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Föreliggande studie handlar om att synliggöra hur förskollärare förhåller sig till 
att förverkliga läroplanens mål av föräldrasamverkan och hur föräldrarna får 
möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten. Detta uppnåddes 
genom semistrukturerade interjuver med fyra förskollärare på en förskola. 
Resultatet visar att förskollärarna är positiva till föräldrasamverkan och att de 
inte ser något negativt med att föräldrar har inflytande och är delaktiga i 
verksamheten, men att den pedagogiska verksamheten leds av de professionella 
förskollärarna. Sammanfattningsvis av resultatet kan jag se att ett bra 
samarbete ger ett gott klimat i förskolans verksamhet både för barn, pedagoger 
och föräldrar.  
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1 Inledning 

Det finns tre stora aktörer i förskolan som alla behöver arbeta tillsammans: 
pedagoger, barn och föräldrar. Under mina år som lärarstudent och arbetande 
barnskötare har jag observerat ett ökat fokus kring föräldrasamverkan i förskolan och 
vad detta kan komma att innebära för både personal, barn och verksamhet. Vi som 
blivande förskollärare ska arbeta jämsides med barnets föräldrar vilket tydligt skrivs 
fram i förskolans styrdokument. Detta samarbete och upprätthållandet av en god 
relation med föräldrarna är en viktig del i min kommande yrkesroll, vilken jag ändå 
ibland kan känna att jag är mindre förberedd inför. Skolverket (2016) skriver bland 
annat om det stöd vi ska vara för familjerna och barnen. Det är numer förskolans 
uppgift att i samarbete med föräldrarna verka för att alla barn utvecklas efter sin egna 
förmåga (Skolverket, 2016), men att låta föräldrar vara delaktiga i verksamheten i 
förskolan och i barnens utveckling och lärande har dock inte alltid varit aktuellt 
(Tallberg Broman, 2010).  

Vad innebär det då att föräldrar får mer inflytande och delaktighet i förskolans 
verksamhet? Hur gör man för att uppnå en god föräldrasamverkan? Hur förhåller sig 
förskollärarna till förskolans läroplan som så aktsamt beskriver vikten av ett nära 
samarbete med föräldrarna? Dessa frågor intresserar mig då det är viktigt att 
föräldrarna och förskola samarbetar för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar 
att utvecklas till goda medborgare. Med denna studie får jag dessutom 
förhoppningsvis en bredare kunskap om arbetet med föräldrasamverkan och hur jag 
ska tillämpa dessa i min kommande yrkesroll. Vidare har jag ett hopp om att den som 
tar del av denna studie får en ny kännedom och insikt om begreppet 
föräldrasamverkan.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskollärare förhåller sig till att 
förverkliga läroplanens mål om föräldrarsamverkan. Jag är även nyfiken på hur 
pedagogerna förhåller sig till att ge föräldrar inflytande och möjlighet att påverka 
förskolans verksamhet. Syftet uppnås genom att besvara följande forskningsfrågor:   

1. Hur gör förskolläraren för att få en god relation till barnets föräldrar? 
2. Hur ser förskolläraren på sin utformning av föräldrasamverkan utifrån 

läroplanens målsättningar? 
3. Vad har pedagogerna för förhållningssätt till begreppet föräldrarsamverkan? 

1.2 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen inleds med en litteraturgenomgång, där också centrala begrepp som är 
aktuella i uppsatsen presenteras. Därefter följs ett metodavsnitt där studiens 
genomförande beskrivs liksom tillvägagångssätt vid bearbetning av data. I avsnittet 
redogörs också för urval, studiens trovärdighet samt etiska överväganden. Härpå 
följer studiens resultat och analys för att sedan, i en avslutande del, följas av ett 
diskussionsavsnitt, slutsatser samt reflektioner inför vidare forskning.  
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2 Bakgrund 

I bakgrundsavsnittet kommer jag dels presentera aktuell forskningslitteratur, som 
har delats in i rubriker för att läsaren ska få en lättare överblick, dels definiera och 
förklara centrala begrepp, som är aktuella i studien.  

2.1 Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning ur olika föräldrasamverkansperspektiv. 
Bland annat berörs historik, samverkan och samarbete i läroplanen och dessutom vikten av 
samverkan där inflytande och delaktighet samt kommunikation spelar en betydande roll.  

2.2 Litteratursökning 

Jag har via högskolebiblioteket valt att söka i ämnesspecifika områden som 
”utbildning och undervisning” i databasen ERIC ProQuest. Sökord som använts är: 
Home, preschool, parent, cooperation, curriculum samt preschool teacher. Vidare har 
jag dessutom sökt i Libris och i Google Scholar. Här har jag sökt på orden: 
samverkan, föräldrasamverkan, förskolans historia, föräldrars inflytande och 
delaktighet, lyssna på föräldrar och pedagogers förhållningssätt.  

På Västerås stadsbibliotek söktes böcker om föräldrasamverkan. Sökord som 
användes var: Samverkan, förälder, föräldrar, hem och skola, lyssna till. Jag har även 
använt mig av författarnas referenslistor för att söka efter aktuell litteratur. På detta 
vis har jag fått ett större utbud av forskning. Det har dock funnits ett stort fokus på 
forskningen angående hem och förskola och det har funnits svårigheter att hitta 
aktuell forskning om pedagogers förhållningssätt till föräldrasamverkan. 

2.2.1 Begreppen föräldrasamverkan, samverkan och samarbete  

Samverkan beskrivs ofta som synonymt med ordet samarbete 
(Nationalencyklopedin, 2008), vilket verkar vara fallet även i förskolans läroplan 
(Skolverket, 2016). Flising m.fl. (1996) betonar dock vikten av reflektion kring dessa 
begrepp och vad de innebär för oss. De menar vidare att om man ska definiera ett 
begrepp kommer det ofta betyda olika för alla. För begreppen kan också särskiljas. 
Sandberg och Vuorinen (2007) och Andersson (2004), till exempel, framställer 
samverkan som ett paraplybegrepp där all kontakt med hem och förskola inryms 
medan Flising m.fl. (1996) betonar begreppet samverkan som något önskvärt och 
som är bra i barnets olika världar. Andersson (2004) definierar begreppen 
samverkan respektive samarbete med att betona att de kan kopplas till vad som görs: 
Om personer i fråga arbetar gemensamt för att uppnå ett visst resultat samarbetar 
man medan samverkan inrymmer ett gemensamt innehåll och mål för båda 
personerna. Andersson (2004) lyfter att detta medför att de två begreppen blir 
diffusa, men att föräldrasamverkan mellan hem och förskola kan fungera om det 
finns en medvetenhet om varje parters förutsättningar och mål.  

 



 3 

2.2.2 Historiskt perspektiv på föräldrasamverkan 

Föräldrar har inte alltid haft ett nära samarbete med förskolan och arbetet i 
verksamheten (Tallberg Broman, 2013). Flising, Fredriksson och Lund (1996) 
framhåller att hur samverkan mellan föräldrar och förskolan ser ut beror på hur vårt 
samhälle ser ut idag jämfört med hur det var för flera år sedan. Går man längre 
tillbaka i tiden var föräldrarna ansvariga för barnets utveckling och lärande och så 
långt tillbaka som till medeltiden ansågs det inte viktigt att man var i behov av någon 
utbildning mer än det man kunde i sina hem. I och med att reformationen kom till 
Sverige fick vi en statskyrka och med kyrkolagen blev husbonden ansvarig att se till så 
att barn och tjänstefolk utvecklades i läs och skrivning(Flising, Fredriksson och Lund, 
1996).  

Mycket har hänt under förskolans utveckling. Till en början var det mer fokus på 
hemmet och barnets föräldrar ansågs inte vara kompetenta nog till att forma sitt barn 
till respektabla medborgare i samhället. Redan på 1800-talet fanns former av 
barnpassning: Småbarnsskola för barn från två år och barnkrubban för de allra 
yngsta (Tallberg Broman, 2013). När folkskolestadgan kom 1842 bemöttes den med 
kritik då föräldrarna ville ha sina barn hemma i arbete, vilket resulterade i att väldigt 
få barn deltog i förskoleverksamhet och det fanns en mycket liten kontakt mellan 
föräldrar och skola där föräldrarna ändå kontaktades vid problem med barnet 
(Flising, Fredriksson och Lund 1996). Den tidiga förskolan uppfostrade både 
föräldrar och barn, där mammorna och papporna fick undervisning hur de skulle 
hjälpa sitt barn att utvecklas. ”Den tidiga förskolan skulle vara en resurs både för 
barn och för förälder” (Tallberg Broman, 2013, s.26).  

Tallberg Broman (2010) skriver om Friedrich Fröbel som var en tysk pedagog och 
med honom kom inspirerande barnträdgårdar under 1900-talets början. Med Maria 
och Ellen Moberg i spetsen kom en helt annan form av förskoleverksamhet. 
Kvinnorna som arbetade i barnträdgårdarna ville förändra framtiden och samhället 
(Tallberg Broman, 2010). Ivarson Jansson (2001) framhåller dock att dessa 
barnträdgårdar var mer för de mer välbärgade familjernas barn.  

Vallberg Roth (2011) talar om folkhemmen som kom 1932 med Alva Myrdals vision 
om barns bästa förutsättningar som än idag har en stor inverkan över förskolorna. 
Folkhemmet var en benämning av det socialdemokratin stod för och som 
eftersträvade ett samhälle utvecklat i exempelvis social omsorg där gränser mellan 
samhällsklasser suddats ut (Vallberg Roth, 2011). Istället för barnträdgårdarnas 
välgörenhet skulle denna skolform grunda sig i det sociala samhället där de kvinnor 
som ville arbeta skulle ha en plats till sitt barn. Socialstyrelsen (1988) framhäver dock 
att Alva Myrdal inte ansåg att föräldrar skulle ha inflytande över verksamheten i 
förskolan men att ett samarbete ändå var viktigt.   

När socialstyrelsen (1972) gav ut barnstugeutredningen, nämns föräldrasamverkan 
för allra första gången. Socialstyrelsen (1972) beskriver forum för de mål förskolan 
skulle ha. Här gavs direkta exempel för föräldrasamverkan där bland annat 
inskolning och föräldrasamtal ingick. I utredningen framgick även att inflytande 
skulle ges till alla föräldrar. Ivarson Jansson (2001) skriver att i dagens samhälle vill 
föräldrar ha möjlighet till mer inflytande över verksamheten i förskolan om man 
jämför med förr i tiden. Flising m.fl. (1996) menar även att sedan föräldrar fick rätt 
att själva välja förskola till sitt barn blev föräldrasamverkan mer angelägen.  
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2.2.3 Om samverkan/samarbete i läroplanen  

I förskolans läroplan framgår vikten av ett nära samarbete och vilken form av 
samarbeten förskolan ska ha med barnets hem. Till exempel uttrycks att förskola och 
hem i samarbete ska främja ”barnens utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar” (Skolverket, 2016 s.5) samt att  

förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje 
barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett 
nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.  

(Skolverket, 2016 s.13)  

Skolverket (2016) beskriver således föräldrasamverkan som en tillitsfull relation 
mellan föräldrarna och förskolan, där ömsesidig respekt och god kommunikation är 
av stor vikt, där det å ena sidan är viktigt att förskolan kan samarbeta med hemmen 
och där det å andra sidan är viktigt att förskolan också i sin tur kan få ett förtroende 
från föräldrarna för att barnen ska känna sig trygga i verksamheten.  

I läroplanen framkommer också att i den mån det går låta barnens föräldrar vara 
delaktiga och ges möjlighet till att vara med och påverka verksamheten. Det är alltså 
förskollärarens ansvar att se till att  

ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur 
målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen  

(Skolverket, 2016 s.13).  

I läroplanen framgår dessutom förskollärarens ansvar att se till att föräldrarna tillåts 
att utvärdera verksamheten (Skolverket, 2016). Sammanfattningsvis kan konstateras 
att allas åsikter är av betydelse och föräldrarna ska kunna känna sig trygga med att 
lämna sina barn i förskolan.  

2.2.4 Samverkansformer 

Sandberg och Vuorinen (2007) hävdar att det finns olika motiv till varför man bör ha 
föräldrasamverkan i förskolan och att en av de främsta anledningarna till detta är för 
att det kan gynna barnets utveckling och lärande. Något som också Fredriksson 
(1991) betonar när föräldrar och pedagoger visar en ömsesidighet och respekt för 
varandra ökas förskolans möjligheter till att bidra till barnets utveckling. 

Föräldramöten, föräldrasamtal och introduktionssamtal är samverkansformer som 
förskolan tillämpar idag. Visserligen visar Sandberg och Vuorinen (2007) likaså 
Fredriksson (1991) att dessa samverksformer är uppskattade hos föräldrar, men det 
verkar också finnas utvecklingsområden. Föräldrar önskar till exempel att just 
föräldramöten bör innehålla annat än information som de själva kan läsa på papper.  

Flera författare skriver om introduktionssamtalen, vilka bland annat har för avsikt att 
föräldrar och personal ska få möjlighet att lära känna varandra och skapa en 
samverkan mellan hem och förskola (Sandberg & Vuorinen, 2007; Ivarsson Jansson, 
2001). Även Jonsdottir och Nyberg (2013) framhåller att inskolningen ses som en god 
introduktion till förskolan och verksamheten och en möjlighet att samverka kring det 
enskilda barnet.  
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2.2.5 Vikten av föräldrasamverkan 

Tillsammans kan föräldrarna och pedagogerna skapa en helhetsbild som sedan blir 
grundläggande i arbetet med barnets lärande och utveckling (Sandberg & Vuorinen, 
2007). Förskolan ska vara ett komplement till barnets hem och föräldrar och 
pedagoger ska tillsammans förena hem och förskola (Ivarson Jansson, 2001). För att 
detta ska fungera krävs det att de tillsammans samarbetar för att ge båda parter lika 
förutsättningar och möjligheter (Ivarsson Jansson, 2001). Barnet i förskolan befinner 
sig i båda miljöerna. De har en miljö hemma med sina föräldrar och en annan miljö 
på förskolan tillsammans med pedagoger och andra barn. I och med detta behöver 
pedagoger ta till sig båda perspektiven, vilket också gäller föräldrarna.  

Barnens familjer har olika förutsättningar och hemförhållandena ser olika ut. 
Förskolan ska bemöta föräldrar och barn utifrån de förutsättningar och behov som 
finns och i den utsträckning som går. Barnets trivsel i förskolan är förskolans ansvar, 
därför blir det viktigt att vi byter information med föräldrarna som kan vara 
nödvändig för förskolan att veta eller för föräldrarna att känna till om barnet (Jensen 
& Jensen, 2008). Jensen och Jensen (2008) betonar vikten av att kunna samverka 
och samarbeta med alla oavsett var föräldrarna kommer ifrån eller vad de har för 
bakgrund. Tobin, Arzubiaga och Keys Adair (2013) framhåller att Sverige idag är ett 
mångkulturellt land, vilket har tillfört problematik kring föräldrasamverkan i 
förskolan mellan föräldrar och pedagoger bland annat på grund av 
språkförbistringar, men även att det kan skiljas i hur man har blivit uppfostrad.  

Genom att pedagoger visar föräldrarna respekt skapas en trygghet hos barnet och 
även hos föräldrarna. När barnet börjar i förskolan är det därför viktigt att pedagogen 
redan tidigt lägger grunden under introduktionen till förskolan och har ett nära 
samarbete med föräldrarna (Skolverket, 2017). Jonsdottir och Nyberg (2013) betonar 
fyra viktiga grundstenar i ett samarbete med föräldrarna: 1) en trygg och tillitsfull 
relation, 2) förutsättningar för inflytande och delaktighet, 3) familjens behov och 
förutsättningar samt 4) föräldranätverk.  Den första grundstenen är trygghet och 
tillitsfull relation, där alla tre aktörer i verksamheten inkluderas: barn, pedagog och 
förälder. Den andra grundstenen innebär att förskolan ska skapa förutsättningar till 
inflytande och delaktighet för föräldrarna i verksamheten. Den tredje grundstenen 
grundar sig i förskolans bemötande av familjens behov och förutsättningar och den 
fjärde grundstenen, till sist, handlar om villkoren för föräldranätverk som kan finns 
på förskolor. De fyra grundstenarna är beroende av varandra för att ett bra samarbete 
ska fungera. Inget kan uteslutas utan de fyra delarna ska ses som en helhet i enlighet 
med förskolans uppdrag. Sandberg och Vuorinen (2008) betonar även att ett nära 
samarbete med föräldrar kan vara fördelaktigt för att förebygga problematik kring 
barnet, som kan uppstå, men även för att uppnå olika mål för verksamheten.  

Keyes (2000) hävdar att föräldrars inställning till samverkan och samarbete med 
förskolan påverkar deras relation med pedagogerna. Keyes (2000) skriver om tre 
olika former av relationer mellan pedagoger och föräldrar: 1) den skolfokuserade 
relationen, 2) den föräldrafokuserade relationen samt 3) den kompanjonsfokuserade 
relationen. Keyes (2000) lyfter för det första den skolfokuserande relationen, vilket 
innebär att föräldrarna anser att pedagogerna har ansvaret för barnens utveckling. 
Föräldrafokusering, för det andra, innebär att det är föräldrarna själva som bär 
ansvaret för sitt eller sina barns utveckling. För det tredje beskrivs också den 
kompanjonsfokuserande relationen, där föräldrar och förskola tillsammans delar 
ansvaret för barnets utveckling.  
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Bridge (2001) har i sin studie om hur föräldrar engagerar sig i sitt barns utveckling 
och lärande noterat att det finns en brist i hur samarbetet mellan hem och förskola 
förverkligas utifrån läroplanens mål. Vidare betonar Bridge (2001) att det kan bero 
på att man som pedagog och förskola har ett tillvägagångssätt i arbetet som det 
brister i. Flising m.fl. (1996) framhåller vidare att även pedagogernas förhållningssätt 
till föräldrarna är viktigt då pedagogerna bör erkänna att föräldrarna har något att 
tillföra verksamheten. Författarna menar också att samverkan inte bara är gynnsamt 
för barnet utan att ”ett gott föräldrasamarbete är en förutsättning för att man ska 
lyckas i sin lärarroll” (Flising m.fl., s. 16). Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams 
(2014) betonar även de vikten att som pedagog reflektera kring sitt arbete och 
läroplansmålen gällande exempelvis samarbetet mellan förskola och barnets.  

2.2.6 Kommunikation mellan hem och förskola 

Kommunikation med barnens föräldrar bestod förr till stor del bara av råd till barnets 
mor angående hur hon ska uppfostra sitt barn (Jensen & Jensen, 2008). Idag ser 
kommunikationen annorlunda ut och Gars (2002) talar om vikten att ha en tät dialog 
med barnets föräldrar för att få en mer fördjupad relation med föräldrarna. Hon tar 
även upp vikten av att skapa goda relationer med barnet och dennes familj i och med 
att barnen idag spenderar mer tid i förskolan.  

Vuorinen m.fl. (2014) skriver att en avgörande faktor, till huruvida föräldrarna kan 
känna en trygghet med förskolläraren, är hur personalen visar att föräldrarna kan lita 
på hen. Förskolläraren som individ måste visa att hen dels tar sig tid för samtal och 
frågor dels också framförallt visar respekt och förståelse för föräldern som individ och 
dennas livssituation (Vuorinen m.fl., 2014). 

Skolverket (2017) skriver att det finns många tillfällen till en dialog med föräldrarna. 
Sandberg och Vuorinen (2007) liksom Jonsdottir och Nyberg (2013) beskriver 
vardagskontakten i tamburen som en av det vanligaste samverkansformerna på 
förskolan och ses som en viktig del i kommunikationen med barnens föräldrar. Dock 
kan kvaliteten variera beroende på hur barngruppen ser ut den dagen och om det är 
många barn som hämtas eller lämnas samtidigt. Hur personalstyrkan ser ut den 
dagen kan också påverka den dagliga kommunikationen. Om det är ont om personal 
på förmiddagen eller morgonen begränsas ofta samtalen med barnens föräldrar till 
de vanliga vardagsfraserna om barnets mat och sovtider eller endast hej och hejdå 
(Sandberg & Vuorinen, 2007).  

Sandberg och Vuorinen (2007) framhäver att det börjar bli allt mer vanligt att 
förskolan kommunicerar med andra hjälpmedel för att nå ut till föräldrarna, där 
exempelvis veckobrev, månadsbrev eller dagbok i tamburen kan vara exempel istället 
för att enbart kommunicera öga mot öga. Denna form av samverkan har både för- och 
nackdelar. All kommunikation via text och media är inte bara på grund av tidsbrist, 
utan även en fördel då föräldrar får information samtidigt och även själva kan läsa i 
lugn och ro. Det kan dessutom fungera som ett ytterligare steg i kommunikationen så 
att det som förskollärarna meddelat på förskolan inte glöms bort (Sandberg & 
Vuorinen, 2007).  

En nackdel kan dock vara att kommunikationen blir ensidig. Förskollärarna delger 
föräldrarna om verksamheten och barnen, medan föräldrarna inte får möjlighet att 
delge personalen information (Sandberg & Vuorinen, 2007). Gren (2007) betonar 
vikten av ömsesidighet: att både föräldrar och förskollärare delger varandra 



 7 

information som är viktig för att förskollärarna ska kunna arbeta med barnens 
utveckling. Har något exempelvis hänt som kan påverka barnet på något vis? Det är 
även viktigt att föräldrarna får information dels om sitt barn specifikt, dels om till 
exempel verksamheten och dess mål så att föräldrarna har en möjlighet till inflytande 
och delaktighet. 

2.2.7 Föräldrars inflytande och delaktighet i förskolan 

Inflytande beskrivs som en möjlighet att påverka i Nationalencyklopedins ordbok 
(2008). Flising m.fl. (1996) betonar föräldrars funderingar kring begreppet 
inflytande. Författarna har i en studie intervjuat föräldrar om inflytande i förskolan 
och av deras resultat kan utläsas att föräldrar ofta ser begreppet inflytande synonymt 
med att samarbeta, medverkan och samverkan.  

Tallberg Broman (2013) uttrycker att det finns två olika aspekter att ha i åtanke kring 
föräldrars inflytande och delaktighet. Hon lyfter fram delaktighet som uttryck för 
demokrati och rättigheter och delaktighet som stöd till barns och elevers utveckling, 
lärande och hälsa. Tallberg Broman (2013) förklarar att den första aspekten handlar 
om en individs medborgarrätt och att få vara en del av samhället. Hon framhåller till 
exempel att med ny globalisering av vår sociala kultur och med en ökad mångfald 
behövs ökat inflytande och delaktighet hos föräldrar för att man ska kunna bemöta 
detta med de allra bästa förutsättningarna. Detta ställer större krav på verksamheten 
att inkludera föräldrar för att förstå deras åsikter och erfarenheter och i sin tur även 
för föräldrarna så att de förstår förskolans uppdrag och mål (Tallberg Broman, 2013). 
Alla föräldrar har rätt till inflytande och delaktighet i förskolan oavsett kultur. 
Oberoende av förälderns ursprung bör föräldern få en möjlighet att vara delaktig i 
barnets vardag samt utveckling och lärande (Jonsdottir och Nyberg, 2013). I en 
förskola som möter en större mångkultur i sin verksamhet behöver pedagogerna visa 
ett större intresse för föräldrasamverkan med barnets föräldrar (Vuorinen m.fl., 
2014). 

Fredriksson (1991) framhåller att det är viktigt att pedagogerna vet vad de har för 
förhållningssätt inför att låta föräldrarna ha inflytande i verksamheten och inte känna 
sig osäkra i sin yrkesroll då det kan komplicera samarbetet med föräldrarna.  För att 
föräldrar ska få möjlighet till reellt inflytande, krävs det att förskolans innehåll finns 
tillgängligt i flera olika forum och redan under barnets första tid i förskolan ska 
föräldrar ges information om vad de kan ha och vad de inte kan ha för inflytande i 
verksamheten (Skolverket, 2017).  

Något som är vanligt i förskolor för att öka föräldrarnas inflytande är att föräldrarna 
ges möjlighet att svara på enkätfrågor om vad de anser om verksamheten. Flising 
m.fl. (1996) menar att dessa enkäter sällan leder till ett ökat föräldrainflytande, 
snarare till ett större engagemang men som sedan oftast dör ut. Sandberg och 
Vuorinen (2007) påpekar också att förskolepersonalens agerande efter enkäten är 
avgörande för föräldrarnas ökade engagemang eller inte. Det framhålls dock att 
föräldrar vill tala om verksamheten och att de vill ha ett inflytande av sitt barns 
utveckling och lärande. Om föräldrarna får den respons de vill ha, enligt Flising m.fl. 
(1996), kommer de till viss del inte alls ha några problem med att förskolan är en 
gruppverksamhet.  
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2.2.8 Sammanfattning  

Föräldrasamverkan är ett viktigt område i förskolans läroplan, vilket också styrks av 
författare och forskare inom detta ämnesområde. Utveckling har skett genom åren 
och idag har ett större samarbete med barnets föräldrar blivit en del av förskolans 
verksamhet. För att gynna barnets utveckling och lärande och för att stärka dem till 
goda samhällsmedborgare. Det är dock en utmaning att få detta att fungera, det krävs 
att både personal och föräldrar påvisar ett intresse till ett nära samarbete.  

En god kommunikation och en trygghet hos föräldrar och personal skapar de bästa 
förutsättningar för att en föräldrasamverkan ska fungera.  

2.3 Definition av begrepp 

I detta avsnitt presenteras grundläggande begrepp med vikt för min studie. I tidigare 
forskning verkar begreppen användas och definieras på olika sätt beroende på 
studiernas olika fokus, därför är det av extra vikt att klargöra vad jag avser med 
respektive begrepp: 1) samverkan, 2) delaktighet och inflytande, 3) pedagog samt 4) 
förälder. 

Samverkansbegreppet innebär i denna studie det samarbete som sker mellan 
föräldrar och pedagoger på förskolan kring barnet och dennes vistelse i 
verksamheten. Jag använder mig av Skolverkets (1998) definition på samverkan 
vilket innebär all kontakt mellan hem och förskola  

Begreppen delaktighet och inflytande innefattar föräldrarnas möjligheter till att 
påverka förskolans verksamhet på ett sätt där föräldrarna har ett reellt inflytande och 
deras åsikter tas till vara på. 

Begreppet pedagog omfattar i denna uppsats alla förskollärare som arbetar i den 
pedagogiska verksamheten i förskolan. I tidigare forskning används det ord 
författaren har valt varpå det är svårt att veta om de menar barnskötare, förskollärare 
eller annan pedagogisk personal.  

Begreppet förälder avser i denna studie barnets föräldrar men även andra 
vårdnadshavare så som till exempel fosterföräldrar eller mor- och farföräldrar.  

3 Teoretiskt perspektiv  

I detta kapitel redogörs det teoretiska perspektiv, utvecklingsekologisk teori, som jag 
har valt att utgå ifrån i denna studie. Jag har valt denna teori efter att det framgått i 
den tidigare forskningen att hem och förskola bör samarbeta kring barnets utveckling 
och lärande då dessa två hänger ihop med varandra. Syftet med studien är att 
undersöka hur förskollärare ser på förverkligandet av läroplanens mål av 
föräldrasamverkan och då den utvecklingsekologiska teorin innebär att samhället 
omsluter en individ har jag valt att analysera studiens empiri efter denna.  

3.1 Utvecklingsekologiska teorin 

Den utvecklingsekologiska teorin förklarar barnens utveckling i samhället. 
Psykologen Bronfenbrenner menar att barns utveckling hör ihop med familjen och 
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samhället som vi lever i. Han menar också att det är just detta samspel som driver 
barnets utveckling framåt (Phillips, 2011). Vidare förklarar Andersson (1986) 
Bronfenbrenners teori där han betonar att när miljöerna kompletterar varandra och 
ger stöd åt barnet blir det lättare att utvecklas. Andersson (2002) uttrycker att 
Bronfenbrenners teori till stor del handlar om barnets utveckling men att den likväl 
kan tillämpas under hela livet, därför har denna utvecklingsteori fått störst påverkan 
inom det pedagogiska området. Jensen och Jensen (2008) skriver om vikten av ett 
nära samarbete mellan hem och förskola och att det är viktigt att vi inte separerar 
dessa två världar för barnen. När ett nära samarbete mellan föräldrar och pedagoger 
fokuseras passar således den utvecklingsekologiska teorin (Fredriksson, 1991).   

Bronfenbrenner använder sig av fyra analysnivåer som alla är beroende av och 
omsluter varandra. Samspelet mellan dessa nivåer ser olika ut beroende på barnets 
ålder, kön, etnicitet och var de bor (Andersson, 2002). När barnets miljöer 
interagerar med varandra och gör så under de förutsättningar att relationer och 
aktiviteter kompletterar och stödjer varandra, får barnets utveckling och lärande en 
betydande relevans (Andersson, 1986).  

Följande bild förklarar en modell av Bronfenbrenner utvecklingsekologiska teori där 
olika system påverkar barnets utveckling (Phillips, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori. Källa: Phillips (2011) 

Bilden visar Bronfenbrenners modell, där olika system påverkar barnets utveckling. 
Inifrån och ut presenteras 1) mikrosystem, 2) mesosystem, 3) exosystem och 4) 
makrosystem. I mikrosystemet, till att börja med, samspelar barnet med de som står 
en allra närmast till exempel föräldrar. I mesosystemet, därefter, förklaras samspelet 
mellan de olika systemen i mikrosystemet till exempel mellan förskola och barnets 
hem. Exosystemet representerar det som finns längre bort från barnet, men som 
likväl ändå kan påverka barnet som till exempel grannar, övrig släkt och massmedia. 
Makrosystemet, till sist, är det som är allra längst bort från barnet men som 
fortfarande ändå kan beröra barnet som till exempel lagar och regler och olika 
kulturer.  

Andersson (1986) beskriver även han den utvecklingsekologiska teorin, en aspekt 
som synliggör de förhållanden som kan finnas i en individs miljö och som kan 
påverka individens utveckling. Perspektiven förklarar hur barnet upplever sin 
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situation samt där utvecklingen blir en produkt av interaktion mellan samhället och 
barnet. Bronfenbrenner kallar dessa för systemperspektivet (Andersson, 1986).  

Analysen av min empiri ska förhålla sig till de begrepp jag presenterat i mitt 
teoretiska perspektiv. Dessa begrepp är i den utvecklingsekologiska teorin: 
mikrosystem, mesosystem, exosystem och makrosystem.  
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4 Metod 

I detta kapitel beskrivs den metod som valts till att genomföra min studie. Jag 
kommer även att presentera studiens genomförande och urval av respondenter. 
Respondent är det begreppet jag valt att kalla de som blivit intervjuade för att uppnå 
ett resultat av min studie. Sedan presenteras en redovisning för studiens 
databearbetning och analysmetod. Kapitlet avslutas med etiska överväganden.  

4.1 Val av metod 

Underlaget av min empiri bygger på en kvalitativ undersökningsmetod för att försöka 
förstå något subjektivt. En kvalitativ studie kan genomföras med hjälp av intervjuer, 
observationer, enkäter och fokusgrupper (Bryman, 2008). Jag har valt att använda 
mig av semistrukturerade intervjuer och respondenterna är förskollärare. De 
semistrukturerade intervjuerna har gett mig möjlighet att ställa följdfrågor och de har 
också gett möjlighet till mer flexibilitet då frågorna inte har behövts ställas i en given 
följd (Bryman, 2011). Frågorna formulerades efter Brymans (2011) skrivelse om 
vikten av hur vi utformar våra frågor. Ja- och nej-frågor undveks och öppna frågor 
utformades så att den intervjuade har utrymme att svara relativt fritt utifrån sina 
erfarenheter och kunskaper.  

4.2 Genomförande  

Jag började mitt arbete med att besluta om vilket syfte studien hade. Utifrån detta 
valdes relevanta forskningsfrågor ut, därefter valdes metoden. Jag valde att använda 
mig av kvalitativa intervjuer där det intervjuade får lyfta fram sin egna uppfattning 
om det ämne jag undersöker (Bryman, 2011). Jag beslutade att använda mig av 
semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod. Mitt syfte med denna studie 
var att synliggöra hur förskollärare i förskolan förhåller sig till att förverkliga 
läroplanens mål om föräldrasamverkan. Utifrån syftet och mina tre forskningsfrågor 
skapades en intervjuguide. 

Samtal togs första veckan med aktuell förskola där mitt ärende framfördes och jag 
berättade om syftet med studien och att fyra förskollärare var önskvärda som 
respondenter.  

Jag mailade därefter mina frågor och missivbrev till varje förskollärare så att 
informanterna kunde läsa frågorna innan vi sågs för att kunna reflektera kring dem 
och på så vis kan det underlätta för eventuella följdfrågor som kan komma på tal 
(Bryman, 2011).   

Respondenterna intervjuades en och en på förskolan för att de inte skulle påverkas av 
varandras svar. Varje intervju tog cirka 30 minuter till en timme.  

Alla deltagare fick lika frågor att svara på (Bilaga, 2). Jag frågade respondenterna om 
det var okej att jag spelade in mina intervjuer, vilket de gav sitt godkännande. Att 
spela in sina intervjuer kan underlätta då den som intervjuar kan föra egna 
anteckningar samtidigt menar Bryman (2011).   
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4.3 Urval 

Jag valde att använda mig av ett målstyrt arbetssätt. Bryman (2011) menar att när vi 
använder oss av detta har vi som forskare valt informanter som är relevanta i vår 
studie. Ett annat val som gjordes var att arbeta utifrån ett bekvämlighetsurval som 
Bryman (2011) menar att informanterna i fråga har valts för att de är lättillgängliga. I 
detta fall har jag valt en förskola som jag sen tidigare känner till och som ligger i mitt 
närområde. Detta spar även tid då jag inte behöver resa långt och kan snabbt nå ut till 
förskolan för att genomföra mina intervjuer.   

Fyra intervjuer genomfördes i denna studie. Dessa fyra deltagare var kvinnor, alla är 
utbildade förskollärare och arbetar på samma förskola. Förskolan i fråga är ett 
föräldrakooperativ och består endast av två avdelningar. Två stycken arbetar på en 
småbarnsavdelning med barn i åldrar ett till tre och de andra två pedagogerna 
arbetar på en tre- till fem-års-avdelning.  

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Analysprocessen i en kvalitativ undersökning innehåller en stor mängd data, menar 
Bryman (2011). Min studie består endast av fyra stycken intervjuer, trots det blev 
mängden data stor. Jag har transkriberat samtliga intervjuers ljudfiler som jag sedan 
ordagrant fört in i ett Word-dokument. Jag skrev ut dessa på papper för att göra 
arbetet mer överblickbart. Sedan har jag jämfört svaren med varandra och efter ett 
återkommande tema har jag skapat rubriker i mitt resultat för att svara på mina 
forskningsfrågor. Dessa teman är återkommande hos majoriteten av respondenterna 
och för att göra resultatet tydligare har jag citerat en del av respondenternas åsikter. 
Det återkommande underrubrikerna blev då ömsesidighet, trygghet och tillit, 
arbetssätt, samverkan för barnets utveckling och lärande, möjliga fördelar med 
inflytande och delaktighet, möjliga nackdelar med inflytande och delaktighet, 
samverkan som samarbete, möjliga fördelar med ett nära samarbete med 
föräldrarna och möjliga nackdelar med ett nära samarbete med föräldrarna. 

Jag har använt mig av det Bryman (2011) kallar för ”grounded theory”. I denna teori 
kodas insamlade data för att sedan analyseras och skapa rubriker till resultatet. I 
denna teori finns även något som kallas för teoretisk mättnad vilket innebär att jag 
inte längre har någon mer data att koda då jag redan fastställt mina rubriker och jag 
har uppnått ”en punkt där nya data inte längre ger någon ny information” (Bryman, 
2011 s.517).  

I analysavsnittet och diskussionen kommer resultatet att ställas mot tidigare 
forskning och det teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien.  

4.5 Etiska övervägande 

Min studie följer de fyra etiska villkoren: informationskravet, konfidentialitetskravet, 
nyttjandekravet och samtyckeskravet. Informationskravet, till att börja med, innebär 
att jag informerar deltagarna om studien och dess syfte. Konfidentialitetskravet, 
därefter, innebär att uppgiftslämnaren behandlas konfidentiellt. Allt som sägs sker 
under anonymitet och jag kommer inte att publicera några namn på varken 
förskollärare, förskola eller föräldrar. Nyttjandekravet innefattar att uppgifterna som 
samlats in för studien och ändamål enbart ska användas i denna studie och 
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samtyckeskravet, till sist, är att jag informerat om att deltagandet i denna studie är 
frivilligt (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011).    

4.6 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet i en kvalitativ studie beskrivs bestå av fyra delkriterier. Dessa fyra är 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera 
(Bryman, 2011). Bryman (2011) menar att en studies trovärdighet kan styrkas genom 
att forskaren delar sitt resultat med dem som har intervjuats för att kunna bekräfta 
trovärdigheten i den så kallade sociala verkligheten jag som forskare kommit fram 
till. Då tiden för min studie är kort ligger det en utmaning i att låta mina 
respondenter läsa och kommentera mitt resultat innan uppsatsen läggs fram. Jag har 
dock erbjudit dem att ta del av studien när den är klar. Trovärdigheten i mitt arbete 
ökar dessutom då jag använt mig av ljudinspelning under mina interjuver som jag 
sedan transkriberat ordagrant för att inte gå miste om aktuell information.  

Med pålitlighet menas med att forskaren redogör för studiens olika skeden på ett 
överblickbart sätt för att en läsare bedöma studiens kvalité (Bryman, 2011). För att 
stärka kvalitén i arbetet har jag fått konstruktiv kritik av min handledare på 
Mälardalens högskola som jag tagit till mig och arbetat vidare med.  

Överförbarhet är att forskaren skildrar en unik kontextuell företeelse på ett djupare 
sätt. Bryman (2011) menar att man gör detta så att man kan avgöra om ett resultat 
kan överföras till en annan kontext. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att 
forskaren inte lägger in egna åsikter samt värderingar i studien för att påverka 
resultatet på något sätt. Jag bör dock ha en förståelse för att det kan vara svårt att 
uppnå total objektivitet (Bryman, 2011). Bryman (2011) skriver även, till sist, om 
studiens äkthet, och om studien går att generalisera. För att studien ska kunna ses 
som äkta krävs det att man som forskare kan ge en rättvis bild av de åsikter som 
studeras hos respondenterna.  

Denna studie kan i min mening ge en ökad medvetenhet om föräldrasamverkan och 
hur viktig den är för barnets utveckling och lärande i förskolan vilket Bryman (2011) 
hävdar att den ger studien en pedagogisk relevans. I denna studie är det dock för få 
respondenter med och deltar för att mitt resultat ska bli generaliserbart men detta 
var inte min mening även om respondenterna givit mig snarlika svar. Vidare tror jag 
att de jag intervjuat har en till viss del positiv inställning till föräldrasamverkan och 
är därav inget representativt urval. Förskolan jag valt är en liten förskola och ett 
föräldrakooperativ vilket också kan ha en påverkan till mitt resultat. Jag anser dock 
att pålitligheten stärks då jag genom mina interjuver tagit reda på respondenternas 
uppfattningar om förverkligandet av läroplanens mål av föräldrasamverkan, vilket 
var studiens syfte 
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5 Resultatredovisning 

Här nedan kommer jag att redovisa resultatet av genomförda intervjuer. Jag vill med 
dessa intervjuer få en fördjupad kunskap om hur pedagogerna på en förskola arbetar 
för att förverkliga läroplanens mål av föräldrasamverkan. Jag har delat in svaren i 
rubriker utifrån ett återkommande tema jag fann under mina intervjuer. Dessa teman 
har jag sedan skapat som underrubriker till mina forskningsfrågor. Jag har delat in 
mina respondenter med siffror – 1, 2, 3 och 4 för att göra citaten tydliga.  

5.1 Hur gör förskolläraren för att få en god relation till 
barnets föräldrar? 

Utifrån det respondenterna talat om under vår intervju om vad de har för relation till 
barnets föräldrar och hur de skapar en god relation har jag skapat en underrubrik 
som jag anser stämmer överens med min frågeställning. Denna rubrik stämde även 
bra överens med vad respondenterna framhävde under intervjun.  

5.1.1 Ömsesidighet, trygghet och tillit 

Deltagarna lyfter återkommande i intervjuerna trygghet och tillit. Förskollärarna får 
ett stort förtroende varje morgon då de överlåter sitt barn till personalen på 
förskolan. Förskolan, som deltagarna arbetar på, är ett föräldrakooperativ, vilket 
respondenterna tror kan innebära att föräldrarna har ett större förtroende för dem 
som pedagoger. Det framgår även av mitt resultat att respondenterna anser att trygga 
föräldrar ger trygga barn. Respondent nr 3 säger att: 

Eftersom vi är med barnen under stora delar av dagarna tror jag att det är viktigt att föräldrarna 
känner förtroende för oss och en trygghet att ha sina barn på vår förskola. 

Ingen av respondenterna upplever att de har en dålig relation till barnens föräldrar 
även om de upplever att de har en bättre kontakt med vissa föräldrar än andra. Här 
menar respondent nr 3 att hon alltid tänker på att vara professionell i alla situationer. 
Vidare uttrycker hon att ”det är viktigt att man kan läsa av en förälder och se hur man 
ska gå till väga med hen. En del är mer framåt och man kan skämta och skoja medan 
andra föräldrar är mer osäkra” I en sådan situation menar respondent 1 att vid: 

samtalen som sker vid lämning och hämtning kan man även ge de föräldrar som är osäkra i sin 
föräldraroll lite naturlig stöttning utan att det behöver bli ett djupare samtal. 

5.2 Hur ser förskolläraren på sin utformning av 
föräldrasamverkan utifrån läroplanens målsättningar? 

Utifrån de respondenterna talat om under vår intervju om sitt arbete kring 
föräldrasamverkan och läroplanens målsättningar har jag skapat tre underrubrik som 
jag anser stämmer överens med min frågeställning. 

5.2.1 Arbetssätt  

Tre av fyra respondenter framhåller att de har lite andra förutsättningar än 
kommunala förskolor i sitt arbete med föräldrasamverkan då de är ett 
föräldrakooperativ och en ekonomisk förening. Det framgår av mitt resultat att de 
arbetar aktivt med läroplanen för förskolan. Respondent nr 2 berättar att: 
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Genom våra dokumentationer påvisar vi läroplanensmål. Under föräldramöten påvisar vi vår 
verksamhet där vi kopplar läroplansmål till aktiviteter som vi visar i en Power Point 
presentation så det blir lättförståeligt och tydligt.  

I resultatet av mina intervjuer framgår det även att de arbetar med att inkludera 
föräldrarna i verksamheten med ett medialt forum. Respondent nr 2 och 3 berättar 
att de använder sig av ett privat instagramkonto. Här lägger förskolan upp bilder och 
filmer för att synliggöra vad de gör i verksamheten. Responsen från föräldrarna har 
varit mycket positiv menar respondent nr 3. 

Förskolan lägger på olika sätt stor vikt vid samtal med föräldrarna. Det framgår av 
respondent nr 4 att det är viktigt att hon är lyhörd inför varje förälder. Vidare menar 
hon att det är viktigt att de har en tydlig kommunikation tillsammans där det 
framförallt är viktigt att hon som pedagog är tydlig med förskolans uppdrag. 
Respondent nr 1 menar att tamburkontakten är viktig då den skapar ett utrymme till 
samtal med föräldrarna och respondent nr 2 menar att hon alltid försöker småprata 
lite om barnet eller vad som föräldern kan ha i åtanke den dagen. Hon menar att 
detta kan skapa en vänskaplig och trygg relation med föräldrarna. Vikten av en god 
kommunikation anser de alla är betydelsefull och att lyssna till barnets föräldrar då 
det är de som känner sitt barn bäst, dock kan det uppstå hinder i deras 
kommunikation när de kan vara oense om vad som är bäst för barnet i förskolan. 

I resultatet framgår det att som en del i förskolans föräldrasamverkan arbetar 
förskollärarna jämsides med föräldrarna under inskolningen. De kallar detta för 
föräldraaktiv inskolning där föräldrarna är med sitt barn under hela dagen i tre 
dagar. Här får föräldrarna själva en inblick i hur verksamheten fungerar och vad som 
händer under dagarna. Två av respondenterna arbetar på en småbarnsavdelning och 
är alltså den första kontakten som föräldrarna får på förskolan utöver förskolechefen 
som de träffar när de söker plats på förskolan.  

De berättar båda att under dessa dagar använder de sig av en modell för 
introduktionen men är noga med att berätta att de är flexibla inför barnets och 
föräldrarnas behov och familjens förutsättningar. De samtalar mycket under dessa tre 
dagar om föräldrarnas farhågor, funderingar och hur föräldrarna uppfattar sitt barn. 
På detta vis menar de att det även inger en trygghet hos föräldrarna, vilket de menar 
även smittar av sig hos barnet.  

Under dessa samtal får föräldrarna möjlighet att ställa frågor till pedagogerna. 
Dessutom får föräldrarna en möjlighet att lämna in en utvärderingsenkät efter 
avslutad inskolning och i samband med att barnet slutar på förskolan. I enkäten kan 
de uttrycka hur de tyckt att inskolningen har varit och tiden på förskolan. Alla 
synpunkter och funderingar som kommer fram i och med utvärderingar, enkäter och 
samtal använder förskolan för att utveckla och forma förskolans verksamhet. 
Respondent 2 uttrycker: 

Genom detta arbetssätt visar man respekt för föräldrarna och man får en bra relation med 
barnens föräldrar. Att ha samtal regelbundet under barnets vistelse om deras utveckling och 
lärande skapar också en trygghet och föräldrarna får en bra överblick över barnets vistelse under 
dagen. 

5.2.2 Samverkan för barnets utveckling och lärande 

Respondent 4 framhåller att om hon som förskollärare är tydlig i sitt utvecklande 
samtal tillsammans med föräldrar och barn så kan det få en positiv inriktning. Hon 
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betonar vikten av att föräldrar och personal kan samarbeta. Personalen 
samverkar/samtalar med föräldrar dagligen i den dagliga kontakten, där de kan delge 
föräldrar om dagens aktivitet och barnen kan sedan berätta hemma. På så sätt kan 
barnet vidga sitt lärande i samverkan med föräldrarna. Utöver det så har de också 

barnportfoliosamtal, där barnen själva berättar om sitt lärande och där tillfälle även 
ges till föräldrar att samverka med förskolepersonalen och delge dem sina 
funderingar.  

Respondent 2 anser att hon hjälper föräldrarna att förstå vikten av att stimulera sitt 
barns utveckling och lärande. Respondent nr 2 menar att: 

Genom våra bokpåsar så beskriver vi att det är viktigt att läsa för barnen för genom läsningen så 
utvecklas barnets ordförråd. 

Det framgår av respondent 1 att hon ser det positiva i att föra samtal med föräldrarna 
angående deras barns intressen så att de lättare kan anpassa verksamheten efter det. 
Speciellt när barnet i fråga är nyinskolat och dom inte känner honom eller henne. 
Respondent 1 anser även att det är positivt när föräldrar vill följa med när dom gör 
längre utflykter så att tryggheten bevaras. 

Om det är något som föräldrarna funderar över i verksamheten gällande utveckling 
och lärande uppskattar respondent 1 när hon och föräldrarna kan prata om det.  

Det kan vara allt från synpunkter till tips. 

5.2.3 Möjliga fördelar med Inflytande och delaktighet 

På föräldrakooperativet har föräldrarna ett stort inflytande då det bland annat sitter i 
styrelsen, men det är likafullt respondenterna som har det största ansvaret över den 
pedagogiska utvecklingen av barnen och verksamheten. Samtliga respondenter anser 
att det är en fördel att föräldrarna har inflytande och är delaktiga i förskolan. 
Respondent nr 2 menar att: 

för att verksamheten ska fungera så krävs det att föräldrarna ska vara delaktiga. 

Respondent nr 1 framhåller att det är föräldrarna som känner sitt barn bäst och har 
det övergripande ansvaret över sitt barn. Vidare anser hon att föräldern kan ge de 
bästa svaren om sitt barn.  

5.2.4 Möjliga nackdelar med inflytande och delaktighet 

Respondent nr 1 och nr 3 ser inte inflytande och delaktighet som en nackdel, de 
beskriver istället de svårigheter som kan uppstå i samverkan med föräldrarna. Hon 
framhäver att en svårighet kan vara när personalen och föräldrarna har olika 
uppfattningar kring barnet och dennes förutsättningar och behov. Respondent nr 3 
förklarar vidare att en del föräldrar ibland vill att man ska tillgodose deras barns 
behov på ett sätt som kanske inte alltid går då förskolan är en gruppverksamhet. 
Respondent nr 4 menar då att det blir en nackdel när:  

man får vårdnadshavare som vill vara med och planera den pedagogiska verksamheten och inte 
förstår förskolans uppdrag.  
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5.3 Vad har pedagogerna för förhållningssätt till begreppet 
föräldrasamverkan? 

Utifrån det respondenterna har talat om under vår intervju om vad de har för 
förhållningssätt till begreppet föräldrasamverkan har jag skapat tre underrubriker 
som jag anser stämmer överens med min frågeställning. 

5.3.1 Samverkan som samarbete 

Två av respondenterna vill definiera ordet samverkan till att samarbeta. De andra två 
respondenterna talar om att samverkan är när ett par eller flera personer arbetar för 
att uppnå ett gemensamt resultat. Samtliga respondenter anser dock att 
föräldrasamverkan är att de tillsammans med föräldrarna arbetar för att skapa de 
bästa förutsättningarna för barnen att utvecklas. Respondent nr 1 gör därför en 
koppling till läroplanen under vår intervju kring samverkan och fastslår att: 

I läroplanen står det att förskolan ska samarbeta med föräldrarna för att varje barn ska få 
möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och det är för mig det främsta syftet med en 
god föräldrasamverkan. 

5.3.2 Möjliga fördelar med ett nära samarbete med föräldrarna 

I resultatet framgår det att i förskolan finns tre stora aktörer som alla måste 
samarbeta tillsammans. Respondent nr 1 menar att dessa tre är pedagoger, barn och 
föräldrar. Hon menar att: 

När en god föräldrasamverkan är uppnådd så litar man mer på varandra vilket skapar goda 
förutsättningar att ta upp eventuell problematik.  

Respondent nr 2 upplever även hon att ett nära samarbete med föräldrarna är en 
fördel om man har någon form av problematik kring ett barn. Respondent nr 1 citerar 
läroplanen för förskolan där det står på sidan 5 att: 

Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är 
viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter (Skolverket, 2016 
s. 5). 

Det framgår även i mitt resultat att med ett nära samarbete med föräldrarna kan man 
förstå och hantera barnets olika erfarenheter och livsöden lättare.  

5.3.3 Möjliga nackdelar med ett nära samarbete med föräldrarna 

Det är bara en respondent som inte ser någon form av nackdel i ett nära samarbete 
med föräldrarna. Hon framhåller vidare att hur man än vrider och vänder på det så 
behöver man ha en relation med barnets föräldrar och då är ett samarbete positivt. 
Respondent 1 berättar att ibland kan det vara svårt då konflikter kan uppstå men att 
det ligger i deras uppdrag som pedagoger att samarbeta med föräldrarna:  

Det gäller att vara professionell och se till att samarbetet fungerar.  

Två av respondenterna tar upp kompisrelation som en nackdel med ett nära 
samarbete. De menar att en del föräldrar vill vara vänner och även kanske följa en 
privat på sociala medier eller om man varit bekanta sedan tidigare. Respondent nr 3 
menar då att det allra bästa är att man hittar en balansgång mellan förskolan och ens 
privata liv och förblir professionell i sitt arbete. Respondent nr 4 menar att en 
nackdel i ett nära samarbete kan vara att föräldrarna inte visar något intresse för ett 
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samarbete. Hon tänker då vidare att det blir en nackdel när föräldern inte visar något 
intresse till de forum i verksamheten som pedagogerna bjudit in till.  
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6 Diskussion 

I diskussionsavsnittet diskuteras vald metod och studiens resultat. Avslutningsvis 
följer också reflektioner kring studiens relevans i praktiken, studiens slutsatser och 
till sist tankar kring eventuell fortsatt forskning.   

6.1 Metoddiskussion 

Som tidigare har framgått valdes den kvalitativa metoden för att jag ska kunna tolka 
respondenternas subjektiva svar. Valet att göra semistrukturerade intervjuer gjordes 
på grund av möjligheten att ställa följdfrågor till respondenterna, vilket inte hade 
varit möjligt om de hade fått en enkät med fasta frågor. Nackdelar med intervjuer, 
jämfört med enkäter, kan bland annat vara att respondenterna får kortare betänketid 
och att vissa svar möjligen kan begränsas av att den som blir intervjuad inte kan vara 
helt anonym gentemot den som intervjuar. Fördelen med en intervju jämfört med 
enkäter är att vid en intervju får den som intervjuar en möjlighet att ställa följdfrågor 
som annars inte är möjligt vid en enkät. 

Jag valde att skicka ut mina frågor i förväg via mail så att respondenten ändå skulle få 
en möjlighet att samla sig kring sina svar, dock finns det då en chans att 
respondenterna samtalat ihop och därför kunnat svara relativt lika. Genom en 
observation hade jag till exempel även kunnat se hur de arbetar i praktiken och 
jämfört med vad de har svarat, men med brist på tid upplever jag ändå att 
intervjuerna har varit mest gynnsam. Jag har erbjudit respondenterna att läsa min 
studie när den är klar. Detta kommer inte att påverka mitt sätt att dra slutsatser. Jag 
eftersträvar att vara ärlig och hoppas kunna bidra till förskolans utvärdering av deras 
föräldrasamverkan. Genom mina intervjuer har jag fått svar på mina 
forskningsfrågor. Trots att det bara var fyra pedagoger som jag intervjuat, anser jag 
att detta tillvägagångssätt har bidragit till att uppnå syftet med denna studie.  

Det fanns mycket litteratur om ämnet jag valt att studera men mycket av den 
forskning jag fann var gammal och en del artiklar och avhandlingar kom man inte åt 
utan medlemskap i en tidning eller hemsida. Med det fokus som finns idag kring mitt 
ämne hade jag önskat att det fanns mer aktuell forskning. Den litteratur jag fann som 
var närmare i tiden har författaren själv använt sig av studier som gjorts för fem år 
sedan eller mer. Jag har trots detta kunnat besvara mina forskningsfrågor.  

6.2 Resultatanalys och resultatdiskussion  

Syftet med min studie var att ta reda på hur förskollärare ställer sig till 
förverkligandet av läroplanens mål av föräldrasamverkan och hur de arbetar för att 
göra föräldrar delaktiga och ha inflytande i verksamheten. I detta avsnitt har jag 
analyserat mitt resultat och skapat rubriker efter de teman jag fann under min analys 
av resultatet. De begrepp som stack ut var: Professionellt bemötande, barns 
utveckling och lärande, kommunikation, samverkansformer och förverkligandet av 
läroplanen. Jag har sedan kopplat detta till mitt teoretiska perspektiv och tidigare 
forskning.  

Resultaten i tidigare forskning och litteraturen om föräldrasamverkan verkar 
överensstämma med respondenternas syn på densamma.  Intresset för 
föräldrasamverkan tenderar att öka, då föräldrar vill ha mer inflytande över barnets 
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tid i förskolan och själva verksamheten, vilket kan bero på att föräldrar nu kan välja 
vilken förskola eller skola barnet ska placeras vid (Flising m.fl. 1996). Det kan också 
vara så att föräldrar idag även ses som kompetenta nog att hjälpa det egna barnet i 
dennes utveckling och lärande.  

6.2.1 Professionellt bemötande   

I dagens samhälle betonas vikten av ett samarbete med barnets föräldrar. I mitt 
resultat framgår det att pedagogerna vill ha en god föräldrasamverkan och ett nära 
samarbete med barnets föräldrar. Vidare har de olika uppfattningar kring begreppet 
samverkan och föräldrasamverkan men jag tolkar det som att de arbetar utifrån 
samma mål men att de bara uttryckt sig olika. Flising m.fl. (1996) hävdar att en 
definition av ett begrepp hos en individ alltid kommer att betyda olika. 

Samtliga respondenter anser att de i sitt arbete ska agera professionellt i samverkan 
med föräldrarna. En av respondenterna framhåller dessutom att det är upp till henne 
att se till att samverkan fungerar. Ivarsson Jansson (2001) betonar vikten av att det 
krävs att både föräldrar och pedagoger ges samma förutsättningar och möjligheter för 
att få samverkan at fungera. Det är inte bara upp till pedagogerna utan föräldrarnas 
förhållningssätt är också viktigt menar Keyes (2000). Bronfenbrenner betonar att 
mikrosystemens alla normer ingår i barnets liv och därav bör föräldrar visa ett 
intresse till förskolan och skapa en god relation till pedagogerna (Andersson, 2002) 

6.2.2 Barns utveckling och lärande   

Det framgår att respondenterna anser att ett samarbete med barnets hem är viktigt 
för barnens utveckling. Bronfenbrenner betonar i sin teori vikten av att barn lär i flera 
miljöer som ingår i ett mikrosystem där förskolan har sin plats. Han lyfter fram att 
inget kan utesluta den andre och pedagogerna i intervjun poängterar att det är 
föräldrarna som känner sitt barn bäst och därför blir en viktig del och resurs till 
förskolan (Phillips, 2011). Det är viktigt att alla inblandade känner en respekt för 
varandra och skapar en trygghet, menar Bronfenbrenner, för att detta ska fungera 
krävs att pedagoger och föräldrar samverkar tillsammans (Andersson, 1986). En av 
respondenterna framhåller att vid ett nära samarbete kan man förstå barnets alla 
livsöden och erfarenheter bättre. Något som kan stödjas av Bronfenbrenner och att 
man med de aktiviteter från ett barns miljö och relationer kan förstå hur just det 
barnet lär och utvecklas då alla barn utvecklas olika (Andersson, 1986; Andersson, 
2002). Det framgår alltså att det är viktigt att inget i barnets miljö uteblir 
(Fredriksson, 1991)  

I belysning av resultatet kan jag även läsa att två av respondenterna anser att de 
genom föräldrasamverkan kan hjälpa föräldrarna att själva stimulera sitt barns 
utveckling och lärande och påvisa hur de kan fortsätta arbeta tillsammans hemma. 
Sandberg och Vuorinen (2007) betonar även de arbetet med olika motiv för att 
främja barnets utveckling och lärande där den främsta anledningen är 
föräldrasamverkan.  

6.2.3 Kommunikation  

Det framgår av mitt resultat att förskolan lägger stor vikt vid olika former av 
kommunikation. Den vardagliga kommunikationen i till exempel tamburen framgår 
som den centrala delen. Här möts föräldrarna upp av pedagogerna vid både 
hämtning och lämning av sitt eller sina barn. Sandberg och Vuorinen (2007) 



 21 

beskriver denna tamburkontakt som den vanligaste kommunikations forumet i 
förskolan för att förmedla information om barnets vardag. Det framgår dessutom att 
kommunikationen med barnens föräldrar används för att skapa trygghet och tillit till 
varandra som en av respondenterna menar är en hjälpande hand till barnens 
utveckling och lärande. Tallberg Broman (2013) ger stöd till denna teori och menar 
att det är en stor fördel för barnet om föräldrar och pedagoger är trygga med 
varandra. 

En av respondenterna berättar under intervjun att det är viktigt med en rak och 
öppen kommunikation då det är viktigt att pedagogerna får nödvändig information 
för att kunna stödja barnet. Likaså är det viktigt att pedagogerna delger föräldrarna 
information, menar Gars (2002). I exosystemet som Andersson (2002) beskriver kan 
barnet tillexempel påverkas av föräldrarnas arbeten indirekt på grund av ändrade 
arbetstider. Barnet kan då behöva ändra sina vistelsetider vilket kan påverka 
förskolan och verksamheten och även barnet.  

6.2.4 Samverkansformer 

Skolverket (2017) betonar vikten av att trygga föräldrar skapar goda relationer och 
även trygga barn. Pedagogerna förmedlar i mitt resultat att trygghet och tillit är 
viktigt för en fungerande föräldrasamverkan. Varje dag lämnar föräldrarna sina barn 
i förskolan så en bra föräldrasamverkan måste fungera. 

Förskolor idag använder sig av olika forum för att förmedla vad de gör i 
verksamheten som ett led att göra föräldrarna delaktiga och för att kommunicera och 
delge information (Sandberg & Vuorinen, 2007). I verksamheten använder 
respondenterna sig av media som en kommunikationsform, som Bronfenbrenner 
menar ingår i Exosystemet, där till exempel massmedia på något vis påverkar barnet. 
Respondenterna talar i detta fall om instagram som en samverksform mellan 
föräldrarna och förskolan. I detta fall ses instagram som något positivt för barnen, då 
de tillsammans med föräldrar kan samtala om vad de gjort och föräldrarna får en 
insyn i verksamheten och kan få en möjlighet att komma med synpunkter och eller 
frågor.  

Ett svar som är återkommande i mitt resultat är att pedagogerna ser både för- och 
nackdelar i sitt arbete med föräldrasamverkan och läroplanens mål, samtidigt som ett 
samarbete är nödvändigt för barnets utveckling och lärande. Det är bara en pedagog 
som inte ser samarbetet som något negativt alls utan poängterar att det är hennes 
uppdrag att samarbeta och att få det att fungera. Skolverket (2016) framhåller en 
tillitsfull relation mellan pedagoger och föräldrar. Samarbetet med föräldrar kan idag, 
av många, uppfattas som komplicerat och krävande med många synpunkter att ta 
hänsyn till. Ett reflekterande förhållningssätt kring vår professionalitet och 
föräldrasamverkan blir här ett måste (Jonsdottir & Nyberg, 2013; Vuorinen m.fl. 
2014). 

6.2.5 Förverkligandet av läroplanen 

Läroplanen kan ses som en del av Bronfenbrenners makrosystem (Phillips, 2011). 
Förskolan arbetar på olika sätt för att uppnå de mål som finns i läroplanen för 
förskolan. I en av intervjuerna betonar respondenten vid upprepande tillfällen att det 
är viktigt att hon är tydlig med förskolans uppdrag gentemot föräldrarna. Hon ser det 
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som en nackdel när inte föräldrarna förstår den pedagogiska verksamheten och ändå 
vill vara med och planera den. 

Skolverket (2016) betonar i läroplanen för förskolan att föräldrar ska ges inflytande i 
verksamheten i den utsträckning det är möjligt. I mina intervjuer med 
respondenterna framgår dock att de möjligen motsäger sig själva. Å ena sidan 
uttrycker de att föräldrarna har inflytande i verksamheten å andra sidan att 
föräldrarnas inflytande är begränsat, då det är pedagogerna som har ansvaret för den 
pedagogiska verksamheten på grund av att de har den pedagogiska utbildningen och 
förstår förskolans uppdrag. Resultatet visar dock att förskollärarna försöker 
tillgodose föräldrarnas önskemål kring sitt eller sina barn samtidigt som de arbetar 
för att delge föräldrarna vad förskolans uppdrag innebär genom att de konkret 
exemplifierar läroplanens mål i sin pedagogiska dokumentation.  

Vid en analys av läroplanen och de mål som finns angående föräldrasamverkan kan 
konstateras att förskolan utför det som förväntas av dem som ansvariga förskollärare 
och arbetslag. I resultatet synliggörs också att de ger en tydlig och lugn introduktion 
till förskolan och verksamheten i form av föräldraaktiv inskolning. De håller i 
föräldramöten där de delger aktuell information och de ger även föräldrarna en insyn 
i hur de arbetar med läroplanen i verksamheten. Föräldrarna tilldelas enkäter för att 
utvärdera inte bara inskolningen utan även verksamheten för att stärka förskolans 
kvalitet.   

6.3 Pedagogisk relevans  

Studien visar att det finns mer än en definition av begreppet föräldrasamverkan men 
att den likväl är av vikt för barnet och hens utveckling och lärande. Av resultatet 
framgår det att förskollärare gemensamt bör komma fram till vad begreppet 
föräldrasamverkan är och hur det skrivs fram i förskolans läroplan. 

I förskolans läroplan framgår att förskolan ska samarbeta med barnets föräldrar och 
vara ett komplement till hemmet. Likväl ska förskollärarna ge föräldrar en möjlighet 
att vara med och konkretisera de mål som finns i läroplanen över den pedagogiska 
planeringen (Skolverket, 2016). Resultatet visar att föräldrasamverkan är ett sätt att 
arbeta för att gynna barnets utveckling och lärande. Respondenternas föreställningar 
om föräldrasamverkan och tidigare forskningen inom området verkar stämma 
överens med varandra.  

6.4 Slutsats  

I belysning av denna studies resultat, är en slutsats att pedagoger i förskolan vill ha 
en föräldrasamverkan och ett nära samarbete kring barnen och deras utveckling och 
lärande. Kommunikation, framförallt vid hämtning och lämning, är den vanligaste 
samverksformen i förskolan. Pedagogerna verkar uppmärksamma flera fördelar med 
att inkludera föräldrarna i verksamheten i den utsträckning som är möjligt. 
Ytterligare en slutsats är att föräldrasamverkan i allra högsta grad är gynnsamt för 
barnet.  

Sammanfattningsvis kan jag av mitt resultat se att ett bra samarbete ger ett gott 
klimat i försklansverksamheten både för barn, pedagoger och föräldrar.  
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6.5 Fortsatt forskning  

Funderingar som har väckts under studiens gång är hur föräldrar ser på samverkan 
mellan hem och förskola? Om jag skulle fortsätta att studera detta ämne skulle jag 
gärna göra en jämförelse mellan pedagoger och föräldrar. Det skulle för det första 
kunna vara intressant att göra en jämförelse mellan de föräldrar som har sitt eller 
sina barn på den specifika förskolan jag använt mig av i denna studie. Vad anser 
föräldrarna om samverkan mellan dem och pedagogerna på förskolan? Stämmer det 
överens med vad pedagogerna har berättat? Det skulle för det andra dessutom kunna 
vara intressant att studera hur föräldrars uppfattningar i allmänhet överensstämmer 
med förskollärares i allmänhet. Är de eniga med pedagogernas synsätt på samarbete 
mellan dem och förskolan?  
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Bilaga 1 

Missivbrev  

Hej! 

Mitt namn är Michaela Löfgren. Jag går sista terminen på 
förskollärarutbildningen på Mälardalens högskola och ska nu skriva mitt 
examensarbete. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur förskollärares tankar är kring 
läroplanens förverkligande av föräldrarsamverkan. Jag vill även veta hur 
pedagogerna ställer sig till att ge föräldrar inflytande och möjlighet att påverka 
förskolans verksamhet. Syftet uppnås genom en intervjustudie. Jag behandlar allt 
enligt de etiska reglerna, du deltar frivilligt och jag kommer inte att publicera några 
namn verken på dig eller din arbetsplats. Jag kommer att genomföra en intervju som 
jag spelar in för att sedan transkribera till ett Word dokument. Allt material kommer 
endast att hanteras av mig och kommer efter avslutad studie att raderas, både 
ljudinspelning och transkriberad text.  

Med vänliga hälsningar! 

Michaela Löfgren 

michaelalofgren@gmail.com 

073-930 46 73 

Underskrift 

   

Västerås 2017-04-05 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

1. Vad anser du att föräldrarsamverkan innebär? Hur vill du definiera ordet 
samverkan? 

2. Hur arbetar ni för att förverkliga läroplanens mål av föräldrasamverkan, 
delaktighet och inflytande? Berätta gärna om ert arbetssätt och varför ni valt 
att arbeta så. 

3. Hur tycker du att samverkan är mellan dig och barnets föräldrar? 
4. Ser ni arbetet med föräldrars delaktighet i verksamheten som ett hinder eller 

anser ni att det är positivt? Motivera gärna ditt svar. 
5. Vilka hinder skulle kunna uppstå enligt dig? 
6. Anser du att det finns några fördelar med ett nära samarbete med föräldrarna? 

Motivera gärna ditt svar. 
7. Anser du att det kan finnas några nackdelar med ett nära samarbete med 

föräldrarna. Motivera gärna erat svar. 
8. Hur tänker du kring barnens utveckling och lärande och föräldrasamverkan. 

kan du se ett samband emellan dessa? Hur i så fall? 
9. Finns det något mer som du skulle vilja tillägga som vi ännu inte talat om? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


