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Varje dag sker det många möten mellan familjer och pedagoger i 
förskoleverksamhet. Möten som är grunden till ett välfungerande samarbete 
och trygga relationer mellan hem och förskola. I läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2016) finns det tydligt beskrivet att pedagoger ansvarar för att 
bygga upp och utveckla en tillitsfull relation med familjer och att beakta deras 
synpunkter. Syfte med studien har varit att fördjupa kunskapen om och belysa 
vad samverkan betyder för vårdnadshavarna, vilka förväntningar de har och 
vilka samverkansformer beskriver vårdnadshavarna att de upplever som 
betydelsefulla. Jag har i denna kvalitativa studie intervjuat sju vårdnadshavare 
från olika förskolor för att få insikt på deras tankar, förhållningssätt och 
erfarenheter kring familjers delaktighet och inflytande i dagens förskola. 
Resultatet visade att respondenterna var överens om vad det gäller relationens 
betydelse för att åstadkomma en trygg och utvecklande plats för barnen. 
Studiens resultat visar att majoriteten av föräldrar anser den dagliga kontakten 
som övergripande samverkansform mellan hem och förskola. 

   

_______________________________________________________

Nyckelord: föräldrasamverkan, föräldraperspektiv, delaktighet, inflytande, 

samspel. 
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1 Inledning    

 

Det mest effektiva sättet att kränka ett barn, 

Är att prata illa om barnets föräldrar  

Lars H. Gustafsson 

Förskolan har en viktig roll i barnens fostran och lärande, därför är ett samarbete 
mellan förskola och hem väldigt betydelsefull och det är viktigt att båda parterna är 
öppna, generösa och visar respekt för varandra. Läroplanens riktlinjer anger 
personalens skyldigheter gentemot vårdnadshavare, där står det att arbetslaget ska 
ansvara för att familjer får en god introduktion, att personalen ska föra dagliga 
samtal med vårdnadshavare om barnens utveckling, trivsel och lärande och att 
personalen ska bjuda in och se till att vårdnadshavare får möjlighet till inflytande och 
är delaktighet i förskolans verksamhet (Skolverket, 2016). 

Varje dag sker det ett viktigt möte mellan människor med olika bakgrund, ålder, 
erfarenheter, kultur samt olika förutsättningar i förskolans verksamhet. För att 
kunna främja barnens trivsel, utveckling och lärande måste pedagoger utarbeta 
pedagogisk verksamhet där de skapar förutsättningar till god gemenskap, bra 
relationer och samspel mellan alla parter. Harju och Broman (2013) påpekar att 
föräldrars engagemang och delaktighet i förskolans dagliga verksamhet främjar deras 
barnutveckling och lärande. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) betonas att 
förskolan ska skapa ett gott klimat och förtroendefullt samarbete med hemmen, 
pedagoger ansvarar för barnens mångsidiga utveckling samt att familjerna ska ha 
möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Vidare kan man läsa 
att förskolläraren är ansvarig och ska bygga upp en nära och tillitsfull relation mellan 
hem och förskolan. 

Förskolan ska vara stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och 
växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får 
möjlighet att utveckla efter sina förutsättningar (Skolverket, 2016, s. 5). 

I dag har lärande kommit i centrum, och uttrycket livslångt lärandet används för att 
påpeka att människans utveckling sker under hela livet och börjar redan hos de 
alldeles yngsta, därför är förskoletiden en oerhört viktigt och betydelsefull period i 
barnens liv. Barnet lever i två världar och för barnets bästa utveckling är avgörande 
att de vuxna i barnets omgivning har förmåga att visa varandra respekt. Det mest 
givande i denna relation är att alla parter har en nyfikenhet på varandras synsätt och 
engagerad berättar om varandras syn på det som händer i den ena världen. 
Samverkan innefattar olika kontakt mellan förskola och hem och den kontakten är 
betydelsefull och viktigt för barnets trivsel. Forskning bevisar att ett förtroendefull 
och gott samarbete och öppen kommunikation främjar barnets utveckling, lärande 
och välbefinnande (Foot, Howe, Cheyne, Terras & Rattray, 2002). 
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I lärarens yrkesroll är kontakten med vårdnadshavare en betydande faktor samt en 
viktig del av lärarens arbetsuppgifter och ansvaret för att skapa en bra relation ligger 
på lärarens profession. Fast det är mycket viktigt att båda parter lyssnar på varandra 
och förstår varandras perspektiv. Den första perioden, när man ska lämna sitt barn 
på förskolan kan vara mycket känslig för både barn och föräldrar, det är därför av 
betydelse med professionella och medvetna pedagoger som kan hantera situationen 
samt skapa förtroendefullt klimat och relation mellan förskola och hem. 
Vårdnadshavare är de viktigaste människor i barnets liv och det är ingen annan som 
vet lika mycket om enskilda barnet än vårdnadshavarna. Barnet påverkas av 
stämningen mellan förälder och pedagog och det är mycket viktigt med 
välfungerande relation mellan förskola och hem. Utan den kan det vara 
problematiskt för pedagoger att genomföra ett bra arbete (Niss & Söderström, 2015).  
 
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) poängterar att förskolans pedagoger ska 
vara tydliga i att beskriva förskolans mål och innehåll, samt hur förskolan tänker 
kring uppdrag gällande omsorg, fostran, lärande och utveckling, detta leder till ett 
nära och förtroendefullt samarbete med familjer. För att kunna se på förskolan som 
ett stöd för familjer i deras ansvar för barnen, krävs det ett nära och respektfullt 
samarbete med vårdnadshavare, vilket ligger på pedagogers ansvar. 
 
I läroplan för förskola (Skolverket, 2016) finns det ett helt avsnitt som handlar om 
samverkan med hemmen. Där betonas och lyfts hur viktigt det är att bygga en nära 
och bra föräldrasamverkan för att kunna uppnå hög kvalitet i förskolans arbete med 
barn. Det framgår också tydligt i avsnittet 2.4 att förskollärare ska ansvara för: 

Att ge föräldrarna möjlighet till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur 
målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen (Skolverket 2016, s.13). 
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1.1 Syfte och problemställning 

Förskolans styrdokument ställer krav på att det ska ske ett förtroendefullt samarbete 
mellan hem och förskola. Pedagoger ska ge vårdnadshavarna möjlighet till 
delaktighet och inflytande över förskolans verksamhet vad det gäller arbetssätt och 
verksamhetens innehåll (Skolverket, 2016). Detta område anses som betydelsefull för 
barnens och familjernas trivsel och välbefinnande och är en del av förskolans 
uppdrag (Harju & Broman, 2013).  

Syfte med studien är att fördjupa kunskapen om och belysa vad samverkan betyder 
för vårdnadshavarna, vilka förväntningar de har och vilka samverkansformer 
beskriver vårdnadshavarna att dem upplever som betydelsefulla.  

 

1.2 Forskningsfrågor 

1. Hur beskriver vårdnadshavare sin upplevelse av delaktighet och inflytande i 
förskolans verksamhet? 
 

2. Vilka samverkansformer beskriver vårdnadshavare som givande? 

 

3. Vilken information förväntar sig vårdnadshavare att få ifrån personalen? 
 

 

1.3 Begreppsdefinition 

Nedan vill jag förklara och tydliggöra vissa begrepp som kommer att användas i 
studien. Begrepp delaktighet och inflytande kommer att definieras närmare under 
rubriken tidigare forskning. 

Föräldrar 

Begrepp föräldrar och vårdnadshavare kommer användas som parallella begrepp i 
studien. Med barnets vårdnadshavare i den här studien menar jag de vuxna som tar 
hand om barnet. 

Pedagoger 

Ett samlingsbegrepp för förskollärare och barnskötare i förskolan.  

 

Föräldrasamverkan 

Begreppet föräldrasamverkan innebär all kontakt som sker mellan pedagoger och 
föräldrar, vid såväl den dagliga kontakten som andra samverkansformer i förskolan 
(Sandberg & Vuorinen, 2007). I en del litteratur används också begreppet 
föräldrasamarbete.  
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Delaktighet och inflytande 

Sandberg och Vuorinen (2007) skriver att de två begreppen används ofta som 
synonymer i vardagligt tal. De menar att inflytande emellertid handlar om 
möjligheter att påverka på ett mer tydligt sätt än delaktighet kan göra. Vidare skriver 
författarna att delaktighet betyder att ta del av något som redan har bestämts 
(Sandberg & Vuorinen, 2007). Inflytande innebär att man har möjlighet att uttrycka 
sin uppfattning och påverka något, exempelvis beslut. Delaktighet innebär att man 
tar del i en process (Harju & Broman, 2013). Enligt Jensen och Jensen (2014) är 
skillnaden mellan inflytande och delaktighet att vid inflytande har man en stor 
möjlighet att påverka situationen medan vid delaktighet får man vara med i något 
som redan är bestämt. Harju och Broman (2013) skriver att det krävs att pedagoger 
ger vårdnadshavare rätt att göra sina röster hörda.  

1.4 Uppsatsens disposition   

Här kommer en kort presentation av vilka rubriker och kategorier studien innehåller.  

Som tidigare benämnts kommer den här studien handla om samverkan mellan hem 
och förskola samt vårdnadshavarens möjlighet till inflytande och delaktighet i 
förskolans värld. För att kunna få förståelse för ämnesområdet, behandlar rubriken 
bakgrund forskning och litteratur kring samverkan mellan hem och förskola och 
vikten av föräldrars delaktighet och inflytande i förskolan. Där redogörs också för den 
teoretiska utgångspunkten vilket är baserad på Vygotskijs sociokulturella perspektiv. 
Metoden i den här studien behandlar de metodval som använts för genomförandet av 
studien. Här beskrivs datainsamlingsmetod, urvalsgrupp och studiens genomförande. 
Kapitlet avslutas med studiens validitet och reliabilitet och med beskrivning av vilka 
forskningsetiska principer som tagits hänsyn till under studiens gång. Resultatet 
behandlar materialet som framkommit av de genomförda intervjuerna med 
vårdnadshavarna. Intervjufrågor baseras på studiens forskningsfrågor.  I 
analysavsnitt är resultatet från studien sammanställt, tolkat och kopplat till det 
teoretiska perspektivet, litteratur och tidigare forskning som redogörs under 
bakgrund kapitel. Som avslutade avsnitt kommer diskussionen. Där presenteras 
samtal av studiens innehåll från resultatet och analysen. Sedan kommer diskussion 
kring metodval och vad dessa gett till studien. Avslutningsvis kommer slutsatser samt 
förslag på kommande forskning.  
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2 Bakgrund 

Detta kapitel presenterar studiens teoretiska utgångspunkt samt en översikt över 
tidigare forskning om samverkan och olika samverkansformer i förskolans 
verksamhet.  

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Studien utgår från sociokulturella perspektivet vilket grundar sig på människans 
lärande vilken sker i samspel med andra. Den sociala kompetensen är ett fundament i 
människans utveckling. Strandberg (2009) skriver att den sociala kompetensen är 
grundläggande för utveckling av alla sortens relationer och samspel mellan 
människor. Han belyser delaktighet som centrala punkten i samspelet och betonar att 
det är viktigt att samspelet utgår från individens erfarenheter. Lärandet ses som 
situerat, socialt och medierat (Strandberg, 2009). Här betonas betydelsen av 
samspel, kommunikation och språkanvändning för mänskligt lärande, där artefakter 
i form av olika redskap spelar stor roll i människans förmåga att utveckla sitt 
tänkande och handlande. Även i läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) framgår det 
tydligt att kommunikation och samspel mellan parter bidrar till lärande och alla ska 
känna delaktighet och ha insikt för det som händer i förskolan.  

Lärande är stark beroende av den miljön och den kultur människan lever i och den 
vuxne har en viktig roll som medskapare av kunskap enligt det sociokulturella 
perspektivet (Säljö, 2014). Interaktion skapar ömsesidig mediering mellan 
människor, tillsammans formas kunskap och förhållningssätt gentemot varandra 
(Strandberg, 2009). Säljö (2014) menar att den kunskapsförmedling som sker mellan 
människor handlar om att överföra information och färdigheter från den som redan 
kan till den som inte kan. Enligt Strandberg (2009) är samspelet utgångspunkten till 
människans inre tänkande och i samspelet utvecklas deras sociala kompetens. Vidare 
skriver han att dialog mellan parter är en av kommunikationens form. Där båda 
parter bestämmer om dialogens utformning och uppläggning för att den ska leda till 
en jämlik relation mellan parter (Strandberg, 2009). Det är mycket viktigt med en bra 
dialog vilken handlar om en relation där alla känner att de kan påverka och bidra 
med något till diskussionen (Strandberg, 2009).  

Jakobsson (2012) skriver att det som är karaktäristisk för inlärning i sociokulturella 
psykologin är att se lärande som en fråga om att förvärva beteenden och inhämta 
kunskaper och färdigheter. Han menar att lärande innebär att något eller någon 
utifrån tillförs individen och påverkar dennes beteende och tänkande. Det 
perspektivet byggs på bland annat Vygotskijs tankar om människans socialisering och 
lärande, han menar att man lär sig i kontakt och samtal med andra och att det behövs 
artefakter i form av olika verktyg, redskap och tecken för att underlätta 
kommunikationen (Strandberg, 2009). Jakobsson (2012) beskriver artefakter som 
olika redskap kring kommunikations och informationsteknik, de skapas av 
människan och omformas materialet på så sätt att den integrerar med våra 
kunskaper. Redskap beskriver hur människor har tillsammans skapat en gemensam 
kunskap som har byggt vårt samhälle.  

Ett centralt begrepp som förekommer inom sociokulturella perspektiv är mediering, 
vilken innebär samverkan mellan människor och olika artefakter som används för att 
kunna förstå omvärlden (Jakobsson, 2012). Strandberg (2009) hävdar att en av 
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viktigaste kulturella medierade redskap är språket, genom det uppstår 
kommunikation och samspel. Med språket kan människor lära sig om världen 
omkring samt om sin omgivning, individen utvecklar både sin personlighet och 
kunskap genom att lära av varandra (Strandberg, 2009). Linell refererad i Jakobsson 
(2012) hävdar att dialog mellan människor är betydande modell för kommunikation, 
han menar att den komplexa interaktion är viktigt i mänskliga samtal, där man visar 
intresse, engagemang, fyller i andras meningar, detta är en plattform för utbyte av 
idéer, kunskap och sina tankar. Utveckling och lärande sker i social interaktion med 
andra där samspel mellan människor har stor betydelse (Jakobsson, 2012). I sin 
avhandling beskriver han hur en kan ta sig från en utvecklingsnivå till nästa med 
hjälp av den sociala andre. Människor utvecklas bättre och når högre nivå i samspel 
med andra än på egen hand (Jakobsson, 2012).  

Säljö (2014) beskriver lärande som en process som skapas genom kommunikation 
med omgivningen och genom att människor delar med sig upplevelser, erfarenheter 
och färdigheter. Han tar upp begreppet den proximala utveckling zonen för att 
beskriva hur man lär sig i samspel med andra, att man utvecklar nya kunskaper i 
samspel med andra som redan kan (Säljö, 2014). Vidare säger han att förskolan är en 
plats där kollektiv kunskap är byggt av kraftfullt samspel mellan människor. I 
förskolans värld finns det värderingar och normer som speglar verksamheten, de kan 
delas med och transformeras till andra och utveckla människan (Säljö, 2014).  

2.2 Litteraturgenomgång 

 

2.2.1 Föräldrainflytande ur ett historiskt perspektiv 

Halldén (2007) skriver att under sista decennier på 1900-talet utvecklades 
förskoleverksamhet som innebär ett redskap för förändring. Förändring av relationer 
mellan kön och förändring av barndomen samt synen på barnet. Barnet fick vidgade 
möjligheter till utveckling och lärande samt erbjöds möjlighet till delaktighet i en ny 
gemenskap bland andra barn och vuxna. Halldén (2007) hävdar att man oftast 
förknippar institutioner för de allra yngsta med omsorg som huvudsak för 
verksamheten, därför är det betydande med nära relationer bland vuxna där tillit är 
en förutsättning för ett barns lärande.  

Harju och Broman (2013) beskriver hur förskolans roll har förändrats sedan 1970-
talet, den utvecklades till en institution som vänder sig till alla barn och alla familjer 
och binder samman omsorg och pedagogik. I början av 1970-talet skedde stora 
samhällsförändringar gällande våra levnadsvillkor som rör arbetsmarknad, ekonomi 
och politik (Harju & Broman). Gunnar (2010) hävdar att synen på mäns och kvinnors 
roller förändrades alltmer och man började tala om jämställdhet såväl hemma som i 
arbetslivet. Detta skapade förutsättningar och krav på nya mönster, där båda 
föräldrarna yrkesarbetade och bidrog till familjens försörjning. Vidare skriver 
författare att trycket på samhället att ta ansvar för barnsomsorg, samt faktum att 
behovet av arbetskraft var mycket stort möjliggjorde att den svenska förskolan 
expanderade. År 1973 kom slutligen riksdagens beslut om en lag om allmän förskola. 
Enligt lagen syftade verksamheten till att samverka med hemmen och främja 
personlighets, fysiska och den sociala utveckling hos barn som inte uppnått 
skolpliktsåldern (Gunnar, 2010). 
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1987 har Socialstyrelsen skrivit en arbetsplan, ett pedagogiskt program för förskolan 
och redan där kunde man läsa om riktlinjer gällande föräldrasamverkan och att man 
bör ha möjlighet att förena föräldraskap och familjeliv med försvarsarbete eller 
studier (Gustavsson, 2009). I juni 1998 kom första läroplanen för förskolan ut och i 
den står det att det är viktigt att stärka demokratin och mänskliga rättigheter. Vi har 
gått mot ett mer demokratiskt samhälle och föräldrarna fått möjlighet till inflytande 
gentemot förskolan. I läroplanen för förskolan Lpfö98 finns det strävansmål och 
riktlinjer rörande samarbete mellan förskola och hem, där står det att förskolan ska 
vara komplement till hemmet samt barnens sociala och kulturella miljö och att 
verksamheten ska utformas i nära samarbete med föräldrar (Gunnar, 2010).  

Den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö98/10 (Skolverket, 2010) började gälla 1 
juli 2011 och det som berörde förskolan mest var att förskolan blev egen skolform 
som omfattas av begreppen utbildning och undervisning. I den reviderade läroplanen 
hittar man riktlinjer för förskollärarens ansvar för att främja barnens utveckling och 
lärande och att i ett respektfullt samarbete med föräldrarna utveckla tillitsfull 
relation mellan familjerna och förskolans personal samt att ge föräldrarna möjlighet 
till delaktighet och inflytande (Jensen & Jensen, 2014). Harju & Broman (2013) 
påpekar att Sverige har gått en demokratisering i skolreformerna vilket kräver en bra 
kommunikation och samverkan mellan förskola och hem. Vidare säger författarna att 
det står i nya skollag om föräldrars ökade ansvar och större rättigheter samt 
inflytande i förskolans och skolans verksamhet (Harju & Broman, 2013).  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) läser vi att omsorg, lärande och 
utveckling ska utgöra en helhet i förskolans verksamhet. 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. 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). 

I den reviderade läroplanen (Skolverket, 2016) är det tydligt beskrivet vilka riktlinjer 
ska genomföras och vilka mål som ska strävas efter samt att alla personalen som 
arbetar i förskolan ska följa de värden och normer som läroplan för förskola anges. 
Förskolans strävandemål och innehåll har förändrats och fokus på kunskap och 
lärande har fått större utrymme och större betydelse för den pedagogiska 
verksamheten. 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) finns det skriven att förskolechefen har 
ett ansvar för att skapa förutsättningar för ett bra samarbete mellan hem och 
förskolan och att föräldrarna ska få information om förskolans mål och arbetssätt. 
Enligt skollagen ska det finnas en medveten föräldrasamverkan i olika former, där 
föräldrar har möjlighet till att föra fram synpunkter, åsikter och förslag som rör 
verksamheten, men också att föräldrar håller sig informerade om barnens utveckling 
och lärande på förskolan. 
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2.3 Tidigare forskning  

2.3.1 Samverkan mellan hem och förskola för barnens skull 

Samverkans betydelse har förändrats under de senaste årtiondena och har påverkats 
av samhällets demokratiska strukturer. Enligt Sandberg & Vuorinen (2007) då såg 
man på förskoleverksamheten som en plats där omsorg och barnuppfostran var 
ledande, personalen gav stöd och råd till mödrarna gällande barnuppfostran och 
beteende. På senare år har forskningen visat ny bild av barn och barndom, det är 
barnens egna kompetenser som lyfts fram. Barnen ses som kompetenta, aktiva och 
självständiga individer som aktivt medverkar i sin egen vardag (Halldén, 2007). 
Markström & Simonsson (2013) skriver att föräldrarna har det yttersta ansvaret för 
barnets fostran och utveckling, men eftersom barnet tidigt börjar i förskolan får också 
föräldrarna olika samarbetspartners genom alla åren under barnets utbildning. 
Jensen och Jensen (2014) påpekar att sedan förskoleverksamheten blivit en egen 
skolform har föräldrarna fått en helt annan roll i den. De har varit inkluderande i 
samverkansbegrepp, deras delaktighet och inflytande betonas stark och även 
samverkansmetoder har betydligt utvecklats och formaliserats. Harju och Broman 
(2013) skriver att i samband med samhällets framväxt och kvinnors möjlighet och 
rätt till att arbeta, ansvaret för barnet har förändrads och institutioner för barn har 
utvecklats. Vidare säger de att synen på föräldraskapet har förändrats över tid och 
även syn på vad vi förväntar oss av föräldrar i förskolan gällande kunskap och 
engagemang har förändrats. Halldén (2007) hävdar att i en institutionalisering av 
barndom är det viktigt att involvera föräldrar i verksamhet, inte bara som medpart 
som tar emot information utan som samarbetspartner.  

Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams (2014) framhåller att ett stabilt 
förtroende mellan förskolan och familjer är grundläggande för ett fungerande 
samarbete. De påpekar också att för att kunna uppnå ett bra samarbete bör 
personalen få tillräckligt information och inspiration kring vikten av samverkan, 
föräldrarna bör få så mycket tydliga information som möjligt om verksamheten och 
dess mål, där ingår också tillit och integritet.   

I förskolans värld är förtroendefullt samarbete, delaktighet och samverkan väldigt 
betydande för barnens trivsel och trygghet (Harju & Tallberg Broman,2013) vidare 
anser författarna att alla människor har rätt till ett värdigt bemötande, därför bör 
förskolepersonal inbjuda ett öppet klimat där alla får ett respektfullt, bra och gått 
bemötande. Markström (2007) säger att det är viktigt att förskollärarna skapar olika 
mötesplatser för dialog och samverkan samt erbjuder familjer ett aktivt samarbete i 
förskolans verksamhet. Det finns många olika delaktigheters och samverkansformer 
att välja mellan för att skapa positiva relationer med vårdnadshavare (Jensen & 
Jensen, 2008). 

Grunden för ett gott föräldrasamarbete i förskola och skola skapas genom lärarens 
förmåga att skapa en jämbördig relation, i kombination med hennes förmåga att 
formulera sig tydligt om professionella problemställningar (Jensen & Jensen, 2008, s. 
13). 

Personalen på förskolan ansvarar för att stimulera samt främja barnens intresse och 
nyfikenhet genom att de på egen hand utvecklar och ökar sina kompetenser. Därför 
är det mycket viktigt att skapa bra relationer och förutsättningar för barnens trivsel 
och trygghet och detta kan man bland annat göra genom att bygga på öppen 
kommunikation och goda relationer med barnens vårdnadshavare (Nabila, 2010). 
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Även Harju och Broman (2013) i likhet med andra författare skriver att 
grundläggande syfte med föräldrasamarbete i förskolans värld är att verka för 
barnens bästa genom att skapa de bästa förutsättningar för barnens utveckling och 
lärande. De förutsättningar anses vara många byggstenar som exempelvis trygghet, 
tillitsfull relation, insyn och inflytande i verksamheten, erkännande av föräldrars 
kunskaper och föräldrars sociala kapitel. Alla de delar skapar en helhet i en bra 
relation och gott föräldrasamarbete (Harju & Broman, 2013). 

I nationella styrdokument framgår det att föräldrasamverkan handlar om barns 
trivsel och utveckling, barnen känner väl hur relationen mellan vuxna fungerar. För 
barnens skull måste föräldrar känna sig välkomna och bekväma på förskolan och 
öppen dialog mellan parter måste ske. Det är betydelsefullt för barnet att föräldrar 
och förskola samarbetar, deras gemensamma fokus ska ligga på att barnet mår bra 
och att de respekterar varandras olika synpunkter och åsikter, för barnet spenderar 
mycket tid på båda ställena (Jensen & Jensen, 2008). 

Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams (2014) hävdar att det finns fyra aspekter 
som båda parter smittar av sig på barnet, dessa är moral, åsikter, normer och rutiner. 
Barnet påverkats av sina viktigaste förebilder de vuxna i sin omgivning, av detta skäl 
anses kommunikation mellan föräldrarna och personalen på förskolan betydande för 
barnets utveckling. Att respektera varandras åsikter och kompetensområden hjälper 
till att skapa ett förtroende och tillitsfull relation mellan förskola och hem. Det 
innebär att personalen visar sin professionalitet genom att respektera att 
vårdnadshavaren har huvudansvaret för barnets uppfostran samt att vara ärlig och 
öppen för föräldrar (Vuorinen m.fl., 2014). 

2.3.2 Olika samverkansformer  

Sandberg och Vuorinen (2007) skriver om formell och informell samverkan i 
förskolans värld. Författarna beskriver dem olika samverkans former och där framgår 
bland annat den dagliga kontakten vid lämning och hämtning, olika gemensamma 
möten som drop in fika, pysselkvällar och annat. Harju och Tallberg Broman (2013) 
framhåller att den dagliga kontakten anses vara mest betydelsefulla för att kunna 
skapa goda relationer och förbindelser mellan förskola och hem, författarna menar 
att det är i denna form man får möjlighet att skapa förtroende och trygghet mellan 
parter. Utvecklingssamtal, föräldramöte eller förskoleråd ses som mer formell metod 
av samverkan och kan handla om och innebära olika former, allt från informativa 
möten till möten där alla parter träffas för att utbyta åsikter och tankar (Harju & 
Tallberg Broman, 2014). 

Inskolning 

För att föräldrarna ska kunna ha inflytande över sina barns tid på förskolan är det 
viktigt att de redan från början får en inblick i hur verksamheten fungerar. Det är 
betydande att alla, såväl barn, föräldrar och pedagoger lär känna varandra och att 
familjer känner sig trygga i förskoleverksamhet. Inskolningen är ett bra tillfälle för att 
bygga relation mellan parter genom att ställa frågor, prata om sina funderingar och 
önskemål med förskolans personal (Sandberg & Vuorinen, 2007). Eriksson (2010) 
skriver att vikten ligger på pedagogernas förhållningssätt, hur pedagoger använder 
inskolningstiden och vilka förutsättningar skapar förskolan både före och efter 
inskolningen. Vidare skriver Eriksson (2010) att inskolning handlar om familjernas 
tillit och trygghet, därför är det så viktigt att lägga tid och stort engagemang på den 
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första tiden med nya familjemedlemmar. Harju och Tallberg Broman (2013) 
framhåller att inskolningen är en av de viktigaste former av familjers samverkan för 
att skapa bra relationer emellan parter. Detta ger en möjlighet för föräldrar att få 
insyn i den dagliga verksamheten, för pedagoger att lära känna familjer och för barn 
att skapa en nära relation till personalen. 

Daglig kontakt 

Sandberg och Vuorinen (2007) skriver att föräldrarna kan ha olika åsikter om 
samverkansformer, samt att de kan tycka om vissa former mer än andra. Pedagoger 
ansvarar för att anpassa samverkansformer efter föräldrars behov och intressen, 
relationen är byggd bland annat genom olika möten och träff i verksamheten. Vidare 
skriver författarna att mötena sker dagligen vid lämning och hämtning, och det är de 
viktiga stunder som kan påverka föräldrars inställning mot verksamheten. Även 
Jensen och Jensen (2014) skriver om vikten av dagliga möten. Dessa är betydelsefulla 
för att en tillitsfull relation mellan hem och förskola utvecklas. Vidare poängterar de 
att dessa underlättar samarbeten och skapar möjligheter till dialog och utbyte av 
viktiga informationer om barnet. Enligt Niss och Söderström (2015) ska den dagliga 
kontakten kompletteras genom att använda sig av andra samverkansformer som till 
exempel skriftlig information för de föräldrarna som inte har tid för samtal när de 
hämtar. Markström (2007) lyfter upp hallens betydelse för den dagliga kontakten 
mellan parter. Hon menar att hallen ses som en arena för att skapa förutsättningar 
till en bra relation och samarbete mellan föräldrarna och personalen, det är en plats 
där samverkan och utbyte av informationer sker dagligen. Enligt Markström (2007) 
kan hallen betraktas som en mötesplats där människor med olika bakgrund, åldrar, 
kulturer och språk träffas varje dag samt utbyter instruktioner och informationer 
med varandra.  

Sandberg och Vuorinen (2007) skriver att dagliga möten kan skiljas åt varandra 
beroende på barnets ålder. Det visar sig att den dagliga kontakten är viktigare för 
familjer med yngre barn, då är föräldrar intresserade av hur dagen har varit, om 
barnet har sovit och ätit däremot föräldrarna som har äldre barn på förskolan är mest 
intresserade av aktiviteter och social samvaro.  

 

Föräldramöte 

Harju och Broman (2013) beskriver föräldramöte som samverkansform där både 
pedagogisk och praktisk information förmedlas. Det är ett formellt möte och kan se 
olika ut. Föräldramöte ses som en naturlig form att främja och utveckla samarbetet 
mellan förskola och hem (Alfakir, 2010). Vidare säger författare att pedagoger bör 
arbeta utifrån en pedagogisk metod, där föräldrarna sätts i centrum och 
kommunikation förändras från enkelriktad och informerande till en dialog där alla 
parter är inblandade och lyssnar på varandra. Alfakir betonar också att genom en 
dialog och föräldrarnas delaktighet ökar familjernas förtroende och tillit till 
förskolans personal. Detta skapar social arena där familjer kan utbyta sina 
erfarenheter vilket leder till ökad trygghet för barnen (Alfakir 2010).  

2.3.3 Pedagogers roll och ansvar 

Pedagogers inställning, kunskapssyn och barnsyn samt hur de uppfattar 
verksamhetens betydelse för barnets bästa lärande kan påverka samarbete med 
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vårdnadshavare. Ett ömsesidigt förtroende och respekt för varandra är en viktig 
förutsättning för att barnen ska utvecklas och trivas i förskolan (Niss & Söderström, 
2015). 

Professionalism i förskollärares yrkesroll kan betyda många olika aspekter som går 
hand i hand med varandra. Att ha kunskap och medvetenhet om barnens värld och 
deras utveckling, att personalen både enskild och tillsammans ansvarar för det 
pedagogiska uppdraget och reflekterar samt skapar bästa förutsättningar för barnens 
lärande, är några av dem viktiga aspekter som ingår i professionen (Sandberg & 
Vuorinen, 2007).  

Harju och Broman (2013) säger att professionalitet innebär även att personalen i 
samarbete med chefen och familjer ständig arbetar med utveckling av verksamhetens 
kvalité samt bidrar till att förskolan blir en trygg, rolig och lärorik plats. I 
förskollärarens yrkesuppdrag ingår att personalen på förskolan måste förhålla sig till 
de lagar, regler, sekretessen och förordningar som gäller i förskoleverksamhet 
gentemot familjerna. Som förskolepersonal ska man samverka med vårdnadshavaren 
samt hålla de informerade om barnets trivsel, hälsa och utvecklingssituation (Harju & 
Tallberg Broman, 2013). I likhet med Harju och Broman (2013) beskriver Markström 
och Simonsson (2013) vikten av bra samarbete mellan förskola och hem. De menar 
att föräldrarna måste få information om möjligheter till påverkan och medverkan 
genom förskolans mål och innehåll. Samverkans betydelse måste klargöras för att 
undvika att föräldern ska känna sig i underläge, därför är det viktigt med pedagogers 
professionalitet och medvetenhet kring lyhördhet för föräldrars frågor, synpunkter 
och åsikter (Markström & Simonsson, 2013). 

Det är viktigt att pedagoger i sitt arbete kan förknippa kunskap om olika 
styrdokument och medvetenhet om förskolans uppdrag med engagemang och glädje 
över att möta föräldrarna (Markström & Simonsson, 2013). Att kunna skapa lust och 
glädje i samarbete är en värdefull del i att uppnå förskolans mål. Glädje, lust och 
humör stärker de dagliga möten, utvecklar positivt samarbete och ger föräldrar 
möjlighet att vara delaktigt i sitt barns vardag (Nills & Söderström, 2015). 

Gars (2002) beskriver i sin avhandling relation mellan förskolepersonal och 
föräldrarna som något betydande, hon menar att båda parter på ett sätt har delad 
vårdnad om barnet. Detta innebär att föräldrarna delar den vardagliga vårdnaden av 
barnet med utbildade personer som arbetar på förskolan. Vidare lyfter hon upp 
pedagogernas medfostrande roll i samverkan med barnets föräldrar. Hon skriver att 
förskoleverksamheten har blivit allt mer betydande i samhället samt att relationer har 
blivit mer känsliga, då stor grupp av barn tillbringar en stor del av dagen i förskolan 
(Gars, 2002). Jensen och Jensen (2008) i likhet med Gars (2002) skriver att genom 
att mödrarnas roll och deras position på arbetsmarknaden har förändrats då uppstått 
en delad vårdnad över barnet mellan förskola och hem.   

Ansvaret och syn på barnet förändrades och förskolan fått ett större ansvar för 
samverkan mellan hem och förskola. Ansvaret för kommunikation och regelbunden 
information om barnets utveckling och välmående ligger på förskolepersonalens sida, 
även de ansvarar för att bjuda in föräldrarna till ett samarbete (Sandberg & Vuorinen, 
2007). Niss och Söderström (2015) skriver att det är personalens roll att skapa en god 
relation mellan förskola och hem, de ansvarar för att verksamheten ska vara en trygg 
plats med inbjudande klimat för familjer. Det är viktigt att både barn och föräldrar 
känner sig accepterade, respekterade och betydelsefulla för verksamheten.  
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Alfakir (2010) poängterar vikten av att pedagoger visar nyfikenhet och empati för 
familjerna, vidare lyfter hon att man måste visa respekt och förståelse för olika 
kulturell och ta för sig att samtalsparterna är jämlika och att båda har kunskaper 
kring barnet som de kan utbyta med varandra. Jensen och Jensen (2008) framhåller 
att föräldrar och personal på förskolan är betydelsefulla för varandra, 
vårdnadshavare som är experter på sina egna barn och personalen med sina 
kvalifikationer, kunskaper och erfarenheter kring barnens utveckling, båda parter och 
samverkan de emellan kan synkronisera barnens två världar. Sandberg och Vuorinen 
(2007) påpekar att övergripande anledning för föräldrasamverkan är barnens 
utveckling, lärande och trivsel.   

Vuorinen, m.fl. (2014) beskriver skillnader mellan pedagogernas återberättelser om 
hur dagen har varit och föräldrarnas intressen av barnens dagliga upplevelser på 
förskolan. Det visar sig att pedagoger tar ofta upp förskolans uppdrag där arbete med 
barns lärande och utveckling är främjande, medan föräldrar visar stort intresse och 
vill vara uppdaterade kring omsorgsfrågor. I studien framgår det att föräldrar har 
tendens till att se arbete med utveckling och lärande som något som tillhör skolan.  

 

3 Metod 

I denna del av arbetet kommer redogöras för vilka metoder har använts för att kunna 
svara på frågor. Här beskrivs hur genomförande av undersökning har gått till, 
datainsamlingsmetod och hur urvalet har gjorts. Här även beskrivs reliabilitet och 
validitet och hur etiska ställningstagande betraktas.  

3.1 Metodval 

För att kunna undersöka syftet används kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 
sju föräldrar från olika förskolor. Semistrukturerande intervjuer är enligt Bryman 
(2011) att föredra, om undersökning avser undersöka tankar och åsikter. Denna 
intervjuform är någonting mellan ett vardagssamtal och ett frågeformulär som 
underlättar dialog mellan intervjuade personer och respondenten. Bryman (2011) 
skriver att den kvalitativa metoden är detaljrik och öppnar upp för följdfrågor samt 
ger en beskrivning av den sociala verkligheten på ett detaljerat och levande sätt. 
Enligt Håkansson (2013) är intervju en lämplig metod för att samla underlag och få 
mer detaljerade informationer då kan man anpassa och ställa uppföljningsfrågor för 
att få djupare beskrivningar av intervjuade personer. Kvalitativa intervjuer fokuserar 
på människors erfarenheter och åsikter, man kan dela med sig sina upplevelser, syn 
på förskolan och barnets utveckling, sina tankar och önskningar gällande meningsfull 
kontakt med förskolans personal. Genom att använda denna sort intervju kan man 
lättare fånga individens tolkning men det krävs att intervjua personer som har 
erfarenhet av det område samtalet berör (Bryman, 2011). Stukat (2011) skriver att 
genom att använda en kvalitativ forskningsmetod ökar chansen till mer detaljerad 
information från deltagarna, vidare säger han att forskaren ska bete sig så neutral 
som möjligt för att inte påverka intervjuaren. Man bör undvika att ta någon ställning 
i svaren samt värdera det som sägs under intervjun (Stukat, 2011). 
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En kvalitativ metod är lämplig om man vill skapa förståelse för någon annans åsikter, 
tankar och berättelser (Bryman, 2011). Intervju ger möjlighet till reflektion kring 
frågorna, det är ett språkligt möte där man integrerar tillsammans och skapar 
relationer med varandra (Säljö, 2014). I det sociokulturella perspektivet utvecklas ny 
kunskap genom verbal interaktion och samarbete med samtalspartner. Tillsammans 
producerar vi kunskap och interagerar med varandra i samtal där samhället formar 
vårt förhållningssätt mot varandra (Strandberg, 2009). Språket i en kvalitativ 
intervju anses vara ett hjälpmedel för att beskriva och förstå andras tankar, 
erfarenheter och upplevelser. I kvalitativa intervjuer är huvudfråga förutbestämd 
men man ska vara flexibel och improvisera öppna följdfrågor, för att kunna få fram 
individens egen föreställning. Metoden anses vara mest passande för att besvara 
frågor då det är föräldrars tankar och åsikter kring samverkan som undersöks i 
studien. Jag kommer att ta hänsyn till etiska principer som Vetenskåpsrådet (2011) 
skriver om. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Studien har byggts på sju kvalitativa intervjuer utförda med semistrukturerade 
intervjufrågor och kompletterande spontana följdfrågor vilka hjälpte till i själva 
resultatet. Bryman (2011) skriver att i kvalitativa intervjuer ges deltagarna möjlighet 
till att presentera sina tankar, åsikter och egna uppfattningar, denna metod ses som 
flexibel och detaljerad. Vidare påpekar han att forskarens intresse är riktat mot den 
intervjuades synsätt, vilket hjälper att sammanställa resultat. För att få en bred bild 
av valda ämnet skrevs intervjufrågor utifrån studiens syfte och forskningsfrågor.  

Mobilen används för att spela in samtalen, vilken underlättat i sammanställning och 
analys av svar. Bryman (2011) skriver att det är viktigt att se till och ha en 
välfungerade och i bra kvalitet inspelnings redskap för att efteråt kunna lättare 
analysera intervjun.  

3.3 Urval 

Tivenius (2015) skriver att urvalet måste planeras noggrant för att kunna få fram så 
givande resultat som möjligt. Utifrån det vilka personer man väljer att intervjua då 
kan det i kvalitativ intervju öka informationsvärde och trovärdighet. I studien deltog 
sju vårdnadshavare, med barn på olika förskolor med olika inriktningar. 
Informanterna i den här studien var mellan 22 och 42 år. En del av föräldrarna har 
haft erfarenhet med förskoleverksamhet sedan tidigare och haft flera barn på 
förskolan medan andra har sitt allra första barn i verksamheten. Fyra av familjerna 
har en annan etnisk bakgrund och ett annat modersmål än svensk, en familj har en 
blandad etnisk bakgrund, och två familjer har svensk etnisk bakgrund. De flesta av 
intervjuade personer arbetar, två på deltid, tre på heltid och två är föräldralediga för 
tillfället. På grund av tidsbrist var bekvämlighetsurval det bästa alternativet för 
studien. Jag valde dessa familjer för jag ser stor möjlighet till att få intervjuerna gjort, 
jag känner föräldrarna och har redan en relation till dem. Dessutom visade 
föräldrarna ett stort intresse för undersökning av ämne.  
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3.4 Genomförande 

I den här studien har fokus varit hur föräldrarna uppfattar samverkan, delaktighet 
och inflytande mellan förskola och hem. Jag valde att använda mig av personliga 
intervjuer vid genomförandet av studien. När intervjufrågor och missivbrev 
sammanställs tog jag kontakt via mejl med nio föräldrar som har barn i förskolan. Jag 
fick bra respons, det var endast två föräldrar som inte kunde medverka i studien. 
Därefter har jag ytterligare en gång kontaktat de andra föräldrar som tackade ja till 
sin deltagande i studien, för att bestämma tid och plats för intervjuer. Missivbrev 
skickades till deltagarna där alla informerades om syfte med studien samt en 
förklaring av de etiska principerna. Jag informerade respondenterna om att 
deltagande är frivilligt och att de kan ångra sig och avbryta intervju när som helst. Jag 
informerade även deltagarna om att intervjun tar ungefär en halv timme och att jag 
önskar spela in den. Stukat (2011) beskriver att det är viktigt att genomföra intervjuer 
på en lugn och avskild plats för att undvika störande moment. Vi bestämde 
individuella tider och mötesplats med alla föräldrar. Tre av intervjuerna genomfördes 
på ett lugn café i Stockholm, tre intervjuer ägde rum i deltagarnas hem och en 
genomfördes hemma hos mig. Bryman (2011) skriver att det finns en risk att 
intervjuade personer känner sig obekväma och får att kunna få de avslappnad kan det 
vara bra att använda sig av redskap som småprat innan man börjar. Jag inledde alla 
mina intervjuer med artighetsfraser samt småprat om deras barn för att visa min 
lyhördhet och att jag är intresserad av deras perspektiv. Viktigt för mig var att vara 
närvarande och lyssna noga på intervjuade personer.  

3.5 Databearbetningsmetod 

Jag valde att transkribera alla intervjuer för att inte missa någon information från 
respondenterna som kunde påverka resultatet. Intervjuerna skrevs ut och jag läste 
dem grundligt ett antal gånger. Under tiden jag bearbetade materialet, markerade 
och antecknade jag de detaljer jag ansåg var relevant för studiens syfte och 
forskningsfrågor. Jag analyserade respondenternas svar genom att hitta mönster, 
likheter och skillnader för att sedan kunna lyfta det i resultatet. Jag samanställde 
resultatet i en flytande text och med citat för att öka studiens trovärdighet. Resultatet 
analyserades utifrån det teoretiska perspektiv, tidigare forskning och litteratur. 

 

 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Jag valde att använda mig av semistrukturerade personliga intervjuer för att kunna 
bygga upp ett förtroende mellan mig som forskare och deltagarna samt att få så 
korrekta resultat som möjligt. Med hjälp av reliabilitet och validitet kan man mäta 
hur tillförlitlig är valt metod för att samla in data i ett specifikt ämne (Bryman, 2011). 
Enligt Bryman (2011) står validitet och reliabilitet för giltighet och tillförlitlighet. För 
att säkerställa denna validitet måste metoden vara pålitlig, nämligen ha en god 
reliabilitet. Jag uppfattar att intervjuade personer har varit ärliga och tydliga i sina 
svar. Enligt Stukat (2011) kan yttre störningar påverka studiens reliabilitet, därför 
valde jag och genomförde intervjuer på lugna platser där ingen störde oss. För 
deltagarnas förtroende har jag påtalats om konfidentialitetskravet. För att säkra mig 
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att alla är tillfrågade utifrån samma grunder har jag använd mig av samma frågor till 
alla deltagare, men mellan frågorna kom spontana följdfrågor. Stukat (2011) säger att 
genom följdfrågor kan man öka möjligheter till ett bekvämt och tryggt samtal och 
detta kan resultera med trovärdigheten i svaren.  Resultat som är sammanställd 
framkommit från syfte och studiefrågor och är kopplad till tidigare forskning som 
studien bygger på.  

 

3.7 Etiska ställningstagande 

Jag använde mig av ett missivbrev (Bilaga 1) till vårdnadshavare där belyste jag om 
att deltagarna får avsluta sin deltagande när som helst och att det är frivilligt att 
medverka. Jag meddelade också att allt insamlat material, både skriftligt, 
dokumenterad och inspelad kommer att användas endast till mitt 
examinationsarbete vilken kommer att publiceras digitalt och att allt inspelat 
material kommer att raderas efter forskning.  
Håkansson (2013) hävdar att det är etiskt riktigt att personer ska lämna sitt samtycke 
vid deltagande i en forskning och det är forskarens uppgift att informera deltagarna 
om syftet med studien, deras uppgift som intervjupersoner samt vilka möjligheter de 
har. 

I studien har tagits hänsyn till Vetenskåpsrådets etiska riktlinjer (2011). Detta 
innebär att vårdnadshavarnas riktiga namn eller personligauppgifter i studien är 
skyddade och används inte. Istället används bokstäver från A till G när det beskrivs 
personerna. I enlighet med vetenskapsrådet finns det en rad ställningstaganden som 
forskare måste ta ställning till när det gäller genomförande av vetenskaplig forskning 
(Vetenskapsrådet, 2011).  
Informationskravet innebär att man som intervjuare måste berätta för 
deltagarna i studien vad studien går upp på och att informera dem att det är frivilligt. 
Samtyckeskravet innebär att man behöver få ett samtycke till att ställa upp på en 
intervju av den deltagande samt få samtycke om att det är okej att spela in intervjun 
med hjälp av exempelvis en diktafon. Den uppfylldes genom att dela ut ett missivbrev 
som gav vårdnadshavare möjlighet att neka till studien. Konfidentialitetskravet 
innebär att de personer som deltar i studien ska ges konfidentialitet och därmed få 
sina namn fingerade i studien. Nyttjandekravet innebär att man som deltagande bli 
försäkrad om att det material som ges enbart används av intervjupersonen och enbart 
under pågående studien samt att materialet förstörs efter studiens avslut.  
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4 Resultat 

I detta kapitel kommer jag att presentera resultat av det som framkom under 
genomförda intervjuer. Syfte med studien är att fördjupa kunskapen om och belysa 
vad samverkan betyder för vårdnadshavarna, vilka möjligheter de har till delaktighet 
och inflytande i förskoleverksamhet samt vilka förväntningar de har och vilka 
samverkansformer vårdnadshavarna beskriver att de upplever som betydelsefulla.  

4.1 Empiri 

Totalt blev det sju föräldrarna mellan 22–42 år som visade intresse och hade 
möjlighet att delta i intervjuer. Fem av föräldrar har sina barn i kommunal förskola, 
de två andra har sina barn placerade i en privat verksamhet. Deltagarna har olika 
etniska bakgrund, olika modersmål samt olika utbildningar. Det framgår att deras 
omsorgsbehov och familjekonstellation skiljer sig från varandra. Intervjuerna 
genomfördes på olika ställen, det primära var att välja en lugn plats som kan passa 
deltagarna. Bryman (2011) påpekar vikten av att välja plats där kan man i lugn och ro 
prata med intervjuade personer, han menar att detta skapar positiv relation och 
avslappnat klimat. Kriterium för val av intervjupersoner är föräldrar som har barn på 
förskola. Alla deltagare är kvinnor för det var brist om tid och saknad intresse från 
manliga föräldrar jag frågade. Nedan kommer jag presentera en kortfattad 
beskrivning av deltagarna i studien. För att inte avslöja deltagarnas identitet kommer 
jag använda mig av bokstäver från A till G för att benämna dem.  

Förälder A har två barn på en kommunal förskola. Modersmål svenska, gift, 
gymnasieutbildning, arbetar deltid.  

Förälder B har två barn varav en på en privat förskola. Modersmål serbiska, sambo, 
gymnasieutbildning, mammaledig. 

Förälder C har två barn varav en på en kommunal förskola. Modersmål svenska, 
gift, högskoleutbildning, mammaledig. 

Förälder D har två barn varav en på en kommunal förskola. Modersmål polska, gift, 
högskoleutbildning, arbetar heltid. 

Förälder E har ett barn på en privat förskola. Modersmål svenska, ensamstående, 
högskoleutbildning, arbetar heltid. 

Förälder F har tre barn varav 2 på en kommunal förskola. Modersmål polska, gift, 
högskoleutbildning, arbetar deltid. 

Förälder G har fyra barn varav två på en privat förskola. Modersmål arabiska, gift, 
gymnasieutbildning, arbetar heltid.  

4.2 Föräldrars upplevelse av samverkan 

Det som framkommer från intervjuerna och som har allra tydligaste gemensamma 
sträckning i föräldrarnas uppfattning om möjligheten till samverkan är den dagliga 
kontakten och vilket bemötande de får från pedagogerna. Majoriteten av deltagarna 
uttrycker sina förväntningar och önskemål på samverkan och delaktighet genom att 
ha goda relationer och att bli sedda av förskolans personal. Möjligheten till 
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samverkan uppfattas att kan till stor del bero på vilka människor de träffar i 
verksamheten och hur de blir bemöta. Deltagarna är också överens om att ett gott 
samarbete och goda relationer mellan familj och förskolepersonal främjar barns och 
familjens trivsel och trygghet samt främjar barns utveckling. Flesta deltagarna lyfter 
upp personalens öppenhet och lyhördhet som grundande faktorn i ett värdigt 
bemötande, de säger att en respektfull relation där kan man känna sig välkommen 
med sina synpunkter, funderingar och frågor gynnar deras möjligheter till delaktighet 
och inflytande.  

Jag känner att jag har en god relation med förskole pedagoger där jag känner att jag kan ta upp 
alla sorters frågor. Upplever att jag får god information om mina barns vistelsetid (förälder A). 

För mig relation mellan mig och mitt barns pedagoger är väldigt viktigt. Jag brukar få en daglig 
uppdatering om hur dagen varit, vad de gjort, om det hänt något särskilt, vad de ätit och så 
vidare. Om jag får det kan jag då lättare prata med min dotter om dagen (förälder C). 

Vardaglig kontakt med personalen har oftast skett vid lämning och hämtning av barnen när man 
har kunnat prata lite om dagen. Jag tycker att vi har haft en bra relation, jag fick alltid 
tillräckligt med information om mitt barns vardag på förskolan. Jag uppskattade personalens 
lyhördhet, att de ofta tog sig tid för att berätta om det som sker på förskolan och hur barnet 
utvecklas (förälder D). 

Jag anser att det är viktigt att skapa en god relation med pedagoger men mitt mål som förälder 
är inte att skaffa vänner på förskolan, utan är det något jag upplever som jobbigt eller dåligt så 
vill jag kunna framföra detta till dem och även bli bemöt med respekt för mina åsikter och 
tankar, precis som jag kommer bemöta deras svar (förälder E). 

Förälder F säger att det är viktigt med öppenhet där båda parter utbyter viktig 
information som rör barnet, hon framhåller dialog som det främsta verktyg för en 
god och fungerade samverkan  

Om det hänt något speciellt med barnet, oavsett om det hänt hemma eller på förskolan då måste 
man säga det. Jag informerar alltid personalen om det hänt något hemma, om barnet har sovit 
dåligt eller sånt. Det är samma jag förväntar mig av personalens sida… att de berättar om det 
hänt något under dagen, till exempel om barnet har ramlat, bråkat eller sånt. Det är viktigt att vi 
berättar för varandra, det hjälper med kommunikation och ger tecken att man litar på varandra 
(förälder F). 

Deltagarna har olika uppfattningar om möjlighet till påverkan av den pedagogiska 
verksamheten. Fem av föräldrarna tycker att de har stor möjlighet till påverkan och 
anger som samverkans forum bland annat utvecklingssamtal, dagliga kontakten, 
föräldramöten och förskoleråd.  

Jag kan påpeka och tycka till om saker i den pedagogiska verksamheten, ge konstruktiv kritik. 
Om jag gör detta brukar jag göra vid den dagliga kontakten eller vid utvecklingssamtal. Jag 
brukar även vara med och svara på NFI (nöjd verksamhetsindex) som skickas ut varje år till alla 
vårdnadshavare. Genom att svara på frågeställningar där kan personalen arbeta med det som 
vårdnadshavarna är inte nöjda med, men även se det som de är nöjda med (förälder C). 

Två andra föräldrar berättar att deras möjligheter till påverkan är begränsade, de 
upplever att allt är förutbestämd och att man känner sig inte inbjuden till att säga vad 
man tycker och tänker kring den pedagogiska miljön. En av föräldrars upplevelse 
kring barnets språkliga utveckling var att pedagoger negligerade hennes oro. 

Jag har inte känt att jag kan påverka särskilt mycket, kanske till en viss del. Men till exempel 
min dotters språkutveckling, där känner jag inte att jag har blivit tagen på allvar. Jag var orolig 
för hennes svenska då vi pratar modersmål hemma, men det kändes bara att de låtsades bry sig 
om. Kan tänka att de var rädda att det kommer bli mer att göra, medan jag bara ville veta hur 
pass stor skillnad det är mellan henne och barn med svenska som modersmål (Förälder B).  
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4.3 Uppskattande samverkansformer 

De flesta deltagarna upplever att de kan känna sig delaktiga genom att få information 
utifrån pedagoger om barnens vistelse på förskolan vid dagliga kontakten. De tar upp 
olika samverkansformer som möjlighet till deras inflytande i verksamheten. Alla 
lyfter inskolningens betydelse för att bygga upp en trygg och öppen relation mellan 
föräldrarna och pedagoger. Inskolningen anses vara viktigt och betydelsefull för 
barnet fortsätta vistelse i förskolan. De anser att det första möte är viktigt för att 
kunna lära känna varandra, såväl barn som vuxna, men också för att kunna se hur 
dagen ser ut på förskolan och vilka möjligheter har barnen till utveckling och lärande.  

Det är viktigt att mitt barn får lära känna andra människor på förskolan medan jag är med 
bredvid henne. På hennes inskolning var jag med under tre hela dagar och kunde observera 
både hur vuxna jobbar, vad andra barn gör men också hur hon reagerar i olika sammanhang 
med andra. Det är viktigt att barn trivs och känner sig trygg på förskola, det är ju plats där barn 
kommer att spendera mycket tid (förälder D). 

Mina förväntningar var att mitt barn ska känna sig trygg med allt i förskolan. Det är viktigt att 
pedagoger bemöter mitt barn med respekt och uppmärksamhet. Det är jätteviktigt att det finns 
någon personal barnet tycker om och tyr sig till när man lämnar barnet på förskolan (förälder 
A).  

Två av deltagarna tar upp inskolning som möjlighet till att både parter kan få bredare 
information om varandra.  

Det kan vara betydelsefullt för pedagoger också, de kan skaffa sig kunskap om barnens vanor, 
kultur, ursprung, erfarenheter och så vidare. Sånt kan hjälpa att förstå och bemöta barn och 
deras familj på bra sätt (förälder E). 

Jag värdesätter att personalen bryr sig och visar det genom sitt bemötande. Det är viktigt att 
lyssna och se barnet, att vara intresserad av barnets tankar och att vara där som stöd för dem 
(förälder F).  

Det finns olika verktyg i förskoleverksamhet för att delge informationer om hur dagen 
har varit, viktiga händelser och olika aktiviteter man håller på, dessa verktyg kan 
används i olika former av samspel och kommunikation på förskolan. Mer än hälften 
av deltagarna tar upp vikten av den skriftliga informationen, de menar att genom 
dokumentation, vecko- eller månadsbrev, almanacka med daglig info ges underlag för 
samtal med barnen och på detta sätt skapas en helhet mellan förskola och hem.  

Föräldrarna tar upp andra samverkansformer som föräldramöte, utvecklingssamtal, 
olika temadagar, vernissage, etc. som viktiga former och möjlighet till delaktighet och 
att få vara med och påverka verksamheten.  

Att pedagoger på förskolan ofta bjuder in föräldrar för att visa vad dem arbetar med, det är även 
viktigt med olika aktiviteter på förskolan där föräldrar får vara delaktiga, detta tror jag även 
barnen uppskattar då dem får ha kul och vara med sina föräldrar på det ställe de tillbringar mest 
tid under dagarna. Något jag som förälder skulle önska är att kanske nån gång få vara med en 
halvdag på förskolan utan att känns sig jobbig i pedagogernas ögon (förälder E). 

Några av föräldrarna pratar om vikten av själva utformningen av föräldramöten. Det 
är betydelsefullt med att få viktiga informationer kring verksamheten, planer, mål, 
budgeten, osv. Men samtidigt för att kunna få känslan av delaktighet så är det viktigt 
att pedagoger ordnar ett möte där kan föräldrar diskutera tillsammans viktiga 
aspekter gällande barnens utveckling samt förskolans mål och innehåll.  
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4.4 Förväntningar på information 

Vid den informella kontakten uppskattar alla information om barnens trivsel, 
trygghet och utveckling. Omsorgsfrågor så som hur barnet sovit, ätit och lekt har 
förekommit från alla föräldrarna som viktiga. De förväntar sig också att få 
information angående utevistelse, sociala sammanhang, vilka kompisar barnet leker 
med och om det hänt någonting. Hälften av föräldrarna förutom ovan nämnda frågor 
tar upp frågor gällande barnets utveckling, vilka planerade aktiviteter och skapande 
har barnet varit med samt vilken lärande sker då.  

Det är viktigt med daglig kontakt då jag som förälder kan skapa en bra relation med personer 
som tar hand om mitt barn när jag jobbar. När jag hämtar mitt barn så vill jag gärna veta om 
mitt barn haft det bra, har lekt, ätit, sovit, osv. Men jag uppskattar också informationer som 
pedagoger vill framföra, till exempel om planerade aktiviteter (förälder B). 

Nästan alla deltagarna är eniga gällande förväntningar på information vid den 
formella kontakten som sker på förskolan. De säger att övergripande information om 
förskolans verksamhet, förskolans planering och mål, hur personalen tänker kring 
den pedagogiska verksamheten. De uppskattar också att kunna få en inblick i miljöns 
utformning, en av föräldrarna skulle önska sig att pedagoger tar upp information om 
eventuella avvikelser och problemområden som de har identifierat. Två andra 
föräldrar lyfter upp möjlighet till diskussion och samarbete med andra vuxna både 
föräldrar och pedagoger. Visa föräldrarna pratar även om det pedagogiska arbete som 
sker under terminen, de anser att ett sådan formell samverkansform är väl passande 
att ta upp och prata om olika aktiviteter och temaarbete.  

 

4.5 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis majoriteten av deltagare upplever att förtroendefullt samarbete, 
öppen dialog, lyhördhet, värdigt, professionellt och respektfullt bemötande är en 
förutsättning för inflytande och delaktighet samt bra samarbete mellan förskola och 
hem. Föräldrarna önskar att deras barn ska känna sig trygga och glada i förskolan, 
dem ska bli bekräftade i deras utveckling och att de ska på ett lekfullt sätt utveckla 
sina kunskaper och främja sitt lärande. En annan viktig del för föräldrarna är 
informationen kring barnens vardag. Majoriteten av föräldrarna poängterar 
omsorgsdel som en viktig aspekt i förskolans värld, samtidigt så en stor del av 
deltagarna tar upp utveckling och den sociala samvaro som viktiga aspekter i den 
pedagogiska verksamheten. Alla är eniga om vikten av kompetenta och professionella 
pedagoger som möter barnet och ser till deras behov. Det som föräldrarna uppskattar 
mest är ett välfungerande samarbete i form av öppen dialog, visade respekt och 
lyhördhet mellan pedagoger och föräldrarna.   
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5 Analys 

I min analys redogörs och analyseras föräldrarnas uppfattningar om samverkan 
utifrån det sociokulturella perspektivet som grundar sig på att människan ständigt 
utvecklar den sociala kompetensen i samspel och relationer mellan människor. Här 
använts också tidigare litteratur och forskning för att städja och vidga det deltagarna 
säger.   

5.1 Föräldrauppfattning av samverkan 

I ett sociokulturellt perspektiv handlar kommunikation om en ömsesidig relation 
mellan parter. I samspel med människor utvecklas det sociala kompetensen och den 
är grundläggande för att främja alla sortens relationer bland människor. Genom 
kommunikation gör vi oss införstådda och delaktiga med vår omgivning. Strandberg 
(2009) skriver att delaktighet är den centrala punkten i samspelet och betonar att det 
är viktigt att samspelet utgår från individens erfarenheter, med hjälp av tidigare 
erfarenheter bearbetar vi det nya (Strandberg, 2009). Vygotskij skriver att det är 
genom kommunikation och interaktion mellan individer som möjligheter och 
erfarenheter förs vidare. Genom att delta i kommunikation tar man till sig kunskap 
om hur världen fungerar och lär sig att resonera och handla (Säljö, 2014). Det är av 
betydelse att kommunikation mellan förskolan och hemmet fungerar korrekt, för 
relation mellan parter är avgörande för barnens trygghet, utveckling, och 
välbefinnande (Jakobsson, 2012).   

I resultatet poängterar föräldrar vikten av öppen kommunikation mellan parter dem 
säger att detta är nödvändigt för att en samverkan ska kunna uppstå. Det framgår att 
föräldrar upplever att ett bra bemötande leder till att dem blir sedda och hörda och 
känner att de får en fungerade och tillitsfull relation med pedagoger. Detta är i linje 
med Strandberg (2009) som menar att kommunikation handlar om ömsesidig 
relation mellan parter. Samtliga föräldrarna säger att kommunikationen fungerar bra 
om det uppstår en öppen och ärlig kommunikation. Föräldrarna ger uttryck för en 
önskan om ett respektfullt och öppet klimat. Det syftar till att föräldrarna och 
pedagoger samverkar tillsammans med strävan för barnens bästa och det kan tyda på 
önskan om ett gemensamt ansvar som Gars (2002) skriver om. Vidare säger 
författare att vuxna bör vara goda förebilder för barn och kunna möta andras 
olikheter och förutsättningar med respekt. Respekt, lyhördhet och tillit är 
grundläggande aspekter för samverkan mellan hem och förskola. Om pedagoger har 
tillit till sin egen yrkesroll, känner trygghet i sin profession och visar respekt i kontakt 
med föräldrarna då skapas tillit även till föräldrarna (Gars, 2002). Är pedagoger 
tydliga i samtal med föräldrarna uppfattas de som kunniga och trovärdiga och då 
kommer föräldrarna att känna sig trygga att lämna sina barn på förskolan samt 
kommer att anse att samarbete och delaktighet fungerar (Sandberg & Vuorinen, 
2007). 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) föreskriver att föräldrarna ska ges möjlighet 
att ha inflytande på förskolans verksamhet och att de verksamma i förskolan ska ta 
vara på föräldrarnas synpunkter samt låta de vara med och utvärdera. I studiens 
resultat av hur familjer uppfattar sin möjlighet till samverkan har det visat sig att 
bemötande är grundläggande. Majoriteten av föräldrarna säger att samverkan är 
viktig för att stödja barns trygghet, utveckling och lärande. Detta stämmer överens 
med Jensen och Jensen (2008) som hävdar att samverkan med föräldrarna är en 
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möjlighet för att främja barns lärande, utveckling och trivsel. En av föräldrarna tar 
upp barnens välbefinnande och utveckling som ett resultat av bra relationer mellan 
parter. Gars (2002) poängterar vikten av god kontakt mellan hem och förskola, hon 
poängterar att barn gynnas när föräldrarna har välfungerande kontakt med 
förskolans pedagoger.  

5.2 Uppskattande samverkansformer 

I resultatet kan man observera att relationer mellan förskolans pedagoger och 
familjer byggs upp främst under den dagliga kontakten. Respondenterna menar att 
vid lämning eller hämtning sker det ett viktigt möte vilket de värdesätter mest i 
verksamheten. Sandberg och Vuorinen (2007) skriver att föräldrarna kan ha olika 
uppfattningar och åsikter om samverkansformer, och att det är upp till pedagoger att 
anpassa samverkansformer utifrån föräldrarnas behov och intressen. Författarna 
skriver att relationer byggs genom olika möten i verksamheten och att dagliga 
stunder vid lämning och hämtning är betydelsefulla för att kunna skapa bra 
relationer och ges föräldrarna möjlighet till delaktighet och inflytande (Sandberg & 
Vuorinen, 2007). Respondenter förväntar sig att ta reda på hur deras barn har haft 
det under dagen, de vill att det ska kännas tryggt och att det ska finnas en öppen 
kontakt och ömsesidigt respekt mellan dem och pedagoger. Intervjuerna visade 
tydligt att familjer betonar betydelsen av den vardagsinformation som de får och de 
vill vara delaktiga i sitt barns vardag genom att hålla sig uppdaterade om vad som 
hänt under dagen. Markström (2007) poängterar betydelsen av allas engagemang och 
deltagande för att skapa bra möten och utveckla relationer. I en öppen 
kommunikation skapar pedagoger en god relation där föräldrar kan vid den dagliga 
kontakten ska få stor möjlighet till delaktighet och inflytande.  

Inskolningen ses av samtliga föräldrar som en viktig och grundläggande 
samverkansform för att kunna bygga broar mellan hem och förskola och för att 
främja förtroende och respektfull kommunikation. Sandberg och Vuorinen (2007) 
skriver att en god introduktion i början av inskolningen är viktig för att lära känna 
varandra och skapa trygghet. Deltagarna anger att en genomtänkt och välplanerad 
inskolning hjälper föräldrarna att få inblick i förskoleverksamhet och tydliggör hur 
dagen ser ut, vad barnen gör på förskolan och vad innebär den pedagogiska delen. 
Den gör möjlighet att lära känna varandra, både vuxna och barn, och föräldrarna kan 
observera med vilka pedagoger och med vilka barn fungerar barn som bäst och 
känner sig trygg. Sandberg och Vuorinen (2007) påpekar att pedagogernas tydlighet 
kring förskolans mål och syfte redan från första dagen, ger föräldrarna en bättre 
insyn och förståelse för vad som händer i förskolan, samt ger dem möjlighet att få 
vara med och på ett aktivt och medvetet sätt påverka den pedagogiska verksamheten. 
Markström (2007) säger att föräldrarna behöver få kunskap om innehåll och 
arbetssätt för att kunna komma med idéer och förslag till förbättring. Vidare lyfter 
hon upp inskolnings betydelse för ett förtroendefullt samarbete och en ömsesidig 
respekt.  

Majoriteten av föräldrarna upplever föräldramöten som en positiv och informativ 
träff. De anger sitt önskemål om att få träffa andra föräldrar och få ta del av andras 
tankar och funderingar. Det är viktigt med föräldramöten som forum för diskussion 
och skapande menar föräldrarna. Enligt Alfakir (2010) ses föräldramöten som en 
naturlig form att främja och utveckla samverkan mellan parter, där familjerna sätts i 
centrum och alla kan få sin rösthörd genom samtal och diskussion. En del av 
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föräldrarna uppfattar föräldramöten som plats med möjlighet till delaktighet och 
inflytande där kan de träffa andra och diskutera hur de upplever föräldraskapet och 
ta reda på vad andra tycker och tänker. Medan andra tycker att det oftast är 
information från pedagoger och det ger inte mycket utrymme för delaktighet och 
inflytande. Enligt Harju och Broman (2013) är föräldramöte en samverkansform där 
både pedagogisk och praktisk information förmedlas. Författare säger att 
föräldramöte är ett formellt möte och kan se olika ut samt kan anpassas utifrån 
föräldraönskemål och verksamhetens behov. Sandberg och Vuorinen (2007) påpekar 
att föräldramöte är betydande för att föräldrar ska känna sig delaktiga och få sin 
inflytande i förskolans värld. Vidare skriver de att det finns så många olika former av 
föräldramöte, och dessa skulle anpassas utifrån både verksamhetens och föräldrars 
behov. Fem av respondenterna tar upp andra samverkansformer som vernissage, 
tema dagar, dropp in fika, lucia och sommarfirande som väldigt betydande för deras 
möjlighet till inflytande och delaktighet. 

 

5.3 Förväntningar på information 

Samtliga föräldrar upplever att kommunikationen mellan personalen och föräldrarna 
fungerar bra och de menar att det som underlättar samverkan de emellan är öppen 
och ärlig kommunikation. De menar att genom dialog och samtal med förskolans 
personal om verksamheten och deras barn främjas delaktighet och på detta sätt kan 
de få inblick i barnens vardag. Det framgår i intervjuer att även en förståelse mellan 
parter och visad hänsyn skapar förutsättningar för bra samverkan. Harju och Broman 
(2013) skriver att det är pedagogers ansvar att upprätthålla en god relation med 
föräldrarna. Markström (2007) hävdar att det är betydande att pedagogerna ger 
föräldrarna möjligheter att framföra sina synpunkter. Majoriteten av föräldrarna 
påpekade att de känner sig välkomna med sina frågor och synpunkter kring 
verksamheten. Tack vare öppen atmosfär samt ömsesidigt respekt och förtroende 
upplever de att det finns uppriktigt bemötande från personalens sida. Föräldrarna 
menar att genom öppet klimat skapas delaktighet vilken gynnar förståelse för 
verksamheten och pedagogers handlande. I likhet med Markström (2007) förklarar 
Jensen och Jensen (2008) att pedagoger har främsta ansvaret att bemöta familjernas 
olikheter och deras synsätt på barnuppfostran. Vidare skriver de att pedagoger 
genom att ta hand om god kontakt med föräldrarna visar öppenhet, respekt samt 
likvärdighet.  
 
Förväntningar kring önskningar på information skiljer sig åt beroende på föräldrars 
tidigare erfarenheter med förskoleverksamhet, förälders utbildning och barnens 
ålder. Föräldrarna med lägre utbildning och utan tidigare erfarenheter med förskolan 
är oftast mest intresserade av barnens sömn, kost och blöjbyte. Medan föräldrarna 
med högre utbildning och med tidigare erfarenheter med förskolan vill veta mer om 
barnets sociala kompetenser, lekvanor, vänskap och lärande. Det framgår också i 
studien att föräldrarna till yngre barn oftast ställer frågor gällande omvårdnad, 
medan föräldrarna till äldre barn på förskolan förutom dessa frågor, är också 
intresserade av förskolans pedagogik samt barnets utveckling och lärande. Vuorinen, 
m.fl. (2014) tar upp de skillnader på föräldrars intressen av barnens dagliga vanor på 
förskolan. Det framgår i deras studie att pedagoger vill gärna ta upp förskolans 
pedagogiska uppdrag, där barnets utveckling och lärande är främjande, medan 
föräldrarna visar intresse kring omsorgsfrågor.  
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Samtliga föräldrarna pratade om dokumentation som någonting viktigt för deras 
möjlighet till inflytande och delaktighet, de menar att genom olika slags 
dokumentation kan de få kunskap och förståelse för förskolans verksamhet och 
barnens dagliga aktiviteter. Föräldrarna menar att pedagogisk dokumentation 
underlättar samverkan mellan hem och förskola, synliggör barnens lärande och 
utveckling, ger dem insyn i verksamheten och gör de delaktiga i barnens vardag. 
Markström (2007) skriver att hallen där dokumentation och barnens skapande är 
synlig och tydlig är en plats på förskolan som blir mötesplats och kommunikations 
ställe mellan och för båda parter. 
 

6 Diskussion 

I följande avsnitt presenteras diskussion kring vald metod för denna studie samt en 
resultatdiskussion där diskuteras tolkning av empirin från studien utifrån tidigare 
forskning och det teoretiska perspektivet. Jag börjar med att diskutera mitt val av 
metod samt vilka konsekvenser det kan ha haft för undersökningens resultat. 
Därefter diskuterar jag studiens resultat och relaterar den till tidigare forskning och 
litteratur. Avslutningsvis skriver jag kort sammanfattning av studiens resultat och ger 
förslag på fortsätt forskning.  

6.1  Metoddiskussion 

För att uppnå det bästa resultatet för studiens syfte valde jag att använda mig av en 
kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2011) är en 
kvalitativ metod lämplig när man vill ta del av individens egna tankar och perspektiv. 
Författaren menar att genom att använda kvalitativa intervjuer bildas en förståelse av 
hur deltagarna upplever och tolkar verkligheten, vilket i studien handlar om 
samverkan och delaktighet i förskolan. Semistrukturerade intervjuer har fördelen att 
intervjuaren kan anpassa frågorna efter aktuella situationen samt har möjlighet att 
förklara otydliga frågor. Med en intervju kan man få en bättre dialog mellan parter 
vilket resulterar i att intervjuade personer blir mer avslappnade och ger mer 
detaljerade svar. Metoden ger också möjligheten till följdfrågor och intervjuade 
personer kan utveckla sina svar med egna ord (Bryman, 2011). Jag anser att de 
semistrukturerade intervjuer var ett bra tillvägagångssätt för studien och gav mig 
förståelse för informanternas erfarenheter, kunskaper och åsikter. Kvalitativ 
forskning kan bidra till bättre förståelse för nya saker som framkommer i forskningen 
inom valt område (Stukát, 2005).  

I studien använde jag mig av sociokulturell teori som utgår från att människan 
utvecklas och lär sig i sociala relationer med andra individer. Kunskap skapas genom 
samarbete där människor samverkar med varandra inom ett sammanhang (Sommer, 
2005). Enligt Vygotskij är dialogen ett verktyg som skapar förutsättningar för sociala 
interaktioner och kommunikativa utbyten där grundprincipen är att både parter aktiv 
deltar i språklig interaktion så att kunskap skapas (Strandberg, 2009). 

Att spela in och transkribera intervjuerna ökar studiens tillförlitlighet och 
trovärdighet (Bryman, 2011). Detta gav mig möjlighet att koncentrera mig på 
samtalen under intervjuerna samt att i lugn och ro lyssna på och transkribera 
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materialet därefter utan att missa viktiga informationer. Jag upplevde att 
intervjuerna var lagom långa för bearbetning och att det transkriberade materialet 
gav tydliga beskrivningar av intervjuernas svar. Stukát (2005) hävdar att man kan 
lätt misstolka frågor och svar under intervju, för att kunna undvika detta och öka 
tillförlitligheten i studien rekommenderas att spela in intervjuer.  

Enligt Bryman (2011) att uppnå god pålitlighet och trovärdighet, bör forskaren utgå 
från de etiska principerna. Dessa tog jag hänsyn till genom att dela ut missivbrev till 
alla intervjuarna, där informerades om studiens syfte och att deras svar behandlas 
konfidentiellt.  

Som jag tidigare nämnt har jag känt sen tidigare samtliga föräldrar. Detta upplever 
jag som positivt och tror att det har bidragit att majoriteten av respondenterna kände 
sig trygga och bekväma samt hade ett förtroende för mig som intervjuade person. 
Fördelen är också faktum att alla av respondenterna haft stort intresse för 
undersökande området. Risken kunde vara att respondenterna vill anpassa sina svar 
utifrån deras syn på mina förväntningar, det vill jag säga att föräldrar säger det de 
tror jag skulle vilja höra. Men jag upplevde att de var uppriktiga och berättade öppet 
om både det positiva som negativa på deras barn förskolor.  

Sammanfattningsvis anser jag att den valda metoden har nått sitt syfte och att jag fått 
svar på studiens frågeställningar. 

6.2 Resultatdiskussion 

Skollagen och förskolans läroplan (Skolverket, 2010) skriver att förskola ska skapa ett 
gott klimat och förtroendefullt samarbete med hemmen, att föräldrar ska ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande och att det är förskollärarna som ansvarar för 
att bygga en nära och tillitsfull relation mellan de och familjer. Jensen och Jensen 
(2007) lyfter förskollärarens ansvar för familjens bemötande, med hänsyn till 
föräldrars olikheter samt olika synsätt på barnuppfostran. I likhet med detta förklarar 
Niss och Söderström (2015) att ett ömsesidigt förtroende och respekt för varandra är 
en grundläggande förutsättning för barnens trivsel och utveckling.  
Utifrån resultatet upplever samtliga föräldrarna att kommunikationen mellan de och 
förskolans personal fungerar bra. Min uppfattning utifrån intervjuarna var att 
föräldrarna hade ståndpunkt att kontakt och dialog mellan parterna var mycket bra 
utvecklad samt att den dagliga kontakten är viktigt för utbyte av informationer 
gällande aktiviteter, barnens välmående, matvanor och andra händelser som 
omfattar barnens vardag. Jensen och Jensen (2007) skriver att den dagliga kontakten 
innebär att pedagoger ska bemöta varje vårdnadshavare på ett professionellt och 
respektfullt sätt utifrån likavärde och oavsett förutsättningar. I undersökningens 
resultat framkommer att föräldrarna i helhet är nöjda och känner sig trygga att lämna 
sina barn med förskolans personal vilka anser föräldrar är professionella och 
kompetenta. Studiens resultat visar att föräldrarnas bakgrund inte spelar någon roll 
på föräldrasamverkan, snarare kan andra bakgrundsfaktorer så som exempelvis 
barnets ålder eller tidigare erfarenheter ha betydelse i frågan gällande 
föräldrasamverkan och förväntningar på information.  
Sandberg och Vuorinen (2007) hävdar att kontakten och informationsutbyte vid 
dagliga möten kan skilja sig åt beroende på familjens tidigare erfarenheter med 
förskoleverksamhet och barnets ålder. Majoriteten av föräldrarna anser att det är 
grundläggande att barnen mår bra och trivs i förskolan, andra viktiga saker som 
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intresserar föräldrarna är barnets kompisrelationer och hur det fungerar i en grupp. 
Föräldrarna med tidigare erfarenheter med förskolan frågar ofta om barnens 
utveckling och lärande samt förstår att alla delar under barnens vardag som den 
sociala-, vårdnads-, aktivitets- och skapandedelen går ihop. Föräldrarna utan tidigare 
erfarenheter med förskolans verksamhet tar oftast upp frågor gällande omsorg. 
Samtliga familjer upplever att de har möjlighet till delaktighet och inflytande, genom 
att exempelvis vara med på olika samverkansmöten, att vara aktiv och prata om 
barnens vardag eller dela med sig sina åsikter och synpunkter. Föräldrarna anser 
också att de kan vara delaktiga genom exempelvis att bestämma vilka kläder barnet 
ska ha på sig, vad ska det äta och hur länge ska det sova. Majoriteten av föräldrarna 
tog upp dokumentation och barnets skapande som något som möjliggör deras 
inflytande och delaktighet genom att tydliggöra och synliggöra barnets läroprocesser. 
Alla föräldrar säger att dem har bra relation och öppet klimat med förskolans 
personal vilket de anser är betydande faktor för föräldrars samverkan och deras 
möjlighet till inflytande och delaktighet. Föräldrar önskar att deras barn har bra 
omsorg i en trygg och stimulerande miljö, men också att barnet blir bemött med 
respekt utifrån den individ dem är. Harju och Broman (2013) säger att genom att 
pedagogerna är väl förberedda, tillmötesgående och trygga i sin yrkesroll då skapas 
förtroende i kontakt mellan förskolan och familjen. I likhet med Harju och Broman 
(2013) säger Sandberg och Vuorinen (2007) att om båda parter respekterar varandra 
då ges barnet förutsättningar att utveckla och må bra. 
 
Nuförtiden är föräldrar medvetna och förväntar sig likvärdig dialog mellan parter. 
Om föräldrar känner sig välkomna till att ställa frågor, diskutera och undra då vill de 
vara delaktiga och ta del av barnets vistelse på förskolan samt visa engagemang och 
intresse. Jensen och Jensen (2014) i likhet med Vuorinen m.fl. (2014) hävdar att 
föräldrasamtal är en grundläggande och uppskattad samarbetsform mellan förskola 
och hemmet. Det skapas goda förutsättningar för delaktighet och inflytande om 
föräldrarna upplever att de är betydelsefulla och när deras åsikter tas på allvar (Harju 
& Broman, 2013).   
 
 

6.3 Pedagogiska implikationer 

Studiens resultat åskådliggör vikten av ett bra bemötande för en välfungerande 
samverkan. Samtliga föräldrarna visar medvetenhet av att huvudansvaret för att 
relationen mellan parter blir bra ligger i stort sätt hos de professionella pedagogerna. 
Studien visar att för att få en samverkan som fungerar tillfredställande krävs det en 
öppenhet och visad förståelse för varandras världar och roller i barnens vardag. Det 
framkommer tydlig i förskolans styrdokument att pedagoger ska föräldrar möjlighet 
till delaktighet i verksamheten och att visa respekt och skapa en tillitsfull relation 
mellan hem och förskola.  

Resultatet av studie visar tydligt att samverkan mellan hem och förskolan är viktig för 
barnens trygghet, utveckling och välmående och att det finns medvetenhet om det. 
Jag har fått tydligare syn på det att visad respekt och öppen dialog mellan parter 
gynnar familjens möjlighet till delaktighet och inflytande samt att förutsättning för en 
bra samverkan är delaktiga föräldrar och engagerade pedagoger. Det framkommer att 
den dagliga kontakten är den som föräldrarna anser som viktigaste för deras 
möjlighet till både inflytande och delaktighet. Som pedagog måste man vara 
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medveten om detta. Det ingår i vår professionella yrkesroll att kunna bemöta 
föräldrarna utifrån deras förutsättningar och att skapa ett ömsesidigt utbyte med 
föräldrarna.  

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Jag har under denna studie undersökt föräldrarnas syn på samverkan i förskolans 
värld. Det framkommer i resultatet att föräldrarna är medvetna om samverkans 
betydelse för barnens utveckling, välmående och lärande. Det finns tydliga riktlinjer i 
läroplanen för förskolan Lpfö98 gällande förskollärarnas ansvar för ett gott och 
främjande samarbete med hemmet. Därför anser jag att det skulle vara intressant om 
studien vidgas med utforskning av förskollärarens perspektiv. Man skulle kunna få en 
bredare och tydligare bild av föräldrasamverkan utifrån personer som arbetar med 
dess utformning i den pedagogiska verksamheten. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Information om undersökning kring samverkan förskola hem 

Hej! Jag heter Monika Cichy och är förskollärarstudent på Mälardalens högskola. 
Just nu skriver jag mitt examensarbete som handlar om föräldrasamverkan i 
förskolan, vilka möjligheter finns det för ett bra samarbete och familjers delaktighet i 
förskolans värld.  

För att kunna genomföra min studie och utforska hur samverkan mellan förskola och 
hem fungerar i praktiken utifrån föräldrars perspektiv, behöver jag utföra ett antal 
intervjuer.  

Genom detta brev vill jag be om ditt deltagande i intervjustudien. Dina åsikter, 
erfarenheter och kunskaper är värdefulla för mig som utforskar ämnet samverkan.  

Information som fås vid genomförda intervjuer kommer endast att använda i min 
uppsats och all insamlade data kommer att hanteras med stor konfidentialitet, vilket 
innebär att det är bara jag och min handledare som kommer ha tillgång till dina svar 
och att det inte kommer vara möjligt att urskilja vem som varit med i studien. Vid 
avslutad examination kommer allt insamlat material att förstöras och raderas från 
skrivkälla samt inspelningsredskap.   

Ditt deltagande är helt frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta ditt 
deltagande utan motivering.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Tack på förhand för ditt deltagande. 

Kontaktuppgifter till studenten 

Monika Cichy 

Mail: mpa13001@student.mdh.se 

0739512393 

Kontaktuppgifter till handledare 

Mail: karin.engdahl@mdh.se 

 

Vänligen , 

mailto:mpa13001@student.mdh.se
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Monika Cichy 

        

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

• Vad har du för utbildningsbakgrund? 

• Ålder? 

• Vilken är ditt modersmål? 

• Hur många barn har du? 

• Ålder på barn? Familjekonstellation? 

• Vilket barnomsorgsbehov har du? 

 

Temafrågor 

• Vilka erfarenheter har du av föräldrasamverkan i förskolan?  

• Kan du som förälder påverka den pedagogiska verksamheten? I vilket 
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sammanhang? 

• Vad för slags vardaglig kontakt med förskolans personal har du erfarenhet av? 

• Hur ser du på relation mellan dig och pedagoger? 

• Vad upplever du som en bra samverkansituation/ form? 

• Vilken information värdesätter du att utbyta vid informella kontakten?  

• Vilken information värdesätter du att utbyta vid formella kontakten? 

 

 

 

 


