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Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger och vårdnadshavare 

samverkar i förskolans verksamhet. Studien har fokuserat kring i vilken 

utsträckning vårdnadshavarna ges möjlighet till inflytande och delaktighet i 

förskolans verksamhet. Studien var kvalitativ och omfattade nio intervjuer med 

fyra pedagoger och fem vårdnadshavare. Resultatet visade att kommunikation 

är en grundsten i samverkan mellan hem och förskola och anses vara en viktig 

del när det gäller barnets behov, utveckling och lärande. Slutsatsen är att 

relationen mellan vårdnadshavare och pedagoger är god, men den behöver hela 

tiden utvecklas för att bibehålla en hög kvalitet.  
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1 Inledning  

Utifrån tidigare erfarenheter från yrkesliv och VFU (verksamhetsförlagd utbildning) har vi 
uppmärksammat att samverkan mellan hem och förskolor ser olika ut, vilket vi undrar om 
det beror på vilken syn pedagogerna har på samspelet med vårdnadshavarna? Eller om det 
handlar om hur vårdnadshavarna ser samspelet med pedagogerna som en givande tillgång 
eller inte? Vi anser att fler pedagoger och vårdnadshavare borde se varandra mer som en 
tillgång utifrån deras olika professioner, med tanke på att vårdnadshavarna känner sitt 
barn bäst och pedagogerna använder sig av sin yrkeskompetens. I den reviderade 
läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) för förskolan framgår det tydligt att förskolan 
och hemmen ska samarbeta för barnens bästa och vårdnadshavarna ska ha möjlighet att 
vara delaktiga och känna att de har inflytande att påverka innehållet i verksamheten på 
förskolan. Detta förutsätter enligt Skolverkets allmänna råd (2013) att vårdnadshavarna 
ges möjlighet till att ta del av information i de olika former av samverkan som sker inom 
förskolans verksamhet. 

Utifrån detta anser vi som blivande förskollärare det vara en självklarhet att ansvara för att 
länken mellan pedagoger och vårdnadshavare byggs upp genom att följa läroplanens 
riktlinjer och intentioner där samverkan med hemmen bygger på respekt, lyhördhet och en 
strävan att bygga en tillitsfull relation. Att få vara med från början och bygga de första 
klossarna i barns utveckling och lärande ligger också till grund i vårt val av utbildning till 
förskollärare. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger och vårdnadshavare samverkar i 
förskolans verksamhet.  

- Hur upplever pedagogerna respektive vårdnadshavarna samverkan mellan hem och 
förskola? 

- I vilken utsträckning möjliggör pedagogerna vårdnadshavarnas delaktighet och 
inflytande i förskoleverksamheten? 

1.2 Uppsatsens disposition  

I det första kapitlet redogörs för vad några av förskolans styrdokument skriver om 
samverkan mellan hem och förskola. Därefter gör vi i litteraturöversikten en historisk 
återblick om samverkan från 1900-talet och framåt. I det teoretiska perspektivet redogör vi 
för den teori som vi anser vara lämplig för denna studie. Begreppsförklaringarna tydliggör 
olika begrepp som vi anser behöver förtydligas närmare. Under samverkan ges en överblick 
kring dess betydelse för pedagoger och vårdnadshavare i allmänhet. Olika former av 
samverkan berör det formella och det informella mötet. I avsnittet metod redogör vi för 
vårt metodval och tankar kring vårt urval, genomförande, de forskningsetiska principerna 
samt undersökningens tillförlitlighet. Därefter presenteras resultatet utifrån det insamlade 
materialet från intervjuerna, för att sedan analyseras. I diskussionsavsnittet redogör vi för 
helheten av resultatet och gör en analys kring hur studien är relevant för förskolläraryrket. 
Vi avslutar med att ge förslag på fortsatt forskning.  
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1.3 Samverkan mellan hem och förskola i styrdokument  

Skollagen (2010:800) skriver tydligt att alla barn från ett års ålder ska erbjudas förskola, i 
beaktande av vårdnadshavarnas behov som berör arbete och studier men även av hänsyn 
till barnets behov utifrån den rådande familjesituationen. I Skolverkets allmänna råd 
(2013) tydliggörs det att förskolechefen och förskolläraren är de personer som bör ha det 
övergripande ansvaret för att vårdnadshavare ges möjligheter att utifrån sina behov få vara 
med och påverka verksamheten. Närmare bestämt ska förskolechefen se till att 
vårdnadshavare informeras om verksamhetens mål, intentioner och arbetssätt. 
Förskolläraren ska ha det yttersta ansvaret för att vårdnadshavaren ges goda möjligheter 
att få vara delaktig och känna inflytande i verksamheten, både när det gäller planering av 
det dagliga och dess måluppfyllelse skriver Skolverket (2013). FN:s Barnkonvention 
tydliggör vikten av att alltid möta vårdnadshavarna med ömsesidig respekt (UNICEF, 
2009). Detta är viktigt även med hänsyn till att vårdnadshavare oftast är barnets budbärare 
i mötet med det verksamma arbetslaget i verksamheten (Skolverket, 2013).  

Respekt är även något som läroplan för förskolan förespråkar som en viktig del i 
samverkan mellan hemmet och förskolan. Där poängteras det att arbetslagets uppdrag är 
att genom att visa hänsyn till vårdnadshavare bygga upp en förtroendefull relation. Detta 
kan i sin tur innebära t.ex. att i mötet och samtalet med vårdnadshavaren ta tillvara dennes 
åsikter och funderingar på ett värdefullt sätt. En annan nyckel till samverkan kan vara att 
dagligen ge vårdnadshavaren en god inblick i sitt barns välmående och vardag på förskolan 
samt att öppna upp för deras deltagande i verksamheten regleras i Läroplan för förskolan. 

Både Skollagen (2010:800), Skolverket (2013) och Läroplan för förskolan skriver tydligt 
om de positiva aspekterna av det vardagliga samtalet mellan vårdnadshavare och 
pedagoger. Andra samverkansformer är utvecklingssamtalet, där förskolläraren har det 
yttersta ansvaret, vilket dessa styrdokument beaktar ytterligare som en god grund i 
samverkansarbetet och poängterar att minst en gång varje år ska detta samtal vara i fokus. 
Skolverket (2013) tydliggör utvecklingssamtalet närmare och klargör dess innebörd, att det 
är det individuella barnets utveckling och lärande som ska stå i fokus och inte om barnet 
följer vissa färdigställda mallar och utvecklingssteg. Därför rekommenderar Skolverket 
(2013) arbetslaget en individuell dokumentation eller portfolio för varje barns lärprocesser, 
för att göra samtalet mer inriktat på just vårdnadshavarens barn. De poängterar även att 
barns välbefinnande i verksamheten är minst lika viktigt att samtala om. En annan form av 
samverkan som Skolverket (2013) berör är samråd. Samrådet, skriver Skolverket (2013), är 
förskolechefens ansvar och ska i mötet med vårdnadshavarna dels beröra information om 
saker som sker och kommer att ske i verksamheten, men det är även ett tillfälle för 
vårdnadshavare att få ställa direkta frågor och lämna synpunkter på innehållet i 
verksamheten. Detta är även något som regleras i läroplanen, här klargörs även att 
förskolechefens ansvar är att värna om att samverkan mellan hem och förskola bibehålls 
och fortsätter att utvecklas. 
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2 Bakgrund  

I denna del av studien, kommer vi att redogöra för tidigare forskning där vi börjar med 
litteratursökning och en historisk återblick. Vidare kommer vi att redogöra för vårt val av 
det teoretiska perspektivet samt begreppsförklaringar. Avslutningsvis kommer vi att 
redogöra för samverkan och det formella och informella mötet. 

2.1 Historisk återblick  

Samverkan mellan hem och förskola har från 1900-talet och framåt sett olika ut beroende 
på vilket synsätt som funnits kring barnets behov och på vårdnadshavarnas roll. Det har 
skett stora förändringar under 1900-talet, speciellt inom det område som har berört 
förskolans uppdrag vad gäller barnet och föräldrarna, skriver Persson och Tallberg Broman 
(2002).  

Både Tellgren (2008) och Tallberg Broman (2010) skriver om systrarna Ellen och Maria 
Moberg, som startade den första barnträdgården i Sverige i början av 1900-talet, efter att 
de hade gått en pedagogisk utbildning i Tyskland på Pestalozzi–Fröbel–Haus i Berlin. 
Pedagogiken i utbildningen grundade sig på Fredrich Fröbels (1782-1852) filosofiska och 
pedagogiska tankar kring att barnet är vår framtid och ska få chansen att utvecklas och 
växa inifrån. Vidare skriver Tallberg Broman (2010) att få barn deltog i barnträdgårdens 
pedagogiska verksamhet. Tellgren (2008) förklarar att verksamheten från början inte var 
kostnadsfri och först och främst riktade sig till de mer välbärgade familjerna. Detta, skriver 
hon, skulle förändras efter en tid. När man insåg att klyftan mellan de fattiga och de rika 
ökade i samhället, öppnade man Barnträdgården för att alla barn skulle få möjlighet att 
delta. Detta gjordes dels för att försöka minska klyftorna i samhället, dels för att kunna 
vara ett stöd för familjerna i barns uppfostran, utveckling och ett lärande som kunde 
knytas an till hemmet (Tellgren, 2008).  

Under 1950-talet mötte förskolan i sin utveckling relativt starkt motstånd från folket, 
främst män, eftersom man ansåg att kvinnans plats fortfarande var i hemmet tillsammans 
med barnen (Tallberg Broman, 2010). Under denna tidsperiod tydliggör hon även att 
”debatten om barnomsorg utanför hemmet” (s.29) var igång för fullt. I slutet av 1960-talet 
och framåt började vårt samhälle att expandera både ekonomiskt och på arbetsmarknaden, 
vilket resulterade i att både kvinnan och mannen behövde förvärvsarbeta, nu var båda 
familjeförsörjare. Detta i sin tur ledde till att förskolan började växa både inom utbyggnad 
och pedagogik, skriver Tallberg Broman (2010). Vallberg Roth (2011) tillägger att det i 
Socialstyrelsens råd och anvisningar stod klart att förskolans främsta uppgift var att 
tillsammans med hemmen vara ett stöd i att fostra barnen till att bli en del av vårt 
samhälle.  

Under andra hälften av 1900-talet genomgick samhället stora förändringar på många plan, 
bland annat blev jämställdheten mellan könen allt tydligare. Förskolan blev en ännu 
viktigare del i samhället, där de flesta barnen deltog oavsett familjebakgrund. Pedagogiken 
utvecklades och bidrog till att barnen fick möjligheter att utveckla sitt lärande på ett mer 
mångsidigt sätt. Förskolans verksamhet var fortfarande ett viktigt komplement till hemmet 
(Tallberg Broman, 2010). Mot slutet av 1900-talet och in mot 2000-talet skriver Tallberg 
Broman (2013) att förskolan, som tidigare såg vårdnadshavarna som icke kompetenta 
bärare av sina barns utveckling och lärande, har nu ett helt förändrat synsätt. I dagens 
samhälle ser man i förskolans verksamhet vårdnadshavarna som en viktig resurs, när det 
handlar om barns utveckling och lärande. Vallberg Roth (2011) skriver vidare att även 
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vårdnadshavarna har börjat visa större intresse och engagemang för förskolans verksamhet 
och strävar efter att få mer inflytande samt möjligheter till att kunna vara mer delaktig i 
sina barns vardag, men även för hens utveckling och lärande.  

2.2 Teoretiskt perspektiv  

Vi har valt att utgå ifrån den moralfilosofiska teorin som Honneth (2003) förespråkar.  
Denna teori innebär att man omger sig med olika människor, där nya möten och 
möjligheter ger en positiv effekt utifrån ens egna tankar och synsätt. Detta med tanke på att 
varje möte kan ses som en utmaning beroende på att alla individer har olika behov och 
förväntningar. De olika tankarna och synsätten kan också variera från dag till dag beroende 
på situation och det individuella mötet. Det med tanke på att alla våra personliga känslor 
och behov styr hur vi uttalar och agerar i mötet med andra. Honneth (2003) lyfter även att 
den ömsesidiga respekten mellan olika individer måste byggas från grunden för att det ska 
resultera i samstämmighet. Utifrån denna teori har begreppet empowerment växt fram, 
som kännetecknas av en positiv betydelse, där alla människors rätt till delaktighet oavsett 
kultur, personlighet och det ekonomiska synliggörs genom att deras kunskaper och 
erfarenheter tas till vara. Detta begrepp vilar på en demokratisk grund som innebär att 
varje individs rättighet att uttrycka sina synpunkter respekteras (Jonsdottir & Nyberg, 
2013). 

Inom förskolans verksamhet kan man se att detta begrepp blir användbart när 
vårdnadshavare och pedagoger i samtalet visar varandra ömsesidig respekt och att de 
individuella förväntningarna tas emot genom positiv feedback. Detta kan bidra till en 
gemenskap där både pedagogerna och vårdnadshavarna stärks i sin yrkesroll respektive 
föräldraroll (Jonsdottir & Nyberg, 2013).  

2.3 Begreppsförklaringar  

I vår studie kommer vi att använda oss av ett antal begrepp som pedagoger, 
vårdnadshavare, inflytande, delaktighet och samverkan. Dessa begrepp är beskrivna 
utifrån våra uppfattningar.  

Med pedagoger i denna studie menar vi alla som arbetar i barngruppen, både 
förskollärare, barnskötare och vikarier. 

Med vårdnadshavare åsyftar vi att den traditionella kärnfamiljen håller på att suddas ut, 
beroende på att vi idag lever i ett samhälle där familjekonstellationer ser olika ut. I 
intervjuerna benämns vårdnadshavare utifrån informanternas svar varför föräldrar 
förekommer. 

Med inflytande avser vi både hur och på vilket sätt en individs synpunkter, tankar och 
idéer tas till vara och bemöts av pedagoger och förskolechefer i förskolans verksamhet. 

Med delaktighet syftar vi på både hur och på vilket sätt en individ ges möjligheter att 
utifrån olika situationer kunna delta i förskolans verksamhet. 

Samverkan innefattar alla möten som sker i förskolans verksamhet mellan pedagoger och 
vårdnadshavare, både i det formella och informella mötet. Begreppet syftar även till hur 
pedagoger och vårdnadshavare genom kommunikation samspelar mellan varandra.  
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2.4 Tidigare forskning 

De artiklar vi har använt oss av i denna studie har vi sökt genom sökverktygen Google och 
Divaportal samt databasen Eric, där sökorden samverkan, samarbete mellan hem och 
förskola, utvecklingssamtal och föräldrars delaktighet i förskolan har använts. 

2.4.1 Samverkan 

Många barn spenderar en stor del av sin vakna tid inom förskolans verksamhet, som är en 
viktig resurs för många vårdnadshavare, skriver Niss och Söderström (2015). De skriver 
vidare att förskolan är en öppen arena där olika kulturer och familjekonstellationer möts 
och samspelar med varandra. Därför menar de att det är av stor vikt att vårdnadshavare får 
möjlighet att i förskolans värld möta pedagoger som ser dem som viktiga aktörer i barnens 
liv, för ingen känner sitt barn så väl som vårdnadshavaren. Utifrån det skriver Nilsson 
(2008) att pedagogerna har ett ansvar att från första mötet med vårdnadshavarna påbörja 
byggandet av goda relationer och ett gott samarbetsklimat. I och med det kan man tänka 
att för att kunna bygga upp goda relationer krävs det även i mötet en bra kommunikation 
mellan pedagog och vårdnadshavare (Vuorinen, Sandberg, Sheridan & Williams, 2015).  En 
god relation mellan pedagog och vårdnadshavare, tydliggör Alfakir (2010), är en viktig 
grundsten i mötet av barns behov, för barnets utveckling men även för lärandet. Hon 
skriver vidare att man inom hela utbildningssystemet måste börja se samverkan med 
vårdnadshavaren som en viktig resurs där barnets behov står i fokus, för att kunna skapa 
nya utvecklingsmöjligheter för barnet. Jonsdottir och Nyberg (2013) skriver att själva 
samverkan mellan hem och förskola utifrån barnets ”bästa” kan beskrivas utifrån fyra 
teman som bland annat omfattar en trygg relation mellan parterna och möjligheter för 
vårdnadshavarnas att ta del av sitt barns vardag genom att vara delaktiga och få inflytande 
i verksamheten. Författarna skriver vidare att pedagogerna måste se utifrån familjens 
behov och tillgång till föräldranätverk. Utifrån ovanstående tankar om inflytande och 
delaktighet synliggör Jensen och Jensen (2008) hur viktigt det är att vårdnadshavarna har 
insyn i sitt barns vardag i förskolan. Eftersom vårdnadshavarna är barnets närmaste är de 
även budbärare av barnets behov i de olika situationer som uppstår under en dag. De har 
även god insyn i barnets intresseområden för att tillsammans med pedagogen kunna vara 
med och påverka sitt barns utveckling och lärande i förskolan, skriver Jensen och Jensen 
(2008).  

Markström (2008) tydliggör i sin avhandling att hur vårdnadshavarna såg på samverkan i 
förskolans verksamhet skilde sig åt beroende på synsätt. Vissa vårdnadshavare såg 
fortfarande förskolan som en fostrande institution, medan andra såg förskolan som ett 
komplement till hemmet, framförallt när det rörde sig om barnets utveckling och lärande. 
Något som dock var gemensamt för både vårdnadshavare och pedagoger var tryggheten i 
att barnen fann dagarna i förskolan roliga och att de gillade pedagogerna. Hur förhållandet 
mellan vårdnadshavaren och pedagogen ser ut, skriver Sandberg och Vuorinen (2007), 
bygger framförallt på den inställning som råder hos vårdnadshavaren samt hur man ser på 
samarbetet. Det vill säga, om vårdnadshavaren ser sig själv som den främsta när det gäller 
barnets fostran och utveckling eller att man ser förskolan som den ansvariga för barnets 
lärande, till att vårdnadshavaren ser de positiva möjligheterna av samarbete mellan 
hemmet och förskolan för barnets utveckling och lärande. 
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2.4.2 Det formella mötet 

De planerade samverkansformerna, som t.ex. föräldramöten, föräldrasamtal, 
utvecklingssamtal och föräldraråd beskriver Sandberg och Vuorinen (2007) som det 
formella mötet.  

Inskolning  

Under inskolningstiden finns det möjlighet till mycket tid för samverkan för varje enskilt 
barn, menar Jonsdottir och Nyberg (2013). Vårdnadshavarna har även under inskolningen 
stora möjligheter att få en inblick i förskolans verksamhet, som rutiner och hur man 
arbetar i förskolan (Sandberg & Vuorinen, 2007). Författarna anser också att inskolningen 
är ett ypperligt tillfälle för vårdnadshavarna att dela med sig av viktig information som 
pedagogerna behöver ta del av, såsom barnens intressen och vanor.  

Det är också vanligt att pedagoger och vårdnadshavare under inskolningssamtalet redogör 
för sina respektive förväntningar inför barnets vistelse på förskolan. Men det huvudsakliga 
ändamålet för samtalet anser Sandberg och Vuorinen (2007) är att pedagoger och 
vårdnadshavare ska lära känna varandra och utifrån det skapa ett förtroende mellan 
förskolan och hemmet.  

Jonsdottir och Nyberg (2013) poängterar också att det är viktigt att skapa en bra relation 
mellan vårdnadshavarna och barnen redan under inskolningen, eftersom att det är där som 
grunden läggs. Vanligt förekommande menar författarna är att den pedagog som är med på 
inskolningssamtalet också är den som är ansvarig för barnets inskolning. Att 
vårdnadshavarna informeras om att märka och ta med extrakläder är något som alltid 
förekommer, menar Sandberg och Vuorinen (2007). Information om vad förskolan har för 
regler vad gäller att ta med egna leksaker, gosedjur och nappar är också något som 
pedagogerna brukar ta upp vid inskolningen. 

Föräldramöte 

Sandberg och Vuorinen (2007) skriver att beroende på vilka behov och traditioner som 
finns i en förskola kan föräldramöten komma att se olika ut. Även innehållet kan komma 
att skifta beroende på om det är ett rent informationsmöte eller om det är en temakväll 
med en inbjuden föreläsare där diskussioner har ett stort fokus. Författarna menar också 
utifrån deras studie att oavsett mötets karaktär brukar det uppskattas av vårdnadshavarna 
om förskolan i inbjudan redogör för vad som kommer att tas upp. En orsak till att 
vårdnadshavarna önskar ta del av mötets innehåll innan är för att de då kan komma väl 
förberedda till mötet, vilket kan leda till en viss trygghet.  

Viktigt att komma ihåg, skriver Jensen och Jensen (2008), är att föräldramöten är 
pedagogernas möte, då det är de som kallar till möte och ansvarar för att kvaliteten kring 
en bra samverkan ska bli så optimal som möjligt. Vidare tydliggör de att basen för en bra 
samverkan bildas genom att pedagogerna ser till allas lika värde samt respekterar 
varandras olikheter, där ansvarstagande och uppriktighet gentemot sig själv och andra 
löper som en röd tråd genom föräldramötet. Det vill säga om en vårdnadshavare framför 
en synpunkt som skiljer sig från de andras är det pedagogens ansvar att lyssna och visa 
förståelse kring det vårdnadshavaren uttryckt, så att personen i fråga känner att den blir 
tagen på allvar. Det kan självklart vara så att varken andra vårdnadshavare eller 
pedagogerna håller med, men om det som står i verksamhetsplanen att allas olikheter ska 
respekteras måste allas åsikter ges utrymme (Jensen & Jensen, 2008). 
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Utvecklingssamtal  

När det handlar om utvecklingssamtal i förskolan menar Markström (2008) att 
pedagogerna i förskolan idag har fått ett större ansvar när det gäller familjen, men att även 
vårdnadshavarnas ansvar till förskolan blivit större. Därför ses utvecklingssamtal som en 
värdefull faktor i skapandet av goda relationer mellan hem och förskola.  

Syftet med utvecklingssamtal menar Sandberg och Vuorinen (2007) är att sammanföra de 
skillnader som finns mellan förskola och hem, samt att det ofta leder till ett givande och 
tagande då vårdnadshavaren berättar hur barnet agerar hemma och pedagogen hur barnet 
agerar i förskolan. För att kunna förbereda och genomföra ett utvecklingssamtal anser 
därför Jensen och Jensen (2008) att det är viktigt att som pedagog noga fundera över 
vilket syfte samtalet har och vad det ska innehålla.  

En annan del som författarna anser vara viktig att reflektera kring är hur samtalet ska 
struktureras upp och skriver utifrån det att ett utvecklingssamtal med fördel kan delas upp 
i fem olika faser. Klargörande innebär enligt Jensen och Jensen (2008) att pedagogen 
talar om hur länge samtalet kommer att pågå, vilket syftet är och om vårdnadshavaren vill 
ta upp eventuella omständigheter som inte förskolan har fått ta del av. I den andra fasen, 
ömsesidigt utbyte av information av barnet, beskriver författarna som en fas där 
pedagogen beskriver barnet kring olika områden i förskolan. Den tredje fasen 
undersökning av särskilda fokusområden innebär en möjlighet för vårdnadshavarna att 
berätta om det är något de upplever som en svårighet hos barnet på hemmaplan. Det kan 
t.ex. handla om att barnet inte upplevs ha något tålamod när det gör vissa aktiviteter. En 
fördel kan vara om vårdnadshavarna uppmärksammar det hos pedagogerna några veckor 
före samtalet, för att be pedagogerna observera barnet och utifrån det kunna se om de har 
samma uppfattning. Under punkten framåtriktad hantering skriver de vidare att 
pedagogen och vårdnadshavaren bör reflektera kring om det finns situationer där 
pedagoger, vårdnadshavarna eller barnet ska agera annorlunda under barnets fortsatta 
vistelse på förskolan. Under den sista fasen av samtalet bör det också ske någon form av 
utvärdering. Här diskuterar man om mötet har varit bra och om det som diskuterats har 
varit väsentligt och betydelsefullt. Det finns också möjlighet till att diskutera om det finns 
något under samtalet som skulle kunna varit annorlunda (Jensen & Jensen, 2008).  

Sandberg och Vuorinen (2007) och Markström (2008) skriver att utvecklingssamtalet är 
ett samtalstillfälle där pedagoger på förskolan får chansen att informera vårdnadshavarna 
om hur barnet fungerar vad gäller det som sker i förskolan, men även hur barnets 
vårdnadshavare får möjlighet att komma med viktig och värdefull information kring 
barnet. Enligt Sandberg och Vuorinen (2007) kräver detta också en ömsesidig respekt 
mellan pedagogerna och barnets vårdnadshavare.  

Markström (2008) skriver också att det under ett utvecklingssamtal diskuteras om var 
barnet befinner sig i sin utveckling och lärande för stunden, men också dess fortsatta 
utveckling i förskolan. Detta är något som präglar samtalet samtidigt som det fungerar som 
en länk till att förena hem och förskola. Sandberg och Vuorinen (2007) belyser också att 
det vid vissa tillfällen kan fokuseras mer på ett speciellt område, där det gemensamt 
diskuteras hur de ska göra och hur de ska gå vidare. Det är därför av största vikt, anser 
författarna, att pedagoger och barnets vårdnadshavare bemöter barnet på samma sätt. 
Jonsdottir och Nyberg (2013) lyfter även betydelsen av att inte bara fokusera på barnets 
svårigheter utan även på barnets styrkor. 
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Föräldraråd  

Sandberg och Vuorinen (2007) skriver att föräldraråd är en samverkansform som har 
uppstått under senare år i förskolan och innebär att vårdnadshavarna på en högre nivå ges 
möjlighet att påverka beslut som rör förskolans verksamhet. Författarna anser dock att 
dessa möjligheter att påverka kan variera beroende på hur påverkansmöjligheterna är 
utformade. Vårdnadshavarna kan genom så kallad vetorätt ha möjlighet att påverka beslut 
där förändringarna är noga förankrade hos dem och endast kommer att genomföras med 
deras samtycke. De kan också ges möjlighet att påverka genom t.ex. en allmän diskussion 
som då utvecklar ett underlag för ett beslut. Beslutet kan dock genomföras utan 
vårdnadshavarnas medgivande. 

Sandberg och Vuorinen (2007) menar dock utifrån sin studie att föräldrarådet verkar vara 
den samverkansform vårdnadshavarna fått minst information om, men också att det är 
den samverkansform som förskolan använder sig minst av. Studien påvisar också att 
vårdnadshavarna visar ett mycket litet intresse för föräldraråd. Författarna tror att orsaken 
kan vara att det kräver en dialog mellan de vårdnadshavare som representerar förskolan 
och de vårdnadshavare som ska bli representerade. Det kan också bero på att de 
vårdnadshavare som går på föräldraråd också känner en viss rädsla för att de inte håller 
med om de beslut som fattas på mötet. 

2.4.3 Det informella mötet  

Det informella mötet menar Sandberg och Vuorinen (2007) är utmärkande för den 
vardagliga kontakten som bland annat innefattar lämning och hämtning, pysselkvällar, 
gårdsarbetsdagar, luciafirande och drop in.   

Mötet i hallen  

Tillsammans med utvecklingssamtalen anser Sandberg och Vuorinen (2007) att den 
dagliga kontakten i hallen är den mest uppskattade av både pedagoger och 
vårdnadshavare. Det dagliga mötet i hallen ses av både vårdnadshavare och pedagoger som 
viktigt och av pedagogerna också som den mest väsentliga när det kommer till att 
samverka med barn och vårdnadshavare. Även Jonsdottir och Nyberg (2013) belyser vikten 
av den dagliga kontakt som sker vid lämning och hämtning, då de anser att det kanske är 
det viktigaste tillfället att skapa bra relationer med vårdnadshavarna.  

Markström (2007) skriver också att hallen är en viktig mötesplats för att skapa sociala 
relationer mellan barnens vårdnadshavare. Sandberg och Vuorinen (2007) och Jonsdottir 
och Nyberg (2013) skriver dock att kvaliteten på samtalen mellan vårdnadshavare och 
pedagoger kan variera beroende på hur många barn som samtidigt lämnas eller hämtas. 
Sandberg och Vuorinen (2007) anser också att mötets kvalitet också påverkas av 
pedagogernas sätt att organisera verksamheten. Bemanningen av pedagoger är ofta lägre 
under tidiga morgnar och sen eftermiddag, för att man ska kunna ha full bemanning mitt 
på dagen när det är flest barn. Det innebär att under vissa delar av dagen är vissa 
avdelningar sammanslagna, vilket innebär att det inte alltid finns ordinarie pedagoger på 
plats.  

Jonsdottir och Nyberg (2013) anger också tidsbrist som ett av skälen till att pedagoger och 
vårdnadshavare inte hinner samtala i den utsträckning som kanske skulle vara nödvändig. 
Författarna menar dock att trots denna stress finns det ändå oftast en möjlighet till att 
hinna förmedla den mest nödvändiga informationen, vilket de anser leder till att det skapas 
en tillit och trygghet hos både barn och vårdnadshavare. Markström (2007) skriver också 
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att det är mer vanligt att kontakten mellan pedagoger och vårdnadshavare sker vid 
lämning. När barnet hämtas är det dock inte lika vanligt att pedagogerna går med ut i 
hallen för att säga hej då, om det inte är något speciellt som pedagogen vill informera om. 
Jonsdottir och Nyberg (2003) menar dock att en del vårdnadshavare upplever vissa brister 
i och med den dagliga kontakten. Oftast fokuseras det mer på det praktiska runt barnen 
som oftast kanske handlar om att barnet saknar en viss typ av kläder. Markström (2007) 
skriver också att det i hallen oftast finns en anslagstavla där pedagogerna sätter upp all 
viktig information som vårdnadshavarna behöver få ta del av. Informationen kan 
exempelvis handla om kommande föräldramöte, blanketter som ska fyllas i och lämnas in 
eller en påminnelse om att vårdnadshavarna behöver se över barnens kläder. All sådan 
information anser författaren kan tydas som ett uttryck gällande samspelet mellan 
förskolan och hemmet. 
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3 Metod  

Kapitlet kommer att beröra val av forskningsmetod och tankar kring urvalet för denna 
studie. Avslutningsvis kommer vi därefter att redogöra för genomförandet av vår 
undersökning och Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer.     

3.1 Metodval  

I vår studie använde vi oss av den kvalitativa forskningsmetoden, som Bryman (2011) 
förespråkar som ett mer detaljerat sätt att samla in empiriskt material. Därför valde vi att 
rikta in oss på kvalitativa intervjuer som Bryman (2011) också anser är en av de bästa 
metoderna att använda inom forskning. Varför vi valde denna metod var för att vi hade en 
önskan om att informanternas tankar och idéer skulle få synliggöras och komma upp till 
ytan. Detta är också något som Bryman (2011) skriver är en metod där intervjun kan ge 
olika svar, då varje fråga tolkas individuellt och kan ge ett bredare perspektiv inom samma 
område.  

Vi använde oss av ljudinspelning under våra intervjuer med avsikt på att mer fokus riktas 
mot informanten och att ingen information skulle falla i glömska. Ljudinspelade intervjuer 
underlättar även vid transkribering då den kan lyssnas på flera gånger om, skriver Bryman 
(2011) 

Våra frågeställningar vara öppna för att det skulle underlätta för informanterna att kunna 
svara med egna ord samt att det gav intervjuaren större utrymme för följdfrågor och ett 
mer öppet samtalsklimat, enligt Bryman (2011). 

3.2 Urval 

Inför denna studie föll urvalet på att intervjua fyra pedagoger och fem vårdnadshavare för 
att få ett bredare perspektiv till hur de tänker kring begreppet samverkan mellan hem och 
förskola. Anledningen till att vi valde att genomföra nio intervjuer var för att vi ansåg det 
vara mer hanterbart för att kunna göra en djupare studie inom vår tidsram. Tanken från 
början var att vi skulle intervjua samtliga personer på en och samma förskola. Dock kom vi 
efter många diskussioner fram till att vi möjligen skulle få ett bredare perspektiv om vi 
utförde intervjuerna med pedagoger och vårdnadshavare från olika förskolor. Detta med 
tanke på att förskolor kan skilja sig i sitt synsätt och hur pedagogerna väljer att arbeta 
gällande samverkan. I den här studien föll valet på fem vårdnadshavare från fyra olika 
förskolor. Pedagogerna intervjuades på två olika förskolor från olika avdelningar. 
Anledningen till att vi har valt att utgå från den här arbetsmetoden är för att vi inte anser 
det vara relevant att genomföra studien på samma förskola, med tanke på att varje persons 
åsikt och tankar är individuella. Vi anser även att själva mötet mellan vårdnadshavare och 
pedagoger kan upplevas olika beroende på vilka krav man har.  
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3.3 Genomförande 

Utifrån vårt val av ämne formulerade vi vårt syfte och reflekterade kring frågeställningar. I 
samband med det sökte vi efter lämplig litteratur och artiklar om samverkan mellan hem 
och förskola, som vi även har studerat närmare.  

När frågeställningar och missivbrev med de forskningsetiska principerna var färdigställda 
mailades dessa ut till de aktuella informanterna till denna studie. Frågeställningarna var 
kopplade för respektive grupp, det vill säga pedagoger och vårdnadshavare. Anledningen 
till att vi mailade ut både frågor och missivbrev innan de tänkta intervjuerna var för att 
informanterna skulle få möjlighet att läsa in sig på frågorna. Men detta gjordes även med 
tanke på att informanterna skulle få möjlighet att kunna återkoppla om de hade frågor de 
fann otydliga. 

Vi valde att göra varje intervju var och en för sig på grund av att vi bor i olika städer och att 
andra ramfaktorer spelade in, som skulle göra det svårt för oss att sammanstråla kring nio 
stycken intervjuer. Tidsaspekten spelade även en stor roll för att vi på bästa sätt skulle 
kunna arbeta vidare och färdigställa studien. Sex av intervjuerna blev med samtycke 
ljudinspelade de övriga tre skedde genom mailkontakt. Efter de genomförda intervjuerna 
transkriberades all text ner för att sedan sammanställas till det vi ansåg vara relevant för 
denna studie utifrån syfte och forskningsfrågor. 

När det empiriska materialet var sammanställt kunde vi fortsätta att arbeta med att 
färdigställa vår studie. 

3.4 Forskningsetiska principer  

I missivbrevet (Bilaga 1) som mejlades ut till våra informanter informerade vi om syftet 
med vår studie och de fyra forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2011) 
förespråkar. Informationskravet innebär att informanterna har blivit informerade om vad 
studien handlar om. När det gäller samtyckeskravet har informanterna fått möjlighet till 
att samtycka till intervjun och har blivit informerade om att de när som helst har möjlighet 
att avbryta sin medverkan. De har också genom missivbrevet blivit informerade om 
konfidentialitetskravet, som innebär att de berörda personernas namn inte kommer att 
offentliggöras. Nyttjandekravet innebär att informanterna har blivit informerade om att 
resultatet av studien endast kommer att användas för forskningsändamål och att denna 
studie kommer att publiceras på Diva våren 2017 (Vetenskapsrådet 2011). 

3.5 Undersökningens tillförlitlighet  

Tillförlitlighet (reliabilitet) och trovärdighet (validitet) används för att mäta studiens 
kvalitet. 

Tillförlitlighet handlar om hur vi har bearbetat det insamlade materialet på ett pålitligt och 
förståeligt sätt (Bryman, 2011). 

Valet av informanter anser vi höjer tillförlitligheten. Detta beroende på att 
vårdnadshavarna inte kände till varandra och inte heller getts tillfälle att diskutera 
frågorna med varandra. Vi tänker att svaren kan bli helt olika, beroende på hur 
informanten har uppfattat frågorna och vilka erfarenheter de har av förskolans 
verksamhet.  
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När det handlade om förskollärarna tillhörde de två olika kommuner och två olika 
verksamheter samt fyra olika arbetslag. Vi valde att använda oss av ett kvalitativt 
tillvägagångssätt genom semistrukturerade intervjuer, som enligt Bryman (2011) innebar 
att informanterna fick stor frihet att utifrån de ämnen frågorna berör bilda sin egen 
uppfattning och förståelse om dess innehåll. 

Eftersom vi valde att använda oss av öppna frågor, kunde vi se att informanterna delade 
med sig av sina personliga synsätt och upplevelser kring det valda ämnet. Detta, skriver 
Bryman (2011), stärker även tillförlitligheten i en studie. Hos de informanter som svarat på 
frågorna via mejl kan vi även se tillförlitligheten som stor, med tanke på att vi har 
kännedom om de berörda personerna.  

Vi anser det även positivt att intervjuerna skedde separat i lugn och ro, med tanke på att 
informanternas svar inte skulle påverkas av andra. Detta anser vi höjer tillförlitligheten 
ytterligare. 

Trovärdighet handlar om hur vi har uppfattat och tolkat det insamlade materialet (Bryman 
2011). Eftersom våra informanter hade olika erfarenheter och kunskaper om förskolans 
verksamhet, gav det en bredare bild kring hur de uppfattade ämnet. Detta ansåg vi bidrog 
till att studiens trovärdighet ökade.  

Trovärdigheten höjdes också med tanke på att våra frågor var relevanta i förhållande till 
vårt ämne. En nackdel som vi dock ansåg kunde bidra till att minska trovärdigheten var att 
vi inte lyssnat på intervjuerna tillsammans utan var och en för sig, vilket beror på att varje 
enskild person alltid uppfattar saker och ting och reflekterar på olika sätt. Något annat som 
kunde bidra till att minska trovärdigheten var att tre av intervjuerna på grund av 
ramfaktorer skedde via mail. Vilket resulterade i att en av informanterna kom med 
kortfattade svar. Tidsaspekten gjorde till sist att det inte fanns möjlighet att ställa 
följdfrågor.  

Då vår studie innefattade nio informanter kan inte resultatet leda till en generalisering som 
omfattar alla förskoleverksamheter, trots att vi fick bra och uttömmande svar på våra 
intervjuer kring samverkan. Dock kunde vi se att varje informant som är verksam inom 
förskolan belyste att samverkan är viktig, men att de däremot hade delade uppfattningar 
om vilka delar som ansågs viktigare än andra.    
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4 Resultat  

Denna del av studien kommer att beröra resultatet från intervjuerna, först presenteras 
resultatet av vårdnadshavarna och sedan pedagogerna. De intervjuade kommer att 
benämnas med fiktiva namn. Under rubrikerna samverkan, kommunikation, delaktighet 
och inflytande kommer vi att synliggöra det informella och formella mötena mellan 
pedagoger och vårdnadshavare.   

4.1 Resultat vårdnadshavare 

Vårdnadshavarna i denna sammanställning kommer att nämnas med de fiktiva namnen 
Sara, Elin, Hanna och Anna.  

4.1.1 Samverkan 

Överlag anser samtliga vårdnadshavare att samverkan mellan hem och förskola är mycket 
viktig, med tanke på deras barns utveckling och lärande. Utifrån det har vårdnadshavarna 
olika erfarenheter av både det informella och formella mötet.  

De samverkansformer som Sara har erfarenhet av är inskolningssamtal, föräldramöten, 
utvecklingssamtal och den dagliga kontakten när hon lämnar och hämtar. Hon berättar 
också att förskolan skickar ut månadsbrev där all viktig information delges föräldrarna.  

De erfarenheter som Elin har från förskolan är inskolning, föräldraråd, föräldramöte, drop 
in-fika, luciafirande, lämning och hämtning, utvecklingssamtal och inskolningssamtal. Hon 
menar att det finns många olika samverkansformer att ta del av i förskolans verksamhet, 
men det beror självklart också på hur man är som person och vilket intresse man har. Själv 
är Elin väldigt intresserad och engagerar sig därför mycket i verksamheten. Om hon 
kommer mitt i mellanmålet så väntar hon antingen vid bordet eller utanför. Att sätta sig 
vid bordet när de äter mellanmål ser Elin som ett bra tillfälle att prata med barnen eller 
med pedagogerna om hur dagen har varit och vad de har gjort. Det är något hon uppskattar 
och tycker är betydelsefullt. 

Linda berättar att de har ett öppet förskoleråd en gång i halvåret tillsammans med 
vårdnadshavare och förskolechefen. Under rådet finns det möjligheter att ställa mer 
övergripande frågor. Hon berättar dock att dessa råd inte brukar ge så mycket, kanske 
beroende på dålig uppslutning. På det senaste rådet, berättar hon att det endast var tre 
vårdnadshavare och chefen som deltog. Linda tycker också att föräldramötena är bra, men 
även dessa är ganska lama. Pedagogerna berättar vad de gör och visar ett digitalt bildspel 
på måluppfyllelse samt när barnen målar och pärlar. Hon berättar överlag att frågor som 
ställs av vårdnadshavare, oftast bemöts med en ”axelryckning” och blir hänvisade till 
föräldrarådet eller tvärtom. Detta gör att många frågor hamnar mellan stolarna och blir 
liggande gång efter gång, ”Kan det vara så att vissa frågor känns för höga alternativt för 
låga?” undrar Linda. 

De erfarenheter Hanna har av föräldrasamverkan är att vårdnadshavarna gör mycket för 
sina barn inom friskolans verksamhet. De hjälper till med diverse saker, som städning av 
lokaler och utemiljö, samt målar och hjälper till vid vissa reparationer. De som sitter i 
styrelsen ordnar med personalfester och olika evenemang när det ska ordnas något 
speciellt. 
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På frågan om vårdnadshavarna fick chansen att förändra något kring samverkan, skulle 
Sara önska att pedagogerna var lite mer tydliga i informationen i vissa delar som bland 
annat berör lämning och hämtning. Hon menar att en del av pedagogerna inte berättar vad 
som har hänt under dagen, medan andra informerar betydligt mera. Eftersom det har varit 
lite konflikter i gruppen, där hennes barn varit involverad, önskar hon få förklarat för sig 
vad pedagogerna menar när de säger att det har varit en bra dag, ”Vad är det som har varit 
bra?” Hon tycker att pedagogerna däremot är väldigt snabba på att berätta utförligt när 
han inte har skött sig. Hon anser självklart att hon som förälder vill veta det också, men 
ibland skulle det vara roligt att få höra något positivt som han har gjort och då lite mer 
preciserat. Hon menar att positiv feedback skulle stärka hans självkänsla och han skulle 
växa som person. Hon skulle också önska att få veta vilka svagheter och styrkor som han 
har för att hon som vårdnadshavare och han ska kunna arbeta vidare med detta på 
hemmaplan.  Sara skulle tycka att det vore bättre om pedagogerna även berättade mera 
utförligt om hur dagen varit. Något annat hon skulle önska var annorlunda är tiden för 
föräldramötena. Det senaste mötet var under eftermiddagstid och mer som ett öppet hus 
där pedagogerna visade vad barnen gjort genom bildspel.  

Föräldraråd är något som Elin skulle vilja ha oftare i förskolan. Under hennes barns 4½ år 
på förskolan har det varit sammanlagt fyra stycken. Hon önskar att förskolan hade 
föräldraråd varannan månad och att det även skulle vara en uppföljning till nästa möte där 
man kunde återkoppla till föregående möte. Elin ser också föräldraråd som ett bra tillfälle 
till att lära känna andra föräldrar, vilket hon skulle tycka vara roligt. Elin tycker också att 
föräldraråden varit mycket givande och intressanta, men att det är synd att de har deltagit 
så få föräldrar, då föräldrarådet är det forum där föräldrarna kan få möjlighet att påverka 
verksamheten. Hon skulle också önska att pedagogerna redan under inskolningen 
informerade om föräldrarådet samt vikten av dess betydelse. Elin tycker också det är skönt 
att inga pedagoger närvarar, då det kan vara att någon förälder önskar ta upp något som är 
problematiskt. Då kan i sin tur förskolechefen lyfta med pedagogerna att det har kommit in 
önskemål från föräldrarna, det blir då anonymt och ingen förälder behöver känna sig 
utpekad.  

Om Linda skulle få möjlighet att kunna påverka samverkan med förskolan skulle hon 
önska att det fanns mer tid till avskilda samtal, speciellt vid hämtningen och gärna med en 
och samma pedagog som har varit tillsammans med henne den dagen. Hon berättar vidare 
att pedagogerna vill att vårdnadshavarna ska försöka hålla nere på samtalstiden till några 
minuter när de hämtar med tanke på att det oftast är många som hämtar sina barn 
samtidigt och pedagogerna vill hinna med alla. Samtalet vid hämtning slutar oftast efter 
hon fått veta hur hennes dag har varit. Linda menar att den korta tiden gör att man kanske 
inte precis just då kommer på vad man vill fråga om. Lämningen på morgonen finner hon 
däremot vara mer harmonisk då det är lättare att få till stånd längre samtal. Linda känner 
även att den information som lämnas vid hämtning ibland kan vara ganska intetsägande 
och menar att ”Höra om barnets mat, toalettbesök och pärlande av plattor, kanske inte är 
det enda man vill höra nästintill varje dag!”. Hon poängterar dock att vissa pedagoger är 
mycket noga med att berätta om vad hon gjort under dagen både i leken och i temaarbetet 
och om det har hänt något speciellt. Linda funderar om variationen i samtalen beror på om 
det är förskollärare eller barnskötare som är närvarande? Hon resonerar vidare att hon lika 
gärna kan fråga henne om sin dag när det kommit hem, än att lyssna till något som inte ger 
något. ”Visst”, säger Linda och berättar att det finns en pärm i hallen med information om 
vad som har hänt under dagen, men det handlar om tryggheten att få samtala med någon 
och då helst med samma person som har varit med om händelsen. Linda uttrycker ”Hur 
kan någon annan än den som varit med mitt barn, veta hur dagen har varit?”. 
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Om Hanna skulle få möjlighet att förändra något, önskar hon överlag för de flesta förskolor 
att barn i behov av särskilt stöd skulle uppmärksammas bättre och så tidigt som möjligt. 
Hon tillägger att det borde finnas fler specialpedagoger och menar att pengar inte ska styra 
behovet. 

Om Anna skulle få bestämma skulle hon vilja att det fanns fler möjligheter till 
uppföljningssamtal. På den nuvarande förskolan har de endast ett uppföljningssamtal per 
år. Anna tycker att det minst borde vara ett per termin. 

När det handlar om vikten av att hem och förskola samverkar anser vårdnadshavarna att 
den i de flesta fall fungerar. Sara tycker att samverkan är särskilt viktig, speciellt när det 
handlar om barnets utveckling. Hon tycker också det är viktigt att bli bemött på ett bra sätt 
när hon exempelvis ifrågasätter något som känns konstigt eller undrar över någonting. 
Hon anser att pedagogerna bemöter hennes synpunkter på att bra sätt.  

Elin ser också vikten av att hem och förskola samverkar, men för henne är det däremot 
viktigt att man som pedagog läser av på vilken nivå föräldern önskar att pedagogerna 
pratar med henne som förälder. Hon tycker sig uppleva att pedagogerna har erfarenhet av 
barn själva, och hon som förälder kan bli lugnad av att personalen säger att ”Jag hade det 
likadant när mina barn var små, t.ex. mitt barn vägrade också att klä på sig”. Det anser Elin 
skapar en relation mellan henne som förälder och pedagogerna, vilket visar på en bra 
samverkan. Vidare anser hon att det är viktigt att hon och pedagogerna har en bra dialog 
och att den är på en nivå där barnen känner att både hon och pedagogerna är lugna, för om 
den relationen finns känner barnen att förskolan är ett bra ställe att vara på. Elin tycker 
också det är lättare som förälder att berätta något om hon och pedagogerna har en bra 
relation, då hon känner att det blir mer avslappnat och tryggt. Hon menar då att 
pedagogerna i nästa led får en större förståelse när hon kanske berättar att hennes barn 
vaknar på nätterna och skriker. Utifrån det kan då pedagogerna förstå varför de är 
jättejobbiga på förmiddagarna eller somnar mitt i mellanmålet. Men om man inte känner 
ett förtroende för pedagogerna kanske man inte berättar sådana saker. Elin menar att det 
är viktigt för samverkan att man berättar sådant som påverkar barnens liv, och hon tycker 
också att det ansvaret ligger hos både föräldrar och pedagoger. Elin anser också att man 
som pedagog behöver känna och läsa av om en förälder är intresserad av en sådan relation 
eller inte. Om inte föräldern är intresserad är det viktigt som pedagog att backa och inte 
pusha för hårt. Då tror Elin att det istället kan leda till att föräldern blir avskräckt. Man kan 
inte heller från förskolans håll t.ex. tvinga föräldrar som är ointresserade att gå på ett 
föräldramöte. Här måste man också vara tydlig från förskolans håll och informera om att 
det här är något vi bjuder in till och att den som är intresserad gärna får komma. 

I frågan som berör samverkan betonar Linda vikten av att förskolan ska samverka med 
hemmen. Hon uttrycker en önskan om mer kommunikation kring konkreta saker än att 
hon ”pärlar”. För att tydliggöra det hela vill Linda berätta om en händelse kring att säga 
förlåt. Dottern som för det mesta är en lugn tjej och inte gör mycket olyckliga saker, skulle 
ändå den här gången hemma säga förlåt och ge sina föräldrar en kram. Hon vägrade och 
blev jättearg. Efter några veckor förstår de varför hon reagerade på det sättet. Pedagogen 
berättade att ”Här på förskolan får barnen välja! Antingen ger man en kram eller säger 
förlåt”. Linda tycker att sådana saker är viktiga att veta och säger att ”De små reglerna 
kanske inte verkar så stora på en förskola. Men för en förälder är det ganska viktigt att 
veta!”. Linda tänker att pedagogerna borde bli bättre på att berätta om hur dom gör på 
förskolan i olika situationer, som t.ex. det sociala samspelet, matsituationen och 
toalettbesök m.m. Hon förstår att det är olika regler på förskolan och hemma, men anser 
ändå att det kan var ganska skönt med samma regler i vissa situationer. 
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Inom friskolan där Hanna bland annat arbetar är samverkan mellan hem och förskola 
mycket viktigt. Hon betonar vikten av att det är skönt att ha stor inverkan genom att kunna 
vara med och ta beslut om hur pengarna ska fördelas vad gäller olika saker och ser 
personalens flexibilitet som ett stort plus. Hon tycker även att det ger en familjär känsla att 
arbeta nära andra vårdnadshavare, med tanke på att de flesta finns med i barnens uppväxt 
från förskola till skola. Eftersom att barnen befinner sig på förskolan större delen av sin 
vakna tid under veckan, anser Anna att samverkan mellan hem och förskola är särskilt 
viktig. 

4.1.2 Kommunikation 

En önskan de flesta vårdnadshavarna har kring kommunikationen är att det skulle finnas 
mer tid för det vardagliga samtalet. De upplever dock att pedagogerna är lyhörda kring 
deras synpunkter. 

Utifrån det vill Sara delge ett exempel på en nästintill fungerande kommunikation när 
hennes barn inte trivdes i barngruppen. Där anser hon att pedagogerna gjorde ett bra jobb 
då de nästan omedelbart kallade till ett möte, där berörda föräldrar deltog för att diskutera 
klimatet mellan vissa barn i gruppen. Det enda som Sara kände sig sakna var en 
uppföljning av mötet, då hon hade velat veta om klimatet i gruppen blivit bättre eller om 
det inte hade blivit någon skillnad. Om klimatet inte hade förbättrats hade hon i så fall 
också velat veta hur pedagogerna tänkt sig att arbeta vidare för att lösa problemet. 

Även Elin upplever en lyhördhet hos pedagogerna när hon kommer med sina synpunkter, 
eftersom hon upplever en bra dialog mellan henne och pedagogerna. Hon upplever att det 
är en öppen atmosfär på förskolan och att hon alltid har möjlighet att komma med förslag. 

Linda känner även hon att pedagogerna oftast är lyhörda och många gånger återkopplar till 
de situationer som har uppstått tidigare. Hon känner sig dock ganska osäker på hur man 
ska ”Sköta det hela med att komma med synpunkter”, eftersom hon litar på att 
pedagogerna gör rätt och vet hur saker ska hanteras med tanke på att de har ett bredare 
kunskapsfält. 

Även Hanna som har sina barn på friskolan upplever att hon får bra feedback på de flesta 
frågor som har varit uppe för diskussion. De har även utvecklingssamtal som kontinuerligt 
följs upp. Hon tydliggör också och att de verksamma inom förskolan försöker prata om 
saker och ting gällande barnen varje gång något dyker upp. 

Anna anser däremot till skillnad från övriga vårdnadshavare att det finns vissa pedagoger 
som inte är speciellt lyhörda eller intresserade av vad vårdnadshavarna vill framföra. De 
pedagoger som visar intresse är däremot väldigt mottagliga och vill gärna samtala och 
komma med råd. Hon anser att den stora variationen av bemötande är 
personlighetsbetingat. 

4.1.3 Delaktighet och inflytande 

När det handlar om vårdnadshavarnas möjlighet till delaktighet och inflytande i 
verksamheten, anser de flesta att de har möjlighet att kunna framföra sina synpunkter 
både på formella möten och i den dagliga kontakten.  

Utifrån det upplever Sara att hon genom den dagliga kontakten har möjlighet att ta upp 
saker som hon undrar över, samt när hon deltar på föräldramöten och utvecklingssamtal. 
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Här har hon chans att komma med synpunkter om det hon anser vara viktigt och värt att ta 
upp.  

Även Elin anser att hon får komma med hur mycket förslag och synpunkter som hon vill. 
Hon känner dock att hon inte har så mycket synpunkter kring hennes barns förskola 
eftersom att hon är nöjd. Elin tror också att det är vanligare att föräldrar har fler åsikter 
när de är missnöjda än när de är nöjda.  

På Alice förskola tycker Linda att pedagogerna är mycket måna om att vårdnadshavarna 
ska berätta hur de upplever det i verksamheten, och om det finns några problem som 
behövs tas upp med tanke på att pedagogerna gärna vill vara till hjälp. Utöver det berättar 
Linda att hon inte är så pass delaktig eller känner att hon har inflytande över vad Alice gör 
om dagarna på förskolan. Hon berättar att ingen av pedagogerna frågar om vad de tycker 
och tänker inför nya inriktningar som ska ske under höst- och vårterminen. Det är snarare 
så att pedagogerna meddelar hur tiden kring det valda temat kommer att disponeras och i 
samband med det kan vårdnadshavarna komma med frågor och synpunkter på vad de 
tycker är bra och mindre bra.  

Hanna berättar att hon sitter i styrelsen i den friskola hennes barn går i, vilket innebär att 
hon har stort inflytande och insyn i verksamheten. Hon berättar vidare att de beslutar om 
det mesta som rör verksamheten, bland annat personalfrågor, ekonomi, miljö och mat.  

Anna som har en dotter som har gått på förskolan i mer än ett år, tycker framför allt att 
hon har inflytande och är delaktig genom föräldramöten och andra forum där det finns 
möjligheter att framföra önskemål. 

4.2 Resultat pedagoger 

Pedagogerna i denna sammanställning kommer att nämnas med det fiktiva namnen 
Karin, Johanna, Maria och Leila. 

4.2.1 Samverkan 

När det handlar om de olika samverkansformerna har pedagogerna olika erfarenheter av 
dessa.  

Karin som har många års erfarenheter och jobbat i över tjugo år har kommit i kontakt med 
ett flertal samverkansformer, t.ex. den dagliga kontakten med föräldrar, utvecklingssamtal, 
föräldramöte, drop in-fika och luciafirande. Hon anser utifrån det att den dagliga 
kontakten är den viktigaste, då det finns möjlighet både från föräldrarna och pedagogerna 
att framföra tankar eller funderingar.  

Johannas erfarenhet kring samverkansformerna baserar sig också utifrån inskolning, 
utvecklingssamtal, den dagliga kontakten med föräldrarna, föräldraråd och föräldramöte.  

Marias erfarenheter av föräldrasamverkan i förskolans verksamhet berör de flesta områden 
som innefattar de vardagliga mötena och det formella mötet. Dessa möten anser hon är de 
som sker genom terminsmöte/utvecklingssamtal, föräldramöte och inskolning. Hon 
nämner också samrådet som ligger på förskolechefens område, men som hon säger ”Vi 
stöttar upp genom att förmedla synpunkter från vårdnadshavarna”. De har även en nyligen 
utgiven broschyr som beskriver riktlinjer för en hållbar samverkan mellan hem och 
förskola. Broschyren är riktad till vårdnadshavarna men finns även för andra inom 
kommunen att ta del av. Broschyren finns på flera språk, då många inte har kunskaper i 
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det svenska språket. Maria berättar vidare att vårdnadshavare som inte har kunskaper i det 
svenska språket i olika situationer erbjuds tolk för att få möjlighet till samma information 
som alla andra.  

Leilas erfarenheter av föräldrasamverkan är att den alltid har varit mycket viktig och 
tillägger att samverkan i deras systematiska kvalitetsarbete alltid har stått i fokus. Andra 
erfarenheter som Leila har i samverkansformen är föräldramöten, där pedagogerna 
berättar om verksamheten. De har även gruppsamtal där både vårdnadshavare och 
pedagoger träffas och samtalar och diskuterar tillsammans samt enskilda samtal, enskilda 
utvecklingssamtal och fördjupade utvecklingssamtal. Utöver detta har man gårdsfester, 
öppet hus, telefon, Instagram, mail, månadsbrev och hallkontakt som sker i det vardagliga 
mötet. 

På frågan om det är viktigt att hem och förskola samverkar betonar Karin vikten av ett bra 
samarbete med föräldrarna för att alla ska må bra. Det är också en utgångspunkt för att 
barnet ska få så bra förutsättningar som möjligt. Om pedagoger och föräldrar har en bra 
kontakt och ett bra klimat känner både föräldrarna och barnen trygghet. Karin anser vidare 
att inskolningen är den viktigaste delen för att skapa en trygghet och ett bra samarbete 
med föräldrarna. Det är genom inskolningen som grunden läggs för att samarbetet ska bli 
bra och Karin betonar vikten av att vara lyhörd som pedagog. Hon känner också att det är 
viktigt för samverkan att föräldrarna under inskolningen är med så mycket som möjligt 
under dagen. Karin säger också att det är under inskolningen som föräldrarna har chansen 
att uttrycka om det är någonting som de har åsikter om eller de vill ha inflytande kring. 
Hon påtalar även att föräldrarna naturligtvis kan uttrycka sina åsikter och tankar vid 
lämning och hämtning. Det är också utvecklingssamtal en gång per år och om någon 
förälder önskar ett extra samtal går det alltid att ordna. Hon berättar att när de har 
föräldramöte brukar det skickas ut en enkät till föräldrarna där de kan uttrycka sina 
åsikter. Pedagogerna arbetar därefter vidare med enkäten efter mötet och diskuterar även 
vad de kan förbättra, den menar hon är ett bra sätt till att ge föräldrarna inflytande. Karin 
nämner också att föräldraråd är ett bra forum, där föräldrarna har chans till delaktighet 
och inflytande. Men oavsett på vilket sätt föräldrarna väljer att lämna sina synpunkter 
anser hon det viktigt att de som pedagoger lyssnar på föräldrarna.  

Johanna belyser även hon vikten av samverkan mellan hem och förskola, då hon menar på 
att den dagliga kontakten är den absolut viktigaste för att föräldrarna ska känna trygghet. 
Hon berättar också att de som pedagoger alltid hör av sig till föräldrarna om det är 
någonting speciellt, vilket också föräldrarna är medvetna om. Det kan t.ex. handla om att 
pedagogerna ringer eller skickar ett sms vid inskolningen om barnet har varit ledsen, det 
menar Johanna brukar leda till att föräldrarna bli lugna. Det händer också att pedagogerna 
behöver ringa efter föräldrarna om det absolut inte fungerar vid inskolningen.  

Maria framhäver tydligt att ”Vi måste bygga broar för barnets behov och utveckling”, och 
anser utifrån det att det är viktigt med samverkan mellan hem och förskola. Hon upplyser 
även att det inte är förskolan som ska uppfostra barnen utan vara ett komplement till 
hemmet. Det handlar om att dagligen ha en god dialog med vårdnadshavaren om hur 
dagen har varit för deras barn både i leken samt med kompisar och inte bara om hen har 
ätit bra eller inte. Vidare berättar Maria om hur de genom samtalet ger vårdnadshavaren 
tips på saker som de kan träna på hemma, t.ex. påklädning, att kunna äta med kniv och 
gaffel osv. Ibland händer det att de skriver insatslistor tillsammans med vårdnadshavaren 
med sådant som barnet behöver träna mer på som exempelvis som tidigare nämnts 
påklädning, men även i det sociala samspelet. Efter en tid träffas pedagogen och 
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vårdnadshavaren och överblickar deras listor för att utvärdera hur det har gått med detta i 
både förskolan och hemmet.  

Leila förklarar att vi alla har olika sätt att se på saker och därför är kommunikation en 
nödvändighet för barnets bästa. Utifrån det anser hon självklart att samverkan mellan hem 
och förskola är viktig. Hon menar också att det är genom kommunikationen som de som 
pedagoger får reda på barnets hemförhållanden och en helhetsbild av barnets utveckling. 
Ibland händer det att de ser saker när det gäller barnet som inte vårdnadshavaren ser, i 
sådana fall stöttar de med råd kring hur man kan bistå sitt barn hemma. Att dagligen ge 
vårdnadshavarna positiv feedback om vad barnet gör på förskolan är viktigt, för på så sätt 
får även vårdnadshavaren en större förståelse för verksamheten. 

Kring frågan om pedagogerna vill se en förändring gällande samverkan skulle Karin önska 
att fler föräldrar besöker förskolan. Hon skulle även önska att det fanns dagar som var 
öronmärkta för detta specifika ändamål. Karin menar det är viktigt att föräldrarna får delta 
under en dag för att få se vad som händer i förskolan under dagen. Det ger så mycket mer 
att få vara med och se verksamheten med egna ögon. Drop in fika eller pysselkvällar kan 
också anordnas från förskolans håll för att få in föräldrarna i verksamheten.  

När det handlar om att förändra något när det gäller samverkan med föräldrarna ser 
Johanna i dagens läge inte något som behöver förändras. Hon menar att de har den dagliga 
kontakten med föräldrarna, och vet att de hör av sig om de undrar över någonting eller om 
de har någon idé. Om föräldrarna har mycket att ta upp brukar pedagogerna föreslå ett 
inbokat samtal.  

Maria skulle vilja få bättre verktyg i hur hon ska kunna bemöta situationer där 
vårdnadshavaren i mötet är otrevlig och menar på att en dålig relation påverkar barnet 
negativt. Men även få kunskap om hur man överlag kan bygga bättre relationer med 
vårdnadshavare, med tanke på att dessa ibland tar längre tid att bygga upp, vilket hon 
menar beror på att vi alla är olika. Leila som arbetar inom samma förskoleverksamhet 
önskar att fler vårdnadshavare skulle ta de möjligheter till samverkan som erbjuds, bland 
annat när det gäller de formella mötena men även visa större intresse genom att besöka 
förskolan när verksamhet pågår. Detta är även något som de som arbetar i verksamheten 
hela tiden strävar efter att uppnå. 

4.2.2 Kommunikation 

På frågan om på vilket eller vilka sätt Karin anser sig som pedagog bemöta 
vårdnadshavarnas synpunkter, framhäver hon den dagliga kontakten som den viktigaste. 
Hon menar den är viktig eftersom det är där man möter föräldrarna och lyssnar in vad de 
har att säga. Men hon anser också att det är lika viktigt att pedagogerna vid inskolningen 
tar reda på vilka behov varje barn har och att man utgår utifrån föräldrarna och att hela 
tiden vara lyhörd och lyssna in. Det är också viktigt att man har enkäten att utgå ifrån, det 
är också ett sätt att bemöta föräldrarnas synpunkter på. Hon berättar att det är genom den 
som de får veta om föräldrarna tycker att de arbetar på rätt sätt med trygghet och lärande. 
Även Johanna anser att hon bemöter föräldrarnas synpunkter genom att vara öppen och 
lyhörd, men självklart också genom att ta tillvara deras synpunkter. Om det är något som 
hon själv inte kan svara på tar hon med sig föräldrarnas synpunkter eller funderingar till 
arbetslaget.  

Lyssnandet, berättar Maria, är A och O i samverkan och påpekar att hon själv alltid lyssnar 
till vad vårdnadshavaren har att säga, och säger vidare att det är mycket viktigt att ge hen 
tid till att berätta vad de funderar på. Ibland händer det att vårdnadshavaren behöver ett 
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akut samtal, beroende på olika saker, men oftast är det rörande barnet. Vid dessa tillfällen 
försöker de finna tid till ett avskilt samtal, där de tillsammans försöker finna lösningar om 
hur de kan stötta vårdnadshavaren både i hemmet och i verksamheten. Leila upplever att 
hon möter alla respektfullt, men hon sätter även gränser för vad de kan påverka och inte. 
Vid frågor svarar hon alltid efter bästa förmåga eller kollar upp och återkommer. Att ge 
feedback till vårdnadshavarna är viktigt anser hon för att dom ska känna att vi tar tillvara 
på deras tankar.  

4.2.3 Delaktighet och inflytande 

Vårdnadshavarnas möjligheter till delaktighet och inflytande anser pedagogerna sker både 
vid de formella och de informella mötena. 

Karin menar att föräldrarna bör vara delaktiga i det mesta som sker i och runt förskolans 
verksamhet. Johanna berättar att föräldrarna på hennes förskola har möjlighet att ställa 
frågor och framföra sina synpunkter genom den dagliga kontakten, vilket hon anser leder 
till att de blir delaktiga i verksamheten. Hon säger också att om föräldrarna har tankar och 
idéer så är de välkomna att komma med dessa, och utifrån det får pedagogerna sedan ta 
tillvara det som de känner fungerar för barngruppen. Johanna anser också att föräldrarna 
ges möjlighet till inflytande och delaktighet i samband med inskolningssamtalet, 
utvecklingssamtalet och föräldramötet. Föräldramötet anser hon vara ett av de viktigaste 
mötena, eftersom föräldrarna där får ta del av viktig information gällande förskolans 
verksamhet. Hon upplever det dock som tråkigt när föräldrar inte dyker upp på 
föräldramötena, oftast handlar det om de som inte förstår det svenska språket, men menar 
att ansvaret ligger hos pedagogerna för att även dessa föräldrar ska få möjlighet att ta del 
av informationen. Därför anser Johanna det vara viktigt att ta reda på vilket språk som 
föräldrarna behärskar och utifrån det försöka översätta informationen, så att de får en 
inblick i vad som har sagts.  

När det gäller hur vårdnadshavare är delaktiga och har inflytande i verksamheten vill 
Maria gärna ge exempel på hur de i verksamheten arbetar för att bibehålla de goda 
relationer som de byggt upp. Hon berättar om hur vårdnadshavarna är delaktiga genom ett 
Instagram-konto som endast de får ta del av. Genom Instagram-kontot kan de genom 
bilderna ta del av vad deras barn gör på förskolan och skriva kommentarer. Maria 
poängterar att de inte visar barnens ansikten och tillägger att vårdnadshavarna ser vems 
deras barn är på kläderna. Om ett barn är ledset morgonens lämning, brukar vi under 
dagen sända en bild till vårdnadshavaren för att berätta och visa hur barnet mår, berättar 
Maria och tillägger att vårdnadshavarna är välkomna att sända frågor om deras barns 
välbefinnande. I samtalet nämner Maria drop in-fika och kvällsaktiviteter, som äger rum 
någon gång under varje termin. Senast de hade kvällsaktivitet fick vårdnadshavarna 
konstruera saker med återanvändbart material, något som deras barn var intresserade av. 
Detta blev för många av barnen en rolig upplevelse när de kom till förskolan dagen efter, 
t.ex. ”Titta en bil! Mamma har gjort den till mig, för hon vet att jag tycker om bilar”. Alla 
projekt utgår ifrån barnens behov och intressen. Därför brukar vi både i det vardagliga 
samtalet och i månadsbreven uppmuntra föräldrar att berätta för oss om barnen säger 
något som intresserar dem hemma, berättar Maria. Vid inskolningen ber man 
vårdnadshavarna att fylla i ett formulär med specifika frågor rörande barnets intressen och 
behov, som t.ex. hur barnet vill bli tröstat, i vilka situationer barnet känner trygghet osv. 
Inför utvecklingssamtalet ber man vårdnadshavarna fylla i ett formulär om det skulle vara 
något specifikt gällande barnets behov eller andra saker rörande förskolans arbete. Maria 
tillägger att det är en självklarhet att dagligen lyssna till de synpunkter och funderingar 
som kommer fram.  
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Leila berättar att vårdnadshavarna har flera olika samverkansformer där de kan vara 
delaktiga. Under inskolningen får de delta under de första dagarna och de har även ett 
introduktionsmöte. Vårdnadshavarna är även delaktiga och har inflytande i det som 
tidigare nämnts under intervjun. Hon berättar vidare att i hallen finns det processväggar 
där vårdnadshavarna kan lämna lappar med tankar och idéer. Det finns även ett 
Instagram-konto tillgängligt för vårdnadshavare att följa och kommentera om de vill. I det 
stora hela är vårdnadshavarna delaktiga och har inflytande i alla samverkansformer som 
dom erbjuder och där ingår även det dagliga mötet och samtalet. ”Självklart välkomnar vi 
tankar och frågor kring vårt pedagogiska arbetssätt”, säger Leila och berättar vidare att 
annan input kan väcka nya tankar som de inte själva uppmärksammat. 

Samtliga pedagoger anser att det finns tillfällen där vårdnadshavarna inte ska vara 
delaktiga och ha inflytande. 

Karin menar att ett sådant tillfälle kan vara om föräldrarna inte följer de mål och riktlinjer 
som förskolan förespråkar. Det kan t.ex. handla om en sådan enkel sak som att de inte får 
äta socker i förskolan. Hon menar då att föräldrarna inte kan komma med glass och kakor. 
En annan sak som Karin tycker är ganska vanligt är att föräldrarna har åsikter om att de 
inte önskar att deras barn ska gå ut beroende på om det regnar eller är kallt ute. Här anser 
hon att föräldrarna inte kan bestämma, då det står i förskolans mål och riktlinjer att de ska 
vara ute, där menar Karin att de som pedagoger får förklara på ett tydligt sätt så att 
föräldrarna förstår att det finns en anledning till utevistelse även vid sämre väder.  

Johanna belyser ett helt annat område i frågan om vårdnadshavarnas påverkan. Hon 
menar att när det kommer till hur pedagogerna lägger upp sin verksamhet och att dela in 
barnen i olika grupper anser hon att det ansvaret ligger hos dem som pedagoger. Johanna 
anser att i dessa situationer måste föräldrarna känna förtroende till pedagogerna och lita 
på deras kompetens. Hon menar att det är lätt att föräldern kanske bara ser till sitt barns 
bästa medan pedagogerna ser vad som är bäst för hela barngruppen. Hon anser att 
föräldrarna självklart alltid får komma med synpunkter, om pedagogerna tycker att det 
finns anledning att diskutera detta vidare görs det gemensamt i arbetslaget.  

Maria tydliggör ytterligare tillfällen när vårdnadshavare inte ska ha inflytande till att kunna 
påverka vissa situationer, det är när de ringer och berättar att deras barn på förskolan är 
sjukt. Hon anser att vårdnadshavaren måste respektera att här på förskolan går barnets 
behov före deras och berättar vidare att barnen har rättigheter att få må bra, vara glada och 
orka leka när de är på förskolan. Leila som arbetar på samma förskola som Maria men på 
en annan avdelning, finner att det finns områden som bland annat innefattar barnets tider, 
där vårdnadshavare vill men inte bör ha inflytande. Det kan handla om vilka tider 
vårdnadshavarna önskar lämna och hämta sina barn. Detta menar hon beror på att man 
vill förlägga personaltimmarna på bästa sätt för att man vill att alla barn ska kunna delta 
under projekttiderna. Vårdnadshavare ska inte heller kunna ta del av information gällande 
andra barn än sitt eget berättar Leila.  
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5 Resultatanalys  

Här följer resultatet från sammanställningarna av intervjuerna som kommer att bearbetas 
och analyseras utifrån den befintliga litteraturen samt det teoretiska perspektivet.  

I denna del kommer vi att beröra samverkan som belyser hur pedagoger och 
vårdnadshavare mellan varandra ser på relationens betydelse. I kommunikationsdelen 
lyfter vi hur pedagoger och vårdnadshavare ser samtalets värde utifrån egna reflektioner. 
Den sista delen handlar om delaktighet och inflytande, där tydliggörs det hur pedagoger 
och vårdnadshavare resonerar när det gäller dessa begrepp. Överlag kan man i texten läsa 
att dessa tre delar delvis går in i varandra. I dessa tre delar kan man se att Honneths 
(2003) teori blir synlig och löper som en röd tråd i texten. 

5.1 Samverkan 

Honneth (2003) belyser att varje möte och varje ny situation, är en utmaning, där vi 
genom vårt sätt att tänka och agera, skapar oss nya erfarenheter och möjligheter att 
utvecklas som individer. Detta sker med tanke på att det inte finns en människa som är den 
andra lik, vilket gör varje möte unikt. 

Att förskola och hem ska samverka är något som läroplan för förskolan tydligt skriver i sina 
strävansmål som en viktig del för barns utveckling och lärande. Grundstenen för att möta 
barns behov samt möjliggöra för deras utveckling och lärande, skriver Alfakir (2010), 
bygger på goda relationer mellan pedagoger och vårdnadshavare. Därför kan vi utifrån 
helheten av intervjuerna i vår studie synliggöra att samverkan mellan hem och förskola är 
av stor vikt när det gäller barnets behov, utveckling och lärande. Honneth (2003) skriver 
att vi även behöver ha i åtanke att vi alla är olika och har skilda sätt att se på saker och ting, 
vilket gör det ännu viktigare för pedagogerna i denna studie att bygga en god relation 
mellan hem och förskola.  

I läroplan för förskolan kommer det tydligt fram att arbetslaget ska visa respekt för 
vårdnadshavarna och ansvara för att en tillitsfull relation utvecklas mellan familjen och 
pedagogerna. Detta kan även tolkas utifrån empowerment-begreppet, som synliggör alla 
individers rätt att uttrycka sig och få sina synpunkter respekterade (Jonsdottir & Nyberg, 
2013). Niss och Söderström (2015) förtydligar detta genom att poängtera att pedagogerna 
måste se vikten av samverkan med alla, oavsett kultur och familjekonstellationer. De flesta 
pedagogerna i vår studie belyser utifrån detta att förskolan erbjuder vårdnadshavarna tolk 
och att all information översätts på flera språk om behov finns. Detta menar de ger 
vårdnadshavarna större möjligheter till att känna inflytande och delaktighet.  

Vidare är pedagogerna överens om att goda relationer även inger trygghet hos både barn 
och vårdnadshavare i mötet med pedagogerna. Jonsdottir och Nyberg (2013) förtydligar 
detta när de skriver att samverkan för barnets bästa omfattar trygga relationer mellan både 
pedagoger och vårdnadshavare samt barnet. Men de anser även att det handlar om 
kommunikation, inflytande och delaktighet. Detta blir tydligt utifrån hur friskolan ser på 
samverkan, där vårdnadshavarnas delaktighet och den familjära känslan genomsyrar hela 
verksamheten.   
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5.2 Kommunikation 

Mer kvalitetstid för samtal skulle finnas om vårdnadshavarna fick bestämma. De upplever 
att det dagliga samtalet med pedagogen vid hämtning oftast sker genom en allmän 
information i förbifarten som oftast berör mat och sömn. Vårdnadshavarna efterlyser fler 
möjligheter till enskilda samtal, men även att samtalen överlag ska vara mer ingående 
kring hur barnets dag har varit och påpekar att vissa pedagoger stundtals upplevs 
oengagerade i mötet genom att inte vara lyhörda när det gäller olika funderingar som man 
har. Utifrån det kan man tydligt se att vårdnadshavarna eftersträvar det som Jensen och 
Jensen (2008) skriver, att man som vårdnadshavare vill vara med och påverka sitt barns 
utveckling och lärande, då vårdnadshavarna står barnet närmast.  

Inom friskolan däremot upplever vårdnadshavaren att pedagogerna är mycket noga med 
att dagligen ge feedback vad gäller de flesta synpunkter som uppstår. Ett fåtal av 
vårdnadshavarna i denna studie upplever att kommunikationen även brister i information 
gällande regler och förhållningssätt i verksamheten och man skulle önska en mer 
gemensam linje om hur vårdnadshavaren även kan tillämpa dessa regler i hemmet. Detta 
kan tolkas utifrån Jensen och Jensen (2008), som synliggör vikten av att förstå den 
ömsesidiga processen, där båda parter kan mötas för att finna gemensamma strategier för 
barnets behov både i hemmet och i förskolan.  

Däremot anser pedagogerna överlag att de är lyhörda och lyssnar till vårdnadshavarens 
synpunkter. De tydliggör även att kommunikation är grunden för att bygga goda relationer. 
Vidare anser de flesta att de dagligen, t.ex. vid hämtningen, ger positiv feedback på hur 
barnets dag har varit samt vad de gjort i leken och i andra situationer. Utifrån detta går det 
tydligt att se att pedagogerna följer Niss och Söderströms (2015) tankar om att 
vårdnadshavarna är de viktigaste aktörerna i barnens liv. Slutligen finner ett fåtal av 
vårdnadshavarna att det skulle vara önskvärt att vid både lämning och hämtning träffa 
samma pedagog, vilket för dem skulle innebära en större trygghetskänsla om hur barnets 
dag har varit.  

5.3 Delaktighet och inflytande  

Vi kan tydligt läsa att inom friskolan är vårdnadshavarna delaktiga och har inflytande i de 
flesta situationer som rör barns utveckling och lärande, men även i arbetet med förskolans 
miljö. Överlag upplever de övriga vårdnadshavarna att de har möjlighet till inflytande och 
delaktighet i förskolans verksamhet när det gäller både det dagliga mötet och det mer 
formella mötet.  

Något som de däremot skulle önska är att det skulle ges fler möjligheter till att vara med 
och påverka de teman och projekt som sker eller kommer att ske i barngruppen. De anser 
även att föräldramötena skulle bli mer intressanta och värdefulla om de fick större 
möjlighet att komma med egna tankar och åsikter som rör barnens utveckling och lärande. 
Detta blir tydligt när Sandberg och Vuorinen (2007) belyser vikten av att vårdnadshavarna 
ges möjlighet att ta del av information vad gäller föräldramötets innehåll innan det går av 
stapeln. Detta, menar de, skapar en trygghetskänsla för vårdnadshavarna att under mötets 
gång våga uttrycka sina synpunkter.  

Att ge vårdnadshavare möjligheter till delaktighet och inflytande samt tillfälle att kunna 
uttrycka sina synpunkter, skriver läroplan för förskolan tydligt i de riktlinjer som berör 
hem och förskola. Pedagogerna anser att vårdnadshavarna är delaktiga i både de formella 
och de informella mötena, där de är mycket måna om att vårdnadshavarna ska få tid till att 
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uttrycka sina synpunkter. När det gäller föräldramöten önskar flertalet pedagoger att 
vårdnadshavarna skulle visa ett större engagemang och intresse genom att närvara. 
Sandberg och Vuorinen (2007) menar att pedagogerna måste fundera på hur de på bästa 
sätt kan nå ut till alla vårdnadshavare utifrån deras behov och vad de önskar få ut av 
föräldramötet. Vidare skriver de att pedagogerna är ansvariga för mötets kvalitet, då det är 
de som kallar till föräldramöte.  

Föräldrarådet är något som vissa av vårdnadshavarna lyfter utifrån två aspekter, genom 
både positiv och negativ kritik. Det positiva är att vårdnadshavarna får möjlighet att träffa 
andra vårdnadshavare och att det ges möjlighet till samtal med förskolechef utan 
pedagogers närvaro. Något som de anser vara negativt är att det är dålig uppslutning bland 
vårdnadshavarna och att mötet blir relativt innehållslöst, då vissa frågor bollas fram och 
tillbaka mellan förskolechef och pedagoger. Sandberg och Vuorinen (2007) är också inne 
på samma linje och tydliggör att orsaken till att det finns brister i denna samverkansform 
är att informationen till vårdnadshavarna nästintill är obefintlig. För att informationen om 
denna samverkansform ska nå ut till vårdnadshavarna är det viktigt att förskolechefen tar 
ett större ansvar enligt Skolverkets allmänna råd (2013). Vidare tydliggörs det att 
vårdnadshavarna bör få information om föräldrarådets betydelse, det vill säga att mötet 
ska innehålla deras synpunkter om verksamheten och att förskolechefen informerar 
vårdnadshavarna om saker som rör verksamheten.   

Läroplan för förskolan skriver att pedagogerna har ansvar för att ge vårdnadshavarna 
inflytande att kunna påverka innehållet i utvecklingssamtalen när det gäller barnets 
välbefinnande samt utveckling och lärande i förskolans verksamhet. Pedagogerna synliggör 
detta genom att förbereda formulär som sänds ut till vårdnadshavarna, där de har chans 
att kunna påverka innehållet i utvecklingssamtalet. Utöver det söker ett fåtal av 
vårdnadshavarna ytterligare samtal där pedagogerna följer upp tidigare funderingar om 
t.ex. barnet. Jonsdottir och Nyberg (2013) lyfter fram att utvecklingssamtalet bygger på 
ömsesidighet, där båda parter har möjlighet att synliggöra det som upplevs fungera och det 
som upplevs som mer problematiskt, ur den aspekten att man tillsammans finner en 
gemensam väg att gå. 

Det finns situationer där pedagogerna anser att vårdnadshavarna inte bör ha inflytande, 
när det gäller barnets behov men även i andra situationer som berör projekt och 
personaltimmar. Sandberg och Vuorinen (2007) uttrycker samma tankegångar, men de 
tydliggör även att det handlar om de ekonomiska aspekterna. Niss och Söderström (2015) 
anser vidare att det ligger på pedagogernas ansvar att informera vårdnadshavarna om vilka 
regler som gäller på förskolan, och vad de kan påverka och inte. Det bekräftas av flertalet 
pedagoger att vårdnadshavarna får information om regler när det gäller verksamheten 
redan under inskolningssamtalet, med tanke på att det är en grund till relationsbyggande. 
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6 Diskussion  

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för diskussion och metoddiskussion. Därefter 
kommer slutsatsen och reflektioner kring vår framtida yrkesroll och förslag till fortsatt 
forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

I denna del kommer vi att diskutera resultatet, syfte och forskningsfrågor utifrån det 
teoretiska perspektivet.  

Det är viktigt med samverkan mellan hem och förskola, vilket tydliggörs i intervjuerna 
både med vårdnadshavare och med pedagoger. Alla är eniga om att samverkan sker med 
barnet i fokus. För en god samverkan menar både pedagoger och vårdnadshavare bygger 
på ömsesidig respekt, där man ser varandras olika perspektiv och tar hänsyn till varandras 
åsikter. Detta går att tolka utifrån Honneth (2003), som i sin teori belyser att goda 
relationer bygger på en grund av ömsesidig respekt mellan individer. Han anser även att 
det individuella mötet är unikt, där alla individers olika tankar och synsätt kan komma att 
se olika ut. Mötet genom den dagliga kontakten ses också som viktig av både pedagoger och 
vårdnadshavare, med tanke på att där finns det stora möjligheter till samverkan. Utifrån 
intervjuerna kan vi tydligt se att varje möte är unikt och att alla människor har olika behov 
och tänker på olika sätt. Detta kan vi tolka utifrån Honneth (2003), som menar att alla 
människor har olika förväntningar och behov, vilket kan ses som en utmaning i mötet med 
andra. Utifrån detta anser vi att alla möten är berikande, för det är i mötet med andra som 
vi växer som människor och kan utvecklas. 

Pedagogerna anser att en god kommunikation i grunden är viktig för bra relationer med 
vårdnadshavarna. De tycker att de ger bra feedback och är lyhörda när det gäller 
vårdnadshavarnas synpunkter. Däremot anser vissa vårdnadshavare att det finns brister i 
hur kommunikationen sker i överlag, både i det informella och det formella mötet. De 
efterfrågar tydligare information och mer tid för samtal. Enstaka vårdnadshavare i vår 
studie anser det vara önskvärt att samma pedagog som tar emot på morgonen också 
informerar om hur dagen varit vid hämtning. Detta anser de, skulle ge en bra inblick i hur 
barnets dag varit, vilket de anser skulle inge en större trygghetskänsla. Vi ser detta som en 
fin tanke, men kanske svår att genomföra i praktiken beroende på hur timmarna i 
arbetslaget disponeras. Alla informanter har inte samma upplevelse av kommunikationen, 
då det finns vårdnadshavare som är positiva till hur informationen förs vidare. Honneth 
(2003) skriver att i varje möte har vi med oss olika grundförutsättningar beroende på 
ramfaktorer som påverkar hur vi agerar och tänker i den stundande situationen. Vi anser 
att huvudansvaret för kommunikationen ligger på pedagogerna, men överförandet av 
information ligger hos både givare och tagare, varför det för god kommunikation gäller att 
båda parter är öppna för samtalet. 

Genomgående känner vårdnadshavarna att de ges möjlighet till inflytande och delaktighet. 
De finner att de i vissa avseenden skulle kunna ges fler möjligheter att vara med och 
påverka utifrån deras barns behov vad gäller teman och projektarbeten. Pedagogerna 
tycker att de ger vårdnadshavarna möjlighet att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga i 
verksamheten. Vårdnadshavarna anser att föräldrarådet skulle kunna vara ett bra forum, 
men med tanke på brister i gränsdragning mellan förskolechef och pedagoger, strandar 
vissa frågor och forumet tenderar till att bli intetsägande. Vi anser att det är viktigt att 
förskolan förmedlar till vårdnadshavarna vad respektive mötesform har för innebörd. Men 
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samtidigt är den interna kommunikationen inom förskolan mellan förskolechef och 
pedagoger viktig för att inte några frågor ska hamna mellan stolarna. 

Pedagogerna ser till att alla vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet och inflytande i 
verksamheten. Förskolorna erbjuder möjlighet till tolk och översättningar av information 
till olika språk efter behov. Utifrån det kan vi se att empowerment-begreppet blir synligt 
med tanke på att alla ges möjlighet till delaktighet och inflytande oavsett kultur (Jonsdottir 
och Nyberg, 2013). Dock finns det vissa situationer där pedagogerna anser att 
vårdnadshavarna inte ska ha inflytande, detta framkommer inte med tydlighet i 
styrdokumenten. Vi anser att utifrån varje verksamhet är det viktigt att pedagogerna 
genom samtalet med vårdnadshavarna förtydligar vad som är påverkbart eller inte. 

6.2 Metoddiskussion 

Vi valde att använda den kvalitativa forskningsmetod som Bryman (2011) förespråkar, med 
tanke på att vi ansåg det skulle bli ett mer utförligt resultat till studien. 

Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer fick vi möjlighet att ställa 
passande följdfrågor, om något skulle vara oklart i svaren. Vi fick även en chans till att 
vända tillbaka samtalet till ursprungsfrågorna om vi märkte att det började sväva ut åt ett 
annat håll. Andra fördelar med denna metod var att några av informanterna upplevdes 
som avslappnade, vilket ledde till ett gott samtalsklimat.  

Att vi använde oss av ljudinspelning såg vi som en stor fördel, med tanke på att det blev ett 
trevligare möte när inte huvudet och pennan enbart stirrade ner i pappret. En annan fördel 
var att ingen information föll bort så länge ljudinspelningen var på. En ytterligare positiv 
aspekt vid ljudinspelning var att vi under transkriberingen kunde lyssna på samma intervju 
flera gånger för att bilda oss ett bredare perspektiv. 

Tanken med denna studie var från början att alla intervjuer skulle genomföras via ett 
personligt möte och spelas in. På grund av olika ramfaktorer resulterade det i att tre 
intervjuer genomfördes via mejl. Detta resulterade i att en av dessa informanter inte gav så 
utförliga svar som vi hade hoppats på, vilket vi tror berodde på hur informanten uppfattade 
frågorna och andra orsaker. Något som dock blev en positiv överraskning var att en 
informant har sina barn i en friskola, där hon även är engagerad i styrelsen. Detta var inget 
som vi hade tänkt på när vi påbörjade studien.   

När vi i efterhand ser tillbaka på våra frågor tänker vi att begreppet samverkan kunde ha 
förtydligats med tanke på att alla informanter var olika insatta i dess betydelse. 

6.3 Slutsats  

Den slutsats vi drar utifrån denna studie visar tydligt att samverkan mellan hem och 
förskola är viktig när det handlar om barnets behov, utveckling och lärande. Det är även 
tydligt att det finns en strävan att bibehålla, men även en strävan att kontinuerligt utveckla, 
den goda relationen som finns mellan pedagoger och vårdnadshavare. Därför anser vi det 
vara angeläget att pedagoger och vårdnadshavare är tydliga i sin kommunikation när det 
handlar om att lyfta det som gäller barnets behov, både i förskolan och i hemmet, med 
tanke på att vi alla tänker på olika sätt och har olika behov beroende på erfarenhet och 
situation.  
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Vi anser att flertalet av vårdnadshavarna i denna studie borde bli tydligare i sin roll 
gentemot pedagogerna när det gäller deras önskningar om mer samtalstid, men även 
bli tydligare i hur de exempelvis önskar att den dagliga feedbacken vid hämtningen 
skulle kunna utformas för att bli mer givande. Detta är även något som vi anser att 
pedagogerna i informanternas förskolor bör reflektera om, hur och på vilket sätt de 
bjuder in och bemöter vårdnadshavarnas synpunkter när det gäller exempelvis vid 
hämtningssituationen. Pedagogerna i denna studie anser vi bör fortsätta att sträva 
efter att utveckla och bibehålla de goda relationer som de redan har byggt upp, 
speciellt när det gäller att få upp intresset bland vårdnadshavarna kring de formella 
mötena.  

En avslutande tanke är att eventuellt se över hur vi benämner exempelvis 
föräldramöte och föräldraråd. Vi tänker att det istället skulle kunna benämnas som 
vårdnadshavarmöte och vårdnadshavarråd. Det med tanke på att vi lever i ett 
förändrat samhälle där de traditionella familjekonstellationerna är i förändring.  

Slutligen anser vi det vara viktigt att ha i åtanke att oavsett om vi arbetar i barngrupp 
eller har våra barn i förskolan ändå strävar mot samma mål. Det målet är att barnet 
utifrån sina behov utvecklar en stabil grund att stå på för en trygg start i livet. 

6.4 Avslutande tankar 

Vi anser att den studie som vi har gjort om samverkan mellan hem och förskola är ett 
relevant ämne i tiden. Denna undersökning har bidragit till att vi som blivande 
förskollärare, kommande studenter samt verksamma pedagoger inom förskolans 
verksamhet, kontinuerligt bör reflektera över hur viktigt det är med samverkan 
mellan hem och förskola utifrån barnets behov. Vi har även från intervjuerna och 
våra litteraturstudier synliggjort att vår egen medvetenhet kring vårt bemötande 
ständigt måste reflekteras utifrån oss själva, det vill säga att tänka på hur jag som 
pedagog uttrycker mig och agerar i mötet med andra.  

Vi anser det vara av största vikt att ständigt diskutera och reflektera om samverkan i 
arbetslaget och andra reflektionsmöten inom förskolans verksamhet. Detta anser vi 
kan resultera i att ett samverkansklimat kan stärkas mellan pedagoger och 
vårdnadshavare, eftersom att det är vi som arbetar inom förskolans verksamhet som 
måste ta första steget. Vi tänker även att blivande förskollärarstudenter kan vara med 
och påverka till att samverkan mellan hem och förskolan får en mer framträdande 
roll i utbildningen.  

6.5 Förslag till fortsatt forskning  

Vi tänker utifrån två aspekter, den första är att det skulle vara intressant och 
värdefullt att intervjua förskolechefer och få ta del av hur de tänker och agerar kring 
samverkan i verksamheten.  

En annan intressant aspekt skulle vara att på föräldramöten ha samverkan som en 
diskussionspunkt, där både pedagoger och vårdnadshavare kan få möjlighet att 
mötas i en diskussion där var en får uttrycka sina tankar och idéer om samverkan.  
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Bilaga 1 – Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Karolina Olofsson och Jenny Penttilä och läser termin 7 på 
förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola i Eskilstuna.  

Vi har precis påbörjat vårt examensarbete i kursen självständigt arbete-förskole 
pedagogiskt område, där vi kommer att göra en studie som syftar till att synliggöra 
samverkan mellan hem och förskola.  

Vi finner ämnet både intressant och aktuellt samt att vi utifrån egna erfarenheter har 
upplevt att det under de senaste åren har blivit mer uppmärksammat av både 
föräldrar och pedagoger i förskolan. Utifrån det anser vi att det skulle vara värdefullt 
att få ta del av dina tankar och åsikter inom detta område genom en intervju. De 
frågor vi önskar ställa kommer vi att bifoga i ett separat formulär. Då vi är de enda 
som kommer att ta del av materialet till denna studie, önskar vi att få göra en 
ljudinspelad intervju.  

Resultatet för denna studie kommer att publiceras på DIVA våren 2017. Under denna 
studie kommer vi att beakta Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer som 
innebär att du som deltagande blivit informerad om syftet med denna studie samt 
fått möjlighet att samtycka till intervjun. Du har också närsomhelst rätt att avbryta 
din medverkan utan vidare påverkan från oss. Studien kommer att behandlas 
konfidentiellt och endast användas för forskningsändamål. I denna studie kommer 
inte heller de berörda personerna att nämnas vid namn.  

Vid intresse vänligen kontakta oss snarast. 
 
Tack på förhand!  

Vänliga hälsningar 
 
 

Karolina Olofsson         Jenny Penttilä 

 

  



 

Bilaga 2 – Frågeformulär pedagoger 

1. Vilka erfarenheter har du av föräldrasamverkan i förskolan? 

2. Anser du att det är viktigt att hem och förskola samverkar? Kan du utveckla det 
närmare? 

3. På vilket/vilka sätt anser du att vårdnadshavare är delaktiga och har inflytande i 
verksamheten? 

4. Om du skulle få möjlighet till att förändra något kring samverkan med 
vårdnadshavarna, vad skulle det i så fall kunna vara? På vilket/ vilka sätt anser du att 
förändringen skulle kunna genomföras? 

5. Finns det någon/några situationer inom förskolans verksamhet där du anser att 
vårdnadshavare inte bör ha något inflytande? 

6. På vilket/ vilka sätt anser du som pedagog att du bemöter vårdnadshavarnas 
synpunkter? kommunikation 

 

  



 

Bilaga 3 – Frågeformulär vårdnadshavare 

1. På vilket eller vilka sätt känner du som vårdnadshavare att du är delaktig och har 
inflytande i förskolans verksamhet? 

2. Om du skulle få möjlighet att förändra någonting kring samverkan i förskolan, vad 
skulle det i så fall kunna vara? På vilket/ vilka sätt anser du att förändringen skulle 
kunna genomföras? 

3. Vilka erfarenheter har du av föräldrasamverkan i förskolan? 

4. Anser du att det är viktigt att hem och förskola samverkar? Kan du utveckla det 
närmare? 

5. På vilket/ vilka sätt anser du att pedagogerna är lyhörda och bemöter dina 
synpunkter? 

 


