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Sammanfattning 

Detta är en rapport där arbetsprocessen för utformandet av en tredelad arbetsmodell beskrivs, 

vars syfte är att möjliggöra en utvecklad samverkan mellan förskola och hemmet. 

Barnperspektiv och samverkan ska ligga som grund för de tre delarna som är: temaarbete, 

IKT – hemsida och dialogcafé. De tre delarna bildar tillsammans en helhet. Vi ville skapa 

arbetsmodellen, då samverkan mellan förskola och hemmet enligt förskolans styrdokument, är 

en del av förskollärares uppdrag. Vi anser att vi i vår utbildning inte erhållit verktyg för hur 

detta uppdrag konkret kan utföras i praktiken. Utifrån en inledande målgruppsundersökning vi 

genomfört uttrycktes också ett behov av detta. Vi ser det sociokulturella perspektivet på 

lärande som ett teoretiskt paraply över den tredelade arbetsmodellen. Ytterligare två teoretiska 

utgångspunkter som ska genomsyra arbetsmodellen är barnperspektiv samt hemsidan som 

verktyg för kommunikation. 

Arbetsprocessen har skett genom ett parallellt arbete, där tidsramarna vi satte upp 

möjliggjorde denna process. För att sammanbinda arbetsmodellens olika delar har en kreativ 

process skett, där vi ritat och skissat för att visualisera helheten och göra den synlig för oss. I 

arbetsprocessen har vi gått från idé till slutprodukt – via bland annat målgruppsundersökning, 

prövande med barn och vårdnadshavare samt utvärdering med vårdnadshavare, förskollärare 

och förskolechefer. I utvärderingen ser vi att införande av nya idéer kan mötas av ett visst 

motstånd från förskollärare. Vårdnadshavare och förskolechefer tenderar vara mer mottagliga 

och öppna för förändring relaterat till den produkt vi skapat. 

Vi anser att vår tredelade arbetsmodell kan möliggöra en interaktion och 

tvåvägskommunikation mellan förskola och hemmet. Detta ser vi som något nytt och således 

något vår tredelade arbetsmodell skulle kunna tillföra förskolors arbete med samverkan. Vi 

anser att det blir av vikt att framtidens förskollärare vågar synliggöra och förändra förskolans 

traditioner, samt att de vågar vara öppna och nyfikna för nya tankar och idéer. 

Nyckelord 

Tredelad arbetsmodell, IKT, barnperspektiv, samverkan, kommunikation 
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1. Inledning – Våra tankar 

Som blivande förskollärare anser vi att det är viktigt att förskolan bygger broar mellan 

förskola och hemmet. Vi anser att vi i vår utbildning fått med oss vikten av att skapa goda 

relationer till barns hem. Vi upplever dock att vi saknar verktyg för hur denna samverkan kan 

gå till konkret i verksamheten. En fråga vi ställer oss är: hur gör vi vårdnadshavare delaktiga 

och ger dem inflytande i deras barns vardag på förskolan?  

I dagens förskola kan dokumentation finnas synlig för vårdnadshavare. Denna kan de ta del 

av när de lämnar och hämtar sina barn. Är det möjligt för alla vårdnadshavare att ta del av 

denna dokumentation? Det kan vara stressigt vid lämning och hämtning och tiden finns 

kanske inte alltid där för att ta del av dokumentationen. Idag bor inte alltid barns 

vårdnadshavare tillsammans och barn kan byta boende veckovis. Dessa vårdnadshavare kan 

missa delar av sitt barns tid på förskolan. I andra familjer kan det vara samma vårdnadshavare 

som alltid hämtar och lämnar, då den andra kanske pendlar. Vi har funderat kring hur vi 

ytterligare kan öka möjligheten att synliggöra barns görande på förskolan och skapa en känsla 

av delaktighet för vårdnadshavare. Detta genom att göra det möjligt för vårdnadshavare att se 

vad barnen gör på förskolan just nu, vad som intresserar dem samt genom att skapa ett 

verktyg för samverkan och kommunikation mellan förskola och hemmet. 

1.1 Bakgrund 

Lindström och Pennlert (2012, s. 53) skriver att vårdnadshavare ej upplever att 

utvecklingssamtal ger dem tillräcklig information kring deras barn och dennes utveckling och 

lärande. Vi tolkar detta som att vårdnadshavare anser att förskola och skola missar en viktig 

del i barns utveckling och lärande - nämligen att involvera vårdnadshavare i denna process 

och synliggöra verksamheten för dem. Tallberg Broman (2010, s. 34) lyfter fram att förskolor 

som arbetar med att göra vårdnadshavare delaktiga i verksamheten och som möjliggör 

engagemang, visat positiva resultat i barns lärande. Detta stöds även av Sandberg och 

Vuorinen (2008, s. 153), som i sin tur hänvisar till andra forskare som visar detta. Sträng och 

Persson (2003, s. 48) påpekar att varje förskola har egna arbetssätt för hur samverkan mellan 

förskola och hemmet kan ske. Detta gör att det ser olika ut för vårdnadshavare beroende på 

var deras barn befinner sig. Ekengren (2002, s. 13) menar att synen på samverkan skiljer sig 

mellan förskolor samt förskollärare. Författaren menar att inom förskolans verksamhet, kan 

det finnas svårigheter kring hur samverkan kan se ut och när den ska ske. Vidare menar 

författaren att det är svårt att finna modeller för samverkan som passar in i verksamheten. 

Sandberg och Vuorinen (2008, s. 152) hänvisar till sin tidigare forskning (Sandberg & 

Vuorinen, 2007b) då de påtalar att förskollärare idag, kan tycka att det är svårt att veta hur de 

ska hantera de nya familjemönster som växt fram de senaste åren. De menar att detta försvårar 

samverkan mellan förskola och hem, eftersom dagens samhälle är mer utspritt och rörligt än 

tidigare. Utifrån detta anser vi, att det i förskolan finns ett behov av arbetsmodeller kring hur 

samverkan mellan förskola och hemmet kan ta sig uttryck och konkretiseras i verksamheten.  

När vi hade en prototyp på arbetsmodellen, gjordes en målgruppsundersökning, där vi frågade 

två förskollärare och en förälder hur de ställer sig till vår arbetsmodell (se Rubrik 3.2.1). Detta 

för att synliggöra om de upplever att det finns ett behov av denna. Förskollärarna var båda 
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positiva till idén och ser att behovet finns. Dock påpekade de tid och vissa arbetskamraters 

ovilja att använda dator i verksamheten, som en faktor som försvårar införandet av denna 

arbetsmodell (Förskollärare 1, 2014; Förskollärare 2, 2014). Den förälder vi introducerade 

arbetsmodellen för ställde sig också positiv. På förskolan där dennes barn nu går har de 

månadsbrev och föräldraråd, vilket denne anser är en metod som inte riktigt är tillräcklig. 

Föräldern menar att ett brev en gång per månad, gör att de missar mycket information och 

föräldrarådet känns kravfyllt. Denne ställde sig positiv till att istället kunna använda denna 

arbetsmodell på sina barns förskola (Förälder 1, 2014). 

1.2 Syfte 

Syftet med vår produkt är att utveckla en tredelad arbetsmodell, vars mål är att möjliggöra 

samverkan mellan förskola och hemmet, där samverkan och barnperspektiv ska vara en grund 

i arbetsmodellens alla tre delar. Arbetsmodellen synliggörs via en hemsida, vars syfte är att 

fungera som ett kommunikationsverktyg. De tre delarna är: temaarbete, IKT (informations- 

och kommunikationsteknik) - hemsida och dialogcafé. 

1.3 Vår arbetsmodell 

Vi har utarbetat en tredelad arbetsmodell som visar hur en bro kan byggas mellan förskola 

och hemmet – där vi använder oss av barnperspektiv och samverkan som grund. Till vår 

tredelade arbetsmodell har vi tillverkat en hemsida och ett informationshäfte, utifrån en fiktiv 

förskola – Förskolan Trollet. Den tredelade arbetsmodellen för samverkan mellan förskola 

och hemmet visualiseras genom denna bild. 

 

Läroplanen för förskolan framhåller att: 

förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i 

verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den 

pedagogiska planeringen (Lpfö98/2010, s. 13).  

Vidare står det att:  

arbetslaget ska beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och 

genomförande av verksamheten (Lpfö98/2010, s. 13).  
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Sandberg och Vuorinen (2008, s. 160) visar i sin forskningsartikel, att förskolor som använder 

varierade former för samverkan, är de förskolor som lyckas nå flest vårdnadshavare. Utifrån 

detta ser vi att ett ansvarsområde förskollärare har, är att hitta vägar för samverkan mellan 

förskola och hemmet och det är i detta vår tredelade arbetsmodell tar sin utgångspunkt. 

Vår tredelade arbetsmodell kommer synliggöras via en hemsida, där vi inom ramen för det 

självständiga arbetet valt att begränsa de aktiviter vi synliggör till ett fokus på matematiskt 

innehåll. Lindahl och Folkesson (2012, s. 1734) visar i sin forskningsartikel, att datorer kan 

användas i förskolan som stöd till barns utveckling och lärande. Dock visar författarna att 

införandet av datorer i förskolan inte är oproblematiskt. Det tenderar att finnas två läger 

mellan förskollärare: 1. De som ser datorer som ett komplement att använda inom ramarna för 

förskolans traditioner i barns lärande och utveckling. 2. De som ser datorer som ett hot mot 

förskolans traditionella arbetssätt och som hämmande för barns lärande och utveckling 

(Lindahl & Folkesson, 2012, s. 1728). Datoranvändning kan således ses som ett komplement 

eller hinder inom förskolans verksamhet. Utifrån en uppföljning gjord av Skolverket (2009, s. 

3; s. 21), där de visar hur användandet av IKT i förskola, skola och vuxenutbildning ser ut, 

redovisas att en tredjedel av de svarande inom förskolan anser att IKT i förskolan skulle 

kunna stimulera barns utveckling och lärande.  De svarande som väljer bort IKT lyfter fram 

att andra aktiviteter prioriteras, där barn inte blir stillasittande samt att datorer finns i hemmet. 

Här menas att förskolan ska vara ett komplement till hemmet som oftast innehar dator och 

förskolan – som ett komplement till hemmet – behöver således inte införa dator i barngrupp. 

Selander och Rostvall (2008, s. 25) menar att det skapas ett kollektivt minne inom 

institutioner, där verksamhetens rutiner, tankar och traditioner finns. Detta kollektiva minne 

kan ta lång tid att ändra. Sett utifrån detta ser vi, att ett kollektivt minne i förskolans 

verksamhet, kan vara det som vi ovan har beskrivit som läger två - datorer kan ses som ett hot 

mot förskolans traditioner. Skolverket (2009, s. 3) visar att datorer i förskolan idag är vanligt 

förekommande – de finns nästan på alla förskolor. Dock visar deras undersökning att datorn 

endast används som ett kontinuerligt inslag i barngrupp i 40 % av fallen. Utifrån detta gör vi 

tolkningen att när IKT ska införas i förskolan, blir det av vikt att den ses som ett komplement 

till det kollektiva minnet.    

1.4 Omvärldsanalys - Vad finns och vad kan vår produkt tillföra?  

Nabila Alfakir har utarbetat en metod för att utveckla föräldramöten, byggda på dialog mellan 

vårdnadshavare och inte en envägskommunikation mellan pedagog och vårdnadshavare. 

Metoden bygger på tre steg: först diskuterar pedagogerna hur de ser på föräldrasamverkan och 

vad de vill uppnå, i steg två ska de mål som finns uppsatta med fostransuppdraget klargöras 

och sista steget är föräldramötet. Dialogen vårdnadshavarna emellan, handlar om att de 

tillsammans ska få diskutera frågor rörande skolans och vårdnadshavarnas fostransuppdrag 

(Alfakir, 2010, s. 61-68). 

Utöver detta har vi inte hittat någon modell för hur samverkan kan konkretiseras i praktiken. 

Vi har hittat många förskolor som synliggör sin verksamhet via en hemsida eller bloggar. 

Dessa är dock mer inriktade på att beskriva sin verksamhet, där samverkan är en del av 

arbetet, men det beskrivs inte hur detta konkretiseras. Vad vår produkt kan tillföra, är en 

synlig arbetsmodell för hur samverkan mellan förskola och hemmet kan ta sig uttryck. 
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1.5 Vad är matematik i förskolan? 

I förskolan sker lärande ämnesintegrerat, men på vår hemsida har vi begränsat aktiviteterna 

som synliggörs till matematik och till en tänkt barngrupp i åldrarna 3-5 år. Därför kommer vi 

här kort beskriva matematik i förskolan. 

Matematik i förskolan består till stor del av begreppen ”mätning, rumsuppfattning, mönster, 

taluppfattning och tid” (Wernberg, Larsson & Riesbeck, 2010, s. 169). I sin avhandling 

skriver Reis (2011, s. 181) att när barn i förskolan utforskar matematik själva, kallas detta 

informell matematik. Genom de lärarledda aktiviteterna synliggörs matematik för barn, när de 

matematiska begreppen används och visualiseras. Detta skriver Reis är den formella 

matematiken. Genom att låta barn utveckla sitt matematiska språk i vardagssituationer, går 

deras förståelse för matematik från konkret till abstrakt (Emanuelsson, 2006, s. 40-41). 

1.6 Det kritiska ögat 

Vilka problem ser vi med vår produkt? Vad missar vi? Vi har valt att synliggöra den tredelade 

arbetsmodellen via en hemsida. Detta då vi tänker att det är ett verktyg som kan nå ut till 

många. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) innehar 100 % av hushållen med barn internet 

och 99 % har tillgång till dator. Studien är gjord på ca 2,3 miljoner tillfrågade hushåll med 

barn (SCB, 2014, s. 21; s. 23). Detta innebär att vi inte kan vara säkra på att vi når ut till alla, 

då tillgången till dator inte är en självklarhet. Språket i vår produkt är enbart svenska och 

detta gör att vi även kan missa flerspråkiga hem. Här lyfter Sandberg och Vuorinen (2007a, s. 

59-62) bildspråkets betydelse för att underlätta samverkan. Författarna menar att bilder kan 

vara det verktyg som länkar samman flerspråkiga hem med förskolan. När pedagoger inte 

behärskar vårdnadshavares modersmål, ger bilder barn möjlighet att förmedla förskolans 

verksamhet till hemmet.  

Vår produkt präglas av den kultur vi har erfarenhet av, där demokrati är en del. Samverkan 

handlar för oss om demokrati, där vårdnadshavare blir lyssnade på och sedda. Idag bor vi i ett 

mångkulturellt samhälle, där alla invånare inte har samma erfarenheter av demokratins 

innebörd. Detta kan medföra, att om förskolan är otydlig i sin kommunikation med 

vårdnadshavare, är det inte säkert att alla görs medvetna om deras rättigheter gällande 

samverkan med förskolan. Detta lyfts fram av Sandberg och Vuorinen (2007a, s.102), som 

hänvisar till Bouakaz (2003). Vi kan således missa de vårdnadshavare som inte görs medvetna 

om deras rättigheter kring samverkan. Dessa aspekter har vi som mål att beakta, så långt det 

är möjligt, i utformandet av den tredelade arbetsmodellen. 
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2. Teoretiska utgångspunkter för den tredelade arbetsmodellen 

Lev Vygotskij (1896-1934) menade att om vi ska förstå hur lärande uppstår, måste vi gå 

utanför individen och istället se det sociala sammanhang individen befinner sig i. Utifrån detta 

synsätt medverkade han till utformandet av det sociokulturella perspektivet på lärande, där 

lärande anses ske i ett socialt sammanhang, i kulturella miljöer samt genom användandet av 

artefakter. Enligt Vygotskij sker lärande först genom en yttre process, som följs av en inre 

process (Strandberg, 2009, s. 10). I vår arbetsmodell använder vi det sociokulturella 

perspektivet som teoretisk utgångpunkt, där detta perspektiv används som ett paraply för hela 

arbetsmodellen. Inom detta perspektiv ses kommunikation som en viktig del - genom språket 

och kommunikationen med andra, upptäcker individen världen och får den förklarad för sig. 

Kommunikation binder således ihop de yttre processerna med de inre. Detta förklaras bland 

annat av Säljö (2000, s. 37; s. 67-68), när denne beskriver det sociokulturella perspektivet på 

lärande. I samspel med andra approprieras kunskap hos individen – den går således från att 

finnas mellan individerna i det sociala samspelet, till att förankras inom individen (Säljö, 

2011, s. 177). I vår arbetsmodell sker även denna kommunikation via hemsidan. Hemsidan 

blir ett kommunikationsverktyg på förskolan samt mellan förskola och hemmet. Utifrån detta 

har vi valt att använda ordet IKT och inte IT. IT står för informationsteknik, medan IKT står 

för informations- och kommunikationsteknik. Begreppet IKT inkluderar således ordet 

kommunikation (Riis, 2000, s. 17). Som komplement till det sociokulturella perspektivet, blir 

en teoretisk utgångspunkt för IKT i vår arbetsmodell, att hemsidan används som ett verktyg 

för kommunikation. Kommunikationen som sker via en hemsida, sker mellan en sändare och 

en mottagare. Sändaren är de individer som skapat hemsidan och som via denna förmedlar ett 

budskap. Mottagaren är de individer som besöker hemsidan, tar del av dess information och 

tar emot detta budskap (Bergström, Karlsson & Parmenvik, 2009, s. 7). 

Ordet kultur används för att beskriva de resurser människan förfogar över, i form av fysiska- 

och intellektuella redskap. Människan använder dessa kulturella redskap i sitt samspel med 

andra (Säljö, 2000, s. 29; s. 71). De fysiska redskapen är artefakter som finns omkring oss – 

dator, pennor etcetera, medan de intellektuella redskapen är av kommunikativ/språklig 

karaktär (Säljö, 2013, s. 28). Säljö (2000, s. 74-76) poängterar att människan använder dessa 

kulturella redskap i samspel med andra samt i lärandeprocesser. De ses därför som ett centralt 

inslag i det sociokulturella perspektivet. De kulturella redskapen medierar den sociala praktik 

människan befinner sig i. Med detta menas att den sociala praktiken förmedlas till oss via de 

kulturella redskap som finns och används där – de blir då medierande redskap, där språket ges 

stor betydelse. Det är med språket vi samspelar, sätter ord på fenomen och tillsammans skapar 

mening (Säljö, 2000, s. 81-82). Utifrån detta kan ses att beroende på vart individer befinner 

sig, finns det olika kulturella redskap, vilket i sin tur gör att lärande och dess förutsättningar 

kan se olika ut. Lärande bör således förstås som situerat – i olika sociala praktiker tillägnar vi 

oss och behöver olika kunskaper (Säljö, 2013, s. 66). 

En individs första lärande sker inom den primära socialisationen. Detta äger rum i hemmet 

och här tar vi de första stegen till lärande individer: det första språket lärs, socialt samspel 

etcetera. Förskolan ingår sedan i den sekundära socialisationen (Säljö, 2013, s. 14). Säljö 

(2000, s. 40-41) poängterar att villkoren för lärande ser annorlunda ut i denna socialisation. 
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Lärandet sker i en ny kontext, med nya uttryckssätt och i denna arena skiljs barnet i viss mån 

från sina tidigare erfarenheter. Pedagoger inom förskolan känner exempelvis inte till hur 

barnet uttrycker sig samt fungerar och agerar i olika situationer. Vidare poängterar Säljö att 

inom förskolan har pedagoger oftast ett mål med vad de vill att barn ska ges möjlighet att lära, 

medan lärande i hemmet snarare handlar om att barn observerar och lär i stunden. I 

arbetsmodellen beaktar vi detta genom att möjliggöra delaktighet för barns primära- och 

sekundära socialisation. 

I arbetsmodellen vill vi synliggöra barns tankar och intressen. Ytterligare en teoretisk 

utgångspunkt för vår arbetsmodell, är således barnperspektiv. För att förstå vad begreppet 

barnperspektiv innebär, bör begreppet barns perspektiv förklaras. Ett barns perspektiv är 

barns egna uppfattningar och erfarenheter, om och av sin omvärld, samt hur denne tolkar och 

förstår denna. När vuxna försöker ta ett barns perspektiv, görs detta genom barnperspektivet 

(Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 2011, s. 6). I en artikel skriven av Pramling 

Samuelsson (2001, s. 15-16), resonerar denne om det som vuxen är möjligt att inta ett barns 

perspektiv. I sina resonemang kring detta, menar författaren att det inte går att ta ett barns 

perspektiv, men att pedagoger i förskolan kan sträva efter detta. Detta kan göras genom att 

skapa en relation som bygger på en nära kontakt till barnet och därefter uppmuntra denne att 

beskriva sina upplevelser och tankar. Det kan här bli av vikt, att känna till allmän utveckling 

hos barn samt vad varje enskilt barn har för erfarenheter av sin omvärld. Hur en pedagog 

förhåller sig till ett barns perspektiv, resulterar i vilken syn denne har på barn samt vilken 

kunskapssyn denne har. 

Med begreppet barnperspektiv menas det att den vuxne strävar efter att se ur barnets 

synvinkel, nämligen att försöka närma sig ett barns perspektiv – att tolka barnets erfarenheter 

och uppfattningar av sin tillvaro. Det är den vuxnes uppfattning om hur barnet tolkar sin 

omgivning och hur denne handlar i sin omvärld (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 

2011, s. 6). Det kan vara att försöka förstå vad ett barn hör, känner, ser och upplever i en 

kontext (Arnér, 2009, s. 29). För att pedagoger ska kunna ta ett barnperspektiv, måste de vara 

lyhörda och finnas nära barnet. På så vis kan de tolka hur barnet uppfattar sin tillvaro samt 

vad som fångar dennes uppmärksamhet. Vid tolkningen görs en avgränsning av vad 

pedagogen väljer att fokusera på. Det kan vara att denne ser var barnets intresse grundar sig i 

just nu (Halldén, 2007, s. 170). Arnér (2009, s. 28) menar att barn kan få inflytande i 

verksamheten genom att närma sig ett barnperspektiv, eftersom deras intressen och tankar då 

kan tas tillvara. I detta resonemang hänvisar Arnér till Qvarsell (2003). 

I barns lärande och utveckling kan ett barnperspektiv vara att se vart de befinner sig just nu 

och hur de kan stöttas vidare. Begreppet närmaste utvecklingszon, syftar till att förklara hur 

barn utvecklas och lär. Genom stöd och samarbete, från vuxna och andra barn, kan barnet 

utvecklas inom sin utvecklingszon (Säljö, 2000, s. 120). Sträng och Persson (2003, s. 38) 

beskriver att stödet och samarbetet fungerar som ”draghjälp” - som ger barn större möjlighet 

att utvecklas och lära. Eagle (2012, s. 40) poängterar att barn använder observation som en 

process i lärandet. I sin vardag observerar barn hur individer omkring dem agerar och detta 

blir en del av lärprocessen. Oavsett om vuxna har lärandesyfte eller ej, sker således ett lärande 

hos barn i deras vardagliga aktiviteter.  Williams, Sheridan och Sandbergs (2014, s. 237) 

slutsats i deras forskningsartikel, är bland annat att lärares didaktiska kunskaper skulle kunna 
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utveckla barns lärande. De menar att i förskolan sker ett integrerat lärande i vardagen - barn 

utvecklar exempelvis matematik samtidigt som de utvecklar förmågan att lyssna. Utifrån 

pedagogers didaktiska kunnande, kan sammanhang skapas där barn får erfara lärande inom 

flera olika områden. Detta lärande sker i en social kontext, där barn stödjer varandra i lärandet 

via samspel och samarbete. Vår tanke är att den tredelade arbetsmodellen kan bli ett stöd i 

barns lärande och utveckling. Detta genom det samspel som sker mellan förskola och 

hemmet, där barn kan ges möjlighet att erfara ett lärande i dessa kontexter. Som vi beskrivit 

ovan, kan barn utvecklas och lära inom sin närmaste utvecklingszon genom stöd och 

samarbete från vuxna. Vår vision är att denna arbetsmodell ska kunna leda till detta 

samarbete, då den kan möjliggöra en samverkan mellan förskola och hemmet. 
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3. Arbetsprocessen – från idé till produkt 

Nedan redogörs arbetsprocessen för utformandet av den tredelade arbetsmodellen.  

Som start för arbetet gjorde vi en grovplanering över tidsaspekten. Bell (2006, s. 44) 

poängterar vikten av att sätta upp tidsramar för arbetet. Detta för att redan från början veta hur 

lång tid de olika delarna får ta. Detta blev för oss ett stöd till att begränsa arbetets omfång. Då 

vi ska skriva en rapport samt utveckla en arbetsmodell med tillhörande material, gjorde dessa 

tidsramar att vi kunde sätta upp delmål för arbetets olika delar.  

3.1 Arbetsfördelning 

I arbetet har vi valt att dela upp de delar vi anser att vi kan dela upp. Det har varit viktigt för 

oss att båda måste inkluderas i arbetets alla delar. Vi har suttit tillsammans, även när vi skrivit 

de delar vi delat upp ansvaret för.   

Anna Eriksson har ansvarat för: texten skriven om det sociokulturella perspektivet, 

målgruppsundersökning med Förälder 1, kontakt med barngrupp och dess förskola samt 

inläsning av litteratur. Ellinor Löfving har ansvarat för: texten skriven om barnperspektiv, 

målgruppsundersökning med Förskollärare 1 och 2, kontaktat förskolechef för tidsbokning av 

utvärdering samt inläsning av litteratur. Allt annat i arbetet har gjorts gemensamt. 

3.2 Struktur – från tanke till idé 

Inför detta arbete hade vi en tanke om vad vi ville fördjupa oss i och vilken form av produkt 

vi ville skapa. Till vårt första handledningstillfälle medtog vi en sammanställning av våra 

tankar och idéer. På handledningen fick vi sedan stöd och vägledning om hur vi kunde bryta 

ner våra tankar, begränsa oss och hitta ett fokus på vad vi egentligen ville göra. Vi gick dit 

med en tanke om en aktivitetshemsida för barn och gick därifrån med en idé om en 

arbetsmodell för samverkan mellan förskola och hemmet. Ett första delmoment i ett arbete 

kan enligt Bell (2006, s. 49) vara att hitta ett fokus och tillsammans med sin handledare arbeta 

fram en genomförbar idé. 

Efter första handledningen började vi söka efter vad som redan finns och om vår idé kan 

tillföra något nytt. Som vi beskrivit innan, hittades en metod för att utforma utvecklingssamtal 

som bygger på dialog mellan vårdnadshavare (Alfakir, 2010, s. 61-68). Utöver denna metod 

lyckades vi inte hitta någon arbetsmodell för samverkan mellan förskola och hemmet. Den 

sökning vi gjorde skedde på internet, men även via Uppsala Universitets bibliotek. Via 

biblioteket fann vi den metod som utformats av Nabila Alfakir (2010).  

Nästa moment i utformandet av vår produkt, var att skapa en grovstruktur över 

arbetsmodellen. Här fördes diskussioner över hur arbetsmodellen kan fungera praktiskt och 

teoretiskt, utifrån de didaktiska frågorna vad, hur, varför och för vem. Vi kom fram till detta:  

 VAD – Vi vill utforma en arbetsmodell som konkret kan visa hur samverkan mellan 

förskola och hemmet kan konkretiseras. 

 HUR – Genom att utforma en arbetsmodell där förskola och hem görs delaktiga, samt 

genom att synliggöra arbetsmodellen och verksamheten för sändare och mottagare. 

 VARFÖR – För att bygga en bro mellan förskola och hemmet samt möjliggöra en 

utvecklad samverkan mellan dessa. 
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 FÖR VEM – Pedagoger/förskola, vårdnadshavare/hemmet och barn. 

I denna process började vi skissa en tankekarta av arbetsmodellen. Denna har sedan, utifrån 

våra diskussioner ritats om upprepade gånger. I denna del av arbetsprocessen funderade vi 

över vilka målgrupper arbetsmodellen vänder sig till. Vem är den till för, hur och när ska de 

göras delaktiga och varför? Det framkom att arbetsmodellen vänder sig till vårdnadshavare, 

barn och pedagoger. Bergström, Karlsson och Parmenvik (2009, s. 26) menar att först när 

målgruppen för ett arbete är bestämt, kan budskapet som ska förmedlas till berörda parter 

skapas och anpassas efter dessa. Denna metod använder författarna för skapandet av 

hemsidor, men vi anser att tanken kring detta även var användbar i vår arbetsprocess.  

I arbetsmodellen finns, som vi tidigare beskrivit, det sociokulturella perspektivet som ett 

paraply över helheten. I utformandet av arbetsmodellen, har vi sett denna som ett medierande 

redskap som kan ge förutsättningar att skapa en gemensam mening mellan förskola och 

hemmet (Säljö, 2000, s. 81-82). Denna arbetsmodell utformas således för att kunna bli en länk 

mellan det som Säljö (2013, s. 14) beskriver som barns primära- och sekundära socialisation – 

i detta fall hemmet och förskola. 

3.2.1 Struktur – Målgruppsundersökning av idé  

När vi skapat en prototyp över hur vår arbetsmodell skulle kunna komma att se ut, gjorde vi 

en målgruppsundersökning med två förskollärare och en förälder, där anteckningar fördes. 

Deltagarna informerades om arbetets syfte, att deltagandet var frivilligt samt att inga namn 

kommer synliggöras i rapporten. Deltagarna godkände dessa villkor. Syftet med denna var att 

undersöka behovet av en arbetsmodell som riktar sig mot samverkan mellan förskola och 

hemmet. Utifrån målgruppsundersökningen framkom att förskollärarna och föräldern ansåg 

att det finns ett behov i förskolan kring hur samverkan mellan förskola och hemmet kan 

konkretiseras. Intressant enligt vår mening blev att förskollärarna tenderade att lyfta fram 

svårigheter med arbetsmodellen, medan föräldern gav förslag över hur den skulle kunna 

förbättras. Förskolläraren säger: 

Jag hade gärna använt detta i min verksamhet, det verkar jättebra och roligt, men 

inte med de arbetskamrater jag har just nu. Vi tänker inte lika (Förskollärare 2, 

2014).  

Här kan ses att det kollektiva minne som tidigare beskrivits, lyfts fram som en svårighet vid 

införandet av arbetsmodellen. De rutiner och traditioner som finns på arbetsplatsen, anses 

svåra att förändra (Selander och Rostvall, 2008, s. 25). Föräldern, å andra sidan säger: 

Som förälder tycker jag att det är positivt när förskolan tar initiativ till att involvera 

oss föräldrar. Jag skulle gärna i er modell se att barnen kunde få ett hemuppdrag att 

göra i början av temat också. Inte bara som avslut. Det är alltid roligt med 

småprojekt med barnen (Förälder 1, 2014).  

Föräldern ställde sig även positiv till dialogcaféet, men påpekade att det inte får bli ett krav att 

delta varje månad och att det även måste finnas ett annat sätt att återkoppla på. Detta eftersom 

det kanske inte alltid är möjligt att delta på caféet. Här använde föräldern tidsbrist som 

argument. Vi tolkar detta som att föräldern, som ingår i barns primära socialisation, även vill 

bli delaktig i den sekundära socialisationen - i detta fall förskolan (Säljö, 2013, s. 14). Vi 

tolkar även vikten av att denna arbetsmodell bör göras enkel och lätt att ta till sig och använda 
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sig av i en verksamhet. Efter målgruppsundersökningen användes den återkoppling vi fått och 

vi hade denna i tankarna vid omformandet av arbetsmodellen.  

3.2.2 Struktur – från idé till arbetsmodell 

Utifrån tankekartan började vi forma ett informationshäfte (se bilaga 1) om arbetsmodellen. 

Där förklaras arbetsmodellens syfte samt tre delar, utifrån en fiktiv förskola som använder och 

utarbetat arbetsmodellen. Informationshäftet har följt med genom hela arbetsprocessen och 

har ändrats vart eftersom nya tankar, idéer eller synpunkter tillkommit. Utifrån tankekartan 

samt det informationshäfte vi framställt, blev det i denna del av arbetsprocessen, synligt för 

oss att vår arbetsmodell bestod av tre delar som tillsammans bildar en helhet: temaarbete, IKT 

– hemsida och dialogcafé. Detta blev ett viktigt moment i arbetsprocessen, då det efter denna 

insikt blev tydligt för oss hur arbetsmodellen skulle komma att se ut.  

Nästa del i arbetsprocessen blev att utforma en visuell bild över den tredelade arbetsmodellen. 

Vi ritade olika typer av bilder, innan vi kom fram till den slutgiltiga versionen. När vi 

utformade bilden ville vi att den skulle vara lätt och tydlig att förstå. Först ritade vi bilder med 

pilar, som visade hur de olika delarna hänger ihop, men vi upplevde att dessa blev otydliga.  

Vi resonerade över hur vi kunde göra en bild, där endast en pil symboliserar att de tre delarna 

i arbetsmodellen hör samman och bildar en helhet, samt där samverkan och barnperspektiv 

ska finnas i arbetsmodellens tre delar. Vi tog nu Word som stöd att utforma bilden och tog 

utgångspunkt i den estetiska kurs vi läst i vår utbildning, där bild var en del av denna kurs. 

Här fick vi läsa ett häfte av Chlapowska (2003, s. 3) där det beskrivs hur bilder kan användas 

som ett språk – bildspråk. Vidare står det att i alla typer av språk finns ett innehåll och ett 

uttryckssätt. Innehåll blir i detta fall vad vi via bilden vill säga och uttryckssättet blir hur vi 

kan förmedla detta. Den slutgiltiga bilden är den bild vi anser symboliserar arbetsmodellen på 

bästa sätt. Bilden är vår tredelade arbetsmodell och presenteras kontinuerligt i rapporten. 

I arbetsprocessen deltog vi på en workshop om produktutvecklingsprocesser. Där 

informerades vi om vilka steg vi bör ha med i produktutvecklingsprocessen. Först synliggörs 

ett behov, som resulterar i en idé om att utveckla en produkt. Denna idé utvecklas sedan till 

ett koncept, vilket innebär att det finns belägg för hur och varför produkten ska se ut på ett 

visst sätt. Utifrån detta produceras och utvärderas produkten och detta resulterar slutligen i en 

slutprodukt (Wessman, 2014). Då vi upplever att vi saknat litteratur om 

produktutvecklingsprocesser, blev workshopen ett komplement till litteraturen vi valt. Det 

praktiska arbetet som en produktutveckling innebär, fick här teoretiskt stöd. 

3.3 Etiskt ställningstagande 

I vårt arbete har vi använt oss av vetenskapsrådets forskningsetiska principer och deras fyra 

huvudkrav: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Detta innebär att 

vi delgett de personer som deltagit information om arbetets syfte, deras rättigheter som 

deltagare och att de själva bestämmer om de vill delta eller ej, rätten till anonymitet samt att 

detta arbete endast kommer att användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14). 

Vårdnadshavare till de barn som medverkat i detta arbete, har skrivit under en 

medgivandeblankett (se bilaga 8) där de godkänner barnets medverkan. Vi anser dock att 

detta inte räcker för oss, utan vi har även noga påtalat för barnen om vad arbetet går ut på, 
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deras delaktighet och deras rätt att avbryta om de vill. Detta stöds även av Codex (2014) och 

deras riktlinjer kring forskning som involverar barn. För oss handlar detta om att närma sig ett 

barnperspektiv, då barnens delaktighet således sker på deras villkor. 

3.4 Vårt barnperspektiv – Barns medverkan 

Vi anser att vi inte kan skriva om barnperspektiv utan att själva närma oss ett barnperspektiv. 

Vi har därför valt att låta två barn vara med och tycka till om utformandet av hemsidan. 

Utifrån barnens tankar och åsikter har hemsidans struktur byggts upp.  

3.5 Den tredelade arbetsmodellen 

Som vi tidigare skrivit, blev ett viktigt moment för oss när vi kom fram till att arbetsmodellen 

består av tre delar. När vi utformat den bild som visualiserar den tredelade arbetsmodellen, 

blev nästa steg i arbetsprocessen att arbeta fram de tre delarnas innehåll och struktur. Denna 

arbetsprocess kommer nedan att redovisas. 

3.5.1 Del ett i arbetsmodellen: Temaarbete 

 

3.5.1.1 Praktiskt arbete 

Målgrupp för första delen i arbetsmodellen är barn, pedagoger och vårdnadshavare.  

Varför temaarbete som en del i arbetsmodellen? Vi valde temaarbete som en del av 

arbetsmodellen eftersom vi ville använda en arbetsform som ger möjlighet att involvera 

hemmet. Då temaarbeten kan sträcka sig över en längre tid, anser vi att det kan skapa 

möjlighet för detta. Utifrån målgruppsundersökningen framkom även att denna tanke fick stöd 

av den förälder som deltog:  

När förskolan jobbar med tema har jag märkt att barnen har lättare att kommunicera 

med oss föräldrar, eftersom det blir något som barnen jobbar med på förskolan under 

en längre tid. Då kan vi göra något som har med temat att göra hemma också. Det 

uppskattas av både oss och barnen (Förälder 1, 2014). 
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Som ett första led i utformandet av temaarbetets innehåll, läste vi in oss i litteraturen och vad 

denna säger. Parallellt med detta började vi göra en ritad skiss över temaarbetet. Här arbetade 

vi i vad vi tänker är en kreativ process. Vi funderade över hur temaarbetet skulle se ut: Vilka 

delar ska finnas med? Hur får vi in samverkan mellan förskola och hemmet? Vilken del av 

temat vänder sig till barn, hemmet och förskola? Hur ska temaarbetet synliggöras för 

hemmet? Utifrån de skisser som arbetades fram, började en cirkelformad modell byggas upp 

över temaarbetets gång. Detta grundade sig i att vi ville att temaarbetet skulle kunna få en 

given gång, där arbetet kan följa uppsatta steg. Nedan visas den slutgiltiga bilden vi arbetat 

fram av temaarbetet och dess moment. Hur länge ett temaarbete varar, beror på hur länge 

barngruppens intresse håller i sig. I nästa rubrik kommer temaarbetets olika delar att beskrivas 

och motiveras.  

 

Den del i temaarbetets gång som för oss även innehöll ett praktiskt arbete, var när 

introduktionsfilmen (moment två i temaarbetet) skulle filmas och läggas upp på hemsidan. Vi 

begränsade filmernas innehåll till att beröra matematik. Rekvisita till filmerna lånade vi från 

rekvisitarummet vid Uppsala Universitet. Vi började med att skriva ett kort manus och sedan 

klä ut oss till trollen Bus och Sus. Vi har valt att låta Bus och Sus ha två stående moment med 

i filmerna: 1 – introducera temat genom en aktivitet och 2 – be barnen börja aktiviteten med 

en gemensam reflektionsstund. Filmerna spelades in i Movie Maker, då detta gjorde att vi 

kunde filma direkt från datorns webbkamera. Vi valde att begränsa antalet filmer på hemsidan 

till två. Vi gjorde även en introduktionssång till filmerna. Melodin till introduktionssången är 

nedladdad via Movie Makers egna arkiv, där låtar finns att laddas ned fritt. Texten till sången 

har vi skrivit själva och allt spelades in via Movie Maker. Denna introduktion har sedan 

använts till båda filmerna och har sparats för att kunna användas igen. Introduktionssången 

behöver således bara göras en gång. Vår tanke med detta är, att om denna arbetsmodell ska 

kunna användas ute i förskolans verksamhet, vill vi att denna del inte ska kännas 

tidskrävande. När filmerna var klara, laddades de upp på hemsidan via Youtube, där vi skapat 

ett konto. Filmerna synliggörs genom att ha tillgång till de aktuella länkarna till filmerna. De 

är således inte synliga för andra. 
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3.5.1.2 Våra pedagogiska tankar 

Temaarbetet startar med en ingång, där barnens intressen ligger till grund för temats innehåll. 

I vår arbetsmodell är denna ingång en reflektionsstund tillsammans med barngruppen, där de 

intressen de har just nu kan synliggöras. Vi har valt denna ingång till temat för att få med ett 

barnperspektiv – barnen får här ge uttryck för sina tankar och idéer genom ett barns 

perspektiv. Detta tolkas sedan av pedagogerna och blir till ett tematiskt innehåll. Barnens 

perspektiv har genom denna tolkning blivit ett barnperspektiv (Sommer, Pramling 

Samuelsson & Hundeide, 2011, s. 6).  

När temat är bestämt introduceras detta för barnen genom en introduktionsfilm av karaktärer – 

vi har valt att använda oss av trollen Bus och Sus. Detta för att de är könsneutrala. Filmen 

görs av pedagogerna som klär ut sig till karaktärerna, efter temaarbetets ingång, vilket gör att 

barnens input kan beaktas och därigenom ytterligare stärka barnens delaktighet. Filmen 

publiceras på hemsidan (som hör till del två i arbetsmodellen: IKT – hemsida) och via denna 

ser barnen på filmen. Vi grundar valet av att använda en film och IKT i temaarbetet utifrån en 

avhandling skriven av Lundkvist (2005, s. 195), där denne menar att IKT kan skapa ett 

lustfyllt lärande i förskolan, då datorer idag är en del av barnens vardag och barndom. Filmen 

förmedlar även till hemmet vad som just nu fångar barnens intresse på förskolan. Säljö (2000, 

s. 240-241) poängterar att användandet av IKT kan göra att individer kan kommunicera med 

varandra utan fysisk kontakt och där avstånd inte har betydelse. Svaret på frågan: hur ska 

temaarbetet synliggöras för hemmet, blir således att temaarbetet synliggörs via IKT - 

hemsidan. Pedagogerna blir sändare som förmedlar ett budskap till barnen och hemmet, som 

då blir mottagare. Som tidigare beskrivits är kommunikation en viktig del av det 

sociokulturella perspektivet och filmen samt hemsidan blir således genom detta ett 

kommunikationsverktyg (Bergström, Karlsson & Parmenvik, 2009, s. 7). Ytterligare en 

aspekt till att vi valt att använda film är utifrån Sandberg och Vuorinens (2007a, s. 59-62) 

tankar om att bilder kan underlätta samverkan mellan förskola och flerspråkiga hem. Utifrån 

filmen ges barn möjlighet att beskriva sin vardag i förskolan, när pedagogernas 

språkkunskaper inte räcker till.  

Moment tre i temaarbetet är utförande av aktivitet – hemuppdrag. Aktiviteten syftar till vad 

Bus och Sus introducerar för barnen i introduktionsfilmen. Som vi tidigare beskrivit har vi 

valt att Bus och Sus ber barnen börja aktiviteten med att sitta ner och tillsammans diskutera 

utgångspunkten för aktiviteten. Detta val grundar sig i det sociokulturella perspektivet på 

lärande och dess syn på att barn genom samspel, kan utvecklas inom sin närmaste 

utvecklingszon. När barn tillsammans får sitta ner, reflektera och diskutera ett fenomen, ges 

de möjlighet att ge varandra stöd genom den kommunikation som uppstår (Sträng & Persson, 

2003, 38-39). Till en början valde vi att skriva instruktioner till aktiviteterna som introduceras 

via filmen, men valde bort dem, eftersom vi anser att lyssna till instruktioner, blir ett lärande i 

sig och att barn istället kan få memorera, skriva eller rita sina egna förklaringar. Efter att ha 

prövat denna del av temaarbetet tillsammans med barn (se rubrik 4.1) stärktes detta 

resonemang, då barnen som var med memorerade de instruktioner de fått till aktiviteten. Vi 

hade även valt att ha hemuppdrag (se bilaga 4) för barnen endast i slutet av temat, men efter 

målgruppsundersökningen valde vi att lägga till hemuppdrag även i början. Detta efter 
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önskemål från Förälder 1 (2014). Motiveringen till val av hemuppdrag i vår arbetsmodell är 

att barn ges möjlighet att ta det situerade lärande som sker i förskolan och vidga det. Inom 

förskolan och hemmet finns olika kulturella artefakter som barn här kan härleda till 

hemuppdraget. När barn får uppleva ett fenomen först på förskolan och sedan hemma, möts 

de olika sociala praktikerna och barn får uppleva exempelvis mönster, både på förskolan och i 

hemmet. När vi väljer detta tar vi utgångspunkt i vad Säljö (2013, s. 66) beskriver som det 

situerade lärandet. Vid utformandet av hemuppdragen har vi utgått från att dessa ska vara lätta 

att utföra, innehålla material som inte kostar något och som finns lättillgängligt. 

Nästa moment är fortsättning av temat – besök av hemsidekaraktär. Detta val grundar sig i det 

barnperspektiv Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2011, s. 6) beskriver: genom 

att tolka barns uppfattningar kan pedagoger inta ett barnperspektiv. För oss innebär detta att 

så länge barngruppen uppfattar ett temaarbete som meningsfullt och lustfyllt, fortsätter det. 

Som beskrivits innan, fick två barn vara med att utforma vår hemsida och gav där önskemål 

att Bus och Sus under temaarbetets gång, ska komma till förskolan och hälsa på. Vi valde då 

att nyttja ett barnperspektiv och föra in detta som ett moment i temaarbetet. Detta med 

utgångspunkt ur Arnérs (2009, s. 28) resonemang att ett barnperspektiv kan göra att barn ges 

större inflytande, när barnperspektivet leder till att deras tankar tas tillvara. 

Sista momentet i temaarbetet är temaavslutning tillsammans med hemmet. Barnet får då 

återigen ett hemuppdrag. Detta för att än en gång möjliggöra för hemmet att bli involverade i 

förskolans verksamhet. Vi tar här även utgångspunkt ur Tallberg Broman (2010, s. 34), som 

lyfter vikten av vårdnadshavares delaktighet i verksamheten. Denne menar att detta kan skapa 

engagemang samt stödja barn i deras lärande och utveckling. 

3.5.2 Del två i arbetsmodellen: IKT - Hemsida 
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3.5.2.1 Praktiskt arbete  

Målgrupp för andra delen i arbetsmodellen är barn, vårdnadshavare och pedagoger. Vi valde 

att göra en hemsida, där arbetsmodellens tre delar kan synliggöras för alla målgrupper. 

Tanken med denna är att det ska vara en levande hemsida, som uppdateras kontinuerligt. Vi 

började med att läsa relevant litteratur. I skapandet av hemsidan har vi använt oss av Weebly, 

ett program för att göra hemsidor som finns tillgängligt på internet. Lindgren (2008, s. 15) 

påtalar att fördelarna med att använda färdiga program bland annat är dess färdiga layouter, 

att de inte kostar något samt att de finns färdiga för användaren att börja använda. 

Nackdelarna kan vara att det bland annat innebär begränsningar i utformningen samt att 

användaren måste ha tillgång till internet för byggandet av hemsidan. 

Innan vi började bygga hemsidan i Weebly, tog vi ett stort papper där vi skissade upp 

strukturen för hur hemsidan skulle kunna komma att se ut. Vi använde oss av Lindgrens 

(2008, s. 17) tips på hur en hemsida kan planeras innan den framställs. Lindgren påtalar 

vikten av att hitta en logisk och enkel struktur. Detta innebar att vi skissade upp rubriker, 

länkar och information, utifrån hemsidans målgrupper. Detta för att veta hur hemsidan skulle 

byggas upp och vilka delar vi kände var viktiga att få med, utifrån vår tredelade arbetsmodell. 

När vi hade en färdig skiss, började vi bygga hemsidan via Weebly. Detta arbete har skett 

parallellt med skrivandet av informationshäftet och rapporten. Vid byggandet av hemsidan 

använde vi en förflyttande interaktivitet med en linjär interaktiv struktur. Detta innebär att 

besökaren, via ord och bilder kan klicka sig vidare på hemsidan för att ges ytterligare 

information. Genom att använda sig av interaktivitet på hemsidan, kan sändaren och 

mottagaren kommunicera, då mottagaren kan ta del av informationen som sändaren förmedlar 

via den förflyttande interaktiviteten (Bergström, Karlsson & Parmenvik, 2009, s. 8).  

Vid utformandet av hemsidan har två barn medverkat. Vi besökte deras förskola vid två 

tillfällen och de fick tycka till om hemsidans layout. De har fått bestämma färg, formalia, 

bilder och tankar kring filmerna. Genom detta har vi återigen använt oss av Arnérs (2009, s. 

28) beskrivning av barnperspektiv och hur barn via detta kan ges inflytande. Barnen ansåg att 

gulorange är en passande färg till en hemsida, att text som riktar sig till barn ska skrivas med 

stora bokstäver, att de vill att Bus och Sus – som är hemsidans karaktärer – även ska komma 

till förskolan och hälsa på samt att trollet som är hemsidans symbol ska sitta i ett äppelträd. 

Det får inte vara bara orange, det ska vara gulorange. Det är viktigt att det är två. 

Texten måste ha stora bokstäver. Annars kan inte barn läsa den. Det är lättare med 

stora (Barn 1, 2014).  

Utöver detta medverkade vi på en workshop, där studenter som tillverkar IKT-produkter fick 

stöd och vägledning. Detta gav oss ett tillfälle att visa vår hemsida för en kunnig inom 

området och få synpunkter på vår struktur. Lindgren (2008, s. 14) poängterar att ett led i 

genomförandeprocessen är att låta en utomstående titta på hemsidan, för att se om strukturen 

är enkel och logisk. Vår struktur upplevdes av läraren för workshopen som logisk och denne 

ansåg att vi inte behövde göra några förändringar utifrån vårt syfte med hemsidan. Däremot är 

vi medvetna om att vi inte kan göra alla besökare på hemsidan nöjda. Vår hemsida bygger på 

våra begränsningar och val, i form av dess struktur. 
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3.5.2.2 Våra pedagogiska tankar 

 

För att komma till hemsidan, följ länken: http://forskolantrolletsamverkar.weebly.com/ 

När vi målgruppsanpassat hemsidan har vi använt oss av Lindgrens (2008, s. 13- 14) tips, där 

denne menar att information ska finna lättillgängligt och att sändaren bör fundera över vilken 

typ av information som ska finnas. Det handlar om att begränsa sitt innehåll till de tänkta 

mottagarna. För oss har detta inneburit att vi strävat efter att utforma en hemsida som både 

passar barn och vårdnadshavare, då vi ser dessa som mottagare av hemsidan. Alla rubriker på 

hemsidan vänder sig till hemmet. De rubriker som vänder sig till barn är periodens tema samt 

tidigare teman. Under dessa rubriker finns bland annat introduktionsfilmerna och barnens 

dokumentation av temaarbetena. Utifrån de barn som medverkat vid utformandet av 

hemsidan, framkom som vi beskrivit, att text riktad till barn ska skrivas med stora bokstäver. 

Huvudrubriker och text på barnens dokumentation är således skrivna med stora bokstäver. 

Information som finns tillgänglig riktad mot hemmet via hemsidan är: 

 Informationshäfte om den tredelade arbetsmodellen, som finns att ladda ner. 

 Temaarbetets ingångar och dess dokumentation med barnens reflektioner. 

 Didaktiska tankar kring introduktionsfilmernas utformning. 

 Barnens hemuppdrag, som finns att ladda ned. 

 Information om dialogcaféet, en kontaktväg via ett forum som ligger under rubriken 

dialogcafé samt minnesanteckningar att ladda ned från tidigare dialogcaféer. 

Dessa val av information grundar sig i vår teoretiska utgångspunkt, där hemsidan blir ett 

kommunikationsverktyg mellan förskola och hemmet. Detta med utgångspunkt ur Säljös 

(2000, s. 37) beskrivning av det sociokulturella perspektivet, där denne poängterar 

kommunikationens betydelse för samspel mellan individer. Genom forumet som finns, vill vi 

även skapa en hemsida som bygger på en tvåvägskommunikation. Vi tar i detta stöd av 

Lindgren (2008, s. 51), där denne menar att möjligheten för mottagaren att lämna 

kommentarer, kan öppna upp för kommunikation mellan sändaren och mottagaren. Lindgren 

poängterar dock att det är av vikt för den som skapar en hemsida, att den är medveten om att 

denne är ytterst ansvarig för det som skrivs på hemsidan. Vi är medvetna om att detta forum 

gör att pedagogerna måste hålla sig uppdaterade om det som skrivs i forumet och ha tydliga 

rutiner för vad samt hur de ska göra, om olämpliga kommentarer skrivs där. Här ser vi att 

pedagoger bör informera hemmet om denna del av hemsidan och att det som skrivs där 

synliggörs för alla. Under föräldramöten ser vi att de etiska aspekterna kring hemsidan kan tas 

upp och diskuteras. Vår tanke är att hemsidan kan användas som underlag vid föräldramöten, 

http://forskolantrolletsamverkar.weebly.com/
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där verksamheten kan diskuteras utifrån denna och att det då blir av vikt att även reflektera 

tillsammans över hur hemsidan används. Utifrån Lindgrens påtalande att de som skapar 

hemsidan är ytterst ansvariga för dess innehåll, har vi valt att blockera de filmklipp som 

Youtube i vanliga fall ger som förslag i slutet av en visad film.  Genom detta val kommer 

barn och vårdnadshavare endast kunna se de filmer pedagogerna lägger upp på hemsidan. De 

får således kontroll över vilka filmer hemsidan ger tillgång till. Detta val gjorde att vi fick 

ändra hemsidans struktur, då filmens visuella storlek efter detta tog större plats på hemsidan. 

Av etiska skäl har vi valt att inga bilder av barn ska läggas upp på hemsidan. Barnen ska 

själva vara med och välja vilka bilder de vill lägga upp samt vad av deras alster de vill 

synliggöra. Vi tar stöd av Svenning (2011, s. 77) som lyfter vikten av att pedagoger närmar 

sig ett barns perspektiv i dokumentationsprocessen. När barn ges valmöjligheter i 

dokumentation och deras tankar och åsikter tas tillvara, får de inflytande eftersom de på detta 

sätt själva får bestämma över vad de vill synliggöra. 

3.5.3 Del tre i arbetsmodellen: Dialogcafé 

 

3.5.3.1 Praktiskt arbete 

Målgrupp för den tredje delen i arbetsmodellen är vårdnadshavare och pedagoger, som strävar 

efter att inta ett barnperspektiv. I arbetsprocessen visste vi tidigt att vi ville ha ett inslag, där 

hemmet och förskola möts fysiskt. Till en början tänkte vi att denna del skulle bestå av ett 

föräldraråd, men efter att ha satt in oss i litteraturen kring detta började vi tveka. Sandberg och 

Vuorinen (2007a, s. 80) har i sin studie sett att föräldraråd tenderar att inte fungera 

tillfredsställande, då denna form bygger på att vissa vårdnadshavare representerar hela 

gruppen vårdnadshavare. Detta innebär att en dialog måste ske mellan dessa samt att de som 

sitter i föräldrarådet även måste vara villiga att lyfta åsikter och tankar de inte delar med de 

andra. Detta kan resultera i osäkerhet och bidrar till att föräldraråd som form kan fungera 

otillfredsställande. Sandberg och Vuorinen (2007a, s. 62-64) lyfter fram drop-in som en 

samverkansform, då vårdnadshavare kan komma till förskolan under informella former där 
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förskolans verksamhet lyfts fram under en trevlig stund. Här poängterar författarna dock att 

även drop-in kan fungera otillfredsställande, när pedagoger inte har en tydlig struktur över 

vad syftet med drop-in tiden är. Författarna lyfter även fram att flerspråkiga vårdnadshavare 

kan känna sig exkluderade vid dessa tillfällen när det finns begränsningar i den språkliga 

kommunikationen. Vid målgruppsundersökningen stärktes argumentet med föräldraråd utifrån 

förälderns tankar. 

Vi har föräldraråd på vår förskola och det känns väldigt kravfyllt. Jag vet inte riktigt 

vad det är som förväntas av mig och vad jag ska göra. Dialogcaféet känns som en 

bra idé, men den får inte bli kravfylld och det måste finnas andra sätt att återkoppla 

på (Förälder 1, 2014).  

Dessa tankar gav oss ytterligare ett belägg för att använda forum på hemsidan. De 

vårdnadshavare som inte kan medverka i dialogcaféet, har chans att ta del av 

minnesanteckningarna som läggs in under denna rubrik och de ges chans att återkoppla till 

förskolan via forumet istället. Efter denna arbetsprocess utformades dialogcaféets form och 

struktur. Dialogcaféet sker sista fredagen varje månad och består av en drop-in tid. Det är då 

frivilligt för vårdnadshavare att dyka upp under denna tid för att reflektera över verksamheten 

och dess tredelade arbetsmodell. Vi har således valt att använda dialogcafé i vår arbetsmodell, 

trots de svårigheter som lyfts fram. Detta val grundar sig i de möjligheter vi ser att denna form 

kan medföra och att dess svårigheter är en utmaning för pedagoger att hantera. 

3.5.3.2 Våra pedagogiska tankar 

När vår diskussion svängde från föräldraråd till dialogcafé, benämnde vi detta först som ett 

pedagogiskt café. När vi sedan läste Alfakir (2010, s. 38-39) och dennes resonemang kring 

det författaren kallar dialogträffar, tog våra resonemang en vändning. Alfakir menar att ordet 

dialog öppnar upp för en flervägskommunikation med ett gemensamt kunskapande. Med 

utgångspunkt ur dessa tankar, växte vårt dialogcafé fram. För oss innebär detta att 

pedagogerna ska vara lyhörda för vårdnadshavarnas tankar. Vi tänker att dialogcaféet ska vara 

kravlöst, trevligt och genomtänkt. Pedagogerna bör ha en tanke om vad som ska lyftas vid 

varje tillfälle, men de bör också vara öppna för att denna struktur kan ändras utifrån de tankar 

som uppkommer från vårdnadshavare. Dialogcaféet blir ett tillfälle där det Säljö (2013, s. 14) 

beskriver som barns primära- och sekundära socialisation inom det sociokulturella 

perspektivet möts. Om vi tror på det sociokulturella lärandet anser vi att det blir viktigt i 

förskolan att våga synliggöra detta. 

I rubrik 1.6 – Det kritiska ögat, beskrev vi att samverkan för oss handlar om demokrati och att 

en svårighet med detta i arbetsmodellen kan vara att vårdnadshavare kan ha olika erfarenheter 

av demokratins innebörd. Detta gör att förskolor inte kan vara säkra på att vårdnadshavare är 

medvetna om deras rättigheter gällande samverkan med förskolan. Detta resonemang 

grundade vi ur Sandberg och Vuorinens (2007a, s. 102) text. Här ser vi att det bland annat är 

pedagogers ansvar att möjliggöra samverkan och informera vårdnadshavare om deras 

rättigheter. I detta tar vi utgångspunkt i vad som står i läroplanen för förskolan. 

Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i 

verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den 

pedagogiska planeringen (Lpfö98/2010, s. 13). 
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4. Utvärdering och prövande av den tredelade arbetsmodellen 

Vi har valt att pröva och utvärdera den tredelade arbetsmodellen med vårdnadshavare och 

barn samt att utvärdera med förskollärare och förskolechefer.  

4.1 Prövande och utvärdering med vårdnadshavare och barn 

Då vi varit tidsbegränsade under utformandet av den tredelade arbetsmodellen var det inte 

möjligt för oss att pröva denna i dess helhet. Vi har dock valt att pröva de delar som vi anser 

är genomförbara: introduktionsfilm, utförande av aktivitet, hemuppdrag och IKT- hemsida. 

Vid prövandet av arbetsmodellen tittade vi och två barn på introduktionsfilmen på hemsidan, 

gjorde aktiviteten saltdeg som Bus och Sus presenterade och lade upp dokumentation på 

hemsidan tillsammans med barnen. De två vårdnadshavarna fick en presentation om 

arbetsmodellen, där powerpointen (se bilaga 5) som gjorts till utvärderingen med förskollärare 

och förskolechefer användes. De fick sedan titta på barnens dokumentation tillsammans med 

barnen i sin hemmiljö samt göra hemuppdrag tillsammans.  

Vid ett nytt möte med vårdnadshavarna fick de utvärdera den tredelade arbetsmodellen. Vid 

denna utvärdering fick vårdnadshavarna besvara några förberedda frågor (se bilaga 6). Den 

respons vi fick av vårdnadshavarna vid utvärderingen var övervägande positiv. Responsen vi 

fick liknade den vid målgruppsundersökningen: vårdnadshavarna såg inga svårigheter med 

arbetsmodellen utan gav tips och idéer på förbättring.  

 Det känns som en logisk arbetsmodell som borde finnas redan. Jag blir förvånad att 

den inte finns och att ni måste uppfinna den. Det är sådant här föräldrar vill ha. Det 

ni önskar av föräldrarna i arbetsmodellen är inte heller övermäktigt, utan bara roligt. 

Filmen, hemsidan och hemuppdragen känns alla roliga och sammanhängande. 

Modellen öppnar för att kunna kommunicera med förskolan på ett annat sätt, vilket 

är jättebra. Förskollärarna har inte alltid tid för föräldrars frågor och tankar när vi 

lämnar och hämtar (Förälder 2, 2014). 

Denna vårdnadshavare ser en kommunikativ möjlighet denna tredelade arbetsmodell kan 

öppna upp för, mellan förskola och hemmet. Utifrån syftet, att skapa en arbetsmodell som kan 

möjliggöra samverkan mellan förskola och hemmet - där hemsidan kan bli ett 

kommunikationsverktyg - tolkar vi utifrån denne vårdnadshavares tankar att arbetsmodellen 

kan leva upp till detta syfte. Därmed skulle den tredelade arbetsmodellen kunna möjliggöra 

för denna samverkan. 

Jag skulle önska att vi hade en sådan här på vår förskola. För mig som inte lämnar 

och hämtar barnen så ofta, skulle detta göra att jag får större inblick. Jag vill se vad 

mina barn gör om dagarna, men som det är just nu så har jag ingen aning. Den delen 

av mina barns liv missar jag och det känns tråkigt (Förälder 3, 2014).  

Sandberg och Vuorinen (2007a, s. 36-37) påtalar det som vårdnadshavaren uttrycker, 

nämligen att vårdnadshavare till barn i förskolan uttrycker en längtan att få ta del av deras 

barns vardag. Vidare menar Sandberg och Vuorinen, att när föräldrar inte upplever att de ges 

inblick i verksamheten, leder detta till att de inte vet vad de ska fråga pedagogerna om. Detta 

resulterar enligt författarna att vårdnadshavares frågor inte berör verksamhetens innehåll, utan 

fokuserar på omsorgen av barnet. Utifrån detta tolkar vi att vårdnadshavaren ser att denna 

arbetsmodell skulle kunna möjliggöra för denne att bli mer involverad i sitt barns vardag på 
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förskolan samt ge denne en möjlighet till samverkan med förskolan. Vi ser att den tredelade 

arbetsmodellen, utifrån Sandberg och Vuorinens (2008, s. 160) resonemang om att varierade 

samverkansformer kan nå fler vårdnadshavare, skulle kunna möjliggöra detta.  

De tips och idéer till förbättring vi fick var bland annat att lägga ut filer på hemsidan som 

PDF-filer istället för word-dokument samt att förklaringen till introduktionsfilmerna som 

ligger på hemsidan var bra, men att de upplevdes för långa. Vi valde att göra om filerna till 

PDF. Dock valde vi att ha kvar vår förklaring till introduktionsfilmerna. Detta val grundar sig 

i att vi vill uppmärksamma vårdnadshavare på det pedagogiska tänk som ligger bakom 

filmerna och att detta sedan är frivilligt att läsa.  

4.2 Utvärdering med förskollärare och förskolechefer 

När vi utvärderade den tredelade arbetsmodellen med förskollärare och förskolechefer, höll vi 

först en powerpointpresentation (se bilaga 5). Närvarande var fyra förskollärare och två 

förskolechefer. Efter presentationen fick de närvarande ställa eventuella frågor, sedan fick de 

svara på frågor vi förberett via ett frågeformulär (se bilaga 7) och sedan genomfördes en 

fokusgruppsintervju, där vi spelade in det som sades (via en mobiltelefon). Innan detta gjordes 

informerades alla deltagare om arbetets syfte, att deltagandet var frivilligt samt att inga namn 

kommer synliggöras i rapporten. Deltagarna fick godkänna detta innan vi började med 

fokusgruppsintervjun. En fokusgruppsintervju är en form av gruppintervju – en intervju med 

flera deltagare. Vi använde oss av det Bell (2006, s. 163) beskriver som en ostrukturerad 

fokusgruppsmetod. Detta innebär att vi hade ett syfte för intervjun – att de närvarande 

tillsammans skulle få diskutera den tredelade arbetsmodellen utan förberedda frågor – men att 

vår roll som intervjuare var att medverka så lite som möjligt och snarare fungera som ledare 

för samtalet. Deltagarna ställde sig till stor del positiva till den tredelade arbetsmodellen och 

alla kunde tänka sig att införa denne i sin verksamhet. Det som lyftes fram som positivt både 

via frågeformuläret och fokusgruppsintervjun var bland annat att: 

 arbetsmodellen kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet, 

 den kan göra det lättare att ta tillvara på vårdnadshavares tankar och idéer, 

 den är ”modern” – dagens samhälle är uppbyggd av IKT men i många förskolor tas 

detta inte tillvara och vi envisas med att använda oss av papper, 

 den skapar tydlighet i vårt uppdrag kring samverkan mellan förskola och hemmet, 

 den möjliggör för vårdnadshavare att ta del av verksamheten och ges inflytande, 

 den kan ge möjlighet att synliggöra vår profession. Genom hemsidan kan vi visa hur 

vi arbetar med läroplanen, hur lärprocesser sker och att vi har ett syfte med det vi gör, 

 den skulle kunna skapa ett kollegialt lärande i arbetslaget, men även mellan förskolor, 

 den ger ett ypperligt tillfälle till samverkan mellan förskola och skola. Genom det här 

kan faktiskt skolan gå in och titta på vad det är vi arbetar med. Det gör att 

dokumentationen finns tillgänglig för skolan att ta del av,  

 många flerspråkiga hem vill ha en skriven text i handen, för att kunna använda 

Google translate till att översätta, när våra språkkunskaper inte räcker till. Det här blir 

ett verktyg där flerspråkiga hem direkt kan ta texten från hemsidan och översätta den. 
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De svårigheter som lyftes var bland annat: 

 tid, hur ska detta hinnas med? 

 att bryta de traditioner som finns – det här blir något nytt och gamla arbetssätt är svåra 

att bryta, 

 få alla medarbetare med på tåget – många vill inte använda IKT och känner inte att de 

innehar tillräcklig kompetens för att använda dator som verktyg i barngrupp, 

 det blir vårdnadshavares uppgift att gå in och läsa på hemsidan och ta del av den – hur 

kan vi veta att de gör det? 

De svårigheter som lyfts fram, synliggörs även i den litteratur vi läst. Lundkvist (2005, s. 188) 

synliggör i sin avhandling ett mönster hos förskollärare, där de tenderar att visa en osäkerhet i 

användandet av IKT.  Detta kan resultera i att de inte vill använda dator.  Vidare menar 

Lundkvist att införandet av dator i förskolans verksamhet upplevs vara ett beslut de inte har 

möjlighet att påverka då det beslutas från en annan arena. Under fokusgruppsintervjun 

framkom även detta.  

Jag tycker arbetsmodellen är bra och skulle kunna tänka mig att använda den. Dock 

måste det beslutet komma från cheferna för att jag ska göra det. Jag ser ingen 

anledning till att jag ska gå in och föra in något nytt och kanske skapa mer arbete för 

mig och mitt arbetslag. Många vill inte heller hålla på med datorer, så varför ska de 

då tvingas att göra det? Problemet är att det blir för mycket arbete om man ska få in 

ett nytt arbetssätt (Förskollärare 3, 2014).  

Vi tolkar detta som en ovilja att själv vara med och påverka sitt arbete genom att föra in nya 

tankar och idéer i verksamheten. Förskolläraren ger här uttryck för, enligt vår mening, att 

denne inte är beredd att tänka nytt om inte beslut tas ovanifrån. Detta kan även tolkas från det 

kollektiva minne vi tidigare beskrivit från Selander och Rostvalls (2008, s. 25) text, där denne 

förskollärare utifrån det kollektiva minnet, ger uttryck för att denne värnar om de traditioner 

denne har i sin verksamhet.  

Tid samt att fånga pedagogerna, var även aspekter som lyftes fram som svårighet vid 

fokusgruppsintervjun.  

Det här med tiden är också en svårighet. Det är tyvärr där vi hamnar hela tiden. 

Ytterligare en svårighet är att få med alla på tåget. Man möter alltid på ett motstånd. 

Jag brukar säga att det är 33, 33, 33. 33 procent som är med, 33 procent är 

mittemellan och 33 procent är emot. Det gäller att få med alla på tåget. Då blir det 

viktigt att vi talar om att så här jobbar vi här. Punkt. Jag tycker det här verkar vara 

en väldigt bra idé som får in många ansvarsområden (Förskolechef, 2014).  

Utifrån detta uttalande fortsatte dialogen mellan förskollärarna och förskolecheferna, där det 

lyftes att en svårighet inom förskolan kan vara att få de som arbetar där att vara mottagliga för 

förändringar.  

4.3 Summering av utvärderingarna 

Utifrån utvärderingarna ser vi att både vårdnadshavare, förskollärare och förskolechefer 

ställer sig positiva till den tredelade arbetsmodellen. Något vi fann anmärkningsvärt är att vår 

intention att lyfta fram ett barnperspektiv, aldrig reflekterades över vid fokusgruppsintervjun, 

när införandet av den tredelade arbetsmodellen diskuterades. Det vi ser är att vårdnadshavarna 
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är de som ställer sig mest positiva och framhäver att deras möjlighet till delaktighet och 

inflytande skulle kunna öka genom den tredelade arbetsmodellen. Vi ser även att 

förskollärarna och förskolecheferna är positiva till den tredelade arbetsmodellen, men även 

väljer att lyfta svårigheter de ser. Förskollärarna tenderar dock att vara de som ser flest 

svårigheter vid införandet av något nytt. Utifrån dialogen vid fokusgruppsintervjun, där alla 

parter lyfte fram svårigheten att få de verksamma i förskolan att ställa sig positiva samt att 

vara mottagliga för förändringar ställer vi oss frågan: vad är det som gör att förskollärarna 

upplevs mer distanserade och ovilliga till att införa något nytt, medan vårdnadshavare och 

förskolechefer tenderar att se möjligheter och ha en öppenhet för förändringar? Lindahl och 

Folkesson (2012, s. 1736) skriver (i sin forskningsartikel) att framtidens förskola förmodligen 

kommer behöva utforma nya traditioner, eftersom dagens samhälle till stor del bygger på 

IKT. Författarna lyfter förskole- och lärarutbildningarnas roll i denna utveckling. Utifrån detta 

anser vi att denna fråga är relevant och viktig att reflektera över, både för verksamma samt 

framtida förskollärare. Kan denna tredelade arbetsmodell bidra i utvecklingen av skapandet av 

nya traditioner inom förskolan? 
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5. Avslutande reflektioner 

I vår arbetsprocess, då vi utformat en tredelad arbetsmodell och skrivit en rapport, upplever vi 

att de tidsramar vi satte upp för arbetet har varit till stor hjälp. För oss har arbetsprocessen 

inneburit att vi arbetat med olika delar parallellt. Tidsramarna har hjälpt oss att begränsa 

arbetet och att fördela tiden väl mellan de olika delarna. En svårighet vi stött på har varit att få 

ihop arbetets alla delar till en helhet. I arbetet med detta har vi valt att visualisera arbetet för 

oss genom en kreativ process, där vi ritat och skissat en tankekarta och slutligen pusslat ihop 

helheten. I detta arbete har vi accepterat att detta är en process. I denna process har vi tänkt att 

arbetet vi utfört, leder till att utformandet av den tredelade arbetsmodellen förs framåt och att 

helheten kommer synliggöras för oss genom arbetets gång. Ytterligare en svårighet vi stött på 

är hur vi kan utforma en arbetsmodell som vänder sig till så många som möjligt. Vi har i 

arbetet lyft att vi kan missa flerspråkiga hem, då vår arbetsmodell innehåller det svenska 

skrivna språket. Detta blev en utmaning för oss och utifrån detta har vi valt att bland annat 

använda bilder. Vid utvärderingen framkom att en av förskolecheferna inte såg detta som ett 

problem, då hemsidan i den tredelade arbetsmodellen enligt denne möjliggör för flerspråkiga 

hem att översätta den skrivna texten direkt via datorn, vilket denne upplever att flerspråkiga 

vårdnadshavare vill. En fråga vi ställer oss är om det finns ett sätt eller en form för samverkan 

som riktar sig till och kan nå alla? Vi anser att vår tredelade arbetsmodell kan tillföra något 

nytt, genom den interaktion den kan möjliggöra för mellan förskola och hemmet. Det vi sett 

är att det är vanligt att ha bloggar och hemsidor med en envägskommunikation, där förskolan 

lägger ut information till hemmet. Vår tredelade arbetsmodell kan möjliggöra en interaktion 

och tvåvägskommunikation. 

Något vi finner intressant är att i utvärderingen med förskollärare och förskolechefer, lyftes 

aldrig ett barnperspektiv fram av dessa, trots att vi i vår presentation av den tredelade 

arbetsmodellen lyfte vikten av att inta ett barnperspektiv. Vad är det vi ser utifrån 

utvärderingen? Förskolan ska enligt de styrdokument som finns arbeta med samverkan, men 

förskollärarna tenderar att hålla sig till att det är svårt, kräver tid och de har ett visst motstånd 

till något nytt, medan vårdnadshavarna uttrycker en önskan om att få bli mer delaktiga och 

lyfter vikten av att få ta del av sina barns vardag.  

Genom detta arbete har vi genomgått en lärprocess, där vi fått en djupare förståelse för hur vi 

som blivande förskollärare kan tänka och arbeta konkret i verksamheten med samverkan. Vi 

har också fått upp ögonen för de svårigheter vi kan möta och vilket motstånd som finns kring 

nya tankar och idéer. Vi tar med oss vikten av att vi som framtidens förskollärare är öppna för 

nya tankar och idéer, där vi vågar se möjligheter och utvecklingspotential - med nyfikna 

kritiskt granskande ögon. 
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Bilaga 1 – Informationshäfte om den tredelade arbetsmodellen 
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DEN TREDELADE ARBETSMODELLENS SYFTE 

Vi har utarbetat en tredelad arbetsmodell för att möjliggöra en utvecklad samverkan mellan 

förskola och hemmet. Arbetsmodellens tre delar är: Temaarbete, IKT - hemsida och 

dialogcafé. Dessa kommer beskrivas nedan i enskilda avsnitt. 

Syftet med utvecklandet av denna arbetsmodell var att vi ville hitta ett arbetssätt i vår 

verksamhet där barnens perspektiv blir synliga, deras intressen tas till vara och där 

vårdnadshavarna ges delaktighet i barnens vardag på förskolan. Vi arbetar på en förskola med 

barn mellan 3-5 år. Barngruppen består av 24 barn och 4 pedagoger. Våra aktiviteter är 

utformade efter denna målgrupp. 

Förtydligande: När vi använder orden ”tema” eller ”temaarbete” syftar detta till de 

intresseområden som barnen just nu har och som vi arbetar med i verksamheten. 

ARBETSMODELLENS TRE DELAR 

 

Ni finner hemsidan på: http://forskolantrolletsamverkar.weebly.com/  

 

 

 

 

http://forskolantrolletsamverkar.weebly.com/
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DEL ETT I ARBETSMODELLEN: TEMAARBETE 

 

1. INGÅNG: ATT FÅNGA BARNS INTRESSEN – BARNPERSPEKTIV 

Inför starten av ett temaarbete i denna arbetsmodell, är det viktigt att fånga upp vad barnens 

intressen är just nu. Vi har valt att använda oss av en reflektionsstund, då vi anser att det ger 

alla barn möjlighet att komma till tals, bli sedda och hörda. Här försöker vi hitta ett 

gemensamt intresse hos barnen.  

VÅR INGÅNG - REFLEKTIONSSTUND 

Vår ingång är en reflektionsstund tillsammans med barnen. Här sitter vi ner tillsammans och 

pratar och reflekterar. Vi har valt att ha denna stund varje måndag. Här ska alla barn få 

komma till tals och vi reflekterar tillsammans över vad de är intresserade av just nu. Vad har 

barnen gjort under helgen?  Är föregående veckas ”tema” fortfarande intressant eller har de 

fått nya intressen. Här fångar vi upp barnens tankar och idéer och tar med oss detta. Utifrån 

deras intressen utformar vi aktiviteter som tar sin grund i läroplanens strävansmål.  

När vi utformar aktiviteterna tänker vi på hur dessa utformas för att gynna barnens lärande 

och för att möjliggöra ett socialt sampel. Vi vill att barnen ska få samarbeta, lära tillsammans, 

utvecklas inom deras proximala utvecklingszoner och att de ska ges utmaningar. Proximal 

utvecklingszon är ett begrepp som kommer från det sociokulturella perspektivet på lärande. 

Här menar man att barns lärande och utveckling gynnas av samarbete med andra barn och 

vuxna. Genom detta samarbete kan barnen utvecklas inom sin proximala utvecklingszon.  

Exempel: Under en reflektionsmåndag visade barnen stort intresse för fiskare. Det hade 

under helgen visats ett barnprogram om detta, vilket fler barn pratade om under 
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reflektionsstunden. En aktivitet utformades utifrån deras intresse och med läroplanens 

strävans mål som grund – i detta fall med fokus på matematik. Aktiviteten visas sedan i 

introduktionsfilmen. I förskolan sker ett ämnesintegrerat lärande, därför är det inte 

enbart matematik barn kan erfara i dessa aktiviteter. Språk, natur, teknik och så vidare 

finns också med. Men genom att arbetslaget väljer ett område i läroplanen vet vi hur vi 

ska utveckla aktiviteter med fokus mot detta.  

2. INTRODUKTIONSFILM MED BUS OCH SUS  

Efter att ha fångat vad barnen har för intressen just nu, utformas som skrevs innan en aktivitet 

utifrån läroplanen för förskolan. Introduktionen till denna periods tema spelas in som film 

som sedan läggs upp på hemsidan. Denna film är således startpunkten för barnens valda tema. 

Hur lång denna period blir, beror på hur länge barnens intresse kring temat upprätthålls. Vi 

har till våra filmer valt karaktärerna Trollen Bus och Sus. 

Exempel: Efter att ha fångat barnens intresse av fiskare utformades en aktivitet som nu 

skulle spelas in. Vi har valt att låta två pedagoger vara med i filmerna. Det går dock 

jättebra att vara en pedagog.  

Pedagogerna klär ut sig till sin karaktär. Karaktärerna introducerar sedan det valda 

temat och visar en ingångsaktivitet till detta – i detta fall ”fina fiskar med fina fiskare”. 

Som skrivits innan var här fokus på matematik i aktiviteten. Aktiviteten som Bus och Sus 

visade barnen var hur man kan göra ett fiskespö. Till detta behövdes en pinne som är 

längre än sin arm, en pinne som är kortare än handen, en tråd som är kortare än den 

längsta pinnen samt en piprensare som kan användas som krok. Utav dessa kunde 

barnen sedan bygga fiskespön, där pärlor kunde träs på fiskelinan i något mönster.  

För att se filmen och även nuvarande introduktionsfilm, hänvisar vi er till hemsidan.  

3. AKTIVITETSDAG SOM STARTAR MED FILMVISNING – 
HEMUPPDRAG 

När filmen finns på hemsidan är det dags att se den tillsammans – flera gånger. Vi har valt att 

inte ge barnen några skrivna/ritade instruktioner, utan ser istället till att ha penna och papper 

framme vid filmvisningen. På detta sett kan barnen själva skriva ner eller rita de instruktioner 

de får av Bus och Sus. Vårdnadshavarna informeras även att en ny film lagts upp. Detta gör 

att vårdnadshavarna kan uppdatera sig om vart barnens intressen på förskolan just nu ligger.  

Efter att barnen fått se den nya introduktionsfilmen, samlas vi tillsammans för reflektion. Bus 

och Sus ber alltid barnen att tillsammans diskutera utgångspunkten för deras aktivitet, för att 

skapa en gemensam diskussion och meningsskapande. 

Exempel: I introduktionsfilmen för temat fina fiskar med fina fiskare visade Bus och Sus 

barnen hur de kan göra fiskespön. Här fokuserade Bus och Sus på mönster och bad 

därför dem att efter filmen sätta sig tillsammans och prata om vad mönster kan vara. 

Efter denna gemensamma diskussion gick vi tillsammans ut i skogen och letade efter 

pinnar att göra fiskespön av. 
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Nu när temat startat och barnen kommit igång, får de ett litet hemuppdrag. Vi är noga 

med att det ska vara ett uppdrag som är enkelt att genomföra och som inte kostar 

pengar.  

Exempel: När barnen skapat fiskespön fick de i hemuppdrag att leta efter mönster 

hemma. På vår reflektionsstund fick de sedan berätta om vilka napp de fått. Det var 

mönster i tapeter, på tallrikar, golvet, leksaker, skogen och så vidare. 

4. FORTSÄTTNING AV PERIODENS TEMA UTIFRÅN BARNS INTRESSE 

Nu har temat introducerats för barn och vårdnadshavare. Arbetet fortsätter nu i barngruppen.  

De aktiviteter som barnen utför under denna period dokumenteras av dem själva. De får vara 

med i hela dokumentationsprocessen – från att till exempel ta kort, till att lägga upp 

fotografiet på hemsidan. Barnen får själva välja vad och om de vill att deras alster ska 

synliggöras på hemsidan. Detta ska vara frivilligt och inte ett tvång. 

På grund av etiska skäl finns inga bilder på barn på vår hemsida. Vi har valt att de enda som 

synliggörs är vi pedagoger och barns görande. Detta är förankrat hos vårdnadshavare och 

barn. 

Så länge barnens intresse för temat håller i sig, fortsätter detta. Nu kan barnen och 

pedagogerna tillsammans bygga vidare på det tema Bus och Sus introducerat. Våra teman har 

pågått i allt från två veckor till två månader.  Under denna del av temats gång dyker även Bus 

och Sus upp på förskolan.  

Exempel: När barnen byggt fiskespön var de sugna på att fortsätta med nya aktiviteter. 

På förskolegården kom tre barn på att de inte hade någon båt att fiska i. De samlade då 

pinnar på gården och byggde av dessa en fiskebåt. Detta blev som ringar på vattnet i 

övriga barngruppen och det byggdes fiskebåtar överallt. De byggdes i verkstan, av 

kartonger inomhus och barnen byggde även små båtar av papper som de prövade att 

segla med i förskolans vattenbord. Under detta tema kom Bus och Sus till förskolan när 

barnen seglade med sina båtar i vattnet. 

5. AVSLUTNING AV TEMAT  

När barns intresse för det aktuella temat avtagit är det dags för ett nytt tema. För att ytterligare 

bygga en bro mellan hem och förskola får barnen ta hem något som de gjort under temat. Till 

detta får de sedan ett litet uppdrag att göra hemma. 

Exempel: När vi märkte att barnens intresse för temat började avta var det dags för 

avlutningen av temat. Barnen hade tillverkat egna akvarier som de fick ta hem. Sedan 

berättade de om sitt akvarium hemma och om fiskarna som bodde i detta. Barnen valde 

här att inte lägga upp bilder på sina akvarier på hemsidan – de ville att det skulle bli en 

överraskning och därför ville de inte att någon innan sett det.  

Nu är det dags för ett nytt tema med introduktionsfilm av Bus och Sus. 
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6. TEMAARBETES GÅNG – SAMMANFATTANDE BILD 
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DEL TVÅ I ARBETSMODELLEN: IKT - HEMSIDA 

 

HEMSIDANS FUNKTION 

 Fungera som ett kommunikationsverktyg, både på förskolan samt mellan förskola och 

hemmet. Via hemsidan ges möjlighet att synliggöra arbetsmodellens olika delar och 

vårdnadshavarna kan via hemsidans forum - som ligger under rubriken ”dialogcafé” - 

komma med tankar, idéer, synpunkter och feedback. 

 Synliggöra för vårdnadshavare vilket tema som nu är aktuella i verksamheten. Hemsidan 

och barnens hemuppdrag syftar till att möjliggöra för hemmet att känna delaktighet.  Detta 

möjliggör även för hemmet att kunna göra något utifrån detta tema hemma, om lusten 

skulle falla på. Hemuppdragen, informationshäftet samt minnesanteckningar från tidigare 

dialogcaféer finns även att ladda ned på hemsidan. 

 Möjliggöra för att barn och vårdnadshavare (eller andra anhöriga) ska kunna sitta hemma 

tillsammans och se vad som händer i verksamheten och diskutera detta. 

 Vi hoppas också att hemsidan ska inspirera andra pedagoger att använda arbetsmodellen. 

Vår hemsida riktar sig till både barn och vuxna. Den bör således kunna locka och inspirera 

alla mottagare. Vi ser det därför som en självklarhet att låta barn vara med och påverka 

hemsidans form, färg och struktur – det är således en hemsida med ett barnperspektiv.  

Tips på saker att fundera över när hemsidan startas: 

 Vem/vilka är mottagarna? Vilka vill vi nå med hemsidan? 

 Vad ska finnas med? 

 Hur ska dess färg, form och struktur se ut? 

 Vad är syftet med hemsidan? Vilken är dess funktion? 
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DEL TRE I ARBETSMODELLEN: DIALOGCAFÉ 

 

Sista fredagen varje månad bjuder vi in vårdnadshavare till förskolan på dialogcafé, mellan 

klockan 15-17. Detta är en drop-in tid och det är en pedagog som ansvarar för 

sammankomsten. För detta har vi ett rullande schema. På dialogcaféet bjuder vi på kaffe, te 

eller juice och tilltugg. Deltagandet på dialogcaféet är frivilligt och hur ofta vårdnadshavare 

anser att de har möjlighet att gå, är upp till dem att bestämma. För de vårdnadshavare som vill 

komma i kontakt med oss, men inte har möjlighet att delta på något dialogcafé, finns som vi 

skrev under tidigare rubrik ett forum på hemsidan där de kan komma med idéer eller ställa 

frågor och funderingar samt ta del av minnesanteckningar från tidigare dialogcaféer. Annars 

finns vi även som vanligt tillgängliga via mail eller muntligen. 

Syftet med dialogcaféet är att välkomna en öppen dialog mellan förskola och hemmet. Genom 

dialogcafé vill vi få chansen att få syn på hemmets tankar om verksamheten och denna 

arbetsmodell. Detta för att kunna utveckla och förbättra verksamheten, där vårdnadshavare 

görs delaktiga i denna process. Inför dialogcaféet har vi några stående frågor som berörs varje 

gång, sedan tillkommer aktuella frågor samt vårdnadshavarnas frågor. De stående frågorna 

handlar om arbetsmodellen och hur den upplevs och fungerar, vad som kan förbättras och 

utvecklas. 

SUMMA SUMMARUM 

Arbetsmodellens tre delar har redovisats genom detta informationshäfte. De olika delarna 

integrerar med varandra och fyller alla en funktion. Tillsammans bildar dessa tre delar en 

helhet i denna arbetsmodell, i vårt samverkansarbete mellan förskola och hemmet. 
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Bilaga 2 – Hemsidan 

http://forskolantrolletsamverkar.weebly.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://forskolantrolletsamverkar.weebly.com/
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Bilaga 3 – Exempel på minnesanteckningar från tidigare dialogcaféer 

Minnesanteckningar dialogcafé 26 september 

Tankar om att föräldrarna vill att vi lägger upp hemuppdragen på hemsidan 

togs upp. 

 

Minnesanteckningar dialogcafé 31 oktober 

Diskussioner om hemsidan fördes och hur den uppfattas av vårdnadshavare. 

Hemsidan fick god respons och verkar vara uppskattad.  
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Bilaga 4 - Hemuppdragen 

 

”HEMUPPDRAG” UR TEMAT SALTDEG – FOKUS PÅ FORMER 

Hej! 

Vi har nu startat upp vårt nya tema. Barnen visade under vår reflektionsstund 

intresse för salt, vilket slutligen resulterade i temat saltdeg. Vi har i barngruppen 

gjort former av saltdeg som de har sagt att de vill skapa en saga av. Barnen har 

fått i uppdrag att leta efter former hemma. Både tvådimensionella former – 

exempelvis en cirkel - och tredimensionella former – exempelvis ett klot. På 

nästa reflektionsstund kommer vi tillsammans med barnen att prata om dessa 

former. 

Som vanligt finns Bus och Sus introduktionsfilm till temat på hemsidan och där 

kan ni även gå in och kika på barnens dokumentation. De har lagt upp bilder på 

deras fiskespön. 

Vi vill bara påminna om dialogcaféet som kommer äga rum fredagen den 28:e 

november. Kan ni inte delta men känner att ni har funderingar eller tankar som 

ni vill delge oss, kan ni maila oss, ta det muntligt vid tillfälle eller skriva något 

på hemsidan. 

 

Med vänliga hälsningar personalen på förskolan Trollet 

Hemuppdraget inspireras av boken: Leka och lära matematik ute, skriven av Kajsa Molander (2010). 
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”HEMUPPDRAG” UR TEMAT FINA FISKAR MED FINA FISKARE – 

FOKUS PÅ MÖNSTER 

Hej! 

Vi har nu startat upp vårt nya tema. Under reflektionsstunden började barnen 

prata om fiskare. Det hade gått ett barnprogram på TV som några barn hade sett 

under helgen, som handlade om fiskare. De berättade om detta program för 

resten av gruppen. Barnen uttryckte då att de ville ha detta som nytt tema, vilket 

resulterade i en ny film av Bus och Sus, där barnen fick tips av Bus och Sus hur 

man kan göra ett eget fiskespö. Barnen har nu fått i uppdrag att fiska efter 

mönster hemma. På nästa reflektionsstund kommer vi tillsammans med barnen 

att prata om dessa mönster. 

Som vanligt finns Bus och Sus introduktionsfilm till temat på hemsidan och där 

kan ni även gå in och kika på deras dokumentation. De har lagt upp bilder på 

deras fiskespön. 

Vi vill bara påminna om dialogcaféet som kommer äga rum fredagen den 26:e 

september. Kan ni inte delta men känner att ni har funderingar eller tankar som 

ni vill delge oss, kan ni maila oss, ta det muntligt vid tillfälle eller skriva något 

på hemsidan. 

 

Med vänliga hälsningar personalen på förskolan Trollet 

 

Hemuppdraget inspireras av boken: På tal om matte – i förskoleklassens vardag, skriven av Kristin Dahl och 

Helen Rundgren (2004).  
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”HEMUPPDRAG” UR TEMAT FINA FISKAR MED FINA FISKARE – 

FOKUS PÅ MÖNSTER 

Hej! 

Nu är det dags att avsluta vårt temaarbete. Som vanligt har barnen fått ett litet 

uppdrag att genomföra hemma, som avslutning på temat. Vi började detta tema 

med att göra fiskespön. Barnen har sedan bland annat byggt fiskebåtar av olika 

material och vi har nu senast byggt akvarium. Dessa har vi byggt av kartonger. 

Uppdraget denna gång är att barnen får ta hem sitt akvarium och visa dem 

hemma. Barnen har blivit experter på fiskar och fiskare, så vill ni veta något kan 

ni passa på att fråga barnen. Till exempel vilka fiskar de har gjort, vad de äter, 

vilka olika sätt det finns att fiska på, vilka fiskar som lever i saltvatten och 

sötvatten och så vidare. Dessa får barnen sedan behålla. De har valt att inte lägga 

upp bilder på sina akvarier på hemsidan, för de ville inte att ni skulle se dem i 

förväg. 

Vi vill bara påminna om dialogcaféet som kommer äga rum fredagen den 28:e 

november. Kan ni inte delta men känner att ni har funderingar eller tankar som 

ni vill delge oss, kan ni maila oss, ta det muntligt vid tillfälle eller skriva något 

på hemsidan. 

 

Med vänliga hälsningar personalen på förskolan Trollet 
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Bilaga 5 – Power Point presentation 
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Bilaga 6 – Frågor vid utvärdering med vårdnadshavare 

Hur skulle du tänka om pedagogerna på ditt barns förskola hade 

denna arbetsmodell eller valde att införa den i verksamheten? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Fördelar med denna arbetsmodell? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Svårigheter med denna arbetsmodell? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

Övriga kommentarer: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 7 – Frågor vid utvärdering med förskollärare och förskolechefer 

Hur arbetar ni med samverkan mellan förskola och hemmet? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Skulle du kunna tänka dig att använda dig av denna arbetsmodell i 

verksamheten du arbetar i? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Fördelar med denna arbetsmodell? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Svårigheter med denna arbetsmodell? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Övriga kommentarer: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 8 – Medgivandeblankett 

Till vårdnadshavare till barn på ________________ 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om att utveckla en produkt för att i förskolan kunna arbeta 

med IKT, barnperspektiv och samverkan, kommer att utföras inom ramen för ett 

examensarbete. Studien utförs av Anna Eriksson och Ellinor Löfving som går sista terminen 

på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala Universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

intervjuas/medverka i sin förskolemiljö, samt att mitt barns tankar och åsikter anonymt kan 

komma att synliggöras i rapporten. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag 

har uppfattat att mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min/mitt barns 

medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. Jag vet 

att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade data där mitt barn deltar, även efter 

att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 
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Till vårdnadshavare till barn på ____________________ 

 

Information om utvecklande av en produkt för att i förskolan 

kunna arbeta med IKT, barnperspektiv och samverkan 
 

Vi är två förskollärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har 

påbörjat ett examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet. Vi heter Anna Eriksson och Ellinor Löfving. 

 

Syftet med utvecklandet av denna produkt, är att vi vill hitta ett arbetssätt i vår verksamhet 

där barn ges inflytande i verksamheten, deras intressen tas till vara och där vårdnadshavare 

ges delaktighet. Detta kommer att synliggöras via en hemsida och vår rapport om vår produkt.  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att prata med ert barn om vår hemsida och föra in 

dennes tankar kring hur den bör utformas. Vi vill att ert barn ska få vara med och påverka hur 

hemsidan ska se ut samt se slutresultatet och ge feedback på denna. Vi kommer att samla in 

data genom att låta ert barn vara med under tillverkningsprocessen av hemsidan. Vi kommer 

komma till förskolan två gånger för detta - utan att påverka barnets vanliga aktiviteter.  

 

Besöken kommer att ske under oktober månad. Produkten ska vara färdiga under november 

månad. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av 

den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier) 

kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än 

forskning och presentationer av studiens resultat. På hemsidan kommer det inte stå något om 

ert barn. Barnets tankar kan tas upp i rapporten som ska skrivas om produkten, men allt detta 

kommer vara anonymt. 

 

Är du/ni positiv/a till att ditt/ert barn deltar i denna studie? Prata med ditt/ert barn om detta 

och fråga om barnet är villigt att delta. Detta kommer även vi att göra för att verkligen 

försäkra oss att ert barn vill delta. Om du/ni är positiv/a till deltagande undertecknas den 

medföljande blanketten om medgivande och ges till personalen på ert barns förskola. Om 

du/ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare 

innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). Vi kommer även att ta in medgivanden 

från berörd personal på skolan såsom rektor och lärare. Efter att vi har mottagit alla 

medgivanden kommer vi att bestämma dagar för besök. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Susanne Engström: forskare vid Institutionen för pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier – susanne.engstrom@edu.uu.se 

 

Uppsala 4 oktober, 2014 

 

Anna Eriksson -  Anna.Eriksson.1433@student.uu.se 

 

Ellinor Löfving - Ellinor.Lofving.8022@student.uu.se  

 


