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Syftet med föreliggande studie är att undersöka pedagogers erfarenheter av och 

föreställningar om föräldrasamverkan i förskolan. Vår studie är en 
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av enkäter i kombination med öppna frågor via formulär på internet. Vi har 

tolkat vårt resultat utifrån ett institutionellt perspektiv. Resultatet visar att 
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1 Inledning 

I dag tillbringar majoriteten av alla barn en stor del av sin barndom i förskolans 
verksamhet. Hur samarbetet och samverkan mellan hem och förskola ser ut har därför stor 
betydelse för barns välbefinnande och trivsel i förskolan. Enligt Tallberg Broman (2013) är 
relationen mellan vårdnadshavare och förskola av avgörande betydelse för kvalitet i 
förskolan. Läroplanen för förskolan (Skolverket 2016b) menar att förskolan ska vara ett 
stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. 
Verksamhetens uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får 
möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Pedagogernas förmåga att förstå och 
samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig. 

Vi har under vår VFU mött föräldrar när de lämnat och hämtat sina barn i förskolan. Det vi 
sett är att föräldrar tar olika mycket plats. Vissa visar mer intresse och deltagande än andra 
som fortast möjligt hämtar och lämnar sina barn. Det finns stora skillnader i hur 
samverkan ser ut. Sandberg och Vuorinen (2008) menar att föräldrar kan känna en 
osäkerhet kring hur samarbetet ska se ut. Det finns föräldrar som inte tycks vilja störa 
verksamheten och tror att de gör det genom att närvara i förskolan.  

Vid en tidigare studie vi gjort där informanterna var föräldrar kom det fram att dessa 
önskade en större inblick i förskolans verksamhet och ville bjudas in mer i verksamheten 
oftare och på ett bättre sätt. Många föräldrar visade sig vara dåligt insatta kring 
läroplanens innehåll.  

I dagens samhälle är föräldrar mer än tidigare beroende av förskolorna. Familjerna har 
förändrats och det finns mer stress i samhället som kräver mer tid på arbetet vilket 
resulterar i ett ökat behov av förskolans verksamhet. Verksamheterna behöver vara mer 
kreativa och effektiva i sina metoder för att etablera kontakt och engagemang med 
familjerna (Knopf och Swick, 2008). 

Pedagogernas förhållningssätt visade sig också till stor del påverka föräldrarnas möjlighet 
till inflytande och delaktighet, vilket vi kunde utläsa i vår tidigare studie. Enligt Sandberg 
och Vuorinen (2008) har det betydelse hur väl pedagoger är förankrade i uppdraget. Det 
kan ses som särskilt viktigt att klargöra vilken roll föräldrar och förskola ska ha kring 
barnet. 

I läroplanen för förskolan (Skolverket 2016b) poängterar man att förskolans arbete med 
barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska 
inom ramen för de nationella målen ges möjlighet att delta och påverka verksamheten i 
förskolan. Därför är det en förutsättning att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll 
för barns och föräldrars möjligheter till inflytande i verksamheten. 
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1.1 Syfte, problemområde och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers erfarenheter av och föreställningar 
om föräldrasamverkan i förskolan. 

  

1. På vilket sätt upplever pedagoger att de ger vårdnadshavare möjlighet till 
delaktighet och inflytande i förskolorna? 

2. Vad har pedagoger för upplevelser av samverkan med vårdnadshavare? 

3. Hur önskar pedagoger att samverkan med vårdnadshavare bör se ut? 

  

1.2 Uppsatsens disposition  

Uppsatsens disposition har organiserats och strukturerats utifrån Denscombes (2016) 
forskningsmall för uppsatser. I kapitlet bakgrund delas kapitlet in i åtta avsnitt. Det inleds 
med begreppsdefinitioner, litteratursökning och ett eget stycke om styrdokument, därefter 
följer fem avsnitt med aktuell forskning kring föräldrasamverkan vilka är följande: 
Förändringsperspektiv, Föräldrars inflytande och delaktighet, Mångfald, Pedagogers 
förhållningssätt, Samarbetsmöjligheter.  

Därefter kommer det teoretiska perspektivet där vi valt ett institutionellt perspektiv. I 
metodkapitlet presenteras avsnitten Metodval, Urval, Genomförande och Forskningsetik. I 
resultatet presenteras datamaterialet från våra enkäter. Vi har valt att dela upp materialet i 
tre delar vilka är stapeldiagram, korrelationer och sammanställning från våra öppna frågor. 
Resultatet presenteras i avsnitten: Skattningsfrågor, Sammanfattning av diagram, 
Samband mellan skattningsfrågor, Fördjupningsfrågor, Relation och kommunikation, 
Föräldrar och pedagoger i samverkan, Föräldrars möjlighet att påverka och vara delaktiga i 
verksamheten, Samverkanssvårigheter, Arbetssätt för att nå föräldrar, Sammanfattning av 
fördjupningsfrågor. 

Materialet är bearbetat och analyserat under kapitlet analys. I analysen kommer vi främst 
att koncentrera oss på de enkätfrågor som behandlar hur informanterna ser på höga krav 
från föräldrar, dialog och samverkan samt inflytande och delaktighet. Till sist de öppna 
frågor som fokuserar på ungefärligen samma slags innehåll. Därefter kommer 
resultatdiskussion och metoddiskussion. I det kapitlet presenteras avsnitten 
resultatdiskussion, slutsatser, fortsatt forskning och metodresultat. Allt avslutas med 
studiens slutsatser och ett förslag till vidare forskning inom det valda ämnet.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras avsnitten 2.1 Begreppsdefinitioner, 2.2 Litteratursökning, 2.3 
Styrdokument, 2.4 Förändringsperspektiv, 2.5 Föräldrars inflytande och delaktighet, 2.6 
Mångfald, 2.7 Pedagogers förhållningssätt, 2.8 Samarbetsmöjligheter.  

2.1 Begreppsdefinitioner 

Vårdnadshavare innefattar de personer som har ett föräldraansvar. Detta kan vara 
biologiska föräldrar, bonusföräldrar, far- eller morföräldrar.  

Med föräldrasamverkan menar vi samarbetet mellan förskolan och hemmet och hur de 
samverkar i olika sammanhang. Inom detta begrepp omfattas all kontakt mellan hemmet 
och förskolan, allt från den dagliga kontakten till föräldramöten eller utvecklingssamtal. 

Inflytande innebär en möjlighet att påverka. Med föräldrainflytande menar vi här 
föräldrars möjligheter att påverka sin egen vardag i förskolan (Biteus & Engholm, 2016). 

Med delaktighet menar vi att kunna medverka och att vara närvarande i olika situationer. 
Att vara involverad i sin livssituation (Sandberg, 2009). 

Informanter innefattar de pedagoger som deltagit i vår studie. 

Med pedagoger menar vi gymnasie- eller högskoleutbildad personal som arbetar i 
förskolans verksamhet. 

 

2.2 Litteratursökning 

Vi har valt att leta efter litteratur genom att söka relevant litteratur hemma och på 
bibliotek. Vi har också tittat på tidigare utgivna arbeten inom ämnet, för att få grepp om 
valbar litteratur främst när det gäller avhandlingar. Vi har sökt på högskolebibliotekets 
webbsida under databaser för att hitta intressant litteratur. Internationell forskning sökte 
vi efter i ERIC (proquest) med sökinställning på early childhood education. Sökord vi 
använde oss av var bland annat cooperation och collaboration. Svenska avhandlingar sökte 
vi genom databasen SwePub. Där använde vi sökord som föräld* Vi valde de mest relevanta 
för vårt arbete. 

 

2.3 Styrdokument 

Enligt läroplan för förskolan (Skolverket 2016b) är det vårdnadshavarna som har ansvaret 
för sina barns fostran och utveckling medan förskolan ska komplettera hemmet. Skolverket 
(2016) menar att de bästa möjliga förutsättningarna bör eftersträvas för att barn ska få 
utvecklas rikt och mångsidigt. Förskollärarna har ett ansvar för att föräldrar ges 
möjligheter till delaktighet och inflytande i verksamheten(Skolverket 2016b). 
Läroplansuppdraget (2016) innefattar att föräldrar och barn ska ges en god introduktion i 
förskolan. Arbetslagets uppgift är att visa respekt för föräldrarna och medverka till att det 
skapas en tillitsfull relation till dem, föräldrars synpunkter ska beaktas vad det gäller 
verksamhetens planering och genomförande (Skolverket, 2016 b).  Förskolan ska föra 
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fortlöpande samtal med vårdnadshavare om deras barns trivsel, utveckling och lärande, det 
ska gälla både i förskolan och utanför dess verksamhet.  

Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 
verksamheten i förskolan (Skolverket, 2016 b). Styrdokumenten (2016) lyfter förskolans 
tydlighet i fråga om mål och innehåll, beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller 
planering och genomförande av verksamheten. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i 
utvärdering och deras röster ska lyftas fram. Föräldrarna ska ges möjlighet att påverka 
samt att pedagoger tar tillvara på föräldrarnas perspektiv (Skolverket, 2016b). 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska förskolan främja allsidiga kontakter. Skollagen 
påvisar (SFS 2010:800) att vårdnadshavare ska förutom att få fortlöpande information om 
sitt barns utveckling, ges möjlighet till inflytande och insyn i verksamheten samt kunna 
påverka dess innehåll och planering. De allmänna råden (Skolverket 2016a) innefattar de 
rekommendationer som beskriver förutsättningar för ökad måluppfyllelse i förskolans 
verksamhet. Den viktigaste kvalitetsfaktorn menar de är pedagogernas kompetens och 
utbildning (Skolverket 2016a).  

 

2.4 Förändringsperspektiv 

Dahlberg, Moss, Pence (2012) skriver att under 1900-talet har förskolans expansion 
motiverats av en önskan om sociala resultat och en förändring mot ett bättre samhälle. 
Deras forskning visar (2012) att förskolorna har lagt ett ökat fokus för att kunna fylla 
föräldrars och arbetsgivares behov samt skydda samhället från effekter av fattigdom, 
ojämlikhet och otrygghet. I förskolan socialiseras barnen in i samhället.  Dahlberg, Moss & 
Pence (2012) menar att förskoleinstitutioner kan vara dessa forum i det civila samhället 
men då krävs det att förskolan aktivt tar sig an uppgiften och är öppen för alla familjer. 
Markströms (2007) studie synliggör förskolan för alla barn och att förskolans syfte länge 
varit att erbjuda barn goda och jämlika uppväxtvillkor medan föräldrar förvärvsarbetar . 

Föräldrars ansvar och delaktighet lyfts fram i alla styrdokument gällande förskolan 
(Tallberg Broman, 2009). Tallberg Broman (2009) lyfter föräldrars inflytande och 
delaktighet i förskola utifrån ett policy-, professions- och förändringsperspektiv. Hon 
(2009) menar att delaktighet och inflytande har historiskt sett varit begränsade eftersom 
relationen mellan hem och förskola har hållits åtskilda. Under välfärdsstatens uppbyggnad 
fick förskolan ett allt större ansvar för barns fostran, omsorg och lärande (Tallberg Broman 
2009). Under 1980-talet förändrades förhållandet mellan hem och förskola. Dagens 
förskola styrs mot ett ökat föräldradeltagande där det idag finns ett större behov av 
föräldrars inflytande och delaktighet för ett ökat lärande och för verksamheternas 
måluppfyllelse (Tallberg Broman, 2009). Tallberg Broman (2009)menar därför att 
delaktighet har ett stort egenvärde och föräldrarna lyfts fram som viktiga för en förbättrad 
kvalitet och utveckling av förskolan . 

Ur ett internationellt perspektiv uppmärksammar Knopf & Swick (2008) pedagoger som 
behöver bli mer lyhörda för de förändrade behov familjer numera har. I dagens samhälle är 
föräldrar mer än tidigare beroende av förskolorna. Familjerna har förändrats, med mer 
stress i samhället, nya familjekonstellationer och mer mångfald (Knopf & Swich, 2008). De 
(2009) menar att samhället också kräver mer av föräldrar. I dag går barn alltmer tid i 
förskolan och spenderar mindre tid tillsammans med sina föräldrar (Knopf & Swich 2008). 
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Författarna (2008)menar vidare att med tanke på intensiteten i samhället kan en faktor 
vara att föräldrar inte upplever sig ha tid att vara involverade i förskolan.  

Jensen och Jensen (2008) anser att vi idag är måna om jämställdhet och barns rättigheter. 
Jensen & Jensens forskning (2008)har visat att föräldrar vill ofta aktivt delta i sina barns 
liv och vill ha insyn och inflytande i förskolans verksamhet. Författarna (2008)menar att 
formerna för samarbete har förändrats, tidigare var utvecklingssamtal och föräldramöten 
de vanligaste samverkansformerna men nu finns genom tekniken desto fler möjligheter för 
samverkan såsom webbsidor, instagram eller olika dokumentationsprogram. Vanligast är 
ändå att föräldrar uttrycker synpunkter genom daglig kontakt med förskolan och vid 
utvecklingssamtal enligt författarna (Jensen & Jensen, 2008). 

 

2.5 Föräldrars inflytande och delaktighet 

Enligt läroplan för förskolan (Skolverket 2016b) ska föräldrar ges möjlighet till delaktighet 
och inflytande kring hur målen konkretiseras i verksamheterna. Tallberg Bromans (2013) 
studie visar att vårdnadshavarna under senare år tilldelats större möjligheter till inflytande 
och delaktighet i förskolan. Det innebär en demokratisering och ett nytt sätt att styra 
verksamheter menar hon. Tallberg Broman (2013) tydliggör att vårdnadshavarna har en 
förstärkt position, ett ökat ansvar och förstärkta rättigheter. En lyhörd relation mellan 
förskola och vårdnadshavare är av avgörande betydelse för barnets möjligheter till 
utveckling och lärande samt för kvalitet och likvärdighet i förskolan (Tallberg Broman, 
2013).  Pedagogerna måste vara införstådda med att kommunikativt kunna förhandla med 
samtliga vårdnadshavare. Pedagogerna har ett ansvar i enlighet med sitt läroplansuppdrag 
(Skolverket, 2016b) att skapa en tillitsfull och bra relation mellan föräldrar och förskolan, 
där föräldrarna får insyn och inflytande i verksamheten.   

Jensen och Jensen (2008) skriver att gemensamt för alla föräldrar är en önskan om 
barnets lärande och trivsel på förskolan. Författarna (2008) menar att föräldrarnas uppgift 
är att ge uttryck för sina önskemål och synpunkter, och utveckla dem i dialog med andra 
föräldrar och pedagoger. Det är viktigt att föräldrar känner ett förtroende för pedagogerna 
och att samarbetet sker på ett betryggande sätt enligt författarna och föräldrars osäkerhet 
och misstro inför samarbetet kan lätt sända signaler till barnen vilket kan göra dem osäkra 
och otrygga (Jensen & Jensen, 2008). I Sheridan, Pramling Samuelsson och Johanssons 
studie (2013) lyfts samverkan ur föräldrars perspektiv där de flesta föräldrar är nöjda med 
sina barns förskolor. Forskningen (2013) visade att relationen mellan hem och förskola är 
av avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Sheridan, Pramling Samuelsson & 
Johansson (2013) uppmärksammar att pedagoger behöver kunskap om barns hemmiljö 
och därför är en viktig del i samverkan föräldrarnas beskrivning av sitt barn. Synen på barn 
kan skilja sig, där föräldrar och pedagoger kan beskriva ett barn på olika sätt och därför 
måste kommunikationen fungera för att de ska få ta del av varandras syn på barnet, vilket 
kan ge en samlad bild (Jensen & Jensen, 2008).  

Sandberg och Vuorinens har i en studie från 2008 visat att föräldrarnas egna önskemål 
kring inflytande och delaktighet varierar kraftigt. Sandberg & Vourinen (2008) ser 
skillnader där några föräldrar vill ha ett stort inflytande över allt som rör deras barn medan 
andra föräldrar mestadels kring verksamhetsförändringar eller förskolans pedagogiska 
innehåll. 
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2.6 Mångfald 

Sandberg (2014) tydliggör att samverkan kan vara komplex, och pedagoger behöver vara är 
öppna för mångfald, omfamna inkludering och se skillnader och olikheter som värdefulla. 
Något som Sandberg (2014) anser påverkar möten och samspel är normer och värderingar. 
Sandberg (2014) menar att utmaningen innebär att kunna hantera mångfalden och 
oväntade situationer genom att vara beredd på det oväntade. För pedagoger kan det vara 
utmanande när andra kulturers värderingar kanske inte uppfattas vara i enlighet med 
läroplanen för förskolan (Sandberg, 2014). Sandberg (2014) tydliggör att det är viktigt att 
komma ihåg att alla de involverade finns där för barnets skull. Barnets utveckling främjas 
av familjens upplevelse av trygghet och ett starkt kontaktnät av kontinuerliga och 
kvalitativa relationen (Sandberg, 2014).  

Bozarslan (2001) anser att i mötet med andra kulturer är det betydelsefullt att kunna se 
saker ut olika perspektiv och att utveckla en förståelse för hur olika föräldrar kan se på det 
som händer på förskolan och inte fokusera på vems sätt eller tankesätt det är som ska gälla. 
Förskolan är en plats där det ständigt pågår integrationsprocesser mellan pedagoger, barn 
och föräldrar (Bozarslan, 2001). Peck, Maude och Brotherson (2015) skriver om empati 
som en betydelsefull egenskap och skicklighet som krävs av pedagoger som arbetar med 
barn och i samarbetet med familjer. Användningen av empati kan hjälpa pedagogen att 
främja en god syn på barnfamiljer och kulturer i stället för att fokusera på vad man 
uppfattar saknas inom dessa (Peck, Maude och Brotherson, 2015). Bozarslan (2001) studie 
värdesätter ett relationsrelaterat arbetssätt som innebär att pedagogen har en god, nära 
och varaktig relation med barn och föräldrar. Det förutsätter enligt författaren att 
pedagogen har förmåga att ingå i relationer, har en god självinsikt, kan uttrycka känslor 
och känna igen dem hos andra (Bozarslan, 2001).  

 

2.7 Den reflekterande praktikern 

Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams (2014) lyfter pedagogers synpunkter 
beträffande sin yrkeskompetens inom ramen för samarbetet mellan förskola och hem.  
Resultatet på studien (2014)visar på tre dimensioner inom förskollärarkompetensen; 
förmåga att reflektera och förändra, pedagogers kompetens att leda och organisera samt 
den interaktiva som innefattar pedagogens sociala förmåga. Lärarkompetens i förskolan 
diskuteras sällan menar författarna utan tas mer för given, oftare diskuteras samarbetet 
mellan hem och förskola (Vourinen et. al., 2014) 

Tallberg Broman (2013) tydliggör att en förutsättning för att kunna skapa det enhetliga och 
sammanhållande måste ge föräldrar inflytande och delaktighet i verksamheten. 
Pedagogerna behöver diskutera sin syn kring samverkan, då de annars riskerar att basera 
sitt förhållningssätt endast kring sina erfarenheter och antaganden om kvalitetsarbete 
(Tallberg Broman 2013).  Den kommunikativa kompetensen värdesätter Tallberg Broman 
(2013) som betydelsefull i mötet med föräldrarna. Den kommunikativa kompetensen 
innefattar förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med retoriska färdigheter, 
till exempel genom att kommunicera svåra eller obehagliga saker på ett respektfullt och 
tydligt sätt så att en god relation ändå bevaras (Tallberg Broman, 2013). Tallberg bromans 
studie (2013) visade att denna sociala och kommunikativa kompetens stärktes och 
utvecklades genom praktisk erfarenhet. 
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Jedemark (2007) visar på betydelsen av pedagogers professionskunnande. Jedemark 
(2007) tydliggör att för att beteckna den professionella kompetensen pedagoger behöver 
begreppet den reflekterande praktikern användas. Det som skiljer allmän kompetens och 
professionell kompetens åt tycks vara hur den används (Jedemark, 2007). Jedemark 
(2007) påvisar att den pedagog som har professionell kompetens medverkar också till 
förändringar.  
 

2.8 Samarbetsmöjligheter  

Ylvèn och Wilder (2014) hävdar att när det gäller samarbete mellan pedagoger och 
föräldrar är det viktigt att se varandras kompetensområde. Ömsesidig respekt bör enligt 
Ylvén & Wilder (2014) råda så ingen part behöver uppleva att den är i underläge. Då kan 
ett fungerande samarbete och en tillitsfull relation byggas (Ylvén & Wilder 2014). Olsson 
(2011) menar att om pedagogerna ska få en bra samverkan med föräldrar bör de fundera på 
om vägarna för samverkan med hemmet kan breddas. Det bästa samarbetet tycker Olsson 
(2011) är där samverkan utgår från att barn och deras närstående själva har intresse för att 
finna lösningar på svårigheter som barnet kan ha.  

Tallberg Broman (2013) menar att föräldrar och pedagoger bör samarbeta om allt som rör 
barnet, om det behövs för att främja barnets trivsel, utveckling och lärande. En stor del av 
samarbetet går ut på att utbyta information med varandra om barnets liv (Tallberg 
Broman, 2013). Bägge parter är därför viktiga för varandra. En tidigare studie från 2009 
visade att även om de flesta pedagoger upplever föräldrars ökade inflytande i förskolan 
som positiv kan den för pedagogerna ibland bli komplicerad (Tallberg Broman, 2009). 
Tallberg Broman lyfte i den studien (2009) fram pedagoger som kunde känna en svårighet 
inför de krav som finns kring deras yrkesroll. Ett ökat inflytande kan skapa dilemman och 
en konflikt mellan att vara öppen för synpunkter från föräldrarna men samtidigt hävda sin 
egen auktoritet (Tallberg Broman, 2009). 

Sandberg och Vuorinens (2008) studie lyfter fram att samarbetet mellan verksamheterna 
och föräldrarna främst kretsar kring det enskilda barnet. Erfarenhet värderas högt av de 
erfarna pedagogerna i studien och ses som en förutsättning för att uppnå ett framgångsrikt 
samarbete mellan hem och skola. Författarna skriver att inom ramen för de nationella 
målen behöver det i samarbetet med föräldrarna finnas ömsesidig respekt, en öppenhet 
och ett nära relationsskapande där föräldrarna har möjlighet till delaktighet i 
verksamheten. När relationen är god skapar det bättre förutsättningar för ett bra 
samarbete mellan hem och förskola menar dem. Sandberg (2014) skriver om samverkan 
som stöd för föräldrar och att i dag känner föräldrar ofta en osäkerhet i sin föräldraroll. 
Sandberg (2014) tolkar det som att föräldrar tidigare på ett lättare sätt kunde rådfråga sina 
mor- och farföräldrar om barnuppfostran. I dag är de många gånger upptagna med eget 
arbete, har en annan barnsyn eller bor på annan ort (Sandberg, 2014). Därför, poängterar 
Sandberg (2014) är det bra om förtroende finns för pedagogerna i förskolan så 
kunskapsutbyte kan ske.  

I Kocyigits (2015) studie undersöktes synpunkter från pedagoger och föräldrar om de 
problem som kan uppstå när föräldrar är inblandade i förskolans verksamhet och lösningar 
av olika frågor.  Studien (2015) visade att pedagogerna nämnde följande problem som de 
möter i samverkanssituationer med föräldrarna: ovilja, brist på tid, trötthet, negativa 
attityder, lågt deltagande, familjer som inte kan uttrycka sig, ständiga klagomål, 
ekonomiska svårigheter. Föräldrar vill veta vem på förskolan de kan vända sig till när det 
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gäller deras barn. Något som gör att en pedagog får föräldrarnas förtroende är breda 
kunskaper, att vara öppen och glad med ett förhållningssätt som visar vilja och intresse att 
samverka (Sandberg, 2014).  Kocyigits (2015) menar att verksamheten ska planeras och 
organiseras för att säkerställa samarbete mellan pedagoger och familjer enligt författaren. 
Dessa processer baserades på att involvera vårdnadshavarna (Kocyigits , 2015). Studiens 
resultat (2015) visade att det personliga mötet vara det bästa sättet att skapa en öppen 
kommunikation med vårdnadshavarna. Något annat som framkom i studien var att de 
flesta familjer är redo att samarbeta men behöver vägledning om vad som kan göras för ett 
gott samarbete. (Kocyigits, 2015). 
 

2.9. Teoretiskt perspektiv  

2.9.1 Institutionellt perspektiv 

Både Lunneblad (2006) och Gadler (2011) beskriver förskolans verksamhet som en 
institution som utgör en länk mellan barn, föräldrar, pedagoger och samhälle. Förskolan 
som institution skapar sociala identiteter; identiteter som vi tillskriver oss själva eller som 
formas av andra människors erkännande eller frånvaro av erkännande (Gadler, 2011). 

Institutionell teori innebär en uppsättning begreppsmässiga ramar inom olika 
organisationer. En väsentlig aspekt av teorin är att den koncentrerar sig på regler och 
förhållningssätt inom en verksamhet (Lunneblad, 2006). 

"Institutionerna består av kognitiva, normativa och reglerande strukturer och aktiviteter 
som ger stabilitet och betydelse för socialt beteende" (Scott 1995a:33). 

Johansson (2002) som tolkar Scott (1995) menar att en institution är en organiserad och 
etablerad struktur, baserad på mer eller mindre förgivettagna formella eller informella, 
medvetna eller omedvetna regler. Detta innebär att det inom en institution finns ett 
accepterat, i grunden icke ifrågasatt sätt att utföra eller förhålla sig till det institutionen 
omfattas av (Johansson, 2002). 

Scott (1995) betecknar kognitiva, normativa och regulativa faktorer som institutionens tre 
pelare. Det innebär de strukturer och aktiviteter som ger stabilitet åt socialt beteende. 
Förekomsten av en institution innebär att det finns ett accepterat, icke i grunden ifrågasatt 
sätt att utföra eller förhålla sig till det intuitionen omfattas av (Johansson, 2002). 

Den första och mest kända aspekten inom institutionell teori är den kognitiva pelaren. Den 
omfattar sociala handlingar och interaktioner som påverkas av strukturer vilka inte är 
uppenbara och omedelbara (Scott, 1995). De sociala aktörerna handlar därmed på ett visst 
sätt, följer vissa regler och rutiner bara för att de känns givna, det blir svårt att tänka och 
göra annorlunda. Institutionen ses som självklar att de aktörer vars handlande styrs av den 
reflekterar inte över den (Johansson, 2002). 

Den andra pelaren i Scotts (1995) perspektiv omfattar normativa strukturer och är alltså 
uppbyggd av normer och värderingar. Det sociala livet styrs av föreställningar om vilka mål 
som bör eftersträvas och på vilket sätt målen ska uppnås. Det handlar om att göra vad olika 
roller kräver av rollinnehavaren, uppfylla förväntningar, rättigheter och skyldigheter 
(Scott, 1995). 
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Den tredje regulativa, regelskapande strukturen innebär att institutioner begränsar och 
reglerar beteenden. Övervakning och bestraffningar är vanligt inom detta synsätt 
(Johansson, 2002). 

Gadler (2011) beskriver också institutionens tre strukturella pelare. Inom den regulativa 
pelaren skriver staten fram intentionerna med förskolan genom styrdokument, den 
normativa pelaren innefattar individens förväntningar på vad förskolan bör vara. Den 
kognitiva pelaren innebär tolkningen av förskolans uppdrag (Gadler, 2011).  

Vi kommer att använda perspektivet för att tolka och analysera vår empiri. Vi tror och 
uppfattar att det kan hjälpa oss att förstå resultatet. 
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3. Metod 

I metodkapitlet presenteras avsnitten 3.1 Metodval, 3.2 Urval, 3.3 Genomförande och 3.4 
Forskningsetik, 3.5 Validitet och reliabilitet. 

3.1 Metodval 

Vår studie är en metodkombination av kvantitativ och kvalitativ studie (Denscombe, 
2009). Vi valde detta tillvägagångssätt då vi ansåg att när de kombineras kunde de ge en 
mer fullständig redogörelse och en mer komplett bild av det valda ämnet. Syftet med denna 
studie var att undersöka pedagogers erfarenheter av och föreställningar om 
föräldrasamverkan i förskolan. För att få fram både en större överblick samt djupare 
förståelse valde vi att i studien både ha en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Enligt 
Bryman (2008) är man i en kvalitativ studie ofta intresserad av att få en så stor variation av 
uppfattningar som möjligt. En kvantitativ metod ger strukturerad data där statistiska och 
kvantifierbara resultat eftersöks.    

Vi har använt oss av enkäter då vi på detta sätt ville skapa möjligheter för att kunna ta del 
av ett större underlag med många åsikter och kunna dra mer generella slutsatser. Våra två 
forskningsfrågor var de vi utgick från när vi skrev enkäten. Vår enkät är uppdelad där 
första delen består av tio stycken skattningsfrågor och därefter följer en fördjupningsdel 
med ytterligare sju frågor som är öppna där respondenterna kan svara på ett utförligare 
sätt. Vi tänkte att kombinationen av dessa två forskningsstrategier kunde ge oss bra svar. 
Genom kvalitativa fördjupningsfrågor skapas en djupare förståelse kring varje respondents 
svar medan statistik synliggörs genom tabeller och diagram med en tydlig överblick av hur 
pedagogerna skattar kring det berörda ämnet. Vi ville även genom skattnings- och 
fördjupningsfrågor sedan kunna genomföra korsanalyser där vi får fram samband, likheter 
och olikheter genom respondenternas svar på de olika frågorna. 

 

3.2 Urval 

Trots att studien är småskalig ville vi att så många informanter som möjligt kunde delta i 
studien, då vi anser att ju fler informanter som deltar desto mindre är sannolikheten att 
resultatet blir missvisande. För att samla in data skickades enkäten ut via två olika sidor på 
facebook. Grupperna är slutna för enbart medlemmar och är mötesplatser för framförallt 
pedagoger inom förskolans verksamhet. Grupperna heter idébank för förskollärare/lärare 
och den andra är förskolan.se.  

Enligt Denscombe (2009) riktlinjer gjorde vi ett stratifierat sannoliksurval där vår 
urvalsram var pedagoger som arbetar inom förskolans verksamhet, vilket innefattar både 
förskollärare och barnskötare och att medlemmarna från dessa grupper arbetar inom 
förskolans verksamhet. Vi ville nå ut till förskolepersonal oavsett kommun och privat såväl 
som kommunal förskola för att på så sätt försöka hitta ett representativt tvärsnitt av den 
målgrupp som vi ville fråga. 
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3.3 Genomförande 

3.3.1  Datainsamlingsmetod  

Vi har använt surveyundersökning som forskningsstrategi. Enligt Denscombe (2009) 
betyder survey ”göra en uttömmande och detaljerad granskning”, att skaffa fram data för 
en kartläggning. Surveyundersökning gjordes via ett webbaserat frågeformulär på internet 
där vårt huvudsakliga syfte var att få en bred täckning för vår enkät. Enkäterna bestod av 
10 skattningsfrågor med några olika svarsalternativ och därefter följde sju öppna frågor 
med möjlighet att svara mer utförligt. Den webbaserade enkäten utformades på Google. 
Via en länk kunde personer i facebookgrupperna gå in och fylla i och ge sina svar. 

Webbenkäten var tillgänglig under tre dagar på två förskoleinriktade facebooksidor. Vi fick 
in 114 svar. Genom webbenkäten kunde vi få en relativt bra bild av hur yrkesverksamma 
pedagoger ser på föräldrasamverkan.  

Vi skrev ett missivbrev, ett lättläst brev med tydlig information om studiens syfte samt 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Missivbrevet lades ut tillsammans med 
enkätlänken i facebookgrupperna och fanns även med på första sidan i enkäten.  

  

3.3.2 Databearbetningsmetod  

Första steget i analyseringsprocessen är kodning (Bryman, 2011). Skattningsfrågorna från 
enkäten var från början kategoriserade och de sammanställdes till diagram för att vi skulle 
få en tydlig överblick och kunna urskilja likheter och skillnader i informanternas svar. Då vi 
fann en större grupp som arbetat upp till fem år i verksamhet och en andra stor grupp som 
arbetat i över 21 år eller mer bestämde vi oss för att kolla upp och analysera alla deras svar 
på enkäten. Vi valde att plocka ut respektive grupps svar och på nytt sammanställa dessa i 
bland annat diagram för att se om vi kunde hitta olikheter mellan deras svar i enkäten 
vilket vi gjorde. Det vi fann var mycket intressant och något som vi fortsatte att fokusera 
på. 

De öppna frågorna i enkäten har bearbetats enligt en kvalitativ analysmetod och 
tillsammans med vårt teoretiska perspektiv. Konkret sammanställde vi all insamlad text 
från varje öppen fråga och undersökte samband i informanternas svar. Vi har i efterhand 
bearbetat och sammanfattat texten.  

Vi har försökt att förhålla oss till vår datainsamling på ett distanserat och korrekt sätt.  

  

3.4 Forskningsetik 
 
Vi har vid insamling av data, i resultat och analysprocess presenterat studien på ett ärligt 
sätt som respekterar deltagarnas integritet (Denscombe 2009). Vi har fullföljt studien i 
enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) för god forskningssed, 
det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 

Detta innebär att vi har informerat om det syfte vi har med vår studie och information 
kring forskningen för att informanterna ska kunna göra en förnuftig bedömning av om de 



 12 

vill delta eller inte, att deras deltagande är frivilligt och enkätundersökningen är anonym 
(Denscombe 2009). Deltagandet behandlas konfidentiellt så att inga obehöriga kan ta del 
av informationen. De uppgifter som samlas in kommer endast att användas för vårt 
forskningsändamål, och kommer sedan att kasseras. All insamlad empiri har gemensamt 
sammanställts till ett resultat. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Bryman (2011) poängterar att det i studier är viktigt att ta hänsyn till validitet som innebär 
trovärdighet och reliabilitet som innebär pålitlighet. Vår insamlade data behandlas och 
bearbetas på ett pålitligt sätt.  

Våra enkäter utformades med både skattningsfrågor och öppna frågor. Svaren känns 
tillförlitliga då enkäterna besvarades anonymt och av många informanter.  

Enligt Denscombe (2009) ger en metodkombination ökad träffsäkerhet och en möjlighet 
att kontrollera resultatet från en metod med resultatet från en annan metod. Genom att 
använda fler metoder kan forskningsfynden förbättras och ge en mer omfattande 
redogörelse för det som undersökts. Genom att kombinera metoder kan vi utnyttja båda 
metodernas starka sidor. Studiens trovärdighet och pålitlighet påverkas av oss som 
författare då det är vi som tolkar och värderar vår datainsamling och analys. Men vi anser 
att kombinationen av metoder stärker vårt arbetes validitet.  
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Resultatet presenteras i avsnitten 4.1 
skattningsfrågor, 4.2 Sammanfattning av diagram, 4.3 Samband mellan 
skattningsfrågor, 4.4  Fördjupningsfrågor.  

4.1 Skattningsfrågor   

109 av de 114 tillfrågade informanterna är kvinnor, 1 är man. 4 personer vill ej uppge sin 
könstillhörighet. De flesta informanterna arbetar i kommunal förskola, bara cirka 20% i 
privat eller kooperativ verksamhet. 112 av 114 informanter svarade på hur lång 
arbetslivserfarenhet de har från förskolans verksamhet. De flesta av informanterna hade 
antingen 1-5 års eller längre än 21 års erfarenhet. 

 
  

 
Jag upplever att mitt arbetslag har en god samverkan med föräldrar & 
Jag har en positiv och tillitsfull dialog med föräldrar. 
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De flesta informanter upplever att arbetslaget har ganska eller mycket bra samverkan med 
föräldrar, dock inte alla. Däremot upplever alla informanter att de själva har en ganska 
eller mycket bra dialog med föräldrar. 

 
 

Om föräldrar bör ha mer delaktighet och inflytande i förskolan råder det klart delade 
meningar kring. Majoriteten anser att det stämmer ganska eller mycket bra men nästan 
40% anser att det stämmer ganska dåligt eller till och med mycket dåligt. 

 
  

När det gäller om föräldrar har för stort inflytande i förskolan eller inte anser de flesta 
informanter att föräldrarna inte har det. Men ungefär en tredjedel anser att föräldrar 
faktiskt har det. 
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Ungefär var femte anser att föräldrar mer eller mindre ställer för höga krav på pedagogen. 

  

4.2 Sammanfattning av diagram 

109 av de 114 tillfrågade informanterna är kvinnor, en är man och fyra personer vill ej 
uppge sin könstillhörighet. 109 av 114 informanter svarade på hur länge de varit 
verksamma i förskolans verksamhet. En tredjedel av informanterna hade 0-5 års 
erfarenhet, en tredjedel längre än 21 års erfarenhet. Vanligast var att informanterna 
arbetar i kommunal förskola. De flesta upplever att arbetslaget har ganska eller mycket bra 
samverkan med föräldrar, dock inte alla. Men alla informanter upplevde att de har en 
ganska eller mycket bra dialog med föräldrar. I frågan om föräldrar bör ha mer delaktighet 
och inflytande i förskolan är informanterna oeniga. De flesta anser att det stämmer ganska 
eller mycket bra men det finns också många som tycker att det stämmer ganska dåligt och 
några enstaka till och med mycket dåligt. När det gäller om föräldrar har för stort 
inflytande i förskolan eller inte anser de flesta informanterna att föräldrarna inte har för 
stort inflytande. Dock anser en tredjedel av informanterna att föräldrarna faktiskt har det. 
Ungefär var femte tycker att föräldrar ställer för höga krav på pedagogen.   

  

4.3 Samband mellan skattningsfrågor 

Bilden nedan visar på beskrivande data. Bokstaven N motsvarar hur många informanter 
som har svarat på respektive fråga. Minimum anger det lägsta värdet, stämmer mycket 
dåligt, och maximum anger det högsta värdet som någon har svarat, 4, det vill säga 
stämmer mycket bra. Mean anger medelvärdet, och ju närmare siffran fyra desto oftare har 
informanterna svarat stämmer mycket bra. Standard deviation som förkortas Std visar hur 
stor variation det har varit i svaren. Om alla svarar exakt lika på en fråga blir variationen 0. 
I den sista frågan om huruvida man anser att föräldrar har för stor inflytande i förskolan 
finns den största variationen, det vill säga där skiljer sig svaren åt mest och informanterna 
är minst samstämmiga. 
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Descriptive Statistics 

  
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Jag upplever att mitt arbetslag har en god 
samverkan med föräldrar 

114 1 4 3,51 ,641 

Jag har en positiv och tillitsfull dialog med föräldrar 112 3 4 3,66 ,476 

Jag upplever mitt arbetslag som lyhört i 
kommunikation med föräldrar 

112 1 4 3,44 ,626 

Jag anser att föräldrar bör ha mer delaktighet och 
inflytande i förskolan 

112 2 4 2,84 ,717 

Jag anser att föräldrar har för stort inflytande i 
förskolan 

112 1 4 2,04 ,787 

Valid N (listwise) 112         

  

Korrelation betyder samband och det finns positiva och negativa korrelationer. Ett perfekt 
samband är 1.0 och det får man endast om man korrelerar samma fråga med sig själv, i 
tabellen står dessa samband som 1. Ju högre värden desto starkare är sambandet, de 
rödmarkerade är de signifikanta sambanden. Det betyder att risken för att resultaten beror 
på slumpen är 0,01%  det vill säga väldigt liten och att man alltså kan dra slutsatsen att det 
är signifikanta samband. Pearson i tabellen är namnet på uträkningen, och styrkan på 
korrelationen medan sig 2 tailed visar signifikansnivån, det vill säga hur säkert sambandet 
är. Bokstaven N anger även här hur många informanter som har svarat. 

Frågorna 'Jag upplever att mitt arbetslag har en god samverkan med föräldrar', 'Jag har en 
positiv och tillitsfull dialog med föräldrar' och 'Jag upplever mitt arbetslag som lyhört i 
kommunikation med föräldrar' har ett samband med .451, .404 respektive .291, se tabellen. 
Slumpen i detta samband är mycket låg, ,000 , ,000 resp ,002, se tabellen. Sambandet 
betyder med andra ord att de som har svarat att de har en god samverkan upplever också i 
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högre utsträckning att de har en positiv och tillitsfull relation med föräldrar och att de 
upplever arbetslaget som lyhört i kommunikationen med föräldrar. 

Frågan om föräldrar bör ha mer delaktighet och inflytande i förskolan har ett negativt 
samband med frågan att föräldrar borde ha ett större inflytande -.386. Det betyder att de 
som har svarat högt på den ena frågan, det vill säga stämmer bra och mycket bra har i 
större utsträckning svarat lågt på den andra frågan. Slumpen är även i detta samband 
mycket låg, ,000. De informanter som menar att föräldrar har för stort inflytande i 
förskolan är oftast samma informanter som inte vill att de ska ges mer delaktighet. 

  

Correlations 

  

Jag 
upplever 
att mitt 

arbetslag 
har en 

god 
samverk
an med 
föräldrar 

Jag 
har en 
positiv 

och 
tillitsful
l dialog 

med 
föräldr

ar 

Jag upplever 
mitt 

arbetslag 
som lyhört i 
kommunikati

on med 
föräldrar 

Jag 
anser att 
föräldrar 
bör ha 

mer 
delaktigh

et och 
inflytand

e i 
förskolan 

Jag 
anser 

att 
föräldra
r har för 

stort 
inflytan

de i 
förskola

n 

Jag upplever 
att mitt 
arbetslag har 
en god 
samverkan 
med 
föräldrar 

Pearson 
Correlati
on 

1 ,451** ,404** ,140 -,027 

Sig. (2-
tailed) 

  ,000 ,000 ,142 ,774 

N 114 112 112 112 112 

Jag har en 
positiv och 
tillitsfull 
dialog med 
föräldrar 

Pearson 
Correlati
on 

,451** 1 ,291** -,003 -,079 

Sig. (2-
tailed) 

,000   ,002 ,976 ,405 

N 112 112 112 112 112 

Jag upplever 
mitt 
arbetslag 
som lyhört i 

Pearson 
Correlati
on 

,404** ,291** 1 ,078 -,003 
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kommunikati
on med 
föräldrar 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,002   ,416 ,971 

N 112 112 112 112 112 

Jag anser att 
föräldrar bör 
ha mer 
delaktighet 
och 
inflytande i 
förskolan 

Pearson 
Correlati
on 

,140 -,003 ,078 1 -,386** 

Sig. (2-
tailed) 

,142 ,976 ,416   ,000 

N 112 112 112 112 112 

Jag anser att 
föräldrar har 
för stort 
inflytande i 
förskolan 

Pearson 
Correlati
on 

-,027 -,079 -,003 -,386** 1 

Sig. (2-
tailed) 

,774 ,405 ,971 ,000   

N 112 112 112 112 112 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  

4.4 Fördjupningsfrågor 

4.4.1 Relation och kommunikation  

De flesta informanterna lyfter fram trygghet och tillit som ledord i arbetet tillsammans 
med föräldrarna. Informanterna menar att tillitsfulla relationer byggs genom öppenhet, 
ömsesidig respekt och tydlighet där pedagogerna är lyhörda inför barnens och föräldrarnas 
behov och förutsättningar. Samtidigt menar informanterna att det i en trygg relation ska 
finnas utrymme för både positiva och negativa samtal och möten, där föräldrarna alltid ska 
känna sig trygga och kunna prata med pedagogerna även om saker som är jobbiga. 
Informanterna vill att det ska finnas en bra kommunikation mellan hem och förskola där 
föräldrar kan känna sig bekväma med att ta kontakt med alla pedagoger. En av de 
tillfrågade poängterar: 

Vi behöver veta vad föräldrarna har för förväntningar och syn på förskolan, verksamheten och oss i 
personalgruppen. Föräldrarnas känslor påverkar barnen och självklart vill vi att alla ska ha en positiv 
känsla för förskolan. Det är viktigt för mig att föräldrarna tycker att jag är en bra, trygg person de vill 
lämna sitt barn hos.  

Om föräldrarna känner sig trygga och delaktiga så förmedlas det till barnen och 
tillsammans skapar detta goda förutsättningar för barnen i verksamheterna. Föräldrarna 
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behöver få chans att medverka till en god verksamhet, i ett samarbete där föräldrarna ges 
delaktighet och där de har insyn, inflytande och möjlighet att påverka verksamhetens 
innehåll. Informanterna önskar veta vad föräldrarna har för förväntningar på 
verksamheten och pedagogerna. De tror att när föräldrarna känner sig delaktiga bidrar de 
med positiva tankar, idéer och insikter som pedagogerna behöver. Informanterna vill 
barnens bästa, men de tror att pedagoger och föräldrar ibland har olika utgångspunkter 
där föräldern tänker utifrån sitt barns perspektiv och pedagoger tänker på barnet utifrån 
ett helhetsperspektiv i verksamheten. Ett fåtal av informanterna anser att pedagogen 
behöver stärka synliggörandet av sin profession genom tydlighet som lättare skapar 
förutsättningar för föräldrars inflytande. 

 

4.4.2 Föräldrar och pedagoger i samverkan 

Det informanterna lyfter fram som utmärkande för föräldrar som har fungerande 
samverkan med dem är att de är trygga som föräldrar. De är positiva, öppna, visar sig 
intresserade av verksamheten och känner förtroende för pedagogerna. Kommunikationen 
är god och öppen. De tar sig tid, är nyfikna och vågar komma med egna tankar och 
funderingar. Pedagogerna visas förståelse för sitt jobb. Ärlighet och öppenhet präglar 
relationen med föräldrarna och att pedagogerna är lyhörda. Den dagliga kommunikationen 
anses mycket viktig och att föräldrarna präglas av tanken på barnets bästa. En informant 
beskriver det på följande sätt: 

De är raka och tydliga med sina önskemål vad gäller sina barn. De är tillmötesgående och kan 
resonera sig fram till ett sätt som fungerar för både barnet och verksamheten i stort. 

Det informanterna lyfter fram som framförallt utmärker en pedagog som har fungerande 
samverkan är förmåga till bra bemötande, god kommunikationsförmåga, öppenhet, 
lyhördhet och en god förmåga att lyssna. Pedagogen är tillmötesgående och visar förståelse 
och respekt för föräldrarna. Hen är positiv, öppen för dialog och välkomnande i sitt sätt att 
vara, men kan samtidigt vara professionell, kompetent och trygg i sin yrkesroll. Pedagogen 
informerar föräldrar och kan berätta om verksamheten. Att våga ta även obekväma samtal 
med föräldrar är viktigt. En informant uttrycker att: 

Att anpassa bemötande efter individ och situation. Att ha mål och syften klart för sig, en tydlig vision 
som går att leverera med tillgängliga resurser. Kunna förklara varför man arbetar som man gör kring 
den aktuella gruppen och individen i gruppen, begripligt och engagerande. 

  

 

4.4.3 Föräldrars möjlighet att påverka och vara delaktiga i verksamheten 

Flertalet av informanterna vill vara noga med att bjuda in föräldrarna till olika 
arrangemang, och på detta sätt involvera dem i vad som händer i verksamheten. 
Pedagogerna försöker framför allt få föräldrarna nyfikna. Genom dokumentation 
synliggörs verksamheterna och pedagogerna vill bjuda in föräldrarna till diskussion och ta 
vara på deras tankar och idéer. 

Informanterna lyfter fram föräldraenkäten, utvecklingssamtal och föräldramöten som de 
former där föräldrarna ges mest delaktighet. Inför föräldramöten brukar flera av 
informanterna skicka ut en dagordning så att föräldrarna kan förbereda sig. Flera av 
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informanterna brukar vid föräldramötet tillsammans med föräldrarna diskutera olika 
ämnen och de svar som föräldrarna sen kommit fram till har sammanställts och bearbetats 
i arbetslagen. Informanten lyfter fram: 

Vi bjuder in dem i verksamheten, vi tar tillvara på deras tankar och åsikter som kommer fram under 
utvecklingssamtal och föräldramöten, och även i den dagliga kontakten. Vi är snabba på att 
återkoppla till dem när de har någon fråga eller fundering. 

Majoriteten av informanterna bjuder in föräldrarna till att vara med en dag i verksamheten 
om de vill. De är alltid välkomna att ta del av vardagen på förskolan. Flera av 
informanterna efterfrågar ofta föräldrarnas åsikter och delaktighet i utvecklandet av 
miljöer eller tar del av deras språkliga kompetens utifrån flerspråkighet. Ungefär 5 % av 
informanterna upplever att de inte på ett tillräckligt sätt kan ge föräldrar delaktighet och 
inflytande så som de skulle önska. 

 

4.4.4 Samverkanssvårigheter  

Språk och kommunikation är några av de saker som de flesta av informanterna lyfter fram 
som de svårigheter som kan finnas i samverkan till föräldrarna. Ibland kan det därmed bli 
en stor utmaning att förstå varandra. I flera fall kan man ta in tolk vid planerade samtal, 
men i de dagliga samtalen som är viktigast finns det tyvärr inte samma möjligheter till tolk. 
Många informanter lyfter fram strukturella svårigheter, tider som ska hållas, papper som 
ska fyllas i eller hur viktigt det kan vara för verksamhetsplaneringen att föräldrarna hör av 
sig vid sjukdom eller schemaändringar. Ungefär en femtedel av informanterna upplever att 
föräldrarna inte har respekt för pedagogernas jobb och arbetstider. Informanterna 
upplever det ibland svårt att ta hänsyn till föräldrarnas tankar och idéer och balansera dem 
med förskolans uppdrag, där föräldrarna har ett perspektiv som inte inbegriper alla barn 
utan att man utgår från sitt eget barn. De upplever att många föräldrar är för stressade och 
har för lite tid att engagera sig i verksamheten. Andra lyfter fram föräldrar som sällan är 
nöjda eller har höga krav på pedagogerna och verksamheten. De upplever att föräldrarna 
gärna vill ändra på saker i verksamheten. Missförstånd brukar oftast lösas, bara 
pedagogerna är öppna och förklarar sitt arbete och sina metoder så brukar föräldrarna 
förstå. Det kan dock vara svårt när pedagoger och föräldrar har olika syn på barnet eller 
när de inte förstår pedagogernas arbetssätt. En av de tillfrågade informanterna förklarar 
samarbetet på detta vis: 

Vårdnadshavare har olika personligheter, vissa vill prata mycket och visa nästan inget. Det ligger på 
mig som förskollärare att alla föräldrar får samma information, samtidigt som jag inte kan tvinga 
vårdnadshavarna att stanna och lyssna på vad jag vill berätta om. Här är det viktigt att vara proffsig 
och finns det någon annan i arbetslag som vårdnadshavaren hellre vill samtala med så fixar vi det i 
arbetslaget. 

Några informanter lyfter fram den ojämnhet som kan finnas i kontakten med föräldrarna. 
De upplever det svårt att få den personliga kontakten att bli jämn och rättvis. Det är inte 
alltid tiden finns för att samtala lika mycket med alla föräldrar. Den dolda kontakten som 
innebär mail, veckobrev eller telefon är mer rättvis och jämlik i utförandet. Flera av 
informanterna framförallt de med max 5 års erfarenhet upplever många av föräldrarna 
som stressade och att de ofta har dåligt med tid till samtal, eller tid för att engagera sig 
ytterligare i verksamheten. Informanterna har uppfattningen att vissa föräldrar inte vill 
vara delaktiga utan är nöjda så länge barnen är det. 
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4.4.5 Arbetssätt för att nå föräldrar 

De flesta informanter lyfter fram kommunikationen och den dagliga kontakten som 
det mest betydelsefull i samarbetet. En god vardaglig kommunikation där alla känner 
sig betydelsefulla och sedda är viktig. Deras viktigaste informationskanaler är 
veckobrev, utvecklingssamtal, unikum, facebook, instagram, föräldravägg med 
information och dokumentation. Veckobrev och månadsbrev är den vanligaste 
informationskanalen hos informanterna. Samtal direkt till föräldrar sker oftast när 
snabb kontakt önskas och i de fall som gäller det enskilda barnet. Informanterna 
kommunicerar generellt genom flera kanaler för att alla föräldrar ska ha chans att ta 
del av informationen. Informanterna lyfter fram betydelsen av att pedagogerna i 
arbetslaget har samma förhållningssätt och stöttar varandra. Ett tiotal av 
informanterna lyfter fram tydlighet redan vid inskolning, där de från dag ett på 
förskolan vill bjuda in till samarbete och där föräldrarna kan tycka och tänka kring 
barnens vardag. Föräldrar får berätta om sina förväntningar på pedagogerna och 
förskolans verksamhet och pedagogerna om förskolans förväntningar på föräldern. 
Förskolan ska ansvara för att lägga grunden för en god samverkan under 
inskolningen. Förskolans pedagoger vill visa sitt arbetssätt och sin pedagogiska 
verksamhet på så många sätt de kan. Ett par av informanterna menar att de föräldrar 
som är lite svåra att nå brukar de inte lägga alltför mycket energi på. Då är det bättre 
att fokusera på deras barn. Informanterna tror att de kan nå föräldrarna genom 
barnen, att visa barnen stort intresse för att på så sätt involvera föräldrarna i det som 
händer på förskolan. En informant uttrycker att: 

Tydlig information inför inskolning av nytt barn och inskolningssamtal. Vårdnadshavare får 
berätta om deras förväntningar på pedagogerna och förskolans verksamhet och vi får berätta 
om förskolans förväntningar på vårdnadshavaren. Förskolan lägger alltid grunden för en god 
samverkan under inskolningen. 

Pedagogernas vision överlag är en fungerande samverkan med god kommunikation mellan 
personal och föräldrar för barnens bästa. Det gynnar även barnens utveckling och lärande. 
Pedagogerna önskar även att föräldrar får och vill ha mer insyn i verksamheten och känner 
delaktighet. Men något många uttrycker en önskan om är att föräldrar har respekt och 
förståelse för deras arbete i förskolan, det jobb personalen lägger ner varje dag. Tydlighet 
tycks vara viktigt för liksom ömsesidig respekt och förtroende, att man ger och tar i 
samverkan. Det ska vara ett öppet klimat där det finns en öppen dialog mellan pedagoger 
och föräldrar. 

 

4.5 Sammanfattning av fördjupningsfrågor 

Trygghet och tillit är vad informanterna lyfter fram som viktigt i samarbetet med 
vårdnadshavarna. Kommunikationen med föräldrar ska vara öppen och allt ska kunna 
diskuteras. Pedagogerna ska ha ett bra bemötande, vara lyhörda, kunna lyssna och visa 
respekt för föräldrarna. Pedagogerna anser sig behöva vara professionella och ha trygghet i 
sin yrkesroll. Informanterna vill bjuda in föräldrar i verksamheten och få dem nyfikna, 
men språk och kommunikation är något av de vanligaste svårigheterna som motverkar 
samverkan. Några informanter lyfter fram annat som avsaknad av respekt för deras yrke 
och att föräldrar har för höga krav. Tidsbrist och stress tycks vara något många 
informanter upplever från föräldrar i samverkan. Det informanterna önskar är en god 
kommunikation och att föräldrar får och vill ha insyn i deras verksamhet. 
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5. Analys  

I vår analys kommer vi främst att koncentrera oss på de enkätfrågor som behandlar hur 
informanterna ser på höga krav från föräldrar, dialog och samverkan samt inflytande och 
delaktighet samt de öppna frågor som fokuserar på ungefärligen samma slags innehåll. 
Kapitlet presenteras i avsnitten 5.1 Erfarenhetens betydelse, 5.2 Ramar och riktlinjer, 5.3 
Pedagogernas samverkan- och yrkesuppdrag, 5.4 Sammanfattande analys.  

  

 

 
I diagrammet ovan jämför vi vad våra informanter svarat på vår enkät i några viktiga 
skattningsfrågor. X axelns siffror är angivna i procent. Det som fångade vårt intresse var att 
ta reda på hur svaren skiljer sig åt mellan två större grupper. Vi såg att många av 
informanterna som svarat på vår enkät varit yrkesverksamma i antingen max fem år eller 
mer än 21 år. Vi har lagt fokus på dessa grupper och har sett att svarsalternativen skiljer sig 
åt beroende på hur länge de arbetat. Det är med andra ord variabeln tid i arbetslivet som 
tycks avgöra hur informanterna ser på vårdnadshavares inflytande och hur de upplever 
detta. I vår analys kommer vi att koncentrera oss på de enkätfrågor som behandlar 
föräldrars möjlighet till inflytande och delaktighet samt pedagogers upplevda krav från 
föräldrarna.  
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5.1 Erfarenhetens betydelse 

5.1.1 Höga krav 

90 % av pedagogerna med fler än 21 års arbetslivserfarenhet upplever inte krav från 
föräldrarna. Var tionde informant med mer än 21 års erfarenhet upplevde att de till viss del 
upplever krav från föräldrarna. Detta resultat överensstämmer bra med enkätsnittet, där 
var tionde informant till viss eller stor del upplevde för höga krav från föräldrarna. 

Däremot upplever de med färre års erfarenhet större krav från föräldrarna. Fyra av tio 
informanter med mindre än fem års erfarenhet anser att föräldrar ställer för höga krav på 
pedagogerna vilket är en stor skillnad från de mer erfarna pedagogerna. Av de med färre än 
5 års erfarenhet har ungefär fyra gånger så många informanter svarat att de till viss del 
eller till stor del upplever för höga krav från föräldrarna i jämförelse med de mer erfarna 
pedagogerna. Med detta vill vi peka på att informanter med mindre erfarenhet till betydligt 
större del upplever krav från föräldrarna.  

Utifrån vårt perspektiv tolkar vi resultatet som att det verkar som att informanterna har 
olika förväntningar kring hur samverkansuppdraget ska se ut. Det verkar även som om 
informanternas skilda svar innebär att de tolkar läroplanens uppdrag på olika sätt. Gadler 
(2011) tar upp det som den kognitiva pelaren inom institutionellt perspektiv. 

 

5.1.2 Dialog och samverkan 

De flesta informanterna med längst erfarenhet anser att de har en positiv och tillitsfull 
dialog med föräldrar. De upplever att arbetslaget har en mycket bra samverkan med 
föräldrar och inga av informanterna anser att den är dålig. Informanter med färre 
yrkesverksamma år att de anser att arbetslagets samverkan främst är ganska bra och några 
anser att den är ganska dålig. Däremot skattar de sin egen relation med föräldrarna som 
bra eller mycket bra. 

 

5.1.3 Inflytande och delaktighet 

Det vi kunde se i vårt resultat var att ungefär 70 % av informanterna med längst erfarenhet 
anser att föräldrar bör ha mer delaktighet och inflytande i förskolan än det de redan har. 
Av de informanter som hade max 5 års erfarenhet ansåg bara varannan informant att 
föräldrarna borde få mer inflytande och delaktighet i verksamheten. Samma skillnad kunde 
vi hitta på frågan om föräldrar ges för stort inflytande och delaktighet i verksamheten. 
Enkätsnittet visar på att var femte informant anser att föräldrar ges för stort inflytande och 
delaktighet i verksamheten. Av informanterna med mer än 21 års erfarenhet anser nästan 
var fjärde informant att föräldrar har för stort inflytande. 

Informanterna med max fem års erfarenhet skiljer sig dock en hel del från enkätsnittet och 
de mest erfarna informanterna. 40 % av informanterna med färre än 5 års erfarenhet 
upplever att föräldrar har för stort inflytande och delaktighet i förskolan. Detta innebär 
alltså att dubbelt så många informanter med få års erfarenhet anser att föräldrar ges för 
stort inflytande i förskolan jämfört med de andra skattningsgrupperna. Det vi kan utläsa 
från vårt resultat är att de informanter som har minsta antalet år i yrket är de som anser att 
föräldrar har för stort inflytande och delaktighet, de som till största del upplever krav från 
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föräldrarna och inte vill att föräldrar ska ges mer inflytande och delaktighet i 
verksamheten. 

Det verkar som om erfarenheten spelar roll på vilket sätt informanterna vill samverka. 
Scott (1995) menar att verksamheten och de sociala strukturerna påverkar. Vi kan se att 
informanterna tycks samverka på ett mer liknande sätt ju längre de arbetat. Vi tänker att 
inom förskolan som institution finns det osynliga regler och normer för hur 
samverkansuppdraget ska se ut. Vi tolkar resultatet som om informanterna med fler än sex 
års erfarenhet mer har anammat dessa osynliga regler och normer som finns i 
verksamheten. 

 

5.2 Ramar och riktlinjer 

Det vi kunde utläsa ur våra öppna frågor i resultatet var att tonen var hårdare i den grupp 
som hade färre än fem års arbetslivserfarenhet, samt att de pekade på olika saker gällande 
samverkanssvårigheter. De flesta av dessa informanter lyfter främst fram språk, tidsbrist 
och stress som ett hinder för samverkan. Informanterna med få års erfarenhet lyfter fram 
synpunkter såsom föräldrar som inte är nöjda, föräldrar som avbryter, föräldrar som 
kräver mycket tid, engagerar sig för mycket, samt bara ser sitt eget barn. De med längre 
erfarenhet beskriver oftare samverkanssvårigheterna till praktiska saker som scheman som 
inte lämnas in, föräldrar som inte hör av sig.   

Vi tolkar att det Johansson (2002) menar är att verksamheterna formar oss, att den sociala 
miljön vi befinner oss och interagerar med påverkar oss till ett mer gemensamt tänkande 
och förhållningssätt. Det vårt resultat visar på är att erfarenheten inom yrket tycks visa på 
en mer försonlig och förstående attityd till föräldrarnas tillkortakommanden än från dem 
som är med färre års yrkeserfarenhet. Skattningsresultatet skiljer sig mest från de med 
färre än fem års och yrkeserfarenhet gentemot de andra erfarenhetsgrupperna. Det vi 
också kan se är att snittet mellan sex-20 års erfarenhet och de med mer än 21-års 
erfarenhet gör skattningar som liknar varandras. Det verkar som de skillnader som finns 
mellan informanterna ändras efter ungefär sex år, där de därefter tänker mer lika 
varandra. Vi tolkar det som att erfarenheten har stor betydelse i samverkan med 
föräldrarna. Pedagogerna verkar vara mer intresserade av samverkan, villiga till att skapa 
inflytande för föräldrar desto längre de har arbetat, att de verkar känna sig trygga i sin 
yrkesroll och därför i större utsträckning vågar bjuda in till samverkan, pedagoger med 
lång erfarenhet verkar vara en viktig framgångsfaktor för samverkan tillsammans med 
föräldrarna.  

Något vi tolkar från vårt resultat är att de informanterna som har färre års erfarenhet är 
nya inom sitt yrke. Som ny inom yrket möter man verksamheten till större del som individ, 
där uppgiften blir att levandegöra sitt uppdrag till praktisk handling. I verksamheten 
behöver alla yrkesverksamma förhålla sig till rutiner, normer, värderingar och 
förhållningssätt vilka kan vara svåra att förhålla sig till när man är ny inom sitt yrke. De 
som arbetat under längre period har haft längre tid på sig att omsätta teori till praktik. 

Enligt Sandberg & Vuorinen (2008) styrs förskolan mot ett ökat föräldradeltagande där 
föräldrarnas egna önskemål och deltagande varierar kraftigt. Av detta kan vi se ett mönster 
i vår enkätstudie. Pedagogerna lyfter i enkäterna fram att de önskar att allt ska kunna 
diskuteras med föräldrar i förskolan. Vad vi har förstått av vårt resultat är att pedagogernas 
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förhållningssätt till stor del påverkar föräldrarnas inflytande och delaktighet. Pedagoger 
och avdelningar är olika och det medför att föräldrar får olika bemötanden i verksamheten. 
Grunden för inflytande är relationen och vi ser i vårt resultat hur viktigt det är att den 
fungerar mellan alla i verksamheten. 

Förskolans uppdrag är att välkomna och inkludera mångfald och olikheter och i 
förskolans läroplan (Skolverket 2016b) lyfts betydelsen av det goda samarbetet till 
föräldrarna. Det vi kan utläsa är att det finns svårigheter när fler personer ska mötas 
och tolka tillsammans. Det som vi kan tyda utifrån vårt resultat är att informanterna 
inte alltid upplever sig överens i hur flexibel förskolan som organisation ska vara. 
Johansson (2002) menar att det inom en institution finns strukturer och 
förhållningssätt som ger stabilitet för verksamheten. Vi tolkar det som att ett ökat 
inflytande skapar dilemman och en konflikt mellan att vara öppen för synpunkter 
från föräldrarna men samtidigt hävda sin egen auktoritet inom sin yrkesroll. En 
ytterligare svårighet vi kan se är när informanter inte är överens kring hur stort 
inflytande och delaktighet föräldrar ska ges. Det som verkar vara svårt är hur 
ramarna för föräldrasamarbetet ska se ut. Att man som pedagoger inte har en samsyn 
med vad man menar är inflytande, vad som är delaktighet och att en av svårigheterna 
skulle kunna vara just det faktum att man som pedagoger inte skapat en samsyn 
kring begreppen och kring samverkansuppdraget.  

Det blir en svårighet när vissa styr mot högre föräldradeltagande och när andra 
informanter anser att föräldrar har för stort inflytande. Vårt resultat verkar peka på att 
pedagoger kan uppleva en svårighet att hitta balansen och ramarna kring föräldrars 
delaktighet och inflytande. Inom förskollärarnas läroplansuppdrag behöver föräldrarnas 
tankar, synpunkter och inflytande rymmas i det uppdrag som gäller för alla barn i 
verksamheten. Pedagoger behöver vara tillmötesgående mot pedagoger i sitt arbetslag 
samt  barn och föräldrar. De ska även kunna vara flexibla för föräldrarnas önskemål och 
inflytande och samtidigt försöka hitta ramarna för det som fungerar i verksamheten. 

 

5.3 Pedagogernas samverkan – och yrkesuppdrag 

Styrdokumenten och förskolläraruppdraget är fyllt av laddade värdeord. Våra öppna frågor 
visar på att i stort sett samtliga informanter använder samma ord för att beskriva hur ett 
bra samarbete till föräldrarna ska se ut. Samtidigt tolkar vi att stora omfattande ord som 
inflytande och delaktighet kan ha många betydelser, eller olika innebörder hur dessa ord 
ska omsättas i verksamheten. Vi ser en oenighet hos våra informanter, där informanterna 
inom dessa begrepp verkar ha olika uppfattningar kring begreppens betydelse och 
innebörd. 

Samtliga som arbetar i förskolans verksamhet ska arbeta i enlighet med sitt uppdrag, 
förskolans läroplan (Skolverket 2016b). Målen för samverkansuppdraget är föreskrivna i 
läroplanen och skapar föreställningar om hur målen ska uppnås. Att arbeta enligt 
läroplanen tillhör yrkesuppdraget vilket innefattar alla som arbetar inom förskolan. 
Intressant är att ett yrkeskollektiv som arbetar med samma läroplan och uppdrag ändå är 
så pass oeniga i sin syn på skattningsfrågorna. Vi hade förutfattade meningar om att 
informanterna som arbetar utefter samma yrkesuppdrag skulle haft en mer gemensam syn 
kring skattningsfrågorna, oavsett på vad de svarat. Vi funderar på om dessa skillnader 
inom skattningsresultatet beror på deras egna värderingar och åsikter kring hur 
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samverkansuppdraget ska se ut. Läroplanen och andra styrdokument är tolkningsbara och 
i varje arbetslag tolkas uppdraget och implementeras för varje verksamhet. Vi funderar på 
om det kan finnas en sårbarhet i kring tolkningen av pedagogernas uppdrag. Arbetet i 
verksamheten är personligt och många gånger genuint, att det kan vara en svårighet att 
skilja sina egna värderingar och förhållningssättet från det professionella uppdraget. 
Samtidigt ser vi det som problematiskt om dessa värderingar och tolkningar inte är i 
enlighet med läroplanens uppdrag. 

Inom en institution menar både Lunneblad (2006) och Gadler (2011) att pedagoger formas 
socialt av sitt arbetslag och sin verksamhet. Därför anser vi det viktigt att arbetslagen får 
tillfällen att reflektera tillsammans för att diskutera och ventilera läroplansuppdraget, dess 
innebörd, personliga åsikter, värderingar och hur dessa värderingar kan rymmas inom 
uppdraget. Det måste göras för att stämma av med varandra och för att arbeta utifrån en 
gemensam tolkning av uppdraget. Många pedagoger ska vara överens om arbetssättet de 
har. Alla är olika och samverkar på olika sätt men mot gemensamma mål. Vi ser att detta 
också är en del av det resultat vi fått fram från skattningsfrågorna där svaren blir mer lika 
varandra efter sex års erfarenhet. Detta kan bero på att pedagoger påverkas av kollegor, där 
pedagoger formas av sin verksamhet och varandra. Det kan vara så att påverkan av 
verksamheten och kollegor omedvetet skapar mallar och normer för samarbetet till 
föräldrarna.  

Alla informanter är eniga om hur en bra relation ska byggas, genom en öppen relation och 
kommunikation. Både föräldrarna i vår pilotstudie (Högberg & Hjälmarlycka, 2017) och 
pedagogerna i denna studie menar att en öppenhet behövs för det goda samarbetet. Men 
resultatet på öppna frågorna visar ändå att informanterna till viss del upplever det jobbigt 
att få negativa möten. Vi finner det intressant att resultatet visar att pedagoger efter sex års 
erfarenhet tänker mer likt varandra. Efter denna tidsperiod påverkas de att bli mer 
liktänkande. Vi tänker att med tiden skapas värderingar om vad som är bra och dåligt 
beteende, mönster eller metoder för samverkan. Under påverkan av kollegor och andra 
verksamhetsfaktorer kan det skapas normer och förgivettagna metoder för samverkan. Det 
problematiska med att pedagogerna svarar splittrat och har olika visioner om 
samverkansuppdraget är att det blir skillnader i samverkansuppdraget och påverkar hur 
samverkan fungerar i praktiken. Det kan behövas en starkare styrning från förskolechefer 
och ledningsgrupper och mer reflektionstid för att kunna utveckla de tankar, visioner man 
har med samverkansuppdraget. 

Pedagoger och föräldrar bär med sig erfarenheter och föreställningar av 
föräldrasamverkan, förväntningar och önskemål kring hur man önskar att samverkan ska 
se ut. Dessa förväntningar och föreställningar skiljer sig även mellan föräldrar och mellan 
pedagoger. Vi tolkar vårt resultat till att dessa föreställningar och förväntningar kan skilja 
sig utifrån ett pedagog- respektive ett föräldraperspektiv. Några informanter lyfter fram 
föräldrar som bara ser till sitt egna barn och att det ofta finns språkliga hinder för att 
kunna nå föräldrarna. Detta kan i sin tur göra att pedagoger och föräldrar krockar i sin 
samverkan då båda parter skiljer sig i vad som kan vara viktigt för samverkan mellan 
förskola och hem. Vi tror att en av anledningarna till att missförstånd uppstår är att 
föräldrar inte känner till rutiner och outtalade regler som kan finnas i förskolan. Det kan 
vara en av många orsaker till vad som kan påverka hur man ser på samverkan mellan 
förskola och hem. Som Gadler (2011) skriver om den normativa pelaren inom ett 
institutionellt perspektiv vilket innefattar individens förväntningar på vad förskolan bör 
vara.  
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5.4 Sammanfattande analys 

Vår analys visar på att informanterna har olika åsikter och tänker olika kring 
samverkansuppdraget. Detta gäller främst i frågorna ”Jag anser att föräldrar har för stort 
inflytande i förskolan”,” Jag anser att föräldrar bör ha mer delaktighet och inflytande i 
förskolan” och ”Jag anser att föräldrar ställer för stora krav på mig”. Erfarenheten tycks ha 
betydelse kring hur informanterna skattar i respektive fråga där de informanterna med få 
års erfarenhet i betydligt högre grad upplever krav från föräldrar och i lägre grad vill att 
föräldrar ska ges delaktighet och inflytande i verksamheten. Det verkar som de skillnader 
som finns mellan informanterna ändras efter ungefär sex år, där de därefter tänker mer 
lika varandra. Vi tolkar det som att erfarenheten verkar ha stor betydelse i samverkan till 
föräldrarna, att kollegor och verksamheten som institution påverkar och formar oss till en 
tydligare samsyn och ett gemensamt förhållningssätt.   
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6. Diskussion 

I detta kapitel presenteras avsnitten 6.1 Resultatdiskussion, 6.2  Slutsatser, 6.3 Fortsatt 
forskning, 6.4 Metodresultat. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers erfarenheter av och föreställningar 
om föräldrasamverkan i förskolan. Studien har visat på olika föreställningar och 
förhållningssätt kring pedagogernas arbete med föräldrasamverkan. Enligt Sandberg & 
Vuorinen (2008) styrs förskolan mot ett ökat föräldradeltagande där föräldrarnas egna 
önskemål och deltagande varierar kraftigt. Det kan vi se ett mönster av i vår enkätstudie. 
Pedagogerna lyfter i enkäterna fram att de önskar att allt ska kunna diskuteras med 
föräldrar i förskolan. Vad vi har förstått av vårt resultat är att pedagogernas 
förhållningssätt till stor del påverkar föräldrarnas inflytande och delaktighet. Pedagoger 
och verksamheter skiljer sig från varandra och på en förskola så skiljer sig även förskolans 
avdelningar sig från varandra, och det medför att föräldrar får olika bemötanden i 
verksamheten. Grunden för inflytande är relationen mellan pedagoger, föräldrar och barn 
och vi ser i vårt resultat hur viktigt det är att den fungerar mellan alla i verksamheten. 
Bozarslan (2001) lyfter fram ett relationsrelaterat arbetssätt som innebär att pedagogen 
har förmåga att ingå och bygga goda relationer. Föräldrars deltagande och engagemang till 
förskolan kan variera mellan föräldrar där vissa gärna engagerar sig mycket och gärna 
medan andra föräldrar kanske inte har den tiden eller möjligheten. Det kan vara svårt att 
veta hur mycket inflytande föräldrarna vill ha, och hur engagerade föräldrar vill och kan 
vara. Informanterna lyfter fram en bra kommunikation och dialog till föräldrarna som en 
framgångsfaktor till en väl fungerande samverkan, vilket vi tror påverkar 
samverkansuppdraget på ett positivt sätt där både föräldrar och pedagoger blir mer öppna 
för att samarbeta. 

En av de faktorer som pedagoger kan påverka är sitt förhållningssätt. Pedagogernas 
förhållningssätt är en avgörande faktor som bidrar till förskolans kvalitet och 
måluppfyllelse, även om verksamhetens riktlinjer och styrdokument sätter ramar för det 
uppdrag pedagogerna behöver förhålla sig till. När föräldrars engagemang och intresse 
uppskattas kan pedagoger lättare skapa förutsättningar för goda samverkanssituationer 
och en nära och tillitsfull relation till föräldrarna. Föräldrarnas inflytande skapar 
förhoppningsvis en känsla av trygghet och ett förtroende hos föräldrarna. Vår studie pekar 
mot att pedagogers trygghet i samverkansuppdraget påverkas av erfarenhet och att 
erfarenheten stärker dem att bli mer säkra i samverkansuppdraget. Studien visar att 
pedagoger efter sex års arbetslivserfarenhet och framåt inte känner samma krav från 
föräldrar. Däremot beskriver alla våra informanter det goda samarbetet på samma sätt. 
Vårt resultat visar att erfarenhet kan vara det som gör att en pedagog är mer öppen för 
andras deltagande och inflytande då en känsla av säkerhet i yrkesrollen infinner sig. Först 
då är pedagogen beredd att i högre utsträckning skapa förutsättningar för samverkan, 
föräldrars inflytande och delaktighet i verksamheten. Kocyigits (2015) studie menar att det 
finns flera svårigheter när föräldrar är involverade i förskolans verksamhet. Pedagogerna 
verkar eniga att en personlig, öppen och direkt kommunikation med föräldrar är bästa 
sättet för ett samarbete. Vi tror att dessa egenskaper stärks av en lång yrkeserfarenhet i 
förskolans verksamhet.  

Jedemark (2007) visar på betydelsen av pedagogers professionskunnande. Den som är 
professionell medverkar till förändringar. Något vi tänkt på är vilka andra faktorer som 
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påverkar, hur mycket kollegor påverkar varandra, eller verksamhetens normer och 
värderingar som påverkar den enskilde pedagogen. Det är intressant att pedagoger tycks 
bli mer liktänkande efter ett visst antal års erfarenhet. Vi tolkar Gadler (2011) och vårt 
teoretiska perspektiv som att det inom förskolan finns strukturer, normer, värderingar och 
identiteter som är mycket starka och där enskilda individer är bärare av institutionens 
värderingar. Med det menar vi att det finns formella och informella regler som styr 
verksamheten. Förväntningen att följa vissa regler och rutiner bara för att de känns givna 
gör att det blir svårt att tänka och göra annorlunda. Påverkan från verksamheten formar 
pedagoger till att bli mer liktänkande. Tolkning av uppdrag påverkar förhållningssättet och 
bemötandet. Skillnaderna vi kan se mellan våra informanters svar tror vi också kan ge 
stora skillnader i ojämn kvalitet kring samverkan med föräldrar och skillnader i 
bemötandet av föräldrar. Pedagogerna vill ha ett bra samarbete med föräldrarna men tycks 
ha olika syn på delaktighet och inflytande samt delger föräldrar det olika mycket, vilket ger 
ett ojämlikt bemötande.   

Styrdokumenten utgör det underlag för samverkan som pedagogerna ska tolka och omsätta 
i handling. Det vi kan se är att pedagoger tänker olika kring samverkan vilket påverkar 
föräldrars möjlighet till delaktighet och inflytande. Vi ser dessa skillnader i tankesätt som 
problematiska, då beroende på hur styrdokumenten omsätts i praktiken kan det ge en 
ojämn kvalitet och bemötande i samverkan till föräldrarna. Vi anser det viktigt att föräldrar 
ges likvärdigt bemötande och likvärdiga möjligheter till reellt inflytande i verksamheten. 
För som Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2013) skriver har relationen 
mellan hem och förskola avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet enligt forskning.  

Något vi funderar över är om och på vilket sätt pedagoger förbereds i sin utbildning för 
samverkan. Finns det ett behov av en bättre förberedelse inför sitt samverkansuppdrag? 
Visar vårt resultat på denna osäkerhet? Vi funderar på vad det beror på att de pedagoger 
med flest års arbetslivserfarenhet vill att föräldrarna ska få mer inflytande och delaktighet 
medan de med färre års erfarenhet i yrket inte på samma sätt kan hålla med. Kan det vara 
så att förskolans reviderade läroplan med ett högre föräldradeltagande har gjort pedagoger 
osäkra på hur samarbetet ska se ut. De måste hitta nya mallar för föräldrasamarbetet. 
Tallberg Broman (2009) menar att dagens förskola styrs mot ett ökat föräldradeltagande. 
Med ökat föräldradeltagande, reviderad läroplan och med ett förstärkt avsnitt om 
samarbete mellan förskola och hem är det många viljor, tankar, syften utifrån ett 
läroplansuppdrag som ska mötas i verksamheten. Samtidigt som denna studie visar på att 
pedagogerna inte tycks eniga kring hur detta samarbete ska se ut. Det öppnar upp för flera 
frågor om hur det nya samarbetet mellan hem och förskola bör se ut.  

Vi tolkar det som att det kan vara så att ett ökat inflytande kan skapa ett dilemma mellan 
att vara öppen för synpunkter från föräldrarna men samtidigt försöka hitta ramar och 
struktur för att verksamheten ska fungera för alla. Tallberg Broman (2009) menar att det 
finns en risk att samverkansuppdraget baseras på egna erfarenheter och antaganden. 
Därför tänker vi att det krävs enskild och gemensam reflektion tillsammans i arbetslaget 
där det reflekteras och resoneras kring samverkan. Reflektioner bör ske kring vilka 
värdeord som innefattar uppdraget och vilken betydelse inflytande och delaktighet har för 
den enskilda pedagogen. Då kan det på ett lättare sätt skapas en samsyn kring uppdraget i 
verksamheten. Om ett ökat inflytande från föräldrar skapar ett dilemma där pedagoger 
börjar hävda sin auktoritet kan föräldrar börja backa och det är inte alls bra, sett ur ett 
större sammanhang. Vi tänker att det då kan påverka all form av samverkan och det i 
slutändan missgynnar barnen. I arbetet i förskolan är föräldrakontakten viktig. Förtroende 
och samarbete är avgörande för föräldrars inflytande och delaktighet i verksamheten. Men 
även för barnets möjlighet till att känna trygghet, barnets lärande och utveckling. 
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Vår studie har gett oss en fördjupad förståelse kring hur pedagoger förhåller sig till 
och arbetar med föräldrasamverkan. Vi kan se olika konsekvenser utifrån olika 
förhållningssätt, samverkansuppdraget kan inte följa en mall då både pedagoger och 
föräldrar är olika. Vad studien visar är att samverkansuppdraget inte alltid är helt 
enkelt. Samtidigt är inflytande viktigt både ur en demokratiaspekt och för 
utvecklingen av förskolans verksamhet. En god föräldrakontakt krävs för att föräldrar 
ska kunna ges reellt inflytande i verksamheten. 

 

6.2 Slutsatser 

Vår studie visar på att samtliga informanter värderar föräldrasamverkan som viktig. De 
anser att en god samverkan bygger på öppenhet, god kommunikation och relationer. 
Informanterna uttrycker återkommande hur en öppen dialog lägger grunden för en 
tillitsfull dialog och bra relation. Däremot ser vi skillnader hur informanterna vill att 
relationen till föräldrarna ska se ut. Studien har också visat att arbetslivserfarenhet tycks 
ha betydelse, där informanterna tycks bli mer liktänkande efter ett antal års 
yrkeserfarenhet. Informanterna är inte eniga kring hur stort inflytande föräldrarna ska ges 
i verksamheten och känner olika mycket krav från dessa.  

 

6.3 Fortsatt forskning  

Vi anser att det vore spännande att forska vidare kring de enkätfrågor som vi tittat närmre 
på i denna studie. Att hitta vilka orsaker som finns kring att pedagoger svarar mer likt 
varandra efter en viss tids arbetslivserfarenhet. Vi skulle genom till exempel intervjuer 
kunna undersöka vilka krav som de informanter med färre års erfarenhet upplever och på 
vilka sätt de skulle kunna motverkas. Annat att undersöka och forska vidare kring är hur 
det kommer sig att pedagoger inte är eniga i frågan om hur mycket inflytande och 
delaktighet föräldrar bör ha i verksamheten samt på vilket sätt det kan påverka 
verksamheten i stort.  

Vår studie visar på en problematik inom förskolans verksamhet då informanterna inte 
tycks eniga kring hur samverkansuppdraget ska se ut. Vi skulle vilja se samma forskning i 
en större studie med fler informanter. Något annat som vore intressant är en studie som 
visar eventuella skillnader mellan hur barnskötare och förskollärare tycker och svarar på 
en enkätundersökning kring samverkansfrågor. 

 

6.4 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av en metodkombination av kvantitativ och kvalitativ studie där 
enkäter skulle ge oss svar. Valet att göra en webbaserad enkätstudie visade sig vara lyckad 
då vi fick stor respons på kort tid. Vi fick tillgång till många pedagogers uppfattningar både 
via den kvantitativa metoden med bakgrundsfakta såsom antal yrkesverksamma år, 
värderingar kring samverkan och föräldrakontakt. Likväl fick vi tillgång till många 
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pedagogers uppfattningar från den kvalitativa metoden där pedagogerna gavs möjlighet att 
ge öppna svar med personliga uppfattningar. Vi tycker att kombinationen mellan en 
kvalitativ och en kvantitativ metod har gynnat studien. Med hjälp av skattningsfrågorna 
kunde vi övergripligt se hur viktigt och prioriterat samverkan var för informanterna. Vi 
kunde jämföra, se likheter och teman från våra skattade svar. När vi jämförde öppna frågor 
med skattningsfrågorna kunde vi synliggöra likheter och skillnader. 

Ju fler enheter som ingår desto större statistisk förlitlighet blir det och dessutom är 
sannolikheten mindre att resultatet blir snedvridet. Frågeformulär via Internet tycks inte 
ha någon större förvrängande effekt av den information som tillhandahålls av 
respondenterna. Forskningsresultatet ska inte skilja sig mellan de webbaserade och 
pappersbaserade frågeformulären (Denscombe, 2009). Hade vi istället valt intervjuer hade 
det insamlade materialet inte blivit lika brett. Det hade gett oss färre pedagogers svar och 
personerna hade kanske av olika anledningar inte varit helt ärliga i sina svar. Däremot 
hade vi då kunnat ställa följdfrågor vilket vi inte kunde nu. 

Något som vi upplever positivt med den webbaserade undersökningen är att den ger en 
upplevelse av anonymitet till skillnad mot om vi lämnat ut undersökningen fysiskt i 
förskolor till personal. Vi kan inte härleda svaren på enkäterna till specifika personer utan 
de är och förblir anonyma. Urvalsramen är inte lika lätt att veta då det är svårare att styra 
undersökningen mot specifika respondenter. Våra förbestämda svar kan också hindra 
informanterna från att svara fritt, de kan uppleva sig begränsade i sina svarsalternativ. 
Samtidigt har dessa förkodade svar underlättat analys och bearbetning för studien. 
Insamlad data kunde snabbt analyseras och vi kunde snabbt ta del av resultatet. Det hade 
varit intressant att veta om våra informanter är barnskötare eller förskollärare. Då hade vi 
kunnat jämföra eventuella likheter och skillnader på deras svar i enkäten.  

Vi uppfattar att vårt tillvägagångssätt varit lyckat och att det bidrog till att vi fick svar på 
våra forskningsfrågor vilket var studiens huvudsyfte. 
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Bilaga 1 

1.2 Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter på förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola i Eskilstuna som 
nu är inne på sista terminen och ska skriva vårt examensarbete. Vi har valt att skriva om 
föräldrasamverkan i förskolan. 

Information om vår undersökning i ämnet föräldrasamverkan 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Tidigare har vi gjort en mindre studie kring hur föräldrar ser på och upplever samverkan 
med förskolan och tyckte området var intressant. Vad vi kunde utläsa ur vår studie var att 
informanterna hade olika möjligheter till inflytande och delaktighet i verksamheterna. Där 
lyftes fram hur viktigt samarbetet mellan hem och förskola är och att pedagogerna tar sitt 
samverkansuppdrag på allvar. Därför är vårt syfte denna gång att undersöka hur pedagoger 
ser på samverkan. Det vi vill använda oss av är enkäter för att kunna samla in många svar 
och få en bredd. Om du är förskollärare, barnskötare eller annat spelar ingen roll. Det vi 
vill är att du är verksam pedagog i förskolans verksamhet. Med nyfikenhet ser vi fram emot 
och hoppas på att du vill svara på vår enkät. 

Praktiskt genomförande om undersökningen 

Hur lång tid undersökningen tar beror på hur utförliga svar du skriver på våra frågor. Allt 
ifrån några minuter upp till en timma. Vi ser gärna att du svarar så noggrant som möjligt 
men blir glada för alla svar vi får in. 

I vår studie kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Undersökningen är anonym. Deltagandet kommer att behandlas konfidentiell så inga 
obehöriga kan ta del av information. De uppgifter som samlas in kommer endast att 
användas för vårt forskningsändamål. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. 
Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan 
några negativa konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Då 
finns möjlighet att ta del av vår uppsats.   

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. 

Vänligen 

Rebecka Hjälmarlycka rha11001@student.mdh.se 070-xxxxxxx 

Underskrift: ______________________ Ort: _____________ Datum: _____ 

Emelie Högberg eln08004@student.mdh.se 073- xxxxxxx 

Underskrift: ______________________ Ort: _____________ Datum: _____ 

  

Handledare Gunilla Granath  
gunilla.granath@mdh.se 
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Bilaga 2 

2.1 Enkätbilaga 

Kön 

Man 
Kvinna 
Annat 
Vill ej uppge 

Var vänlig kryssa det alternativ som stämmer bäst på flervalsfrågorna här nedan. 

Hur många år har du varit verksam i förskolans verksamhet? 

1-5 år 

6-10 år 

11-15 år 

16-20 år 

21 år eller mer 

 
Jag arbetar i 

Kommunal 

Privat 

Kooperativ 

  

Jag upplever att mitt arbetslag har en god samverkan med föräldrar 

Stämmer mycket bra 
Stämmer ganska bra 
Stämmer ganska dåligt 
Stämmer mycket dåligt 

  

Jag har en positiv och tillitsfull dialog med föräldrar 
Stämmer mycket bra 
Stämmer ganska bra 
Stämmer ganska dåligt 
Stämmer mycket dåligt 

  

Jag upplever mitt arbetslag som lyhört i kommunikation med föräldrar 
Stämmer mycket bra 
Stämmer ganska bra 
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Stämmer ganska dåligt 
Stämmer mycket dåligt 

  

Jag anser att föräldrar bör ha mer delaktighet och inflytande i förskolan 
Stämmer mycket bra 
Stämmer ganska bra 
Stämmer ganska dåligt 
Stämmer mycket dåligt 

  

Jag anser att föräldrar har för stort inflytande i förskolan 
Stämmer mycket bra 
Stämmer ganska bra 
Stämmer ganska dåligt 
Stämmer mycket dåligt 

  

Jag anser att föräldrar ställer för höga krav på mig 

Stämmer mycket bra 
Stämmer ganska bra 
Stämmer ganska dåligt 
Stämmer mycket dåligt 

  

På vilket/vilka sätt anser du att föräldrar kan kontakta dig? (du kan välja fler 
svarsalternativ) 
 
Arbetstelefon 
Arbetsmail 
Privata mail 
Hemtelefon 
Mobiltelefon 
Facebook 

  

Vilka kommunikationsformer använder du för att informera och kontakta föräldrar? (du 
kan välja fler svarsalternativ) 
 
Veckobrev/Månadsbrev 
Telefonsamtal 
Mail 
Hembesök 
Facebook 
Instagram 
Annat alternativ: 

I vilka sammanhang använder du respektive alternativ? 

  

Fördjupningsfrågor  
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1. Vad anser du är det viktigaste med föräldrasamverkan? 

  

2. Vad tycker du utmärker föräldrar som har en fungerande samverkan med pedagoger? 

  

3. Vad tycker du utmärker pedagoger som har en fungerande samverkan med föräldrar? 

  

4. Hur arbetar du och ditt arbetslag för att nå föräldrar och få en fungerande samverkan? 

  

5. På vilket sätt ger du  och ditt  arbetslag föräldrar möjlighet att påverka och vara delaktiga 
i verksamheten? 

  

6. Vilka svårigheter upplever du när det gäller att samverka med föräldrar? 

  

7. Vad har du för vision kring samarbetet mellan förskolan och hemmet? 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 


