
EXAMENSARBETE

Samverkan för barns utveckling och
lärande

En kvalitativ studie om föräldrasamverkan ur ett föräldraperspektiv

Emelie Bäckström
Jennie Pettersson

2016

Lärarexamen, grundnivå
Lärarexamen, 210 hp

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 

 

 

 

Samverkan för barns utveckling och lärande 
En kvalitativ studie om föräldrasamverkan ur ett föräldraperspektiv 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emelie Bäckström 

 Jennie Pettersson 

 

Handledare: Gunilla Johansson 

 

Lärarexamen, grundnivå 

 

Lärarexamen, 210 hp 

 

Luleå tekniska universitet 

 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande 



 
 

Abstrakt 

 

Syfte: Studien beskriver och analyserar föräldrars tankar och upplevelser gällande 

föräldrasamverkan i förskolan ur ett föräldraperspektiv.  

 

Metod: Vi använde oss av snöbollsmetoden vilket innebar att vi tog kontakt med en bekant 

person till oss var som vidare tipsade oss om andra personer som kunde tänkas vara 

intresserade av att delta. Sex föräldrar till barn i åldern 3-5 år från olika områden inom samma 

kommun ville medverka i studien. Vi valde att använde oss av en kvalitativ forskningsmetod i 

form av intervjuer. Vid bearbetningen av det empiriska underlaget synliggjordes kontentan 

som ligger till grund för studien.  

 

Resultat och slutsatser:  

I resultat framgår att samtliga föräldrar betonade samverkan mellan förskola och hem som 

ytterst betydande för barnets utveckling och lärande. Föräldrarnas övergripande tankar vad 

gäller föräldrasamverkan visade sig till största del handla om det betydelsefulla mötet i hallen. 

Mötet ansågs generera till informationsmöjligheter vilket många gånger ansågs brista. Till 

föräldrarnas förtret omfattades det dagliga mötet av olika svårigheter. Dessa hinder ansågs 

leda till brist på kommunikation mellan personal och förälder och som därmed genererade till 

mindre information angående barnets utveckling och vardag på förskolan. Delaktighet 

framhölls vara ett annat grundbegrepp utifrån föräldrarnas tankar och upplevelser. Föräldrarna 

såg skillnader i deras möjlighet att vara delaktig i verksamheten. De lyfte fram den digitala 

utvecklingen som under senare år tagit plats inom förskolan. Erfarenheten av instagram och 

mailkontakt beskrevs som ett värdefullt sätt att erhålla information på, vilket bidrog till en 

känsla av deltagande i verksamheten. Samarbetet förklarades erfordra ett ömsesidigt givande 

och tagande mellan personal och föräldrar där förhållningssättet starkt betonades. 

 

Nyckelord: Dialog, Kommunikation, Mötet, Samtal, Samverkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

The result shows that all the parents emphasized the cooperation between preschool and home 

as extremely important for the child's development and learning. Parents overall thoughts 

regarding parental interaction proved for the most part about the important meeting in the hall. 

The meeting was considered to generate opportunities of information which many times was 

found lacking. To the chagrin of parents covered the daily encounter various difficulties. 

These barriers stemmed from lack of communication when the parents' intention was largely 

to be informed about the child and its development. Another basic concept on the basis of 

parents' thoughts highlighted to be participatory. The parents saw the differences in their 

ability to participate in the business. They highlighted the digital development in recent years 

that has taken place in preschool. This with a positive spirit in which instagram and 

mailcontact is described as a valuable way to obtain information on, which contributed to a 

sense of participation in the business. This cooperation was declared require a mutual give 

and take between staff and parents where the approach was strongly emphasized. 

 

Keyword: Dialogue, Communication, Conversation, Cooperation, The meeting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

 

Arbetet med denna c-uppsats har sin utgångspunkt i ämnet föräldrasamverkan. 

 

Vi vill tacka vår handledare Gunilla Johansson för värdefulla råd och synpunkter. Vi vill även 

rikta ett stort tack till de föräldrar som visat sitt intresse och tagit sig tid till att delta i studien. 

Dessutom vill vi framföra ett tack till Gudrun Samuelsson som bidragit med sina tankar. 

 

Vår tacksamhet vill vi även rikta till Emma Thall och Ulla-Karin Lundgren som med sitt 

engagemang rådgivit och stöttat oss. Sist men inte minst vill vi tacka våra älskade familjer 

som stöttat oss och varit förstående under arbetets intensiva period. Utan er hade inte denna 

studie varit möjlig att genomföra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några ledord som peppat oss på vägen: 

 

Det är omöjligt, sa tvivlet. 

Det är farligt, sa rädslan. 

Det är onödigt, sa förnuftet.  

Prova ändå, viskade hjärtat.  
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1 Inledning 

Vi vet att de flesta barn i Sverige idag tillbringar tid i förskola. Det finns flera skäl som 

formellt fastslår varför fler barn idag går i förskola till skillnad gentemot förr i tiden. För 

närvarande erbjuder förskolan en plats till alla barnfamiljer oavsett hur livsvillkoren ser ut. Ett 

flertal reformer som utarbetats under årens lopp har ökat tillgängligheten till förskola 

oberoende huruvida föräldrar är arbetande, arbetssökande, studerande eller föräldralediga. Det 

innebär att förskolan som organisation utgör en domän med många skiftande möten bland 

olika människor. De erfarenheter som människor gestaltar i dessa möten kan relateras till yttre 

tecken för deras liv i ett samhälle och en kultur som införlivats i deras omvärld. Johansson 

och Orving (1993) belyser att dagens samhälle är komplext med barn från olika kulturella 

bakgrunder liksom förskolan med sin kultur och organisation där det sker ett kontinuerligt 

samspel. Föräldrar, pedagoger och barn som samspelar skapar en lokal kultur som kan 

innebära såväl möjligheter som hinder för en samverkan.  

Förskolan ska bedriva en pedagogisk verksamhet som syftar till att främja varje barns 

utveckling och lärande. Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) lyfter fram att förskolan 

ska erhålla en helhetssyn på barnet och dess behov. Verksamheten ska tillika bilda en helhet 

av omsorg, utveckling och lärande. För att detta ska kunna genomföras så bra som möjligt är 

det en premiss att hem och förskola samverkar med varandra. Fortsättningsvis betonar 

Skolverket att förskolan ska stödja familjernas ansvar för barnens fostran och utveckling. Det 

är förskolans uppdrag att tillsammans med föräldrarna arbeta för barnens möjlighet att 

utvecklas efter deras förutsättningar. Det framgår dessutom att ”förskolan ska komplettera 

hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas 

rikt och mångsidigt. Förskolans arbete ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete 

med hemmen” (s. 13). Samverkan mellan föräldrar och förskola har dock inte alltid varit en 

självklarhet. Enligt Tallberg Broman (2007) har föräldrars delaktighet i förskolan tidigare 

varit begränsad. Dessförinnan var förskola och hem något som hållits åtskilda. Tankegångar 

kring detta har med tiden utvecklats och betydelsen av föräldrasamverkan har tagits tillvara, 

då en förändring tog fart i slutet av 1980-1990-talet.  

  

I samband med utförd verksamhetsförlagd utbildning under vår utbildning har tankegångar 

kring föräldrasamverkan väckts. Man kan tycka att samarbetet mellan föräldrar och personal 

borde vara okomplicerat då det är barnets bästa som står i fokus för båda två. Trots det, kan 

situationer uppstå som försvårar samarbetet. Under verksamhetsförlagd utbildning har vi 

erfarit och befattat samverkan mellan förskola och hem. Vi har av dessa erfarenheter kunnat 

se att föräldrasamverkan inte alltid är så oproblematiskt. Föräldrars delaktighet i förskolan ses 

som en viktig aspekt för att gynna kvalitetssäkring i verksamheten. Enligt Tallberg Broman 

(2009) har föräldrars delaktighet i verksamheten en främjande inverkan på barns lärande. 

Detta eftersom samarbetet med föräldrar skapar förutsättningar för att barnen ska få en så god 

tillvaro i förskolan som möjligt, där de kan utvecklas utifrån dess egna förutsättningar. En god 

föräldrakontakt är därför en tillgång för barnet och verksamheten. Det här området ligger oss 

varmt om hjärtat eftersom vi själva ska samverka med föräldrar i vår kommande profession 

som förskollärare. Vi finner det därmed intressant att beskriva och analysera hur föräldrar 

upplever samverkan mellan hem och förskola. Vi hoppas kunna vidga kunskapen om hur man 
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som verksam pedagog inom förskolan främjar föräldrasamverkan genom att ta del av 

föräldrarnas tankar och upplevelser i studien. Skolverket (2010) uttrycker att förskollärare ska 

skapa möjlighet till delaktighet för föräldrar i förskolans verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva och analysera föräldrars tankar och upplevelser gällande 

föräldrasamverkan ur ett föräldraperspektiv. För att uppnå syftet har vi använt oss av två 

frågeställningar. 

 

Vad innebär begreppet föräldrasamverkan för föräldrarna? 

Vilka faktorer har betydelse för föräldrasamverkan enligt intervjuade föräldrar? 
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3 Bakgrund 

I bakgrunden definieras begreppet samverkan och föräldrasamverkan eftersom det är 

huvudkärnan i studien. Därefter ges en kort historiskt återblick där vi redogör för hur 

föräldrasamverkan har sett ut och förändrats med tiden. Vidare presenteras olika ståndpunkter 

från tidigare forskning gällande föräldrarsamverkan samt vilken teoretiskt förankring som har 

legat till grund för studien. Avslutningsvis beskrivs vad styrdokument och lagar framhåller. 

3.1 Begreppsbeskrivning 

Samverkan 

Definition av samverkan och samarbete beskrivs enligt Nationalcyklopedin som ett handlande 

utifrån ett gemensamt syfte (nationalcyklopedins ordbok, 1996; svensk ordbok och svensk 

uppslagsbok, 2001). 

Skolverket (1998) beskriver begreppet föräldrasamverkan och ger en definition som omfattar 

all förbindelse mellan förskola och hem. Detta innefattar både den dagliga kontakten vid 

lämning och hämtning och den planerade kontakten vid utvecklingssamtal, föräldramöten och 

andra samverkansformer som inkluderar föräldrar. 

3.2 Några återblickar 

Bakgrunden till förskolan och dess tidigare modell står i relation till en social, kulturell och 

ekonomisk förändringsprocess som Sverige tidigare befunnit sig i. I samband med 

industrialiseringen och människors immigrering till större städer förändrades familjers 

levnadsvillkor (Markström, 2005). Även Tallberg Broman (1995) nämner Sveriges radikala 

förändringar genom industrialiserings, uraniserings- och demokratiseringsprocesser. Vallberg 

Roth (2002) beskriver hur läroplanen för yngre barn har sett ut under historiens gång från 

mitten av 1800-talet till 2000-talet. Från slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet kallades 

läroplanen Det goda hemmets och hembygdens läroplan. I samband med industrialiseringen 

genomfördes en reform på 1930-och 1940-talet eftersom föräldrar som arbetade inte längre 

kunde tillgodose barnen med hemundervisning, omsorg och fostran. Därmed fanns ett behov 

att uppfylla vad gäller barns tillsyn de dagar som föräldrarna arbetade. Ivarson Jansson (2001) 

förklarar att hemmet inte längre ansågs utgöra ett förfogande som rationell plats där fostran av 

barn skulle ske. Framtoningen av miljön i hemmet framställdes som otillräcklig avseende 

barns möjlighet till socialt inflytande. Tonvikten låg på att barnen behövde en miljö som 

skulle komplettera hemmets fostranmiljö. Vistelse i utrymmen bland andra barn betraktades 

som en mycket viktig psykologisk innebörd för barns utveckling. Vallberg Roth (2002) 

betonar att den åsikten tillsammans med industrialiseringen medförde en förändring från att 

föräldrar själva undervisat och skolat sina barn till att det istället skulle ske i barnträdgårdar. 

Markström (2007) lyfter fram Alva Myrdal som haft stor betydelse över förskolans utveckling 

i Sverige. Denna “förskoleprofet” förespråkade att barn skulle omges av professionell vård 

och fostran, vilket föräldrar ansågs sakna kunskap om. Under 1930-talet fick barnens mödrar 

stöd av institutionen genom att ta del av vetenskaplig kännedom om hur de skulle uppfostra 

sina barn. Förskolan skulle vara en tillgång både för barn och föräldrar. Det ansågs kunna 

förbättra barns uppfostran och därmed främja en bättre framtid. Enligt Ivarson Jansson (2001) 

riktades information från instutionen under denna tidpunkt mestadels till barnens mödrar. Ett 

tydligt tecken på det var bland annat att föräldramöten då betecknades som “mödrasamkväm”. 
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Samverkan under dessa föräldramöten mellan personal och föräldrar var obetydlig. 

Informationen skedde via envägskommunikation eftersom föräldrarna betraktades som 

informationsmottagare.  

 

Folkhemmets socialpsykologiska läroplan kom att bli nästa läroplansperiod som sträckte sig 

från mitten av 1900-talet till 1985 med revidering 1980. Förskolans uppdrag under denna 

period förtydligades och demokrati betonades (Vallberg Roth, 2002) vilket även Markström 

(2007) styrker. Under 1970-talet och framåt skedde en omfattande utbyggnad av 

barnomsorgen som kan ses som en nödvändig lösning av olika samhälleliga problem 

(Markström, 2005). Familjen ansågs vara otillräcklig ifråga om fostran av barn. Förskolan 

skulle stödja familjen genom att tillhandahålla fostran som skulle baseras på vetenskapliga 

teorier. Vidare handlade det om vem som skulle ta hand om barnen medan föräldrarna 

arbetade. Det var även en fråga om att förskolan skulle finnas som ett stöd för barn med 

sociala svårigheter i hemmet. Skolverket (1998) framhåller Barnstugeutredningen som 

tillsattes 1968. Då kom en ny och aktiv diskussion igång kring barnomsorgens betydelse för 

såväl familjen som för barnens utveckling och fostran. Ivarson Jansson (2001) framhåller att i 

Barnstugeutredningen bearbetades relationen mellan hem och förskola. Det blev då klart att 

förskolan skulle komplettera hemmet. Senare, närmare bestämt år 1977 uttrycktes i 

arbetsplanen för förskolan att föräldrasamverkan skulle bedömas som väsentligt för att få 

kännedom om barnens hela livssituation. 

 

Nuvarande läroplansperiod intogs i slutet av 1980-talet och kallas det situerade världsbarnets 

läroplan (Vallberg Roth, 2002). Under den perioden utformades det pedagogiska programmet 

där grundläggande principer skrivs, däribland föräldrars betydande roll, vilket Ivarson Jansson 

(2001) framhåller i sin avhandling. Vidare skriver hon att det pedagogiska programmet lyfte 

fram personalens ansvar att skapa och bevara goda föräldrarelationer. Hon menar att det pekar 

på att föräldrars deltagande fick större värde. Tidigare skulle föräldrar anpassa sig efter 

verksamheten vilket med tiden förändrats till att föräldrar ska ha möjlighet att vara delaktig i 

hur verksamheten och dess innehåll utformas. Hon framhåller även kontaktdagar vars syfte 

var att föräldrar skulle känna sig välkomna att vara delaktiga i förskolan.  

 

Det som senare kom att hända var att förskolans första läroplan i Sverige grundades år 1998. 

Det hade stor inverkan eftersom förskolan därmed integrerades i skolväsendet (Markström, 

2005). Läroplanen (Lpfö98) uttryckte att förskolan ”ska erbjuda en god pedagogisk 

verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” samt att ”förskolan skall 

komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall 

kunna utvecklas rikt och mångsidigt.” Det står även skrivet i rådande läroplan 

(Skolverket, 2010) som reviderades år 2010. Revideringen innebar att förskollärarens ansvar 

gällande samverkan mellan förskola och hem utökades genom att det förflyttades från hela 

arbetslaget till förskolläraren. Innehållet i läroplanen kompletterades även genom att det 

tillkom två nya rubriker. Den första rubriken var ”uppföljning, utvärdering och utveckling” 

som uttrycker att både barns och föräldrars delaktighet ska möjliggöras. Den andra rubriken 

var ”förskolechefens ansvar” som numer har ett särskilt ansvar för att samverkan mellan 

förskola och hem ska fungera. Det innebär i praktiken att det är förskolechefen som bär 
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huvudansvaret för att samarbetet utvecklas samt att föräldrar erhåller fortlöpande information 

om verksamheten. 

3.3 Kommunikation 

Enligt Dimbleby och Burton (1999) är kommunikation en nödvändig faktor för att individer 

ska kunna samarbeta med varandra. Författarna fastlår att ”man kan säga att det är i 

samarbetet mellan människor som kommunikationen har sitt största behov och syfte” (s. 19). 

Kommunikationens användningsområde är att samverka och samsas kring olika företeelser. 

Karlsson (2006) beskriver föräldrars erfarenheter av olika barninstitutioner och deras 

upplevelser av möten och relationer till dessa. En av dessa institutioner innefattar barnomsorg 

som de flesta föräldrar involveras i. Kommunikationen och bemötandet mellan 

förskolepersonal och föräldrar som äger rum i vardagen är betydelsefull i och med att det 

påverkar föräldrars uppfattning av förskolan och förskolepersonalen. Dimbleby och Burton 

hävdar att kommunikation alltid för med sig budskap och att dessa budskap inte bara handlar 

om vad som uttalas. Det kan till exempel handla om hur saker uttrycks och hur dessa tolkas på 

olika sätt av olika människor. Detta styrker Arnesson Eriksson (2010) som betonar att vad 

pedagoger säger, eller tror att de säger, inte alltid uppfattas synonymt med vad föräldrarna 

hör. Icke verbal kommunikation såsom kroppsspråk har även den inverkan på 

kommunikationen. Exempel på det kan vara att en avspänd kroppshållning förmedlar 

förtroende för individen som interaktionen sker med. 

 

Andersson (1994) framhåller att just förtroende och respekt bland människor är både det 

svåraste och viktigaste när det gäller kommunikation. Om interaktionen mellan två individer 

inte fungerar så finns risken att bilden av varandra blir snedvriden. Det blir då mödosamt att 

upprätthålla respekt och ett ömsesidigt förtroende. Andersson (1994) konstaterar att barn som 

går i förskola förflyttas mellan två världar. Den ena världen är familjen som omges av sitt 

livsmönster och den andra världen är förskolan som råder över ett annat livsmönster för 

samvaro. Enligt Johansson (2011) är världen parallellt både subjektiv och objektiv. Vi 

människor är en del av världen och samtidigt som vi påverkar den blir vi själva påverkade av 

den. I mötet med andra människor sker ett försök till konvergens av två världar, två delar som 

består av samma  helhet. För att ett möte ska kunna skapas erfordras ett närmande av 

varandras världar. Vidare betonar Andersson för att barnet ska uppleva helhet i sin tillvaro är 

det därför nödvändigt att kommunikation och samverkan mellan föräldrar och personal 

utövas. Sandberg och Vuorinen (2007) är av samma mening och förklarar att det 

grundläggande argumentet för att hem och förskola ska samverka innebär att det främjar 

barnets trivsel, utveckling och lärande.  

 

3.4 Respekt och ömsesidighet 

Gren (2007) skriver om vikten av att barnet blir respekterad av personalen i förskolan och 

betonar att respekt för barnet medför respekt för barnets föräldrar. Om barnets föräldrar 

förorättas eller hånas av pedagoger tar barnet väldigt illa vid sig eftersom de tillhör en del av 

barnet. Därför är det bästa för barnet att relationen mellan föräldrarna och pedagoger omsluts 

av samstämmighet. Det betyder inte att föräldrar och personal i förskolan måste tycka likadant 

om allting, utan det handlar om ömsesidig respekt för de livsvillkor som hemmet tillika 
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förskolan erbjuder barnet. Det innebär även att båda aktörer är eniga om att målet med 

förskolans verksamhet är att barnet ska känna sig tillfreds och tillägna sig omsorg, utveckling 

och fostran. Det är dessutom nödvändigt att dessa parter tar ansvar att arbeta mot målet utifrån 

deras förutsättningar och kompetenser. Det optimala är när denna samstämmighet fungerar. 

Andersson (1994) beskriver i sin studie att mötet mellan föräldrar och pedagoger ska 

utmärkas av en balanserad respekt från båda parter. Föräldrar värdesätter personal som i mötet 

är öppna och pålitliga. De anser att det är viktigt att pedagogerna lämnar information om vad 

som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Något som de också poängterar är vikten 

av att få bekräftelse från personalen. Bekräftelsen utgör ett belägg för att de duger. 

Föräldrarna känner sitt barn bäst, därför är det av stor betydelse att pedagogerna lyssnar på 

dem för att kunna ta till sig deras olika synvinklar och uppfattningar om viktiga upplysningar 

kring barnet. Gren betonar att huvudansvaret för samverkan mellan förskola och hem ligger 

emellertid hos personalen. “Som lärare har du huvudansvar för att mötet mellan förskola/skola 

och hem blir bra. Du måste respektera föräldrarna, även om du inte tycker om deras åsikter. 

Du måste kunna lyssna, visa ödmjukhet och vara fri från prestige för att föräldrar skall kunna 

känna sig trygg i kontakten” (s. 197).  

3.5 Mötet - Hej och hej då 

Enligt Sandberg och Vuorinen (2007) framgår det att både föräldrar och personal finner mötet 

i hallen som ytterst betydande. Jonsdottir och Nyberg (2013) är av samma mening och 

beskriver att mötet som sker i hallen skapar goda förutsättningar för samverkan mellan 

föräldrar och personal. Enligt Markström (2005) antas föräldrar och personal se varandra i 

ögonen dagligen eftersom de har en kontinuerlig förbindelse. Hallen framställs som en 

betydelsefull och central plats för möten och avsked. Vidare beskriver hon att avsked kan se 

olika ut för olika föräldrar. En del föräldrar följer sina barn in i verksamheten medan andra tar 

avsked redan i hallen. Sandberg och Vuorinen (2007) lyfter fram sambandet med lämning och 

hämtning och att det bland annat påverkas av antalet barn och personal; ”När flera barn 

hämtas och lämnas samtidigt begränsas kommunikationen, i bästa fall, till det mest 

nödvändiga. Ibland hinner föräldrar och personal endast med den vanliga 

hälsningsproceduren” (s.55). Jonsdottir och Nyberg (2013) poängterar att fastän lämning och 

hämtning kan omfattas av stress finns där oftast chans till en liten stunds konversation med 

och kring barnen. Det kan i sin tur inge en känsla av trygghet och skapar tillit och förtroende 

för både barnet och föräldrar. Enligt Ivarson Jansson (2001) är daglig kontakt mellan 

pedagoger och föräldrar en förutsättning för att en förtroendefull relation mellan förskola och 

hem ska kunna utvecklas. 

 

Markström (2007) beskriver hallen som en central del för utbyte av information och som en 

plats där gränser mellan hem och förskola skapas. Detta gränsskapande framträder när 

personalen på förskolan sätter fortlöpande information på anslagstavlor om exempelvis 

stundande aktiviteter, förskolans matsedel, påminnelser till föräldrar om barns kläder eller 

inlämning av olika slags blanketter. Det utsänder signaler om vad som anses väsentligt att 

förmedla till föräldrarna. Gränsskapandet framträder även i form av att föräldrar inte har 

någon specifik plats i hallen att hänga av sig ytterkläder vilket ger uttryck för att de inte ska 
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dröja sig kvar på förskolan. Hon framhåller vidare att det är i hallen muntlig information 

utväxlas men också förhandlingar om barnets kläder, tider, aktiviteter etcetera.  

 

3.6 Svårigheter med föräldrasamverkan 

Ivarson Jansson (2001) ser samarbetet mellan föräldrar och personal i förskolan som en 

komplexitet. Hon uppmärksammar den kulturella aspekten med dess inverkan och åsyftar till 

att förskolan riktar sig till en inhomogen grupp rörande familjeliv, social, kulturell och 

fostranmiljö. Hon redovisar skillnader som finns mellan pedagoger och föräldrar som 

påverkar deras möte och redogör att personalen konfronteras med både föräldrars och barns 

olika villkor. När människor försöker skapa ett gott samarbete finns det olika svårigheter som 

kan uppkomma. Vi människor har olika bakgrunder och villkor vilket gör att vi tolkar och 

bedömer det vi skådar, hör och upplever på skilda sätt Andersson (1994). Andra faktorer som 

inverkar på vår kommunikation med varandra är vår kunskap, vårt synsätt och vår skicklighet 

i att kommunicera Dimbleby och Burton (1999). Samverkan mellan personal och föräldrar 

gynnas om de uppfattar barn på samma sätt och har likadan barnsyn. Det genererar till att 

samverkan underlättas eftersom de då går samma väg hävdar Sandberg och Vuorinen (2007). 

Föräldrar och personal kan dock ha olika synsätt på samma barn. Det behöver i sin tur inte 

betyda att den ena parten har “rätt” i sitt sätt att se på barnet. Detta eftersom vi människor 

uppmärksammar olika saker men också för att barnet kan agera på ett annat sätt i förskolan än 

i hemmet och vice versa.  

 

Enligt Andersson (1994) är fördomar en annan fallgrop som kan prägla samverkan mellan 

hem och förskola i negativ bemärkelse. Människan är inte kapabel till att fånga upp 

omgivningens alla intryck och klarar inte heller att nyansera sina uppfattningar och 

värderingar utan tvingas att rationalisera. Till följd av detta uppkommer fördomar när 

människan sorterar alla intryck och bara tar in en liten del. Det kan leda till att felaktiga 

slutsatser görs i bedömningen av en annan individ. Den okompletta bilden fylls sedan ut med 

hjälp av fantasin. Fördomar gentemot föräldrar och personal i förskola utgör hinder och 

motarbetar en verklig kommunikation. Inställningen hos dessa parter kan således bli att ingen 

förmår att anstränga sig i samverkan och istället påverkas i negativ riktning. Gren (2007) 

lyfter fram att i samverkan mellan pedagoger och föräldrar väcks olika känslor. Vuxna är 

starkt präglade av sina bakgrunder och det förflutna vilket bidrar till att de värderar och 

bedömer. En del av de känslor som kan uppkomma hos pedagogen kan skapa problem såvida 

pedagogen inte håller dem i schack. Det personliga värderandet ingår inte i pedagogens 

proffesion. Som pedagog är det nödvändigt att kunna bemästra sitt känsloregister. 

 

Andersson (1994) poängterar att om relationer ska kunna fungera och växa erfordras 

färdigheter i att reda ut konflikter. Pågående konflikter måste lösas om relationen ska förmås 

att utvecklas. Annars finns risken att spänningen ligger kvar och triggar osämja vilket ställer 

till svårigheter i samarbetet. Andersson skriver vidare att “man måste inte komma därhän att 

familjen och personalgruppen tycker lika om saker och ting, men man måste åstadkomma 

någon form av ömsesidig respekt, så att det inte blir kvar en underton av förakt i samarbetet” 

(s.79). Flising, Fredriksson och Lund, (1996) betonar också vikten av att föräldrar blir 

bemötta med respekt och lyfter fram att det är pedagogerna som bär ansvaret för att 
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samverkan mellan hem och förskola ska bli så bra som möjligt. Vidare skriver författarna att 

det i förskolan ibland har skapats en kultur där föräldrarnas åsikter endast efterfrågas vid 

enstaka tillfällen. Föräldrarna ska ges förutsättningar för att få vara delaktiga och engagera sig 

i verksamheten. De skall kunna känna sig meningsfulla och välkomna och deras synpunkter 

ska tas emot. 

 

Sandberg och Vuorinen (2007) fastslår kommunikation som en oerhört viktig aspekt i 

samverkan. Föräldrar som upplever att kommunikation och information kring sitt barn inte 

fungerar tillfredsställande, kan leda till svårigheter i samverkan. Det kan bli missförstånd, då 

vissa föräldrar kan ta illa upp och uppleva det som att deras barn kritiseras eller inte blir sedda 

av personalen. De har i sin studie fått fram att pedagoger medvetet kan välja att inte alltid 

berätta ifall förälderns barn gjort något ”dåligt” för att undvika problem i samverkan. Ivarson 

Janssons (2001) forskning framhäver en annan aspekt som kan utgöra ett hinder i 

föräldrasamverkan vilket innebär att en del pedagoger kan uppleva oro för föräldrars åsikter 

och deltagande. Det framgick en farhåga hos en grupp pedagoger för att möjligheterna att 

bestämma blir mindre eller försvåras om föräldrar får allt för stort inflytande. Ivarson Jansson 

har sammanställt pedagogernas uppfattning om detta med ett citat. ”Visst får föräldrarna ha 

åsikter men det är vi som arbetar med barnen som avgör vad som skall genomföras”. Gren 

(2007) lyfter fram det faktum att en del föräldrar inte vill vara delaktiga och samverka. Som 

redan konstaterat ligger ansvaret för samarbetet mellan förskola och hem hos personalen. Det 

är inte alltid en okomplicerad realitet eftersom föräldrar också måste öppna upp för 

interaktion för att det ska fungera maximalt. Om föräldrar är negativa till samverkan är det 

viktigt att personalen reflekterar över sitt förhållningssätt och vilka former för demokrati och 

samverkan som kan tänkas förbättra situationen. Andra faktorer som kan innebära svårigheter 

i föräldrasamverkan är brist på personalresurser, tidsbrist och stress påpekar Sandberg och 

Vuorinen (2007). Mötet i samband med lämning och hämtning på förskola inverkar på 

kvalitén i kommunikationen mellan föräldrar och pedagoger. Det kan således resultera i ett 

ytligt och skyndsamt möte med fattiga och hastiga dialoger. En låg bemanning av pedagoger, 

frånvaro av ordinarie personal och sammanslagna avdelningar kan påverka föräldrars känsla 

av trygghet och göra det svårare att lämna ifrån sig barnet. 

 

3.7 Det positiva med föräldrasamverkan 

Enligt Flising et al. (1996) är det förskolepersonal i samverkan med föräldrar som ska 

integrera barnet i samhället. Samverkan mellan pedagoger och föräldrar har stor betydelse för 

barnet eftersom det skapar goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande. Det är de 

vuxna i barnets liv som ska fungera som stöttepelare i barnets utveckling. Det är därför viktigt 

att vuxna finns till hands för barnet och att både personal och förälder har en fungerande 

kommunikation med varandra. Markström (2005) påvisar samverkan mellan föräldrar och 

förskolepersonal som ytterst nödvändigt, i och med att hemmets och förskolans uppgifter en 

hel del överlappar varandra. Karlsson (2006) antyder att föräldrar och pedagoger delar 

ansvaret för barnen i en så kallad växelverkan med varandra för barnets bästa. Ansvaret för en 

relation och samverkan sinsemellan parterna ska åligga pedagogerna i förskolan. Flising et al. 

delar den åsikten och betonar att ansvaret i första hand ligger hos pedagogen. Personalen bör 

stödja föräldern och bemöta denne med respekt, oavsett vilken förmåga till samverkan 
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föräldern visar upp. Det är viktigt att personal är medveten om att föräldrar inte är en 

homogen grupp. Den gemensamma nämnaren är att de är alla föräldrar men med varierande 

värderingar inom politik, religion, socialt och ekonomiskt. Föräldrar omges av olika kulturer, 

besitter kännedom inom olika områden och har olika erfarenheter. Det innebär således att 

föräldrarnas syn på kunskap, barn, fostran och utveckling skiftar. Därmed har föräldrar olika 

krav och förväntningar på verksamheten.  

 

I Jonsdottir och Nybergs (2013) studie framhålls trygghet och förtroendefull relation som 

viktiga beståndsdelar i samverkan med föräldrar. Det här lyfter även Flising et al. (1996) fram 

och betonar att  “det är oerhört viktigt att de vuxna i barnets omgivning har kontakt och 

samverkar med varandra och utvecklar förtroende för och tillit till varandra.” (s. 50). Det är 

värdefullt för barn att se vuxna i deras omgivning mötas, gemensamt lösa svårigheter och 

skapa en helhet i barnets vardag framhäver Andersson (1994). Enligt honom återspeglar mötet 

med föräldrarna sig i mötet med barnet. Med andra ord påverkas mötet mellan föräldrar och 

personal också mötet med barnet. Om personalen och barnets föräldrar inte kan tillmötes gå 

varandra blir det i sin tur svårt för pedagogen att möta barnet. Det kan utgöra en stor 

problematik, eftersom det krävs att pedagogen möter barnet för att kunna stödja dennes 

utveckling. 

 

I Skolverkets “Allmänna råd och kommentarer” (2013) framhävs texter som utarbetats i syfte 

att befrämja och handleda huvudmän, förskolechefer, förskollärare och arbetslag i dess arbete 

med ökad måluppfyllelse inom förskolan. Den framhåller bland annat texter gällande 

föräldrasamverkan och vikten av att föräldrar erbjuds olika samverksformer. 

Utvecklingssamtal inom förskolan redogörs för “Den genomgående innebörden i läroplanen 

är att barns utveckling och lärande alltid ska sättas i relation till de förutsättningar som 

förskolan bidrar med. Utvecklingssamtalet bör därför vara ett samtal som bygger på en bred 

och nyanserad bild av barnets utveckling och lärande, om barnet trivs, har roligt och fungerar 

socialt och på vilket sätt verksamheten bidrar till detta” (s. 35). Markström (2005) framhåller 

att samtal mellan föräldrar och personal i förskolan ska ske fortlöpande men att det också ska 

utföras i form av utvecklingssamtal. Sandberg och Vuorinen (2007) resonerar kring 

betydelsen av utvecklingssamtal i förskolan. De framhåller att utvecklingssamtalet är ett 

viktigt moment för såväl föräldrar som personal och poängterar att det kännetecknas av ett 

ömsesidigt givande och tagande. Enligt Markström (2005) erfordrar utvecklingssamtalet att 

föräldrar och personal möts och samarbetar. Föräldrar kan genom samtalet få stöd av de 

professionella, det vill säga av personalen och kan tillsammans samtala om det enskilda 

barnets utveckling.  

 

Sandberg och Vuorinen (2007) framhåller föräldramötet som en del i föräldrasamverkan. 

Föräldramötet utformas på olika sätt beroende på vilka behov och traditioner som råder på 

förskolor. Mötets innehåll ser därmed olika ut och kan bland annat innefatta information, 

diskussioner och temakvällar. Arnesson Eriksson (2010) skriver om inskolning som en annan 

form för föräldrasamverkan och lyfter fram samverkan med föräldrar i sin bok “En bra start - 

om inskolning och föräldrakontakt i förskolan”. Hon antyder att under inskolningen läggs 
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grunden för föräldrasamverkan. Inskolningen ger föräldrarna möjlighet till att ta del av 

information och samtala om sitt barn och förskolans verksamhet. 

3.8 Teoretisk bakgrund 

Studien tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv där samspel, språk och 

kommunikation är huvudbegreppen. Förskolan styrs idag utifrån en läroplan som till stor del 

bygger på sociokulturell teori. Som läsare av läroplanens innehåll går detta snabbt att ta fasta 

på då texten tidigt indikerar på samspelets och omgivningens betydelse. Ett uttryck som ligger 

till grund för den sociala betydelsen är däribland: “Lärandet ska baseras såväl på samspelet 

mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig 

och aktiv del i utveckling och lärande” (Skolverket, 2010, s. 7) 

Pedagogernas uppdrag i förskolan är att lägga grunden för barnens livslånga lärande. Detta 

lärande är en process som sker i olika kulturella och sociala sammanhang. Barns erfarenheter 

härstammar möjligen främst från två miljöer, förskolan och hemmet.  

 

3.9 Sociokulturell teori 

Säljö (2000) framhåller att utifrån den sociokulturella teorin sker människans utveckling 

bland annat genom inre faktorer såsom biologisk mognad som medför en stigande fallenhet 

till att agera och samverka med omgivningen. Kroppskontroll med förmågan att kunna gripa 

med handen, krypa och gå utvecklas med biologisk förutsättning. Den biologiska aspekten 

anses fungera som en grundkonstruktion i människans utveckling men har inte något att göra 

med hur människans bild av världen utvecklar sig. Istället handlar det om vilka 

sociokulturella förutsättningar människan omsluts av. Huvudkärnan är med andra ord 

kommunikativa processer vad gäller individens utveckling och lärande. Även Dysthe (2003) 

belyser lärandet som ett fundamentalt socialt fenomen och som huvudsakligen inträffar under 

samvaro. Grunden för lärandet är språk, kommunikation och ömsesidig växelverkan 

människor emellan. Det sociokulturella perspektivet tar sin utgångspunkt i att kunskap formas 

genom samarbete i olika sammanhang och inte elementärt genom individuella processer. 

 

Säljö (2000) framhäver att enligt sociokulturell teori är samspel, språk och kommunikation för 

mänskligt lärande betydelsefullt. Varje samtal, handling eller händelse som sker är bidragande 

faktorer för ett skapande av erfarenheter och upplevelser som kan komma till användning i 

framtiden bland de inblandade. På det sättet är lärande en produkt av all mänsklig aktivitet. 

Skolväsendet har utformat uppfattningen att kunskapsinhämtning är något som sker vid 

undervisningstillfällen. Lärande sker dock inte bara där utan i samhället i sig. Det är 

nödvändigt att förstå att vardagliga situationer också bidrar till mänsklig utveckling. Det 

innebär således att utveckling och lärande sker i många olika miljöer och inte specifikt inom 

en och samma kontext. De kulturella omständigheter som människan omges av har därmed 

inverkan på dennes lärande. Begreppet kultur beskrivs i detta sammanhang som en samling av 

tankar, kunnande, värderingar och andra tillgångar som individen anskaffar sig i samspel med 

andra personer. Dysthe (2003) beskriver språket som mycket väsentligt inom sociokulturell 

teori. Varje språkligt utlägg för fram en attityd och värderingar som sätter människan i 

relation till en kulturell och historisk bakgrund. Enligt Säljö är människan en kontaktsökande 

individ redan från födseln med fokus på att interagera, kanske till och med redan i mammans 
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mage. Kunnande och lärdom existerar först i interaktion mellan människor för att därefter 

utgöra en del av människans tänkande och agerande.  

3.10 Förankring i styrdokument och lagar 

I läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) står det att förskola och hem ska samarbeta och att 

samarbetet är betydelsefullt. Däremot står det inte om på vilket sätt och hur föräldrar och 

förskolepersonal ska samarbeta. Det står inte heller beskrivet hur föräldrarna ska medverka i 

verksamheten. Någon vägledning om hur arbetslaget i förskolan ska arbeta med 

föräldrasamverkan i praktiken finns inte. Det är upp till varje verksamhet att på egen väg tolka 

och bedöma området samverkan med familjer. I förskolans läroplan skrivs det att föräldrarna 

ska få tillfälle att bli delaktiga och erbjudas inflytande i verksamheten. Föräldrarna ska ges 

möjlighet att vara med och påverka samt komma med ideer. I förskolans läroplan skrivs det 

även att förskolan ska fungera som ett komplement till hemmet. Detta kan uppnås genom att 

skapa så bra förutsättningar som möjligt för att gynna barnets utveckling i ett nära samarbete 

mellan hem och förskola. Enligt skollagen ska barnens vårdnadshavare i förskolan ges 

möjlighet att delta i kvalitetsarbetet. Vårdnadshavarna ska även erbjudas möjlighet till 

inflytande i barnens utbildning. Detta förutsätter god samverkan. Vidare uttrycker skollagen 

att förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 

Läroplan för förskolan understryker att goda förutsättningar skapas för barns möjligheter till 

att utvecklas genom delaktiga föräldrar i verksamheten. Detta är en viktig komponent att 

tillvarata för att stödja barns utveckling. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet 

och barnets behov. 
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4 Metod  

I detta avsnitt redogör vi för de etiska överväganden som vi förhållit oss till. Dessutom 

presenteras urval, metodval och genomförandeprocess. Vidare beskrivs bearbetning av 

insamlad empiri och slutligen redogör vi för reliabilitet och validitet. I föreliggande studie 

valdes en kvalitativ forskningsmetod med fenomenologisk grund. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) är fenomenologisk grund lämplig när syftet är att försöka förstå sociala 

situationer utifrån aktörenas egna upplevelser och personliga erfarenheter. De betonar 

betydelsen av att i metodvalet ta hänsyn till det föreliggande syftet och frågeställningar som 

studien har i val av metod som ska brukas. 

4.1 Etiska överväganden 

Ett etiskt övervägande var att använda fingerade namn för att skydda deltagarnas identitet. 

Därmed kommer citat från de intervjuade föräldrarnas uttryck i resultatdelen att definieras 

med fingerade namn. Rosenqvist och André (2006) påtalar vikten av att personers anonymitet 

är viktigt i alla undersökningar och att namnet på den arbetsplats och den ort som 

undersökningen är gjord på ska vara anonyma i undersökningen. Vid förfrågan om föräldrarna 

ville delta i undersökningen informerades de om att det insamlade materialet kommer att 

behandlas enligt de fyra krav i de forskningsetiska principerna vilket beskrivs i 

vetenskapsrådet (2002). Dessa krav som föräldrarna upplystes om innefattade  informations, -

samtyckeskravet, konfidentialitets och nyttjandekravet. Sammanfattningsvis innebär detta att 

innan studien påbörjas informerades de utvalda deltagarna om syftet med vår studie. Det 

innebar även att göra dem  införstådda med samtyckeskravet och att deltagarna när som helst 

under intervjun får välja att avstå från att svara och avbryta sitt deltagande. Vidare redogjorde 

vi för konfidentialitetskravet vilket innebar att allt material skulle anonymiseras och förvaras 

så att inte utomstående får tillgång till det. Detta understöds av Kvale och Brinkmann (2009) 

som betonar att det insamlade materialet är totalt konfidentiellt vilket betyder att privat data 

inte skall blottas. Etiska övervägande handlar även om att forskaren erhåller en betydande roll 

då denne kan påverka studien. Det ställs etiska krav på forskaren när det gäller att söka och 

uppnå hög kvalitet på vetenskaplig kunskap som ska publiceras. 

4.2 Urval 

Personerna som deltagit i studien innefattar sex föräldrar. Intervjuerna utfördes i olika 

områden i en medelstor stad inom samma kommun. Deltagarna bestod av tre män och tre 

kvinnor. Urvalet av föräldrar skedde med hjälp av snöbollsurval. Denscombe (2009) beskriver 

snöbollseffekten som en process där urvalet bestäms genom att en person tipsar om en annan 

person att delta i studien. Detta innebär att underlaget för studien uppnåddes genom att vi 

kontaktade en bekant person till oss var som i sin tur delgav oss kontaktuppgifter till den som 

skulle intervjuas. Hälften av de intervjuade föräldrarna som valde att delta i studien var 

därmed okända för oss i den bemärkelsen att vi blev tipsade om dessa personer och inte kände 

dem privat. Deltagarnas ålder varierade med olika arbets-och livserfarenhet. Vi informerade 

alla föräldrar innan intervjuerna om syftet med vår studie och alla föräldrar var angelägna om 

att delta. 
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Som vi tidigare nämnt kommer deltagarnas namn att anonymiseras i form av fingerade namn 

som nedan presenteras: 

Tomas: Deltagande pappa med två barn, ett barn i förskoleåldern. 

Lisa: Deltagande mamma med två barn, ett barn i förskoleåldern. 

Daniel: Deltagande pappa med tre barn, två barn i förskoleåldern, varav ett barn som tidigare 

gått i förskola. 

Erika: Deltagande mamma med två barn i förskoleåldern. 

Johan: Deltagande pappa med två barn, ett barn i förskoleåldern. 

Karin: Deltagande mamma med tre barn, två barn i förskoleåldern och ett barn som gått i 

förskola. 

 

Åldern på föräldrarnas barn löper mellan 3-5 år med en varierande omfattning på 20-26 

stycken barn på de olika förskolorna.Vår intention var att intervjua föräldrar med barn i 

åldrarna 3-5 år. Föräldrarna kan då ha hunnit bilda sig en uppfattning om föräldrasamverkan i 

jämförelse med föräldrar som har barn i de yngre åldrarna. Föräldrarna kan därmed ha större 

erfarenheter av förskola, vilket kan öka möjligheten till ett större underlag till studien. 

4.3 Metodval och genomförande 

Enligt Björndal (2002) ger kvalitativa metoder en djupare förståelse av det som undersöks och 

inbringar större frihet för den intervjuade att ge uttryck för sin egen förståelse och upplevelse 

av det som studeras. Med hjälp av intervjuer ökar möjligheten till detaljerad information samt 

för en större förståelse för den intervjuades perspektiv. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar 

att en kvalitativ intervju är likvärdigt en vanlig konversation. För att uppnå ett gott resultat 

poängterar författaren att det krävs en professionell intervjuare som är intresserad och 

observant. Intervjusamtalet kan då utvecklas och den som intervjuas känner trygghet och kan 

bidra med sina upplevelser och på så vis dela med sig av detta till forskningen. Björndal 

konstaterar att ”Samtalet är kanske det bästa sättet för att ta del av en annan persons tankar 

och upplevelser” (s.90). Rosenqvist och Andrén (2006) framhåller intervjuer som en ytterst 

lämplig metod när individers tankar och uppfattningar ska undersökas. 

 

Med utgångspunkt från Denscombe (2009) valdes att genomföra en semistrukturerad intervju. 

Intervjuaren ges då möjlighet att vara flexibel och den som intervjuas tillåts utveckla sina 

tankar i ett vidare perspektiv. Frågorna utformades för att uppfylla ett så korrekt vetenskapligt 

krav som möjligt. Denscombe förklarar att genom intervjuer ges personer möjlighet att tillföra 

undersökningen information som kan vara svår att komma åt på annat sätt, det vill säga 

”privilegierad information”. Intervjufrågorna ställde vi i en viss följd och det fanns utrymme 

för följdfrågor. Eftersom vi ville ta reda på föräldrarnas uppfattningar ansåg vi att 

strukturerade intervjuer skulle minska svarens djup då inga följdfrågor ställs. Denscombe 

betonar att strukturerade intervjuer innebär en stark kontroll av svarens design där 

intervjupersonen erbjuds få förutsättningar till vidare svarsmöjligheter. Semistrukturerad 

intervju med öppna frågor tyckte vi var mer passande till denna studie eftersom det kunde öka 

möjligheten till utförligare svar. Enligt Patel och Davidsson (2003) leder öppna frågor oftast 

till bättre diskussioner och en djupare förståelse av den intervjuades egna upplevelser och 

tankar med dennes egna ord. Kvale och Brinkmann (2009) betonar att för att intervjun ska 
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erhålla hög kvalitet bör frågorna formuleras så att svaren blir så relevanta och naturliga som 

möjligt. De poängterar att det inte finns någon perfekt intervjuperson och framhåller 

betydelsen av att vara engagerad och benägen att samarbeta. 

 

Olika författare förklarar olika nackdelar med att använda sig av intervjuer, vilket vi har 

reflekterat över. Bland annat Björndal (2002) redogör för nackdelar som intervjuer kan 

medföra och betonar att användandet utav intervjuer som metod erfordrar mycket tid till 

förberedelser, genomförande och bearbetning. Eftersom det är en tidskrävande process 

begränsas intervjuaren ofta till att intervjua ett fåtal individer. Vi har därför valt att förhålla 

oss till att intervjua sex personer. En negativ aspekt som intervjuer kan medföra är att 

deltagarna påverkas av oss under intervjutillfället. Det kan exempelvis handla om hur vi 

ställer frågorna eller vad vårt kroppsspråk utstrålar. Björndal poängterar vikten i att vara 

medveten om fenomenet för att likväl försöka reducera påverkan. Denscombe (2009) 

förklarar att intervjuer inte är någon enkel metod då denna innebär osynliga risker som kan gå 

fel om intervjun inte planeras ordentligt och utförs med känslighet i det komplexa samspelet 

under intervjun. Fortsättningsvis beskriver författaren ”intervjuareffekten” där fakta grundar 

sig på vad människor säger och betonar att detta kan inte alltid avspegla verkligheten eftersom 

handlingar och yttring inte alltid är eniga. 

 

Vi kontaktade föräldrar som skulle intervjuas och valde att träffa samtliga på plats genom 

hembesök. Enligt Denscombe (2009) ger hembesök intervjuer detaljerad information eftersom 

forskaren ansikte mot ansikte kan bekräfta intervjupersonen och “Svarsfrekvensen är högre 

vid intervjuer ansikte mot ansikte än vid andra tillvägagångssätt vid surveyundersökningar” 

(s.29). Intervjuerna varade mellan 10-25 minuter med elva intervjufrågor. Deltagarnas 

samtyckte till ljudupptagning. Ljudupptagning användes för att vi ville undvika att missa 

någonting väsentligt som sades under intervjuerna. Detta skulle antagligen kunna vara troligt 

om vi enbart skrivit anteckningar. Eftersom vi fick samtycke till att använda ljudupptagning 

kunde vi vara mera närvarande och koncentrera oss till hundra procent på svaren och följa upp 

med eventuella följdfrågor. Vi utgick från den ordning på frågorna som vi skrivit på pappret 

och om något svar var oklart bad vi deltagarna förklara tydligare och utveckla. Syftet var att 

undvika missförstånd och för att säkerhetsställa att vi tolkat svaret rätt. I slutet av varje 

intervju frågade vi om det var någonting som deltagarna ville förtydliga eller utveckla. 

 

Under intervjutillfällena försökte vi tänka på att förhålla oss så neutrala som möjligt både 

verbalt och genom kroppsspråket. Enligt Denscombe (2009) är det betydelsefullt att forskaren 

intar en neutral roll vid intervjutillfället och inte avbryter deltagaren. Intervjuaren bör 

samtidigt hålla koncentrationsförmågan, vara observant och inte tappa fokus. En proffsig 

intervjuare är inte rädd för tystnad under intervjun. Tystnaden kan resultera till att 

intervjupersonen själv strukturerar upp betydelsefull information. Det är betydande som 

intervjuare att kunna känna av när samtalet börjar lida mot sitt slut. Vi anpassade oss efter 

samtliga intervjuade föräldrars dagschema när vi planerade in tid för intervjuerna. På sätt 

strävade vi efter att undvika stressiga situationer och därmed möjliggöra för en mer harmonisk 

intervju. Av den anledningen fick föräldrarna själva välja dag och tid och vi rättade oss efter 

detta.  
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4.4 Bearbetning av insamlad empiri 

Intervjusvaren tolkades och analyserades och vid bearbetningen gjordes en fenomenologisk 

analys för att få en helhetsbild av resultatet. Som vi tidigare nämnt påtalar Descombe (2009) 

att fenomenologisk utgångspunkt omfattar en forskningsstil som riktar sig mot individens 

erfarenheter och personliga uppfattningar på ett sätt som stämmer överens med originalet. 

Med utgångspunkt från studiens syfte bearbetades materialet utifrån ljudinspelningarna från 

samtliga intervjuer. Vi tog fasta på det som Descombe (2009) skriver, ”ljudupptagning 

erbjuder en permanent och närmast fullständig dokumentation när det gäller det som sägs 

under intervjun”. Efter att vi avslutat varje intervju valde vi att tillsammans omgående lyssna 

av det insamlade materialet. Vi lyssnade upprepande gånger för att försäkra oss om att vi 

förstått deltagarna korrekt och att de uppfattat frågan rätt. Tanken var att med ett fräscht 

minne få en fullständig bild av intervjun. Genom att vi systematiskt skrev ner allt som sades 

från samtliga intervjuer gavs vi möjlighet till att analysera och reflektera över svaren. I 

samband med analysen användes en strukturerad process vilket Denscombe (2009) redogör 

för. Processen består av fem avgörande steg som innefattar organisation av data, kartläggning 

av data, analys av data, beskrivning av data och validering av data. Det arbetssättet 

medverkade till att vi skulle få en helhetsbild av det insamlade materialet och för att undvika 

att hamna i olika fallgropar. Vidare beskriver Denscombe (2009) att analysprocessen inte 

behöver följas i ett specifikt system utan forskaren kan förflytta sig mellan de olika stegen 

utan inbördes ordning för att ges möjlighet att tolka materialets innehåll. När vi strukturerade 

upp samtliga svar, gavs vi möjlighet att göra jämförelser mellan svaren och på så vis  

upptäcka mönster och huvudinnehåll i föräldrarnas sätt att  se på samverkan. Dessa 

huvudinnehåll organiserades först upp i nio olika huvudrubriker. Vid en närmare 

analysgenomgång kunde några av dessa huvudrubriker sorteras bort och därmed valde vi att 

exkludera den information som var irrelevant för studiens syfte och frågeställningar. Exempel 

på det var material gällande skolan där två deltagare resonerade kring skolväsendet. För att 

precisera de intervjuade föräldrarnas tankar kommer citat att redovisas. Ovanstående ligger 

till grund för vårt resultat och diskussionsavsnitt.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet innefattar hur det insamlat material är giltigt och vilket gagn den har i förhållande till 

relabiliteten. Denscombe (2009) betonar att det är mycket viktigt att kontrollera kvalitativ 

forskning och att det ligger i forskarens ansvar att uprätthålla att resultatet är sant. Utan 

kontroll skulle forskningen sakna trovärdighet. En god trovärdighet är bland annat befriad 

från lögner och förutfattade meningar. Fördomar kan till exempel ge avstamp på forskarens 

egna åsikter och därmed avspegla sig i resultatet. Kvale och Brinkan (2009) beskriver 

reabiliteten med resultatet från forskningens tillförlitlighet när det gäller de intervjuade 

deltagarnas agerande och menar att om deltagarna agerar olika och ändrar sina svar under 

diskussionen framställs ett orättvist resultat. Validitet handlar om vad som är sanning och 

innefattar bland annat hur den uttalades kunskap stämmer överens med den verkliga världen. 

Om tillförlitlig kunskap byts ut mot felaktiga tolkningar blir resultatet ej med sanningen 

överensstämmande och därmed inte tillförlitligt. 
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5 Resultat 

I följande avsnitt redovisas studiens resultat av intervjuer med föräldrar utifrån de två 

forskningsfrågorna arbetet grundar sig på. Dessutom presenteras studiens syfte där 

föräldrarnas tankar gällande föräldrasamverkan klargörs. Forskningsfrågorna kommer att 

redovisas separat där vi först presenterar resultatet från första frågan och sedan resultatet från 

den andra frågan. För att förstärka och förtydliga det som redovisas kommer citat från de 

intervjuade föräldrarna att presenteras. Vi vill vara tydliga med att understryka att vi är 

medvetna om att resultatredovisningen är påverkad av våra egna tolkningar. Nedan följer 

frågeställningen. 

Fösta frågan i studien löd: Vad innebär begreppet föräldrasamverkan för föräldrarna? 

Andra frågan i studien löd: Vilka faktorer har betydelse för föräldrasamverkan enligt 

intervjuade föräldrar? 

5.1 Vad innebär begreppet föräldrasamverkan för föräldrarna? 

Studiens resultat visar på tre olika huvudinnehåll som beskriver begreppet föräldrasamverkan 

utifrån föräldrarnas svar från intervjuerna. Dessa huvudinnehåll som framkom var; 

kommunikation, samarbete och delaktighet.  

5.2 Kommunikation 

Utifrån begreppet föräldrasamverkan exemplifierades främst kommunikation mellan 

förskolepersonal och föräldrar. Fem av sex föräldrar beskrev begreppet som en ståndpunkt för 

att kommunicera och mottaga information om barnen. Intervjuerna visade att samtliga 

föräldrar tog ett tydligt barnperspektiv. En intention och ett stort intresse till att disponera 

information om barnet och vikten av att veta ”hur det går för barnet” i verksamheten 

uttrycktes. Ändamålet enligt föräldrarna var att ta del av information om barnet för att få 

insyn i barnets tillvaro på förskolan. Föräldrarna framförde tankar som kretsade kring en vilja 

att informeras om barnets görande och kunnande. Vilka andra barn leker barnet med, hur 

uppträder barnet i barngruppen? Hur ser barnets kunskapsutveckling ut och kan hemmet på 

något vis stödja barnet ytterligare i sin utveckling? De intervjuade föräldrarnas syfte med 

dessa frågor var att få kunskap om barnets vistelse i förskolan och att få kännedom om barnets 

utveckling på förskolan. 

 

Flertalet av de intervjuade föräldrarna framhöll vikten av att ha en daglig dialog med 

personalen för att få veta hur barnet utvecklas på förskolan. Det som framgick som en 

gemensam nämnare till varför föräldrarna vill förfoga över information om barnets utveckling 

är för att tillsammans med barnet kunna träna på dennes förmågor i hemmet. Förälder Tomas 

preciserar detta genom att förskolans vetskap om barnet kan föras vidare till honom och 

därmed underlätta för en fortsatt utveckling i hemmet: “Man kan få stöd med det man ska 

jobba med att utveckla hos sitt barn hemma. Om man inte får höra detta är det svårt att veta 

vad man ska jobba med hemma”. Att få kännedom om barnets utveckling sågs som en fördel 

då det ansågs kunna främja barnets lärande i ett vidare perspektiv. Förälder Lisa uttryckte 

“Det är väl viktigt att vi har en bra dialog och att vi får veta vad som händer där så att man 

kan få ta del av det så vi kan vara bra föräldrar och hjälpa barnet liksom”. 

 



18 
 

Information om barnets vistelse på förskolan framkom främst genom muntlig kommunikation 

vid hämtning. Tid för att samtala med föräldrarna fanns framför allt “vid hämtning”. Hälften 

av de intervjuade föräldrarna påvisade betydelsen av att bli informerade av pedagogerna om 

vad som har hänt under dagen. Önskemål fanns också om att få upplysningar av personalen  

om det hänt någonting speciellt- både det som hade varit bra och mindre bra. En besviken 

känsla hos en del av de intervjuade föräldrarna kunde skönjas då kommunikationen mestadels 

beskrevs som ytlig med en avsaknad på djupare dialog. Förälder Lisa uttryckte “En svårighet 

är när man hämtar, man vill höra dagen. Den dagliga kommunikationen finns ju men den 

kanske inte finns på ett djupare plan”. Hämtningsproceduren framstod som ett stressmoment. 

De beskrev personalens arbetssituation och tydde på att pedagogerna ofta har ett högt tempo 

och arbetar under stressiga omständigheter. De framhöll att deras behov av den dagliga 

kontakten med pedagogerna brast eftersom mötet blev kort och stressigt. Förälder Lisa 

beskrev känslan av att hon måste skynda sig hem med barnet vid hämning: “Men det går så 

snabbt. När vi kommer är barnet vårt ansvar, då känner man att man måste skynda sig hem”. 

 

5.3 Samarbete 

Flertalet av de intervjuade föräldrarna beskrev att begreppet föräldrasamverkan till stor del 

innebar ett samarbete som sker mellan föräldrar och personal i verksamheten. Två utmärkande 

drag angående samverkan var trygghet och förtroende. Dessa beståndsdelar hade ett starkt 

framträdande under intervjuerna. Studien härleder att förtroende till pedagogerna skapar en 

grundtrygghet som bidrar till att relationen utvecklas. Samarbetetskontexten beskrivs som en 

relation där parterna emellan visar respekt för varandra samt respekterar varandras åsikter och 

olikheter. Föräldrarna framhöll vikten av engagemang och menade att engagerade pedagoger 

skapar en förtroendefull relation. Intresserade och engagerade pedagoger ses som en 

förutsättning för att föräldrasamverkan ska fungera på ett bra sätt. Förälder Karin anger i ett 

utlåtande: “Om jag inte känner förtroende för personalen så känner jag mig inte trygg i 

relationen heller och hur ska relationen och samarbetet kunna utvecklas då?” 

 

Samtliga föräldrar framförde att samarbetet påverkas av varandras attityder i mötet. De lyfte 

fram att både personal och föräldrar har en skyldighet för att samarbetet ska utvecklas. 

Förälder Erika angav i sin intervju: “Det är klart visar jag intresse och säger vad jag tycker 

och tänker, har frågor och visar engagemang så blir samarbetet och kommunikationen bättre 

än om jag skippar det”. Det innebär att det krävs engagemang från båda hållen för att 

samarbetet ska upprätthållas vilket tydliggörs genom att föräldrarna framhöll tankar om att 

bemötandet påverkas av varandra gensvar. Det inbegriper ett ömsesidigt givande och tagande. 

Förälder Daniel menade: “Det handlar om från båda sidor och vi har båda ett ansvar i det 

tycker jag och ett samspel krävs”. Förälder Johan var av samma åsikt och styrker att attityder 

mellan föräldrar och personal påverkar “extremt mycket”. Han beskrev en förhoppning om att 

förhållningssättet inte ska kunna påverka samarbetet men trodde trots det att det i själva 

verket inverkar. Ett dåligt samarbete mellan parterna avspeglar i sin tur pedagogens relation 

till barnet ur en negativ aspekt. Han tydliggjorde det genom att uttrycka: “Om man som 

förälder lämnar sitt barn och är sur och tvär tror jag att det kan ge utfall på barnet i slutändan.” 

Merparten av föräldrarna menade att så långt det går ska man undvika att bli osams med 

personalen. En av föräldrarna betonade att det blir svårare om man som förälder har åsikter 
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och ofta har saker att “ta upp”. Samarbetet ansågs underlättas om man som förälder intar en 

neutral roll och tillsammans med personalen hittar en gemensam balansgång i samarbetet. En 

förälder som sällan har åsikter om verksamheten ansågs uppskattas och värderas mer än en 

förälder som ofta har olika synpunkter och påpekanden. 

5.4 Delaktighet 

Det framkom skillnader i föräldrarnas upplevelser och tankar om möjlighet till delaktighet i 

verksamheten. Somliga föräldrar upplevde deras potential till delaktighet som tämligen stor 

medan andra beskrev känslan av delaktighet som relativt liten. De föräldrar som förespråkade 

vidare erfarenhet av möjlighet till delaktighet argumenterade för samverkansformen 

informations- och kommunikationsteknik. Kommunikationsmedel såsom mailkontakt och 

uppdateringar via instagram om verksamheten framhölls som en vanlig förekommande 

företeelse. Tack vare det kunde föräldrarna känna sig som deltagande aktörer i verksamheten. 

Det är en samverkansform som ytterligare kan stärka föräldrars medverkande i förskolan 

vilket Förälder Lisa klargjorde: “Just det här att man får se bilder och ta del av sådana grejer 

gör ganska mycket att jag känner att jag kan se vad som händer i verksamheten faktiskt”. 

Föräldrarnas uppskattning gällande detta sätt att samverka konstaterades och kopplas samman 

med en lustfylldhet då samarbetet blir till en fördel för såväl barnet, föräldrarna och 

pedagogerna. Barnet kan  involveras genom att det öppnar upp för insyn då man tillsammans 

med barnet kan kommunicera om verksamheten. Det skapar också förutsättningar för barn 

som inte helt och hållet har förmåga att uttrycka sig verbalt i och med att föräldern 

tillsammans med sitt barn kan titta på och samtala kring bilder som förskolan skickat via mail 

och instagram. Som föräldrarna tidigare nämnt kan informationen från pedagogerna vara 

bristfällig och därför är detta ett sätt som skapar andra vägar för delaktighet. Förälder Daniel 

beskrev sin uppfattning med den här formen av samverkan: “Det är jättekul, man får lite mer 

inblick om sitt barn”.  

 

Hälften av föräldrarna inkluderar inskolning, utvecklingssamtal och föräldramöten i begreppet 

föräldrasamverkan. Föräldrasamverkan innebar för föräldrarna att de får medverka på 

inskolning, utvecklingssamtal och föräldramöten. Betydelsen av inskolning lyfts fram då 

föräldrarna vid inskolning ansåg sig “lära känna” verksamheten. Förälder Erika synliggör i 

följande citat: “För mig blev inskolningen en bra start in i föräldrasamverkan”. Föräldrarna 

förde ett resonemang om utvecklingssamtal och menade att de där får information om barnet i 

verksamheten. Information som pedagogerna delger föräldrarna under dessa samtal lyfts fram 

som en betydelsefull del i föräldrasamverkan. Det anses som en bidragande del till delaktighet 

i verksamheten i samband med att personalen bjuder in till utvecklingssamtal och 

föräldramöten. Förälder Tomas beskrev inställningen angående dessa samarbetsformer: “Man 

ska ha rätt till delaktighet”. Att medverka i dessa samtal och möten understryks som väsentligt 

och ansågs vara upp till var och en att avgöra med betoning på “Men då har man iallafall 

blivit inbjuden”. Samtliga framhåller att under utvecklingssamtal och föräldramöten har 

läroplanen till viss del introducerats.  Föräldrarna var tydliga med att poängtera att de aldrig 

hört personalen beröra något om just föräldrasamverkan ur styrdokumentet. “De har nämnt 

läroplanen på föräldramöten men inte om just föräldrasamverkan” (Förälder Daniel). 

Föräldrarna upplevde att de inte besitter kännedom om deras rätt till delaktighet och menade 
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att det är upp till personalen att framföra detta. De tydde också på en avsaknad om att bli 

inbjudna till delaktighet i verksamheten av personalen. Det kommer att beröras mer 

djupgående  i nästkommande forskningsfråga.  

 

5.5 Vilka faktorer har betydelse för föräldrasamverkan enligt intervjuade föräldrar? 

Till denna forskningsfråga fann vi två huvudinnehåll. Dessa var mötet och förhållningssätt 

som vi nedan kommer att beskriva. 

5.6 Mötet 

Enligt de intervjuade föräldrarna sker det dagliga mötet främst i hallen. Mötet där betonas 

som betydelsefullt eftersom föräldrarna i det mötet ges chans till att bygga upp ett förtroende 

till personalen vilket tidigare framförts i resultatet. Deltagarna visade på en enighet om att de 

accepterar och respekterar personalen men att de helst vänder sig till den pedagog de mest har 

förtroende för. Mötet i hallen ansågs bidra med många möjligheter såsom information om 

barnets utveckling och lärande samt olika händelser kring barnet i verksamheten- stora som 

små. Svårigheter i mötet mellan föräldrarna och personalen genomsyrade i vid utsträckning 

intervjuerna. Samtliga föräldrar beskrev tidsbrist och stress som en problematik då det tycks 

ha en stor inverkan på det viktiga mötet mellan personal och förälder. Merparten av de 

intervjuade beskrev omfattningen av barngruppen som alldeles för stor. Den kontakt som 

föräldrarna efterfrågar hinns inte med. Två föräldrar påpekar barngruppens storlek och 

framförde det som en kraftfull faktor som har betydelse för föräldrasamverkan. De poängterar 

att det behövs mindre barngrupper. Förälder Karin framförde “Det är väl det största 

problemet” som även förälder Daniel styrker: “Mindre barngrupper måste ju vara det absolut 

viktigaste”.  

 

Föräldrarna framhöll att situationen vid lämning och hämtning emellanåt resulterade i att 

ingen i personalen möter upp familjen och likaså vid hämtning.“Ibland ser personalen inte ens 

att man kommit, man vill ju helst ha ett hejdå” (Förälder Karin). Förälder Tomas 

exemplifierade hans tankar om hur mötet för honom upplevs: “Det är en kort stund varje dag, 

kanske inte varje dag heller och det är endast ett utvecklingssamtal per år. Det känns som att 

det är stressigt när man ska hämta och lämna”. En viktig beståndsdel som visade sig ha 

betydelse i föräldrasamverkan är att personalen tar sig mer tid i mötet med föräldrarna. 

Konsekvensen av att mötet blir stressigt och kort ansågs då ofta leda till att det personliga 

mötet vid lämning och hämtning åsidosätts och inte känns tillfredsställande. Fyra av sex 

föräldrar ansåg att mötet i hallen påverkas av personalomsättning samt antalet barn som 

lämnas och hämtas under samma tidpunkt på dagen. Förälder Erikas reflektioner belyser hur 

mötet vid lämning och hämtning kan se ut: “Ibland är det så rörigt att man knappt hinner med 

att hälsa på personalen och det känns inte bra för mig och för mitt barn”. Ett återkommande 

uttryck bland föräldrarna är tankarna om det betydelsefulla i att personalen möter föräldrarna 

och barnen vid lämning och hämtning. Många har en önskan om att pedagogerna ska “fånga 

upp” direkt när familjen kommer på morgonen och likadant när de kommer för att hämta 

barnet.  
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5.7 Förhållningssätt 

Under intervjuerna framkom förhållningssätt som ett essentiellt element i interaktionen 

avseende samverkan. Sammanfattningsvis tyckte föräldrarna att de faktorer som är 

betydelsefulla för föräldrasamverkan är varandras inställning angående bemötande, respekt, 

engagemang och ömsesidighet. “Förhållningssättet mot varandra, personal kontra föräldrar 

och tvärtom. Förhållningssättet är det absolut viktigaste” (Förälder Johan). Ömsesidigheten 

gällande detta framkom men de resonerade också om att det handlar om personalens 

inställning och handlande. Föräldern Tomas hade åsikter om personalens ställningstagande i 

samverkan med föräldrar och uttryckte: “Det handlar om personalens inställning. Om 

pedagogerna skulle prioritera föräldrasamverkan tror jag att det skulle bli bättre men det är 

svårt på grund av stress. Stress ser jag som ett hinder”. Förälder Daniel fortsatte på samma 

spår “Det är bra att personalen bjuder in, men vad tycker pedagogerna egentligen, är man i 

vägen eller besvärlig? De kanske inte har tid, lust ork och engagemang. De har nog mycket 

med barnen och ska de då börja engagera sig i det också? Det krävs ju ändå ett visst 

engagemang fastän föräldrar är självgående”. Föräldrarna resonerade vidare om att personalen 

inte informerat vad som står skrivet om samarbete med hemmet i förskolans läroplan. De 

visade en vilja på att ta del av den. Föräldern Lisa framhöll en tanke om att de från förskolans 

håll kan vara mer tydliga i vad som gäller föräldrasamverkan genom att framhålla läroplanens 

mål och riktlinjer i fråga om förskola och hem: “Man kanske inte får så jättemycket 

information om det, men det ligger ju på mig också som förälder kanske att ta reda på det eller 

säga om jag vill det. Men just från förskolans håll så skulle de kunna bli ännu bättre eller ännu 

mer tydlig i vad som ingår”.  

 

Några föräldrar lyfte fram olika förbättringsåtgärder som de ansåg ha betydelse i samarbetet. 

Dessa åtgärder innefattade ett önskemål om att bli inbjuden i verksamheten “Kom och hälsa 

på, kom och ät lunch med oss”. Föräldrarna förde resonemang om personalen och dess 

tillmötesgående framtoning. Personalen bjuder inte in föräldrarna, vilket de tycker är tråkigt. 

Däremot upplever föräldrarna att det skulle vara tillåtet ifall de vill komma och hälsa på i 

verksamheten. Förälder Erika tyckte likadant: “Att man som förälder blir inbjuden och att 

man som pedagog visar intresse för föräldrarna”. Flertalet av de intervjuade angav vikten av 

hur kommunikationen framfördes mellan föräldrarna och pedagogerna. Hur de kommunicerar 

med varandra och vilken karaktär uttrycken har bland dem beskrevs som angeläget.”Det är 

klart att man kan tolka saker på olika sätt. Vissa kanske säger saker som kanske inte är 

lämpligt just då” (Förälder Karin). Det uttrycktes åsikter om att det är lättare att få kontakt 

med de pedagoger som är på samma våglängd som föräldern.  “Får man en bra känsla kring 

förskollärarna så känns det som att allt löser sig. Det är egentligen den där sociala biten som 

gör att man känner sig trygg att lämna sitt barn där.” (Förälder Johan).  Karin resonerade på 

samma sätt och antydde: “Man har oftast bättre kontakt med vissa, oftast en person man lärt 

känna under lång tid” 

 

Två av de intervjuade föräldrarna upplevde otrygghet när formation av arbetslaget sker i form 

av vikarier eller personalbrist. En förälder beskrev erfarenheter av att det ofta byts ut personal 

och att vikarier inte alltid kommit fram och tagit i hand: “Det är också viktigt för samverkan 

att man gör det” (Förälder Karin). De antydde att de hellre vänder sig till personal som de 
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hunnit bilda en relation till. En förutsättning för föräldrasamverkan ansåg vara trygghet. 

Förälder Erika framhöll: “Något som jag tror är bra för samverkan är att man som förälder 

kan känna sig trygg med personalen”. Dessa två föräldrar framförde att känslan av trygghet 

till förskolan gör så att de själva kan slappna av och fokusera på sitt arbete. Om inte de känner 

trygghet med förskolan vill de inte lämna sitt barn där. Det ansågs försvåra deras 

koncentration på arbetet och skulle då kännas fel mot barnet. Johan: “Man ska kunna känna 

sig trygg när man åker till sitt jobb och man vill ju att det bara ska flyta på- ungefär som att 

bilen startar på morgonen”. Förälder Johan är den enda förälder som gör den invändningen 

att: “I och med att vi inte haft några större problem så har vi inte behövt se på några 

förbättringsförslag direkt, men jag tycker i överlag att de oftast tar sig tid för en”. 

 

6 Slutsats 

Slutsatsen av resultatet visar att kommunikation i mötet mellan hem och förskola har stor 

betydelse för föräldrasamverkan. Genom att erbjuda många olika former för samverkan ökar 

förutsättningar till att nå fler föräldrar. Konsekvenserna för föräldrar med barn i förskolans 

verksamhet blir att mötet i hallen ofta omfattas av stress och att tid för djupare samtal sällan 

sker. Bristande kommunikation kan feltolkas och därmed försvåra vägen till ett gott 

samarbete. 
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7 Diskussion 

I detta avsnitt presenteras metoddiskussion som framför problematiseringar av de val vi gjort 

som ligger till grund för studien. Vi kommer även redogöra för resultatdiskussion, som 

diskuteras utifrån sociokulturell teori, i relation till samspel, kommunikation och språk samt 

hur detta påverkar mötet mellan förskola och hem. Diskussionen kopplas ihop med våra egna 

tolkningar av resultatet och teoretisk forskning vi tidigare bearbetat i studiens bakgrund. I 

diskussionen utgår vi från våra två huvudfrågor som vi analyserat i resultatet. 

7.1 Metoddiskussion 

Valet av metod bestämdes i samband med att det var klargjort att det var människors 

uppfattning som skulle undersökas. Av den anledningen föll det sig naturligt att vi skulle 

använda oss av intervjuer med en fenomenologisk grund för att samla information. Detta 

eftersom vi ville beskriva föräldrarnas tankar och upplevelser kring föräldrasamverkan. Vi har 

verkligen ansträngt oss att gå på djupet för att sätta oss in och förstå föräldrarnas tankar vilket 

inte alltid har varit så lätt. I val av metod tog vi hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. 

Det finns både för och nackdelar med olika metoder som görs vilket vi har reflekterat 

över.  Enligt oss har fenomenologisk metod varit ett bra val eftersom den hjälpt oss att svara 

på frågorna utifrån föräldrarnas personliga erfarenheter på ett bredare plan. Metoden 

möjligjorde för en mer djupgående förståelse för föräldrarnas tankar kring föräldrasamverkan.  

 

I brist på tid valde vi att använda oss av snöbollsmetoden för urvalet. Metoden är effektiv i 

och med att eventuella deltagare snabbt kan kontaktas. Det fanns skepticism kring 

snöbollsmetoden i urvalet. Metoden medförde att deltagarna hade kännedom om varandra och 

därmed möjligtvis skulle ha liknande uppfattningar och synpunkter vilket vi var medvetna 

om. Mot bakgrund av detta visade det sig att föräldrarna kom från olika områden och därmed 

var barnen placerade på olika förskolor. I och med detta anser vi att chansen för mångsidig 

information steg eftersom alla föräldrar som medverkade i studien kom från olika områden 

och därmed erfarade olika upplevelser. Fördelen med att vi blev tipsade om deltagare var att 

studiens innehåll möjligtvis fördjupades. Detta eftersom våra bekanta gav tips om deltagare 

som beskrevs finna det intressant att medverka och som kan erhålla information till 

underlaget. Eftersom det fanns ett kontaktnät mellan deltagarna tror vi att det kan ha bidragit 

till en lugnare atmosfär oss emellan vid intervjutillfällena. Vi tror att det bidrog till att den 

formella känslan hamnade i skymundan och minskade oddsen till ett stelt klimat.  

 

Semistrukturerade intervjuer ansågs vara relevanta eftersom detta skulle ge oss bättre 

förutsättningar till att ställa följdfrågor vilket Denscombe (2009) redogör för. Det visade sig 

vara gynnsamt eftersom intervjutillfällena då liknade mer ett vanligt samtal. För att uppnå en 

så god validitet som möljigt utformade vi öppna och tydliga frågor. Denscombe framhåller att 

validitet handlar just om precisionen och noggrannhet. En fördel med att ställa tydliga frågor 

var att missförstånd och feltolkningar då kunde undvikas. Vi var införstådda med att våra 

frågor kunde feltolkas och likaså intervjupersonernas svar. Vi försökte medvetet tänka på vårt 

förhållningssätt och eftersträvade att besitta neutrala roller under samtliga intervjutillfällen. 

Detta kan ha påverkat studien i positiv riktning på det sätt att det ökade möjligheten till 

ärligare svar som inte påverkats av intervjuaren.  
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Vår strävan var att genomföra intervjuerna tillsammans. Vi tror på ett kollegialt lärande och 

ville därför ta tillvara på varandras olika tillgångar genom ett ömsesidigt samspel. Vår 

målmedvetenhet var att sträva efter hög validitet under hela processen. Därför bearbetade och 

lyssnade vi igenom vårt grundmaterial tillsammans ett flertal gånger. Syftet med detta var att 

begrunda svaren och att inte missa någonting väsentligt samt för att reflektera kring våra 

tolkningar. En fara vi kunde se med att endast använda oss av intervju är att det förutsätter att 

de intervjuade föräldrarna framställer deras erfarenheter såsom de ser ut i praktiken. För att 

skapa en så tillförlitlig undersökning som möjligt har vi som tidigare nämnt försökt att hålla 

oss så neutrala och passiva som möjligt för att inte påverka resultatet. Kvale och Brinkmann 

beskriver reliabiliteten som en värdefull grund i forskningsresultat som innefattar just läran 

om tänkade och tillförlitlighet. Studien håller en relativt hög reliabilitet. Däremot är det svårt 

och näst intill omöjligt för oss att veta om studiens resultatet skulle bli detsamma igen om 

exakt samma intervjufrågor genomfördes med exakt samma föräldrar. Av den anledningen att 

personer kan ändra sina åsikter och uppfattningar med tiden. Resultatet i studien bygger på 

föräldrarnas tankar och upplevelser just under det ögonblick då intervjuerna verkställdes. Om 

exakt samma studie skulle göras igen kan vi aldrig vara till hundra procent säkra att resultatet 

i studien skulle bli detsamma. 

 

I resultatredovisningen lyftes föräldrarnas svar i form av citat fram med intention om att höja 

validitetet i studien. Ett rättvisare resultat blev därmed ett faktum. Direkt efter genomförandet 

av varje intervju, gjordes transkriberingen. Detta ansågs vara fördelaktigt eftersom vi med ett 

friskt minne kunde få en bättre helhetsbild. Transkriberingen var en mödosam process då vi 

många gånger återgick till inspelningarna för att försäkra oss om att vi tolkat svaren korrekt. 

Enligt Denscombe (2009) innebär en hög tillförlitlighet att studien ger samma resultat gång 

efter gång. En reflektion som vi gjorde efter våra genomförda intervjuer var fördelen med att 

vi har varit två forskare som deltagit under emperibearbetningen. Vi har gemensamt 

analyserat och tolkat data, vilket vi anser har bidragit till en högre validitet i studien. Enligt 

Kvale (1997) höjs reliabiliteten när flera undersöker ett material. Vi har tillsammans 

analyserat och diskuterat resultatets innebörd och tillförlitlighet. Efter transkriberingen 

framkom fem olika huvudinnehåll som vi redogjort för tidigigare i resultatdelen. Under 

databearbetningen plockades irrelevant data bort som vi ansåg obetydlig utifrån studiens 

syfte. Vi har fått svar på vårt syfte utifrån våra intervjufrågor. Alla föräldrar har visat intresse 

och delgett oss värdefull information. De har öppnat upp sig med deras upplevelser och 

erfarenheter vilket vi anser har varit gynnsamt för studien. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva och analysera föräldrars tankar och upplevelser i relation 

till föräldrasamverkan ur ett föräldraperspektiv. Enligt resultatet framkom tre huvudinnehåll 

vad gäller definition av begreppet föräldrasamverkan. Dessa är kommunikation, delaktighet 

och samarbete. Studien visar att föräldrar värdesätter ett väl fungerande samarbete med 

personal på förskolan. Kommunikationen anses utgöra grunden i samverkan. Det visade sig 

vara en viktig förutsättning för barnens utveckling och lärande. Mötet i hallen mellan 

pedagoger och föräldrar framställdes som ett viktigt element för att samtala och tillgå 

information gällande barnet. Med utgångspunkt från föräldrarnas tankar lyftes även 
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delaktighet fram i begreppet föräldrasamverkan. Möjlighet till delaktighet visade sig skiljas åt 

mellan föräldrarna. En tonvikt som framhävdes i samarbetet låg på ett samspel från båda 

sidor. För att samarbetet ska bli så bra som möjligt är det många delar som bör klaffa. Det är 

många olika aspekter som ska beaktas i samverkan, alltifrån de värderingar och attityder som 

kommer till uttryck i mötet till en vilja att bjuda in föräldrar. Det krävs ett gott förhållningssätt 

med ödmjukhet för att samverkan mellan föräldrar och pedagoger ska fungera på ett bra sätt.  

7.3 Begreppet föräldrasamverkan i praktiken 

Enligt Dysthe (2003) sker lärande i en förbindelse med relationer där kommunikation och 

språk utgör grunden i lärandets processer. Lärandet är enligt sociokulturell teori någonting 

utöver individens individuella utveckling. Omvärlden som människan lever i anses ha stor 

betydelse för tillägnande av kunskap. Säljö (2000) förklarar att den omgivning och kultur som 

vi är förenad i präglar det sätt vi tar in kunskap och menar vidare att vår bakgrund styr hur 

människan uppfattar den kultur vi befinner oss i. Vi tänker oss i detta sammanhang att 

föräldrar och personal därför lever skilda liv och därav går in med olika tolkningsegenskaper. 

Det har väglett oss till valet av den sociokulturella teorin. Enligt det empiriska materialet är 

det de kommunikativa processerna som är grunden i samverkan mellan föräldrar och 

pedagoger. Det är i mötet som interaktion mellan dessa två kan uppstå och därifrån bana väg 

för ett gott samarbete. Pedagoger och föräldrars olikheter kan antingen berika samverkan eller 

sätta käppar i hjulet men ändamålet bör rikta sig mot att parterna arbetar för barnets bästa. 

Enligt Flising et al. (1996) finns det ett samband mellan kulturella villkor och åsikter och 

människans förhållningssätt och agerande. “Om man gör en liknelse med ett isberg kan de 

kulturella förutsättningarna och värderingarna liknas vid det som finns under vattenytan, 

medan våra attityder och beteenden är det som finns ovanför vattenytan” (s. 14). Den inre 

grundbelevenheten speglar människans attityd. I föräldrasamverkan möts två olika 

erfarenheter och bakgrunder och därför är relationen mellan förskola och föräldrar komplext.  

Det är i samarbetet som förskola och hem ska växelverka information mellan varandra. Här 

kan det kompliceras genom olika förekommande faktorer. Föräldrarna menade att stress och 

tidsbrist är faktorer som ger en inverkan på samarbetet eftersom det försvårar den dagliga 

dialogen och ett önskvärt samtal. Enligt Sandberg och Vuorinen (2007) är tidsbrist en aspekt 

som kan inverka på kommunikationen. Föräldrarna förväntade sig information om barnets 

utveckling samt vistelse på förskolan. Dessa förväntningar framträder även i Markströms 

(2005) studie som redogör att föräldrar anser att en uppgift som åligger förskolan är att 

komma med information och kunskaper om barnets utveckling i överlag. Det är förvisso 

föräldrar som ska fostra sina barn men förskolan kan fungera som ett komplement. Förskolans 

uppgift att kompensera hemmet betonas i förskolans läroplan som understryker det faktum att 

det skapar goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande. Det är barnets bästa som är 

det centrala när det gäller föräldrasamverkan. Barnets väg till kunskapsinhämtning och 

utveckling främjas av samverkan mellan hem och förskola.  

 

Resultatet som visar att kommunikationen framställdes som bristfällig och därmed ledde till 

besvikelse hos föräldrarna ser vi som motsättande utifrån läroplanens intentioner. Det kan bli 

en utmaning att befrämja samverkan vid stressade situationer. I detta fall finner vi det relevant 
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att medvetenhetgöra pedagoger avseende föräldrars upplevelser av kommunikation i mötet då 

det är i denna kontakt som relationen bygger på. Kommunikation på ett djupare plan är 

värdefullt eftersom föräldrar då får erhålla information i en större omfattning. Dessutom 

utvecklas samarbetet i och med att kontakten och relationen fördjupas och dialogen får ta mer 

plats. Enligt Dimbleby och Burton (1999) är kommunikation en nödvändig faktor för att 

individer ska kunna samarbeta med varandra. För att kommunikationen mellan föräldrar och 

personal ska grundläggas förutsätts trygghet och förtroende. Enligt Andersson (1994) är 

förtroende en väldigt viktig del i föräldrasamverkan. Brister kommunikation kan 

uppfattningen av varandra bli felaktig. Om bilden av varandra blir otydlig kan förtroendet 

svika. Detta med tillit beaktas också i förskolans läroplan som trycker på att förskolans 

samarbete och relation med hemmen ska baseras på förtroende.  

 

Informationen om barnets utveckling sågs som ett stöd för att fortsätta utveckla barnet 

hemma. Därav var information kring barnets utveckling ett återkommande resonemang. 

Enligt Karlsson (2006) krävs det i samverkan en balansgång mellan föräldrar och pedagoger i 

den mening att det är för barnets bästa. Vi vill betona att ansvaret för en relation och 

samverkan sinsemellan parterna ligger hos personalen i förskolan. Däremot underlättas 

samverkan ifall både personal och föräldrar försöker mötas på vägen och verka för ett 

fungerande samarbete. Detta befäster även Gren (2007) som menar att pedagogen bär det 

största ansvaret till att samverkan ska fungera och för att det ska kunna fortgå. 

 

Enligt föräldrarnas utsagor framhölls skillnader i deras upplevelser avseende möjlighet till 

delaktighet i verksamheten beroende på vilka former för samverkan de erbjuds. Gren (2007) 

understryker vikten i att förskolan finner former och metoder till en fungerande 

föräldrasamverkan. Föräldrarna upplevde ett gott samarbete och större möjlighet till 

delaktighet genom digital teknik. Olika former för samverkan ökar möjligheterna till att nå ut 

till fler föräldrar. Sandberg och Vuorinen är av samma mening och betonar att ett varierande 

utbud av former för samverkan genererar till att fler föräldrar samarbetar med förskolan. 

Samhället idag har förändrats. Utvecklingen inom den digitala världen går ständigt framåt och 

mycket kommunikation bland oss människor sker genom informationsteknik och sociala 

medier. Förskolan är en instutition som följer denna samhällsutveckling. Enligt Flising et al 

ska föräldrar ges förutsättningar till delaktighet i verksamheten. Vi anser att om förskolan 

erbjuder olika former i samverkan så skapas goda vilkor för föräldrasamverkan. 

 

Andra former i föräldrasamverkan är inskolning, utvecklingssamtal och föräldramöten. 

Föräldrarna ser inskolning som ett betydelsefullt första steg in i verksamheten vilket Arnesson 

Eriksson (2010) instämmer i att där läggs grunden för föräldrasamverkan. Vi anser att 

inskolning är ett viktigt moment som kan lägga grunden för den fortsatta samverkan mellan 

förskola och hem. Inskolningen är första steget in i verksamheten, såväl för barnet som för 

föräldrarna. Det är också här som föräldrarna kan skapa sin första bild av förskolan. Det är 

därför viktigt att deras första bild av förskolans verksamhet blir positiv. Känslan av 

delaktighet hos föräldrarna gynnandes i samband med utvecklingssamtal och föräldramöten 

då de får ta del av information om barnet. Sandberg och Vuorinen (2007) samtalar kring 

utvecklingssamtalets betydelse och framhåller att utvecklingssamtalet är en betydelsefull plats 
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där det individuella barnet står i mittpunkt. Utvecklingssamtalet strävar efter ett givande och 

tagande där målet med utvecklingssamtalet blir att jämna ut skillnader i synsätt mellan 

förskola och hem. I studien framkom att föräldrarna vill ta del av information om barnets 

utveckling och vi ser just utvecklingssamtalet som ett tillfälle där det finns goda möjligheter 

och tid till att samtal om barnet och dess utveckling kan ske. Tidsbristen visade sig utgöra en 

svårighet i föräldrasamverkan. En av fördelarna med utvecklingssamtal enligt oss är att då 

erbjuds föräldrar ett samtal i lugn och ro eftersom det är ett tillfälle för avsatt tid med 

föräldrarna. 

 

7.4 Faktorer som har betydelse för föräldrasamverkan 

I det samspel som sker mellan föräldrarna och pedagogerna har interaktion, det verbala och 

den tysta kommunikationen betydelse. Personalens och föräldrarnas erfarenheter ser olika ut 

beroende på den värld de innesluts och omgivits av. Detta möte inbegriper därför en 

mångfaldhet som har en inverkan på deras sätt att agera i samspel med varandra. Skillnader i 

deras sätt att tänka och resonera blir därför också ett faktum. Utifrån sociokulturell teori 

beskriver Dysthe (2003) att språkligt uttryck bär med värderingar och inställningar med dess 

omfattning av förhistoria och kulturell bakgrund. Detta överensstämmer med studiens resultat 

som visar på att kommunikationen mellan föräldrar och pedagoger har betydelse. När 

föräldrar och pedagoger interagerar är det just detta som sker, de tar in och tolkar det 

seendendet och hörseln uppfattar. Hur de båda kommunicerar och för fram det de vill säga 

kan tolkas på olika sätt. Det parterna har som intention att framföra kanske inte uppfattas 

detsamma hos mottagaren. Det rör sig om en tolkningsfråga som oskyldigt kan missförstås 

men ändock utgöra hinder i samverkan. Detta styrker Dimbelby och Burton (1999) som 

menar att kommuniktion mellan människor innefattar olika budskap och som genererar till 

olika uppfattningar.  

 

För att undvika missförstånd så krävs det att föräldrarna och pedagogerna är lyhörda gentemot 

varandra och försöker förstå den andres budskap i kommunikationen. Det handlar om att vara 

inlyssnande i mötet och ge samtalet tid. Som vår studie visar är just detta med tidrymd och 

tidsbrist en aspekt som inverkar på samverkan och i detta fall på ett negativt sätt. Enligt 

Markström (2007) beskrivs hallen som en dominerande plats för utbyte av information mellan 

föräldrar och personal vilket sammanhänger med föräldrarnas framställning av hallen. Där vill 

föräldrar vid möten och avsked ta del av information om barnet. Mötet tycks dock 

genomsyras av stress och tidsproblematik och den kontakt som efterfrågas hinns inte med. 

Sandberg och Vuorinen (2007) uppmärksammar att mötet vid lämning och hämtning kan 

variera beroende på hur situationen på förskolan ser ut. Den dagliga dialogen kan brista när 

flera föräldrar hämtar eller lämnar sitt barn vid samma tillfälle vilket framträder i föräldrarnas 

utlåtanden i studien. Enligt oss så är det ganska självklart att om mötet omfattas av flertalet 

barn och föräldrar hinner inte personalen med att samtala med alla. Det kan utifrån personalen 

oavsiktligt utgöra en negativ inverkan på relationen mellan föräldrar och pedagoger. Föräldrar 

kan tolka stressiga och hastiga möten med personal fel. Det kan i sin tur leda till att obefogade 

konflikter uppstår. Vi anser att det därför är viktigt att som pedagog vara tydlig och öppen i 

kommunikationen vid alla olika situationer på förskolan. Jonsdottir och Nyberg (2013) 

framhåller att fastän lämning och hämtning kan vara ett stressigt moment finns trots allt chans 
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till en liten stunds samtal. Även om föräldrarna tar del av ett kort samtal varje dag känner de 

sig trots allt inte nöjda.  

 

Studien visar att alla delar vi behandlat och redovisat förgrenar sig likt en växt som förgrenar 

sig men som på samma gång löper samman. Förhållningssättet är en viktig komponent i 

föräldrasamverkan där bemötande, respekt, engagemang och ömsesidighet har stor betydelse. 

Det skapar goda villkor för en fungerande samverkan. Barn och föräldrar ska kunna känna sig 

trygga i verksamheten. Personalbrist och vikarier kan påverka tryggheten på det sätt att den 

kan tas ifrån föräldrar. Sandberg och Vuorinen (2007) förklarar att hela arbetslaget i förskolan 

spelar en betydelsefull roll för föräldrarna. Ibland under vissa tider på dagen är det mindre 

bemanning på avdelningarna eller så finns det inte ordinarie personal vilket kan resultera till 

att avdelningarna måste slås ihop. När sådana situationer uppstår kan föräldrarna ha svårt att 

lämna barnet för att de inte känner samma trygghet för personalen. Detta finner vi olyckligt då 

vi ser trygghet som grunden för utveckling. Upplever föräldrar otrygghet kan det avspegla sig 

på barnet och påverkar barnets utveckling. 

 

Föräldrarna framförde önskemål om att bli inbjudna till verkamheten. Det handlar om 

personalens inställningar och till viljan att öppna upp vägar för föräldrarna. Det är viktigt att 

mötas på vägen och att man respekterar varandras olikheter och åsikter. Personkemin kan 

skilja sig mellan olika personer och vi kan tycka olika saker men det har ingen betydelse. 

Bedömning och värderande av andra människor ingår inte i vår profession. Enligt Gren 

(2007) måste personal inom förskola kunna hantera sina känslor, vara lyhörd och ödmjuk i 

mötet. Det är viktigt att pedagogen reflekterar över sitt förhållningssätt och den inställning 

som den besitter. Pedagogen ansvarar för samverkan men en förutsättning är att föräldrar 

också vill gå tillmötes. Information om läroplanen enligt föräldrarna framfördes som en 

betydelsefull faktor för föräldrasamverkan. Vi kan informera föräldrarna om läroplanen för att 

de ska få en inblick om vad förskolans uppdrag med hemmet innebär. 

 

8 Slutsatser och implikationer 

Studien inviterade föräldrar i en mellanstor kommun att delta i intervjuer utifrån två öppna 

forskningsfrågor gällande föräldrasamverkan i förskolan ur ett föräldraperspektiv. Syftet med 

detta var att beskriva vad begreppet föräldrasamverkan innebär för föräldrarna samt vilka 

faktorer som har betydelse för föräldrasamverkan enligt intervjuade föräldrar. Resultatet visar 

på fem huvudinnehåll utifrån dessa frågor: Kommunikation, samarbete, delaktighet, mötet och 

förhållningssätt. Kommunikation utgör grunden i samverkan där samarbetet ska präglas av ett 

givande och tagande. Föräldrarnas möjlighet till delaktighet skiljer sig åt. En förutsättning för 

delaktighet är att vi erbjuder digital teknik som en form för samverkan. Denna 

samverkansform kompletterar det reella mötet som sker i verksamheten. Mötet i hallen 

omfattas ofta av stress och tid för djupare samtal sker sällan. Vår inställning kommer att vara 

att främja samarbetet mellan förskola och hem vilket inte alltid är oproblematisk i och med att 

kommunikationen sker hastigt. Kommunikation som brister kan feltolkas vilket kan 

komplicera vägen till ett gott samarbete. Studien tar sin utgångspunkt ur sociokulturellt teori 

vilket innebär att utveckling och lärande sker i samspel med andra individer i den omgivning 

och kulturellakontext individen ingår i. Individens utveckling, lärande och erfarenheter 
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påverkas av vilket sammanhang individen omges av. Utveckling och lärande sker genom 

språk, samspel och kommunikation i en kontinuerlig process mellan individ och omvärld. 

Språket framställs som ett viktigt verktyg för att enskilt förstå och tänka och för att 

vidarebefodra vår förståelse till andra individer. Studiens resultat indikerar på att 

kommuniktionen i mötet har stor betydelse för samverkan. Det är därför värdefullt att 

reflektera och kritiskt granska vårt förhållningssätt som pedagoger i förskolan. Detta eftersom 

bemötandet och våra attityder påverkar samarbetet. Ett medvetet förhållningssätt inverkar på 

mötet och skapar möjligheter för samverkan med föräldrar. 

 

9 Förslag på fortsatt forskning 

Detta har för oss varit ett väldigt intressant forskningsområde. Föräldrasamverkan är ett 

ständigt aktuellt ämne då personal i förskolan alltid kommer ha någon form av samverkan 

med föräldrar. Som förslag till fortsatt forskning vore det spännande att utgå från studiens 

forskningsfrågor men utifrån pedagogernas pespektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

10 Referenslista 

 

Andersson, N. (1994). Mötas kring barnen. Studentlitteratur: Lund 

 

Arnesson Eriksson, M. (2010). En bra start: om inskolning och föräldrakontakt i förskolan. 

Lärarförbundets förlag 

 

Axelsson, T. & Qvarsebro, J. (2010). Barndomens historiska framväxt. I B. Riddersporre & S. 

Persson (Red.), Utbildningsvetenskap för förskolan. Stockholm: Natur & Kultur.  

 

Björndal, C. (2002). Det värderade ögat. Stockholm: Liber AB 

 

Flising, L., Fredriksson, G. & Lund, K. (1996). Föräldrakontakt. En bok om att skapa, 

behålla och utveckla ett gott föräldrasamarbete. Stockholm: Informationsförlaget. 

 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken –för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur: Lund 

 

Dimbleby, B. Burton, R. (1999). Kommunikation är mer än ord. Studentlitteratur 

 

Dysthe, O. (2003). Dialog, samspel och lärande. Studentlitteratur: Lund 

 

Flising, L, Fredriksson, G. Lund, K. (1996). Föräldrakontakt. En bok om att skapa, behålla 

och utveckla ett gott föräldrasamarbete. Stockholm: Informationsförlaget 

 

Gren, J. (2007). Etik i pedagogiskt vardagsarbete. Uppsala: Liber. 

 

Ivarson Jansson, E. (2006). Relationen hem – förskola Intentioner och uppfattningar om 

förskolans uppgift att vara komplement till hemmet 1990-1995. Pedagogiska Institutionen, 

Umeå universitet 

 

Johansson, E. (2011). Möten för lärande: pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i 

förskolan. Stockholm: Skolverket 

 

Johansson, G. Orving, K. (1993) Samarbete mellan hem och skola. Erfaren heter av 

elevers, föräldrars och lärares arbete. PhD diss. Luleå: Högskolans tryckeri. 

 

Jonsdottir, F. Nyberg, E. (2013). Erkännande, empowerment och demokratiska samtal. Harju, 

A. Tallberg broman, I, Föräldrar, förskola och skola Om mångfald, makt och möjligheter. 

Studentlitteratur AB, Lund 

 

Karlsson. M., (2006). Föräldraidentiteter i livsberättelser. Uppsala Universitet. 

 



31 
 

Kvale, S. Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: AB 

Lund 

 

Markström, A-M. (2007). Att förstå förskolan -vardagslivets institutionella ansikten. 

Studentlitteratur 

 

Markström, A-M. (2005). Förskolan som normaliseringspraktik – en etnografisk studie. 

Linköpings universitet 

Nationalencyklopedins ordbok (1996). Höganäs: Bokförlaget Bra bröcker 

 

Rosenqvist, M.M. & Andrén, M. (red.) (2006). Uppsatsens mystik: om konsten att skriva 

uppsats och examensarbete. Uppsala: Hallgren & Fallgren 

 

Sandberg, A. Vuorinen, T. (2007). Förskola och hem. Samverkan i förändring. Stockholm: 

Liber 

 

Skolverket (2013). Allmänna råd med kommentarer om förskolan. Stockholm 

 

Skolverket (1998). Jord för växande. Särtryck ur barnomsorg och skola kommitténs 

betänkanden Växa i lärande 

 

Skolverket (2011). Läroplan för förskolan Lpfö 98.(2, rev.uppl.). Stockholm: Skolverket. 

 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma 

 

Tallberg Broman, I. (2009). No parent left behind: Föräldradelatagande för inkuldering och 

effektivitet. Educare. 2-3. 221-240. 

 

Tallberg Broman, I. Holmberg, L. (2007). Läraryrke i förändring. Lärare i 

förskolan och grundskolan om inflytande, jämställdhet och mångfald. (Rapport) Malmö: 

Malmö högskola. Tillgänglig på Internet: 

http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/handle/2043/10260/tallberg_holmberg.pdf;jsessioni 

d=587AC7A5C0B2C047BB8ED2AF3B20B2F6?sequence=3 

 

Vallberg Roth, A-C. (2002). De yngre barnens läroplanshistoria. Studentlitteratur 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetensaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

 

 

 

 



32 
 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

Frågor till första frågeställningen:  

Vad innebär begreppet föräldrasamverkan för föräldrarna? 

- I förskolans läroplan lyfts föräldrasamverkan fram, i vilken utsräckning har du fått 

information av förskolan om förskolans läroplan? 

- Vad innebär begreppet föräldrasamverkan för dig? 

- Upplever du svårigheter i samverkan med förskolan? 

- Upplever du möjlighet till delaktighet i verksamheten? På vilket sätt isåfall? 

- På vilket sätt tror du att samarbetet mellan dig som förälder och förskolan påverkar ditt barns 

utveckling? 

 

Frågor till andra frågeställningen: 

Hur kan föräldrasamverkan inom förskolan främjas enligt intervjuade föräldrar? 

- Hur får du ta del av information om ditt barns vistelse på förskolan? 

 

- Hur tror du att ditt förhållningssätt till personalen påverkar samarbetet?  

 

- Hur tror du att personalens förhållningssätt till dig som förälder påverkar samarbetet? 

 

- På vilket sätt skulle du vilja vara delaktig i verksamheten? 

- Vilka faktorer anser du har betydelse för föräldrasamverkan? 

- Finns det något som du tycker bör förbättras? Vad isåfall? 

 

 

 

 

 

 

 


