstå att det finns 

ganska mycket tankar bakom det vi gör och varför vi gör det så… och det är sånt vi 

försöker informera om på föräldramöten också så att man gör dem delaktiga […] Så 

jag tror att läroplanen har inte så många föräldrar koll på men de här dokumenten 

som sitter på varje avdelning ser dom om dom är intresserade (Reggio pedagog 1).  

Reggio pedagog 1 menar att pedagogerna på förskolan arbetar så att föräldrarna ska få veta 

tanken med varje projekt. Det framkommer också att det finns anslag uppsatta på väggen i form 

av dokumentation för att tydliggöra syftet bakom arbetet inför föräldrarna, Wehner – Godée 

(2011) beskriver precis som Åberg och Lenz Taguchi (2005) syftet bakom den pedagogiska 

dokumentationen, att synliggöra hur arbetet i verksamheten går till för att kunna utvärdera samt 

utveckla verksamheten. Föräldrar och barn har också möjlighet att ta del av den pedagogiska 

dokumentationen för insyn och utvärdering av verksamheten, precis som Hamerslag (2013) så 

menar författarna att pedagogisk dokumentation ökar delaktigheten. Det som inte framgår utav 

pedagogens svar är vad det är för typ av mål och syfte som visas på projektväggen, är det mål 

från läroplanen eller specifika mål för just den förskolan? I vår observation av förskolans 

projektvägg såg vi dock att det var mål och syfte på projektväggen från läroplanen och att det 

stod hur just denna förskola uppnått detta. Denna projektvägg är däremot inne i verksamheten 

och därför är det inte säkert att alla föräldrar ser denna information. Vi ser också att Reggio 

pedagog 1 anser att pedagogerna på förskolan bjuder in föräldrarna in i verksamheten genom 

att sätta upp bilder på väggarna och på så sätt också göra föräldrarna medvetna om mål och 

syften med förskolans aktiviteter. Men frågan är: Hur många föräldrar går in och tittar på denna 

vägg med bilder?   

Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att den pedagogiska dokumentationen används för att 

synliggöra vilka pedagogiska tankar som ligger till grund för arbetet. Detta är för att föräldrarna 

ska få en djupare insyn i varför pedagogerna handlar som de gör i olika situationer.   

Ja vi informerar ju vad vi jobbar med, vad vi har tänkt och vad vi har fokus på just 

nu. Självklart jobbar vi ju med alla punkter hela tiden i vardagen men vi lägger ju 

oftast fokus på någon speciell punkt. […] En del föräldrar vet inte ens om att 

läroplanen existerar i förskolan och en del vet inte att den existerar alls. De flesta 

vet nog inte riktigt vad den innebär, men sen brukar ju vi speciellt under 

utvecklingssamtal koppla till läroplanen och förklara vad vårt arbete går ut på i 

förhållande till läroplanen. I den pedagogiska dokumentationen så kopplar vi också 
barnens lärande till läroplanen (Fusi pedagog 1).  
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Fusi pedagog 1 menar precis som Reggio pedagog 1 att de synliggör läroplanen i den 

pedagogiska dokumentationen och de på samma sätt synliggör syftet bakom vissa handlingar 

som Åberg och Lenz Taguchi (2005) lyfter. Fusi pedagog 1 beskriver dock inte hur de 

introducerar läroplanen för förskolan för föräldrarna utan uttrycker bara att alla föräldrar inte 

vet om att den finns. Vi fick komma in och titta hur verksamheten såg ut även i denna förskola 

och kunde se pedagogisk dokumentation sitta uppe på väggarna främst i hallen, dock syntes 

inte läroplanen i den dokumentation som vi såg och Fusi pedagog 1 förklarade även att de höll 

på att lära sig mer om hur den pedagogiska dokumentationen ska gå till och att de ”inte var 

några experter ännu”. Vi kan tolka detta som att de faktiskt försökt att göra en pedagogisk 

dokumentation men inte riktigt har koll på skillnaden mellan vanlig dokumentation och 

pedagogisk dokumentation. Wehner – Godée (2011) påpekar att skillnaden mellan vanlig 

dokumentation och pedagogisk dokumentation är att den pedagogiska dokumentationen blir 

pedagogisk efter reflektion med arbetsgruppen samt även barnen. Det finns däremot ingenting 

som säger att läroplanen måste vara synlig i den pedagogiska dokumentationen, även om det är 

vanligt att koppla till […] vi har lyft fram någon  

punkt ur läroplanen och så har vi talat om att så här står det och kring det tänker vi på det här sättet och därför 

jobbar vi så här, att man beskriver utifrån läroplanen  

[…] Tanken så småningom är att vi ska koppla det med vår dokumentation för att 

göra det extra synligt för föräldrarna (Fusi pedagog 2).  
  

Fusi pedagog 2 lyfter vikten av att vara tydlig med att berätta varför man gör som man gör. 

Detta är något som Alfakir (2010) också belyser när hon skriver om pedagogerna och deras 

ansvar att vara tydliga inför föräldrarna med varför de gör som de gör i arbetet med olika 

projekt. Författaren menar dock att detta är framförallt viktigt under föräldramöten men vi tolkar 

det som viktigt även i de vardagliga situationerna.    

Om vi bara ser till intervjusvaren så anser vi att det finns ett tydligt samband mellan Reggio 

pedagog1, Fusi pedagog 1 och Fusi pedagog 2 då de alla säger sig synliggöra läroplanen genom 

dokumentationen. Reggio pedagog 1 använder sig av pedagogisk dokumentation medan Fusi 

pedagog 1 menar att hens förskola arbetar för att lära sig den pedagogiska dokumentationen. 

Om vi ser till Fusi pedagog 2 kan vi tolka hens intervjusvar som att de arbetar med 

dokumentation som börja utveckla sig mot pedagogisk dokumentation. Vid vår observation av 

Fusi pedagog 2s förskola kunde vi däremot inte se någon dokumentation. Vi ser alltså likheten 

att förskolorna använder sig av dokumentation för att synliggöra läroplanen för föräldrarna. Vi 
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ser också att Reggio Emilia inriktade förskolans pedagog lyfter pedagogisk dokumentation mer 

än pedagogerna från förskolor utan specifik inriktning. Detta menar vi tillsammans med Wehner 

– Godée (2011) är specifikt för Reggio Emilia då de använder sig av pedagogisk dokumentation 

i en större utsträckning än förskolor med andra pedagogiska inriktningar.   

Vidare finns det fler likheter mellan Fusi pedagog 1, Fusi pedagog 2 och Reggio pedagog 1 och 

det är tydligheten inför föräldrarna, att förskolorna arbetar med att förklara för föräldrarna 

varför de gör som de gör och slutligen att skapa en tydlighet med att det finns en orsak och 

tanke bakom arbetet med barnen.  

4.1.2 Föräldrarnas uppfattningar  

När vi intervjuar föräldrar så utgår vi ifrån samma fråga som till pedagogerna men fokus blir 

mer på om föräldrarna vet om läroplanen och vad vet de om den i sådana fall.   

Två av föräldrarna har ingen som helst aning att det finns en läroplan för förskolan och vet 

därför inte vad det innebär: ”Haha, jaaaahaaaa, läroplanen har jag knappt hört talas om hörrödu. 

Vad är det för nått?”(Fusi F1.1). Denna förälder uttrycker att hen knappt hört talas om 

läroplanen men det framgår inte så tydligt om hen faktiskt hört talas om läroplanen eller bara 

inte vet vad den innebär medan den andra föräldern som uttrycker att hen inte vet om läroplanen 

enbart säger att: ”... jag visste inte ens att det fanns en ” (Reggio F2.1).  

Det står inte uttryckligen att föräldrarna ska veta om att läroplanen finns i någon forskning men 

vi tolkar det som att insikten i läroplanen ökar förståelsen om att föräldrar faktiskt får ha 

inflytande och att den informationen kan vara betryggade för föräldrarna att ha. Det som står i 

Lpfö 98/2010 är att föräldrarna ska ha en chans till delaktighet och inflytande i förskolan och 

även chans att påverka verksamheten utifrån förskolans mål. Vi menar då att föräldrarna bör 

veta om läroplanen och även ha läst den för att kunna göra detta.   

Fusi F1.2 förklarar att hen vet om att läroplanen finns för det har förskolan informerat om, men 

hen har inte en aning om vad den innebär då hen inte läst den.  

”Ja men dom pratar ju om läroplanen på alla föräldramöten, sen vad det är det har jag ingen 

aning om. Det är något dom ska följa” (Fusi F3.1). Både Fusi F1.2 och Fusi F3.1 menar att de 

vet om att förskolans läroplan finns, men ingen utav dem vet egentligen vad den innebär medan 

de flesta föräldrarna tillhörande Reggio Emilia har mer att säga om läroplanen och arbetet 

förskolan lägger ner kring den.  

Dom har tagit upp förskolans läroplan i samband med föräldramötet så vi vet att den 

finns. Dels finns den uppsatt på förskolan i hallen och sen är det ju uppdelat alltså 
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dom här olika målen eller vad man säger, dom arbetar ju utifrån det i sina projekt så 

då sitter liksom deras, det dom har gjort, teckning eller bilder på det som barnen har 
jobbat med så då sitter förklaringen… alltså det är citerat från planen (Reggio F1.1).  

Reggio F1.1 uttrycker att det är både genom föräldramöte och den pedagogiska 

dokumentationen som läroplanen gjorts synlig och det går också att se likheter med vad Reggio 

F1.2 påstår i citatet nedan:  

Jo jag vet att det finns en läroplan, jag har ju läst den nångång… och man hör ju 

saker om den… och den står i papprena, de allra första papprena som kommer hem 

vid inskolning, när man börjar. Jag tror det hänger en läroplan i hallen också, under 

anslagstavlan (Reggio F1.2).  

  

Reggio F1.1 och Reggio F1.2 menar att pedagogerna gjort läroplanen synlig i samband med 

informationsblad och i samband med inskolning samt att det finns en möjlighet att läsa den. 

Dessa föräldrars uppfattning är väldigt lika men skiljer sig dock lite ifrån varandra då Reggio 

F1.2 inte uttrycker något om att det är i samband med den pedagogiska dokumentationen som 

förskolan gör läroplanen synlig. Reggio F1.1 och Reggio F2.2 nedan uttrycker däremot samma 

åsikter om koppling till läroplanen i samband med dokumentation.  

Ja det vet jag, dom kopplar ju till läroplanen i nästan all dokumentation, dom har 

också sagt till att det hänger en läroplan i hallen som man kan läsa om man vill veta 
mer, fast det har jag inte gjort (Reggio F2.2).  

Det vi kan se i jämförelsen med föräldrarnas åsikter om läroplanen är att det förskolornas arbete 

med läroplanen framgår tydligare i Reggio Emilia i samband med den pedagogiska 

dokumentationen precis som Åberg och Lenz Taguchi (2005) också påstår, att delaktigheten 

hos föräldrarna ökar i och med den pedagogiska dokumentationen. Hamerslag (2013) menar 

också att den pedagogiska dokumentationen bör göras synlig för ökat inflytande hos föräldrar 

och barn. Detta anser vi stämmer bra överens med våra intervjusvar när vi jämför Reggio Emilia 

förskolor med förskolor utan specifik inriktning. Men det finns ändå en förälder (Reggio F2.1) 

som inte har uppfattat läroplanen överhuvudtaget medan det inom förskolorna utan specifik 

inriktning framgått hos de flesta av föräldrarna att det finns en läroplan för förskolan men 

däremot har de flesta av föräldrarna inom Fusi ingen aning om vad den går ut på. Det finns dock 

delade meningar hos de båda inriktningarna om huruvida det arbetet är tydligt, eller ens 

existerar överhuvudtaget. Om man sedan ser till vad pedagogerna uttrycker om arbetet med 

läroplanen i förhållande till föräldrarnas åsikter så kan man se att det finns både likheter och 

skillnader.    
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Likheter mellan Reggio pedagogens och Reggio föräldrarnas intervjusvar är tydligheten med 

läroplanen i den pedagogiska dokumentationen. Det som skiljer sig mellan pedagogen och 

förälder är Reggio F2.1 som inte vet om läroplanens existens.   

Fusi pedagogerna beskriver båda två att de kopplar till eller är på väg att koppla till läroplanen 

i dokumentationen. Pedagogerna hävdar att de synliggör läroplanen i andra situationer som 

tillexempel utvecklingssamtal. Två av Fusi föräldrarna menar att de vet om att läroplanen finns 

men inte vad den innebär. Medan Fusi F1.1 inte har någon aning om att den finns så där går 

åsikterna isär.   

4.2 Föräldramöten – vad är dom till för?  

Föräldramöten är ett optimalt tillfälle för pedagoger att informera föräldrarna om vad som 

händer på förskolan då alla är samlade. I intervjuerna kom det fram något som verkade vara en 

trend vid alla förskolor, nämligen att dela in föräldrarna i små diskussionsgrupper istället för att 

hålla föredrag.    

4.2.1 Pedagogernas uppfattningar  

Vi brukar dela upp oss en pedagog per bord och sen sitter man och pratar med 

föräldrarna vid det bordet. Så man har ett varsitt område som man täcker och ett 

tillfälle att diskutera. Vi försöker undvika att hålla föredrag under föräldramöten och 

har därför valt den metoden istället. Vi har också märkt att föräldrarna inte riktigt 

vill ställa frågor under de traditionella föräldramötena det blir liksom utpekande mot 

just den personen. Sitter man då istället kanske fem föräldrar och en pedagog runt 

ett bord så är det lite lättare att diskutera, det blir mer avslappnat. Fler vågar ställa 

frågor. Det kan variera bland hur många som kommer på ett föräldramöte, ibland 

kan det vara 80 % av föräldrarna och ibland kanske man bara får 20 – 30 % av 

föräldrarna. Det beror lite på från år till år och sen vi försöker ju alltid planera och 

vara ute i god tid och tänka att nu kan nog dom flesta vara med mellan dom här 

tiderna och så. Så man inte lägger klockan åtta för då kan alla utan nej vi kanske kan 

lägga halv fem, halv 6 eller klockan fem eller något sånt där. Om vi känner att det 

är då vi får mest föräldrar att komma. Informationen om föräldramöte kommer i 

månadsmejlen vi skickar varje månad, men även lösa lappar där trycker vi också 

extra mycket på att föräldrarna ska få med sig lappen hem för lappar kan oftast 
glömmas på hyllan om man är lite stressad när man hämtar och så (Fusi pedagog 1).  

Fusi pedagog 1 beskriver att de jobbar med olika områden under ett föräldramöte. Dessa 

områden delas upp mellan olika smågrupper som består av en pedagog och några föräldrar. 

Detta anser vi vara en trygghetsaspekt för föräldrarna. Trygghet på föräldramöten beskriver 

Alfakir (2004) är nödvändigt för att ett föräldramöte ska ge så mycket som möjligt till båda 

parter och att föräldrarna ska våga lyfta sina åsikter om verksamheten. Genom att dela in 

föräldrarna i mindre grupper minskar antalet åhörare och därför känner sig föräldern inte lika 

utpekad. Pedagogen berättar om just detta; det blir lättare för föräldrarna att yttra sina åsikter i 
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mindre grupper istället för att ta ton inför hela föräldragruppen.  Pedagogen tar också upp vikten 

av att låta föräldrarna prata med varandra istället för med en pedagog, så att inte pedagogen 

hela tiden ska sitta på svaret, Gars (2006) menar att det blir en skev maktfördelning och 

pedagogen hela tiden ska sitta på de rätta svaren istället för att föräldrarna rådfrågar och tar stöd 

av varandra. Denna pedagog menar också att uppslutningen av antalet föräldrar beror på vilken 

tid de lägger föräldramötena. Det fanns mycket likheter mellan Fusi pedagog1, Fusi pedagog 2 

och Reggio pedagog 1 gällande upplägget på föräldramötena.  

På vårat senaste föräldramöte så hade vi [...]då hade vi några frågor som vi delade 

upp hos föräldrarna och prata i smågrupper. Det är en erfarenhet som jag har, att 

föräldrar får mötas i smågrupper och diskutera [..] Det är en kombination mellan 

diskussion och föredrag, min erfarenhet genom de senaste åren är att det ger väldigt 

mycket mer när föräldrarna får mötas i smågrupper och det är en kombination med 

att det är en uttänkt… det är inte meningen att de bara ska sitta och prata, utan att 

man har nåt klokt att... då kan det vara väldigt positivt för föräldrar att möta andra 

föräldrar, föräldrar till barn i samma ålder som ens egna barn, då kan det vara skönt 

att höra att man inte är ensam om det här och fundera på det här eller man kan få 

lite tips kanske. Sen har vi också haft pedagogiskt fika då både barn och föräldrar 

är välkomna. Det är också väldigt varierande hur många som kommer, ehm jag tror 

att det handlar, ja det handlar om att få föräldrarna att förstå att vi ska inte bara tala 

om att ni ska märka era barns kläder och såna saker, utan att det faktiskt finns ett 

värde i att faktiskt träffas. Så, så det är lite olika, oftast är det färre på våren och fler 

på hösten, jag vet inte om det är så att man är mer i uppstarten på våren o är så här 
att jaja det är snart sommar, jag vet inte jag har ingen aning (Reggio pedagog 1).  

  

Det Reggio pedagog 1 beskriver som centralt i deras föräldramöten är att de sitter i smågrupper 

med föräldrarna och diskuterar, precis som både Alfakir (2004) och Gars (2006) menar är en 

viktig del och även Fusi pedagog 1. När Reggio pedagog 1 tar upp att de inte håller föredrag på 

föräldramötena så kan vi koppla det till Alfakir (2004) och det hon påpekar om 

diskussionsgrupper och varför det är viktigt att ha diskussioner istället för att alla föräldrar ska 

sitta och lyssna på en pedagog som pratar, hon menar att engagemanget minskar från föräldrarna 

och att det i sin tur leder till att följdfrågor skippas. Det finns likheter i upplägget av 

föräldramöten mellan en Reggio Emilia förskola och en förskola utan specifik inriktning.  

  

Våra föräldramöten är jätte olika faktiskt det är ju tre avdelningar så ofta har vi haft 

någonting lite gemensamt med alla först, det kan va rektorn som informerar om 

någonting eller specialpedagogen som berättar om kanske språkutveckling 

någongång o lite sådär och sen så går vi in på avdelningarna då, och då handlar det 

ju mest om verksamheten om vad vi gör, vad vi håller på med just nu, hur vi tänker 

kring projekten… ja men det här VARFÖR VI GÖR SOM VI GÖR för föräldrarna 

ser ju ofta (visar med händerna) jaha nu kommer mitt barn hem med en sån grej men 

dom vet ju inte riktigt, vi har ju så mycket tankar bakom och det är ju det man vill 

få fram liksom, få ut till föräldrarna, varför vi gör det vi gör så att det blir mycket 

sånt och sen lämnar vi ut frågor till föräldrarna som dom får sitta och diskutera, det 
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kan vara om värdegrund eller egentligen vad som helst så det har varit väldigt olika 

genom åren. Men vi försöker få dom delaktiga så det inte bara är vi som står och 

saggar i ett hörn utan att dom ska känna att det ger någonting för dom tar ju ändå en 

kväll av sin fritid för att komma hit. Vi har jättebra uppslutning faktiskt, det är så 

gott som alla familjer som är representerade sen kan det komma en eller två föräldrar 

så men det är nästan från alla familjer så det är jätteroligt (Fusi pedagog 2).  

  

I en jämförelse mellan Fusi pedagog 1 och Fusi pedagog 2 så ser vi en stor skillnad på upplägget 

kring föräldramötet då det går till på olika sätt. Fusi pedagog 1 sitter i smågrupper och diskuterar 

vilket de anser vara det bästa för föräldrarna medan Fusi pedagog 2 arbetar med föräldrarna på 

ett annat sätt på föräldramötena för att öka delaktigheten som Alfakir (2010) menar är en viktig 

del för att få ett bra fungerande samarbete mellan förskola och hem. Det ligger i förskolans 

ansvar att informera föräldrarna varför de på förskolan arbetar som de gör med vissa saker, vad 

det ligger för syfte bakom. Alfakir (2010) anser också att det är bra för pedagogerna att gå ut 

med varför de gör som de gör därför att de kan få en ökad medvetenhet om varför de faktiskt 

gör vissa saker på vissa sätt. Lpfö 98/2010 trycker på att förskolan ska göra föräldrarna delaktiga 

i verksamheten och vi anser att det lättaste sättet att arbeta för den delaktigheten är just under 

ett föräldramöte. Det vi kan se är att dessa förskolor verkar nöjda med sitt upplägg av 

föräldramöten, och som utomstående får vi uppfattningen om att pedagogerna även tror att 

föräldrarna är nöjda med hur det ser ut på förskolorna.  

4.2.2 Föräldrarnas uppfattningar  

  

Ja, men det är såååå tråkigt att gå på föräldramöten. Kärringarna pratar hål i hövvet 

på en ju. Sen får man kaffe och sen får man gå. Varje gång hoppas jag att de ska 

fråga oss något eller ha någon lek eller vad som helst. Men ingenting. Bara kärring-

kackel. Nej, jag får inte ut något av de där mötena, inte mer än att jag blir dålig i 

magen av allt jävla kaffe (Fusi F1.1).  

  

Det Fusi F1.1 uttrycker i jämförelse mot vad pedagogerna tidigare uttryckt är att det är tråkigt 

att gå på föräldramöten och att hen faktiskt inte får ut något särskilt av att gå på ett föräldramöte. 

Jonsdottir och Nyberg (2013) menar att det är viktigt att föräldrarna får en insyn i förskolan för 

att på så sätt få reda på hur det fungerar i verksamheten. Om vi ser till denne förälder så anser 

hen att ingen viktig information ges, i alla fall inte som hen lyssnar till. Jonsdottir och Nyberg 

(2013) menar vidare att det är bra om förskolan kan erbjuda ett föräldranätverk där föräldrar 

tillsammans kan sitta och diskutera utan att en pedagog sitter på alla svar som även Gars (2006) 

skriver om. Det framgår dock inte så tydligt av denne förälders svar exakt hur ett föräldramöte 

går till mer än att hen upplever det som något tråkigt med bara massa ”kackel”. Det som Fusi 
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F1.1 ger intrycket av är att hen går på föräldramötena ändå, trots att föräldern verkar missnöjd. 

Av detta antar vi att det ändå ger föräldern något att befinna sig på föräldramötena.   

Jag tror faktiskt inte att jag har gått på ett enda föräldramöte… Ja har ju bara inte 

kunnat gå, jag har ju kanske inte fått någon barnvagn, BARNVAGN? Barnvakt 
mena jag. Det är jätte få föräldrar som går. Jag får ju informationen ändå (Fusi F1.2).  

Fusi F1.2 anser sig inte behöva gå på föräldramöten överhuvudtaget och det vi då funderar på 

är hur samarbetet i så fall ser ut mellan hem och förskola. Jensen och Jensen (2008) anser att 

ett samarbete mellan hemmet och förskolan syftar till att skapa en bättre vardag för barnet både 

i hemmet och i förskolan. Samarbetet är viktigt för att barnets intresse i två olika världar ska 

komma fram så att det går att bygga vidare på det. Det vi då undrar är om det räcker med den 

vardagliga kontakten i exempelvis hallen, som Markström (2007) även beskriver som en plats 

för att skapa trygga relationer mellan förälder och pedagog, för att denna förälder ska känna sig 

nöjd över utbytet.  

Alltså jag kan personligen tycka att det inte ger så mycket på ett föräldramöte för 

sakerna man får veta där vet man ju redan. Och först brukar det vara så att den här 

chefen, vad heter den, förskolechefen brukar vara där och stå o berätta lite, och då 

är det för alla avdelningar på förskolan och sen allmänt hur dom arbetar och sen 

brukar man delas in i avdelningarna och gå igenom och då sitter vi alla ner och 
samtalar mer (Fusi F3.1).  

Fusi F3.1 går att koppla ihop med både Fusi F1.1 och Fusi F1.2 då en inte anser att ett 

föräldramöte ger så mycket och anser precis som Fusi F1.2 att infon man får på ett föräldramöte 

får man oavsett i alla fall. Skillnaden i jämförelse med Fusi F1.2 är att denna förälder går på 

föräldramötena i alla fall. Hen verkar i alla fall tycka att föräldramöten är viktiga precis Gars 

(2006) menar att det är viktigt för föräldrarna själva att medverka i ett föräldramöte för att få 

reda på hur verksamheten kan påverkas.   

  
Vi fick mycket information på föräldramötet sist om, dom berättade om 

verksamheten och kommande projekt och planerad ombyggnation och sånt, först 

hade dom ju information i storgrupp om man säger [ohörbart] och sen blev man 

indelade i grupper per avdelning och sen fick diskutera och information av personal 

och sen fick man diskutera mellan föräldrar så man kunde byta lite erfarenheter och 

sådär så det var bra (Reggio F1.1).  

Återkommande i föräldraintervjuerna är att de blir indelade i smågrupper med de andra 

föräldrarna för att få ihop gruppdiskussioner. Alfakir (2004) menar att det är gynnsamt för både 

pedagog och förälder om exempelvis en fråga ställs på tavlan som smågrupperna sedan 

diskuterar för att sedan ”redovisa” en sammanfattning av gruppens dialog.  

Jag går på mötena och dom har faktiskt börjat haft föräldraträffar istället för 

föräldramöten där barnen får följa med och så pratar man gemensamt om vad som 

händer. Jag tycker att det har blivit bättre nu när barnen har varit med, föräldraträffar 
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har varit bäst, det har varit mer öppet och man får också testa på saker med barnen, 

vad dom gör på förskolan och sådär. Annars var det ju mest att man bara satt och 
prata och titta på bildspel och, så (Reggio F1.2).  

Precis som både Alfakir (2004) och Gars (2006) menar att smågrupper är att föredra istället för 

att en pedagog ska stå och föreläsa för hela gruppen så håller Reggio F1.2 med, hen anser att 

det blir tråkigt att bara lyssna så därför är en träff som är mer öppen att föredra. Det kan också 

kopplas ihop med vad Jonsdottir och Nyberg (2013) menar när de anser att det är viktigt att 

föräldrar ska kunna ta stöd av varandra så att inte all makt för hur saker och ting ska gå till på 

förskolan ligger hos pedagogen, den maktfördelningen behöver suddas ut och förtunnas. Hen 

påpekar också att det på dom ”nya” föräldramötena ges mer insyn i hur det ser ut på förskolan 

som Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar är viktig. Föräldrar har rätt till en insyn i hur 

verksamheten fungerar och genom den insynen följer också delaktigheten.  

Ett föräldramöte går väl mest ut på att man träffar dom andra föräldrarna vilket man 

kanske inte gör så ofta i vanliga fall så man kanske kan lära känna dom lite också 

ifall att barnen kanske vill gå hem till varandra och leka. Och det är inget vanligt 

föräldramöte, eller det är inte så att dom står och föreläser utan vi leker mer, vi får 

kanske leka grejer som dom håller på med, om dom håller på med något tema så 
händer det att vi också får arbeta på samma sätt som barnen gör (Reggio F2.2).  

Reggio F2.2 menar att föräldramötena syftar till att träffa de andra föräldrarna vilket kan 

kopplas till Reggio F2.2. Insynen i hur förskolans verksamhet ser ut nämns också. Sheridan, 

Pramling Samuelsson och Johansson (2010) menar att den är viktig för barnens bästa, för att 

förskolan ska kunna skapa en stimulerande miljö för barnet så krävs det att det finns ett 

samarbete med hemmet för att få reda på barnens delade intressen. Detta gäller både hemmet 

och förskolan. Insynen leder till en förbättring i barnens lärande.  

Reggioföräldrarna är enligt intervjusvaren nöjda med hur föräldramötena ser ut. I upplägget 

finns likheter mellan Reggio och Fusi då smågrupper verkar vara något som föräldrarna 

uppskattar precis som Alfakir (2004) och Gars (2006) menar är viktigt. Om vi ser till 

Fusipedagogernas uppfattning om föräldramötena i jämförelse med Fusiföräldrarnas så finns 

det både likheter och olikheter då pedagogerna, enligt svaren, framställer föräldrarna som nöjda 

med föräldramötena. Ingen av Fusiföräldrarna är speciellt nöjd med föräldramötena. Fusi F1.2 

har exempelvis aldrig varit på ett föräldramöte och Fusi F1.1 anser att det enbart är 

”kärringkackel”. Åsikter mellan pedagog och förälder skiljer sig inom Fusi.   
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4.3 Trygghet och tillit - vägen till en god relation mellan förälder och pedagog  

  

I våra intervjuer så kom tankar fram hos både pedagoger och föräldrar om tryggheten och tilliten 

på förskolan, att den krävs för att ett gott samarbete ska kunna ske och en bra kontakt knytas. 

Två andra begrepp som uppkom i intervjuerna var delaktighet och dialog. Dessa begrepp kom 

framförallt upp i samtal om hur föräldrasamarbetet fungerar och på vilket sätt man som förälder 

och pedagog upplever kontakten. Att dessa begrepp lyfts tillsammans är inte förvånande då 

tidigare forskning pekar på att trygghet hör ihop med delaktighet och dialoger. Broberg m.fl. 

(2012) beskriver att en anknytningsperson bör finnas för varje barn.  

Den anknytningspersonen finns främst för att skapa trygghet genom dialoger med föräldrarna 

och för att göra barnet delaktig i verksamheten.   

De fyra begreppen; Trygghet, tillit, delaktighet och dialog verkar vara begrepp som hör ihop 

gällande föräldrasamarbete. Enligt alla våra informanter finns det utrymme för detta när barnet 

ska lämnas eller hämtas. Det är de tillfällen där föräldrar, barn och pedagoger möts dagligen 

och därför får utrymme att skapa en god relation.  

4.3.1 Pedagogernas uppfattningar  

  
… det är ju viktigt att man har en god relation med föräldrarna, att man kan prata 

med dom om hur det har varit under dagen och om det är något dom undrar över 

och man svarar på deras frågor och ser till att dom känner sig trygga med oss som 

har hand om deras barn och att om dom har frågor så dom känner att dom får svar 

och sånt. Och att dom känner att vi lyssnar om det är oroligheter eller om det är 

önskemål och att vi försöker förklara att vissa önskemål kanske inte kan går att 

uppfylla just så utan att man får ta hänsyn till gruppen också. Men att man har en 

öppen dialog helt enkelt för att skapa en god relation med föräldrarna. Det ser ju jag 

är samverkans a och o (Fusi pedagog 1).  
  

Fusi pedagog1 anser att en god relation med föräldrarna skapas genom dialoger och att de i sin 

tur leder till att föräldrarna känner sig trygga. Alfakir (2004) menar precis det här; att dialoger 

mellan föräldrar mynnar ut i trygghet och att det gynnar barnens lärande. Broberg m.fl. (2012) 

belyser också att trygga föräldrar gynnar barnens lärande och utveckling.  Vi ser att Fusi 

pedagog 1 kopplar ihop föräldrasamarbete och trygghet, men pedagogen tar inte upp något om 

sambandet mellan trygghet och dialoger med barnet. Dialog och delaktighet är begrepp som är 

återkommande för både föräldrar, pedagoger och forskare när det talas om samverkan, trygghet 

och tillit.   
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Oh vilken stor fråga, a men dels innebär det ju delaktighet, att föräldrarna ska få ta 

del av det som händer på dagen med barna och det kan man ju göra på massa olika 

sätt det är ju föräldramöten, drop in, utvecklingssamtal, dokumentation i rummen 

och i hallen och sådär, vårfest där vi bjuder in alla föräldrar och syskon och sådär 

och framförallt tamburkontakten där man har varenda dag det är ju där man bygger 

upp relationen egentligen, det är ju det allra viktigaste tycker jag (Fusi pedagog 2).  

  

Alfakir (2004) anser att delaktighet är något starkt knutet till föräldramöten medan Broberg 

m.fl. (2012) menar att delaktighet sker varje dag, överallt och Markström (2007) belyser hallen 

som en plats där delaktigheten kommer fram. Fusi pedagog 2 framhåller likt alla tre författarna 

om att delaktighet är viktigt och att det sker på alla dessa ställen. Vi ser i intervjusvaren att alla 

är överens om att delaktigheten påverkar föräldrarnas trygghet till förskolan och dess personal, 

samt att dialoger är något som påverkar hur delaktiga föräldrarna känner sig i verksamheten.   

  
Ja det är en bra fråga, eee det innebär ju att man har en dialog med föräldrarna hela 

tiden eee och att man gör dom så delaktiga man kan i det man gör sen är man ju 

fortfarande förälder och pedagog så för mig innebär det ju inte att föräldrarna ska in 

o peta, alltså bestämma verksamheten, hur det ska se ut så för mig innebär det att 

man tar intryck av dom och tar in deras idéer och att man, ja, att man har en bra 

dialog (Reggio pedagog 1).  
  

Precis som Fusi pedagog 1 och Fusi pedagog 2 så nämner Reggio pedagog 1 att dialog och 

delaktighet är av stor vikt när det talas om trygghet och tillit. Reggio pedagog 1 lyfter dock en 

ny aspekt i resonemanget; att det är förskollärarna som ska bestämma verksamheten, inte 

föräldrarna. Det här beskriver Jensen och Jensen (2008) som att följa sin profession. Författarna 

belyser precis som pedagogen att det är viktigt att det finns en bra dialog och att pedagoger 

lyssnar på föräldrarna, men att det ändå är den yrkesprofessionella pedagogen som har makten 

att bestämma över verksamheten och dess upplägg. Gäller det en dialog om föräldrarnas barn 

så menar Broberg m.fl. att det krävs ett gott samarbete och att ingen är makthavande utan att 

det är ett utbyte av information till båda parterna och då är det givetvis en annan sak än om 

dialogen handlar om hur verksamheten ska ändras.   

4.3.2 Föräldrarnas uppfattningar  

...personalen lyssnar på oss och vårt barns behov. Och att de är trevliga och frågar 

vad vi gör på helgerna och så. [...] vi känner oss mer bekväma i att prata med 

personalen i hallen och det beror på vem som är där. Är det mitt barns favoritfröken 

som möter upp oss så är det lättare att prata och jag känner att hon lyssnar. Men är 

det hon XXX eller vafan hon nu heter så är det noll respons alltså (Fusi F1.1).   
  

Fusi F1.1 lyfter två aspekter som pedagogerna tagit upp; lyhördhet och hallen. Föräldern menar 

dock att det är en trygghet när pedagogerna pratar om fritiden när lämning och hämtning sker. 

Det är något som pedagogerna inte nämnt något om i deras svar om hur trygghet skapas. Reggio 
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pedagog1 ville hålla samtalen professionella vilket kan vara svårt när fritiden är samtalsämnet. 

Fusi 1.1 håller med Markström (2007) om att hallen är en trygg plats för att ha en dialog och 

föräldern håller även med Broberg m.fl. (2012) om att det är lättare att prata med en 

anknytningsperson (favoritfröken som föräldern kallar det). Föräldern anser också att det finns 

pedagoger som inte uppfyller något av det ovanstående, ingen lyhördhet, ingen bra dialog och 

att det är sämre för föräldern och barnet när det är hen som tar emot på morgonen eller har 

kontakten på eftermiddagen.   

  
Nej men alltså jag är sån som alltid frågar om det har varit bra under dagen och då 

går ju dom igång och berättar om vad de har gjort, jag tror ju att om jag inte skulle 

fråga så skulle ju dom absolut berätta det men jag är ju väldigt snabb på och fråga 

om det har varit bra så dom får väl aldrig en chans att ja men förstår ni, ta steget att 

berätta det men skulle jag inte fråga om det hade varit bra så skulle dom göra det 

det tror jag (Fusi F3.1).  
  

Fusi F3.1 menar tillskillnad från Fusi F1.1 att hen själv tar tag i kontakten med pedagogerna 

och därför inte märkt några problem.  

  
Pedagogerna kommer alltid ut och möter i hallen när man lämnar barnen [...] annars 

är dom alltid snabba och komma och säga god morgon och så. När jag hämtar mitt 

barn så är det olika beroende på vilken personal som är på plats. Är det någon som 

är från *** avdelning så får man ju alltid en liten uppdatering om det har varit något 

speciellt och sådär men om det är någon som är sist kvar eller från en annan 

avdelning så är det ju inte säkert att dom har varit med varandra under dagen och 

därför inte vet så mycket, då har det ju troligen inte hänt något speciellt [...] jag 

tycker att vi har en jättebra dialog gällande det mesta (Reggio F1.1).  
  

Reggio F1.1 menar precis som Markström (2007) att det är mer självklart att träffa en pedagog 

i hallen vid lämning på morgonen än vid hämtningen på eftermiddagen. Föräldern lyfter också 

att det är skillnad på informationen beroende på vilken pedagog som finns tillgänglig vid 

hämtning. Vi anser att föräldern inte har några negativa tankar kring det utan är nöjd med 

dialogen som är på morgonen, vilket Markström (2007) belyser är den mest givande stunden på 

dagen i kontakten mellan föräldrar och pedagoger.   

  

Reggio F2.1 menar dock att kontakten är bra med alla pedagoger på förskolan men om det är 

någon skillnad så är det med pedagoger från andra avdelningar, hen är nöjd med förskolan och 

informationen hen får i utbyte både vid lämning och hämtning och har inte så mycket mer att 

säga om saken än; “ Alltså det är både och med kontakten, ibland berättar dom och ibland frågar 

man det beror lite på vad det är för lärare eller pedagog eller vad det heter som är kvar”.  
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Ja det fungerar ju bäst på just den avdelningen men alltså det funkar ju med dom 

andra också. Men vissa pedagoger kan man ju känna själv att man helst inte går 

fram till och frågar saker eller pratar om… alltså man småpratar ju inte med alla 

pedagoger, det gör man ju inte. Men det handlar ju om att man faktiskt inte fått den 

kontakten heller med andra. Men sen finns det också pedagoger från andra 

avdelningar som är supertrevliga och alltid hälsar föräldrarna en trevlig dag fast det 

känns ändå som att man inte fått en kontakt på det sättet, jag skulle liksom aldrig ta 

upp ett problem med dom. Det känns mer naturligt att göra med kontaktpersonen 

man har (Reggio F2.2).      

  

Här ser vi ett exempel på hur viktig anknytningspersonen (Broberg m.fl. 2012) är för föräldrarna 

och barnen. Tilliten till anknytningspersonen är stor och därför vågar föräldern prata med just 

den pedagogen och känner sig inte bekväm med att ta upp samma saker med övrig personal på 

förskolan.   

Samtliga föräldrar anser att den största tryggheten i förskolan är med pedagog från rätt 

avdelning eller med en specifik kontaktperson. Det råder inte någon större skillnad mellan Fusi 

och Reggioföräldrarna. Reggio och Fusipedagoger anser också att det uppstår en trygghet och 

tillit mellan förälder och kontaktperson.   

Avslutningsvis har vi fått ett citat från en förälder som summerar betydelsen av trygghet och 

tillit till en förskola och dess personal:  

  
… vi har velat väldigt mycket vilken förskola vi ska välja till vårat andra barn som 

snart ska skolas in, för vi har ju en bit att åka, men jag åker hellre den extra svängen 

till förskolan än att välja någon ny där man inte känner någon (Reggio F1.2).  

  

4.4 Sammanfattning av resultat  

Utifrån våra tre teman: Läroplanens existens, Föräldramöten – vad är dom till för? Och 

Trygghet och tillit – vägen till en god relation mellan förälder och pedagog har vi analyserat 

svaren, ställt de mot varandra och försökt hitta mönster. Det visade sig att läroplanen var något 

som vissa föräldrar visste fanns medan andra inte hade en aning om dess existens. Inom Reggio 

Emilia förskolorna fanns en likhet mellan pedagoger och föräldrar och det var att den 

pedagogiska dokumentationen visade upp läroplanen tydligt. Men inom Fusi förskolorna 

hävdade två av tre pedagoger att de synliggör läroplanen i dokumentationen. De alla tre 

pedagoger berättade är att de synliggör läroplanen på utvecklingssamtal. Föräldrarna inom Fusi 

förskolorna visste inte vad läroplanen innebär, vissa visste inte ens om att den existerar.  I temat 

om föräldramöten såg vi att föräldrarna inom Reggio Emilia förskolorna var nöjda med hur ett 

föräldramöte såg ut. Både Reggio pedagogerna och Fusi pedagogerna delade upp föräldrarna i 

mindre grupper och öppnade upp för samtal föräldrar emellan. Anmärkningsvärt var att trots att 
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uppläggen på föräldramötena såg likadana ut så var Fusi föräldrarna inte speciellt nöjda med 

mötena medan Reggio föräldrarna i genomsnitt var generellt mer nöjda. I sista temat, trygghet 

och tillit – vägen till en god relation mellan förälder och pedagog såg vi att samtliga vi 

intervjuade var överens om att det krävs en trygghet i relationen för att samarbetet mellan hem 

och förskola ska fungera. I detta tema var det ingen skillnad de olika inriktningarna emellan. 

Ett begrepp som återkom var ”kontaktperson”. Denna kontaktperson är, enligt intervjusvaren, 

nyckeln till ett gott samarbete.   

5.0 Resultatdiskussion  

5.1 Läroplanens existens  

Om vi först ser till pedagogernas uppfattningar så tolkar vi att det inte finns någon större skillnad 

i deras intervjusvar, pedagogerna är ense i åsikterna om att de på förskolorna arbetar för att 

synliggöra läroplanen och syftet bakom deras handlingar. Både Reggio och Fusipedagogerna 

anser att de använder dokumentationen för att tydliggöra syftet bakom handlingarna för 

föräldrarna för att de i sin tur ska få en inblick i hur förskolan fungerar. De tar också upp att de 

synliggör läroplanen i dokumentationen, både Reggio pedagog1 och Fusi pedagog1 menar att 

de använder sig av pedagogisk dokumentation och att de också kopplar dokumentationen till 

läroplanen. Fusi pedagog2 menar att de så småningom ska utveckla sin dokumentation till 

pedagogisk dokumentation och då också börja koppla till läroplanen. Som vi tidigare tagit upp 

så finns det inget krav att läroplanen ska synas i den pedagogiska dokumentationen även om 

det är vanligt att man kopplar till den så menar både Wehner - Godée (2011) och Hamerslag 

(2013) att den pedagogiska dokumentationen används för att synliggöra arbetssättet för 

föräldrar, barn och pedagoger. De menar att den pedagogiska dokumentationen också används 

för att pedagoger och barn lätt ska kunna gå tillbaka till olika händelser och genom diskussion 

utvärdera hur man hade kunnat hantera vissa händelser på ett bättre sätt. Alla pedagoger är ense 

i sina svar med att de tydligt informerar föräldrarna om vad de arbetar med. Enligt 

intervjusvaren så finns det ingen större skillnad med hur pedagogerna arbetar med läroplanen 

och föräldrakontakten i Reggio eller Fusi men enligt de observationer av verksamheterna vi 

gjort i samband med intervjuerna så ställer vi oss tveksamma till intervjusvaren. Alla förskolor 

arbetar med dokumentation men den enda förskolan som kopplade till läroplanen i 

dokumentationen var Reggio, vi observerade Fusi förskolornas dokumentation men kunde inte 

sa att det fanns någon koppling till läroplanen på förskolan Fusi pedagog1 arbetade på fastän 

denne uttryckte det.   
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En förälder ifrån Reggio Emilia och en förälder ifrån förskola utan pedagogisk inriktning 

(Reggio F2.1 och Fusi F1.1) uttrycker att de inte hade någon aning om att det finns en läroplan 

för förskolan och det ställer vi oss lite frågande till, särskilt till Reggio Emilia som använder sig 

av pedagogisk dokumentation och även kopplar till läroplanen i den. Vad är det då som gör att 

dessa föräldrar ställer sig ovetande till läroplanens existens? Fusi F1.2 (förälder på samma 

förskola som Fusi 1.1) och Reggio F2.2 (förälder på samma förskola som Reggio F2.1) vet båda 

om att det finns en läroplan. Fusi 1.2 har dock ingen aning egentligen om vad den innebär men 

vet ändå om att den existerar eftersom förskolan har informerat om den. Reggio F2.2 uttrycker 

att förskolan koppla till läroplanen i all dokumentation samt att det finns ett exemplar i hallen 

för läsning. Är det då ett ointresse ifrån de ovetande föräldrarna som leder till att de inte vet om 

läroplanen? Hur ska förskolan i så fall få dessa föräldrar intresserade? Vi tror att det är svårt att 

informationen ska gå in hos alla föräldrar, men som vi skrev tidigare så tror vi att det är viktigt 

att föräldrarna vet om läroplanen och även dess innehåll för att få en insyn i hur förskolan 

arbetar för att uppnå en delaktighet med verksamheten.  

Vi upplever iallafall att det finns både likheter och skillnader i hur föräldrarna upplever arbetet 

med läroplanen och tydligheten bakom syftet vid vissa handlingar. Likheterna är att de flesta 

av föräldrarna vet om läroplanen oavsett om det är Reggioförskola eller Fusiförskola. 

Skillnaden är att Reggioföräldrarna som har koll på läroplanen vet mer om dess innebörd än 

Fusiföräldrarna som vet om den.   

Om vi ser till skillnader och likheter mellan Fusipedagoger och Fusiföräldrar så är egentligen 

den enda skillnaden att Fusi F1.1 aldrig någonsin har hört talas om läroplanen, annars stämmer 

åsikterna mellan pedagoger och föräldrar överens. Skillnaden mellan Reggiopedagog och 

Reggioföräldrar är densamma som hos Fusi, att Reggio F2.1 precis som Fusi F1.1 inte vet om 

läroplanen.  

5.2 Föräldramöten – vad är dom till för?  

Gars (2006) beskriver hur samhället såg på föräldrar förr och att det ligger en ganska stor press 

på föräldrarna hur de ska bete sig. Familjelivet har idag blivit mer offentligt än förr och det kan 

göra att föräldrar känner sig obekväma med det. Hur mycket är då föräldrar villiga att ta upp på 

ett föräldramöte exempelvis? Enligt intervjusvaren ifrån både föräldrar och pedagoger så tolkar 

vi det som att det är vanligt förekommande att föräldrar tycker att föräldramötet blir lite för 

offentligt för att de ska vilja ta upp något där inför andra föräldrar. Vi har därför undersökt lite 
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närmare hur pedagoger arbetar för ett bra föräldramöte och hur föräldrarna sedan upplever det 

mötet och vad det egentligen syftar till.   

De aktuella förskolorna har både liknande och olika upplägg inför sina föräldramöten, både Fusi 

pedagog 1 och Reggio pedagog 1 använder sig av diskussioner i smågrupper, precis som Gars 

(2006) och Alfakir (2004) menar på är viktigt för att föräldrarna lättare ska våga uttrycka sina 

åsikter. Skillnaden mellan föräldramötena ligger däremot inte mellan Reggio och Fusi utan 

mellan Fusi pedagog 1 och Fusi pedagog 2. Fusi pedagog 2 uttrycker inte hur de genomför sina 

föräldramöten på detaljnivå så information om hur det exakt går till finns inte mer än att de 

arbetar för att få föräldrarna delaktiga och att det inte är någon pedagog som står framför alla 

och “saggar i ett hörn”. En likhet mellan alla berörda förskolor är att pedagogerna är nöjda med 

upplägget på sina möten och även att de upplever att föräldrarna verkar nöjda med hur 

föräldramötena ser ut, eftersom att de flesta faktiskt dyker upp på mötena. Reggio pedagog 1 

beskriver pedagogiskt fika, som ingen av Fusipedagogerna nämner, men en förälder (Reggio 

F1.2) upplever det som en positiv förbättring då barnen också är välkomna. Vi anser att en 

pedagogisk fika, eller föräldraträff som Reggio F1.2 uttrycker det, istället för ett traditionellt 

föräldramöte, där en pedagog står och föreläser, är att föredra vilket också Sheridan, Pramling 

Samuelsson och Johansson (2010) instämmer med. De anser att en insyn i verksamheten krävs 

för att en delaktighet ska kunna uppnås. Vad kan ge en bättre insyn i hur verksamheten fungerar 

än att man som förälder har möjlighet att med sitt barn gå på en gemensam träff i förskolan 

tillsammans med andra föräldrar och deras barn. Vi anser också att en förälders kontakt med 

andra föräldrar är viktig precis som Jonsdottir och Nyberg (2013) också lyfter. Om det skulle 

vara något problem som en förälder vill lyfta men inte riktigt känner sig bekväm med så kan 

olika föräldrar tillsammans diskutera det innan det framförs till förskolan, det har vi fått syn på 

i föräldrarnas intervjusvar, att de helst inte lyfter personliga frågor på ett föräldramöte. Vissa 

av föräldrarna vill helst inte lyfta någon fråga på ett föräldramöte utan tar det hellre ansikte mot 

ansikte med pedagogen. Vi ser även samma sak i pedagogernas intervjusvar då de uttrycker 

samma sak, att föräldrarna delas in i smågrupper för att “fler vågar ställa frågor”. Vid en 

jämförelse mellan hur föräldrarna upplever föräldramötena kan vi se att utifrån våra intervjuer, 

verkar Reggioföräldrarna vara mer nöjda med hur föräldramötena ser ut eftersom de har mer 

åsikter kring hur det ser ut. Fusiföräldrarna däremot verkar inte tycka att det ger så värst mycket 

att gå på föräldramöten och att man faktiskt “får den infon ändå”. Fusi F1.2 har så vitt hen vet 

inte varit på ett enda föräldramöte, dels för att hen anser att informationen kommer fram ändå 

samt att det kan vara svårt med barnvakt. Vi anser att pedagogerna i det här fallet bör informera 
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denna förälder varför det är viktigt att gå på föräldramöten, om de exempelvis arbetar för 

delaktigheten. Det är också viktigt att om man som pedagog märker att ett barns föräldrar aldrig 

kommer på ett möte kan sätta sig ned med dessa föräldrar någon dag, exempelvis vid hämtning 

och fråga hur de trivs på förskolan. Då kan pedagogen påpeka att de på förskolan har märkt att 

de aldrig kommer på något möte och därför fråga om det är för att de är missnöjda med något 

eller om det helt enkelt bara är så att man glömmer bort när det är. Vi anser att föräldramötena 

är viktiga både för pedagoger och föräldrar, och att det därför är viktigt att så många föräldrar 

som möjligt faktiskt medverkar. Det är viktigt för pedagogerna för att få åsikter om hur arbetet 

är upplagt i verksamheten så att förbättring kan ske, men även viktigt för föräldrarna för att dels 

få en tillhörighet med de andra föräldrarna samt en chans att påverka verksamheten.   
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5.3 Trygghet och tillit - vägen till en god relation mellan förälder och pedagog  

Temat trygghet och tillit kom till efter att intervjuerna var gjorda. För oss är trygghet och tillit 

något som alltid bör finnas i en relation. Speciellt i relationen med de som tar hand om ens barn. 

Barnen är det käraste vi har och därför krävs det mycket tillit till pedagogerna för att det dagliga 

överlämnandet ska kännas tryggt och bra för föräldrarna. Trygghet och tillit är för oss också 

viktigt åt andra hållet, d.v.s. att pedagogerna känner sig trygga och tillitsfulla med föräldrarna. 

Det var något som samtliga informanter ansåg vara den största delen av en bra relation mellan 

förskolan och hemmet. Våra informanter tog framförallt upp dessa två begrepp när vi samtalade 

om det dagliga mötena vid lämning och hämtning. Detta var inget som skilde Reggio Emilia 

och förskolor utan specifik inriktning åt utan de var överens om att en trygg och tillitsfull 

relation var att föredra för att samarbetet skulle bli så bra och gynnsamt som möjligt. Det var 

inte heller någon skillnad mellan pedagoger och föräldrar.   

Fusi pedagog 1 menar att trygghet skapas i framförallt dialoger. Hen förespråkar öppna dialoger 

och ett aktivt lyssnande. Fusi pedagog 2 lyfter ett annat begrepp nämligen: delaktighet. Hen 

kopplar ihop det begreppet med kontakten i hallen vilket vi anser vara den mest vanliga platsen 

för en bra dialog mellan pedagoger och föräldrar efter att ha hört vad våra informanter har att 

säga. Intressant är dock att jämföra våra intervjusvar med Alfakir (2004) som anser att 

delaktighet och dialog är kopplat till föräldramöten. Våra informanter menar att det är den 

delaktighet och dialog som sker i hallen som är mest värdefull vilket då skiljer sig från Alfakir 

(2004). Fusipedagogerna är alltså överens om att delaktighet och dialoger är nyckeln till en bra 

och trygg relation med föräldern. Detta är även något som Reggio pedagog 1 lyfter. Reggio 

pedagog 1 är dock den pedagog som belyser vikten av att hålla sin profession i dialogen och 

mötet med föräldern. Vi anser att detta är väldigt viktigt för yrkesrollen och framförallt för att 

få tilliten hos föräldrarna. Att förhålla sig professionellt innebär för oss att pedagogen inte 

blandar in sina personliga åsikter om saker och ting utan lyssnar på föräldern och ger respons 

som har relevans för just detta barn och denna förälder. Men för oss innebär det också, precis 

som för Reggio pedagog 1 samt Jensen och Jensen (2008), att pedagoger absolut kan ta 

inspiration av föräldrarna men i slutändan så är det de yrkesprofessionella som bestämmer över 

verksamheten.   

Broberg m.fl. (2012) belyser vikten av en trygg punkt i förskolan. Den trygga punkt som de 

lyfter extra är en anknytningsperson som föräldrarna och barnet får en närmre relation till än 

resten av förskolans personal. Det här är något som vi ser att Fusi F1.1 har noterat. Föräldern 

kallar anknytningspersonen för favoritfröken men betydelsen anser vi vara detsamma. Reggio 
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F2.2 nämner också en anknytningsperson som är viktig för hens och hens barn. Det är fler 

föräldrar som nämner att det känns tryggare att ha en dialog med pedagogerna på den 

avdelningen där deras barn går, bland annat Reggio F1.1 och Reggio F2.2 beskriver detta.  Det 

vi kan se av våra svar är att föräldrarna lägger stor vikt på dialoger medan pedagogerna pratar 

om både dialog och delaktighet. Föräldrarna vill gärna ha dialogen vid lämning och hämtning 

och med en pedagog som Broberg m.fl. (2012) kallar anknytningsperson. Men finns inte den 

personen på plats ser föräldrarna helst att det i alla fall är någon pedagog från barnets avdelning 

som möter upp och har en dialog med dem. Reggioföräldrarna lyfter framförallt upp skillnaden 

på hur de kan ha en dialog med pedagoger från andra avdelningar. Fusiföräldrarna däremot 

lyfter anknytningspersonens betydelse mer än andra avdelningars personals betydelse vid en 

god dialog. Annars skiljer sig inte föräldrarna sig åt nämnvärt.   

Skillnaden mellan pedagogerna är att Reggiopedagogen belyser professionen genom att förklara 

att pedagogerna har sista ordet i vad som gäller i verksamheten, vilket ingen av 

Fusipedagogerna nämner. Annars lyfter samtliga begreppen dialog och delaktighet när de 

berättar om hur trygghet och tillit skapas.  

5.4 Slutsats  

Som vi tolkar det spelar pedagogiken ingen roll i arbetet med läroplanen i förskolan. Detta har 

vi fått fram genom våra informanter och det visade sig finnas delade uppfattningar i de båda 

inriktningarna. Lpfö98/2010 har enligt oss en stor betydelse i arbetet med föräldrasamarbete i 

förskolan. Däremot i vårt tema om läroplanen så spelar den pedagogiska inriktningen ingen roll 

för hur föräldrarna upplever arbetet med föräldrasamarbete. Den pedagogiska inriktningen 

spelar heller ingen roll Fusipedagoger eller Reggiopedagoger emellan. I vårt tema om 

föräldrasamtal ser vi den största skillnaden mellan Reggio Emilia förskolor och Förskolor utan 

specifik inriktning. Däremot ser vi inte så stor skillnad mellan Fusipedagog och Reggiopedagog 

utan där fanns det mer skillnad mellan Fusi pedagog 1 och Fusi pedagog 2. Om vi ser till hur 

verksamheterna Fusi och Reggio arbetar så ser vi ingen större skillnad mellan olika pedagogiker 

utan skillnaden ligger mellan verksamhet och verksamhet, så utifrån pedagogernas perspektiv 

spelar pedagogiken ingen roll. Om vi däremot ser till föräldrarnas intervjusvar så finns 

skillnaden mellan Reggio och Fusi där, skillnaden tar form i föräldrarnas åsikter om vilken nytta 

det gör att gå på ett föräldramöte. Fusiföräldrarna uttryckte ett missnöje mot föräldramötena 

som faktiskt inte ger något i jämförelse mot Reggioföräldrarna som verkade tycka att det var 

trevligt att träffa de andra föräldrarna. Det vi har svårt att avgöra i denna fråga är om det är 
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Reggio Emilia pedagogiken som gör att Reggioföräldrarna upplever föräldramötena på ett annat 

sätt än Fusiföräldrarna. Enligt informanternas svar går det egentligen att tolka åt vilket håll man 

vill, men vi uppfattar det som att pedagogiken inte har så stor roll i det hela, utan att det beror 

på fler saker, som exempelvis kontakten med andra föräldrar samt att det krävs ett intresse ifrån 

föräldrarnas sida att samverka med förskolan för att det ska fungera på ett bra sätt.   

Vårt tema om trygghet och tillit visar att det inte spelar någon roll från vilken förskola man 

kommer från, oavsett om man är förälder eller pedagog, det viktigaste är att tryggheten finns 

och att man litar på alla parter. Samtliga informanter ansåg att tillit och trygghet uppkommer i 

dialoger mellan varandra. Pedagogerna lyfte att de trodde att föräldrarnas delaktighet gör 

föräldrarna mer trygga i att lämna sina barn. Detta var dock inget som föräldrarna lyfte. 

Inriktningarna emellan var det ingen skillnad alls inom trygghet och tillit. Det var mer skillnader 

mellan pedagoger och föräldrar, så som att föräldrarna tar upp att det är en trygghet när 

anknytningspersonen är den som har den dagliga kommunikationen. Detta nämnde inte 

pedagogerna alls.   

  

Efter att alla intervjusvar gåtts igenom temavis så anser vi att den pedagogiska inriktningen 

saknar betydelse för arbetet med föräldrasamarbete. Oavsett inriktning så kan arbetet med 

samverkan fungera både på olika och bra sätt.  

  

5.5 Styrkor och svagheter  

Under arbetet med uppsatsen har vi stött på vissa svårigheter och problem som på olika sätt 

påverkat uppsatsens resultat och analys. Det har inte varit möjligt att helt avlägsna alla dessa 

svårigheter, men de har gett uppsatsen vissa styrkor som svagheter.  

Vi märkte under våra intervjuer att det var svårt att vara objektiva. Vi ställde ledande frågor 

ibland, för att få ut det svaret vi ville. Men i studien har vi valt att inte ha med de svaren som 

var påverkade av oss som intervjuare för att få så rättvisande svar som möjligt.   

Fördelarna med intervjuguide som metod var ändå övervägande starkast. Vi kunde utgå från 

våra frågor (se bilaga 2) och ställa följdfrågor till de som var väldigt snabba och korta i sina 

svar och det var också bra att kunna samtala med intervjupersonen så det inte blev en stel fråga-

svar intervju. Det ansåg vi bidra till våra utförliga svar. De sista intervjupersonerna kändes mer 

avslappnade och det tolkar vi som om vi själva blev mer bekväma i rollen som intervjuare. Till 

pedagogerna hade vi även skickat ut frågorna i förväg så de var bekväma med vad vi skulle 
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fråga. Vi övervägde att inte skicka ut frågorna men ansåg att vi då riskerade att göra 

pedagogerna oroliga för vilka frågor som skulle komma och därför dra sig ut. Vi fick intrycket 

av att pedagogerna var nöjda med att haft möjlighet att förbereda sig inför intervjun.  Något vi 

hade kunnat göra bättre var placeringen i rummet där intervjun ägde rum. Vi satte oss bredvid 

varandra för att kunna läsa frågorna lättare, men vi upplevde att det blev en “vi mot 

pedagogen/föräldern”- stämning i vissa intervjuer. Det hade eventuellt varit bra med en 

pilotstudie, d.v.s. ca två intervjuer med pedagoger och föräldrar för att få träna på intervjuteknik 

innan vi började samla empiri inför vår studie. Vi valde att istället intervjua varandra vilket 

också gav oss lite träning. Men det var mest för att kolla hur lång tid det tog, inte för att få bästa 

känslan i rummet eller för att kolla så att frågorna gav oss de vi ville ha.   
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Bilaga 1  

Brev till föräldrar  

Hej  

Vi är två lärarstudenter från Örebro Universitet som håller på med vår c-uppsats. 

Vi skulle vilja intervjua en förälder här på förskolan för att få er syn på hur 

föräldrasamarbete fungerar här.  

Om ni väljer att ställa upp så tar intervjun max 30 min och anonymiseras. 

Intervjun spelas in via ljudupptagare och ljudfilen förstörs efter att uppsatsen är 

klar.   

Vår uppsats går ut på att jämföra hur föräldrasamarbetet ser ut på en vanlig 

förskola utan specifik inriktning och en förskola med Reggio Emilia pedagogik. 

Vi vill ha både föräldrars och pedagogers synvinkel på hur det fungerar och vill 

därför intervjua både föräldrar och pedagoger.  
  

Om ni är intresserade av att bli intervjuade och på så vis hjälpa oss med 

genomförandet av denna uppsats så kan ni antingen säga till pedagogerna här på 

förskolan eller höra av er direkt till oss via mail eller telefon.  
  

Mvh  

Alina:  email: xxxxxxxxx  

Lisa:  telefon: xxxxxxxxx  
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Bilaga 2  

Intervjuguide, frågor till pedagoger  

Samverkan  
• Vad innebär föräldrasamverkan för dig?  

• Hur anser ni att föräldrasamarbetet fungerar här i verksamheten?  

• Anser du att föräldrarna har stort inflytande på förskolan?  

• Hur ser ert arbete med föräldrasamarbete ut?  

• Hur mycket kan föräldrarna påverka verksamheten?  

• Brukar du som pedagog fråga föräldrarna om de vill vara med och komma 

på teman eller något annat som rör verksamheten? Föräldramöten  
• Hur ser era föräldramöten ut?  

• Hur ser ert upplägg ut inför ett föräldramöte?  

• Finns det utrymme för föräldrarnas åsikter där? Hämtning och lämning  
• Hur ser hämtning och lämning ut en vanlig dag?  

• Hur använder ni er utav den kontakten med föräldrarna?  

Avslutning  
• I förskolans läroplan står det att föräldrarna ska ha en möjlighet att vara 

med och påverka verksamheten och att förskolan därför ska vara tydlig med mål och 

innehåll för att föräldrarna och barnen ska ha en möjlighet till inflytande. Hur anser du 

att ni arbetar för att uppfylla den punkten?     
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Intervjuguide, frågor till föräldrar  

  

• Vad tycker ni om verksamheten i största allmänhet?  

Föräldramöten  
• Går ni på föräldramöten? (om inte varför?)  

• På vilket sätt främjar ett föräldramöte dig som förälder?  

• När känner du dig mest bekväm i att ta upp något du tycker att förskolan ska 

förbättra eller något förskolan gör bra (föräldramöten eller tex i hallen)?   

Samverkan  
• När du har synpunkter på hur dagarna på förskolan ser ut, känner du att 

personalen lyssnar på dig då? på vilket sätt?  

• Hur kan du som förälder vara med och påverka verksamheten/ ditt barns vardag?  

• Frågar pedagogerna vad ni föräldrar tycker om förskolan och dess aktiviteter 

(exempelvis teman)? Hämtning och lämning  
• Hur ser hämtning och lämning ut en vanlig dag?  Hur fungerar kontakten med 

pedagogerna på förskolan?  

Avslutning  
• I förskolans läroplan står det att föräldrarna ska ha en möjlighet att vara med och 

påverka verksamheten och att förskolan därför ska vara tydlig med mål och 

innehåll för att föräldrarna och barnen ska ha en möjlighet till inflytande. På vilket 

sätt tycker du att detta syns i förskolan?  
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Bilaga 3  

Sökmatris  

  

1.Databas    

2. Sökord  

  

  

3. Sökstrategi:  

Kombination av ämnesord, sökord, fritext 

eller särskilt fält, avgränsningar(limits) t ex 

årtal, språk, ålder.  

  

  

4. Antal 

träffar  
5. Ange artikelns förste 

författare samt årtal för 

text eller texter du valt 

utifrån denna sökning (om 

ingen lämna tomt)  

  

Libris  

  

Reggio Emilia  

  

1.  

2.  

3.  

4.  

Enkel sökning på sökord  

Avgränsning: avhandling  

Avgränsning språk: svenska  

Val av avhandling för läsning  

  

745  

8  

6  

1  

  

  

Hamerslag 2013  

  

  

  

Libris  

  

Samverkan  

Reggio  

Emilia.  

  

1.  

  

Enkel sökning på sökord    

0  

  

  

Libris  

  

Föräldrasamve 

rkan  

  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Enkel sökning på sökord  

Avgränsning: avhandling  

Avgränsning språk: svenska  

Avgränsning årtal: 1998 – 2014  

Val av avhandling för läsning  

  

104  

8  

6  

2  

1  

  

  

  

Ivarsson Jansson 2001  

 


