
Föräldrakontakt
Parents contact

En undersökning om hur pedagoger på två förskolor ser på den
dagliga kommunikationen med föräldrar från olika kulturella och

sociala bakgrunder. 

Författarnamn:
Erika Andersson
Susanne Eklund

Examensarbete i lärarutbildningen                                      Handledare:
                                                                                                      Kamran Namdar

Vårterminen 2008                                                                    Examinator:
                                                                                                       Niclas Månsson

Akademin för utbildning,
kultur och kommunikation



Examensarbete
15 högskolepoäng

SAMMANFATTNING                                                                                                        ________  

Erika Andersson
Susanne Eklund

Föräldrakontakt
En undersökning om hur pedagoger på två förskolor ser på den dagliga
kommunikationen med föräldrar från olika kulturella och sociala bakgrunder.

Årtal: 2008 Antal sidor: 28
                                                                                                                        ________________  

Vårt syfte med detta arbete är att studera hur pedagoger på två förskolor ser på den
dagliga kommunikationen med föräldrar från olika kulturella och sociala bakgrunder.
Vi har genomfört en kvalitativ studie då vi intervjuat pedagoger på två olika förskolor
i mellan Sverige samt observerat dem i den dagliga verksamheten. En förstudie
gjordes då vi själva observerade pedagogerna i deras arbete med föräldrakontakt, för
att vi som forskare skulle skapa oss en uppfattning om hur kommunikationen såg ut.
Anledningen till att vi valde att forska i området föräldrakontakt var för att vi under
våra år som lärarstuderande upptäckt att det finns brister i kommunikationen mellan
pedagog och förälder. Utifrån litteraturen gjordes en teoretisk modell med centrala
nyckelbegrepp som använts som utgångspunkt i hela arbetet. Nyckelbegreppen är
respekt, förståelse, förväntningar, samarbete och kommunikation. Dessa begrepp är
enligt vår studie även viktiga byggstenar i området föräldrakontakt.
Föräldrakontakten är en viktig del av den dagliga verksamheten på en förskola men
brist på tid gör att den dagliga kommunikationen näst intill uteblir. Både den
kulturella och sociala bakgrunden spelar in hur kommunikationen ser ut och vilka
former av kommunikation som är vanligast på förskolan.
                                                                                                                                                ________  
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Tack!

Ett stort tack till pedagogerna på de två berörda förskolorna som tagit sig tid med
oss och bidragit genom intervjuer samt andra samtal med relevant information
och kunskap. Utan deras hjälp och erfarenhet hade inte detta arbete blivit lika
tillförlitligt. 

Ett stort tack vill vi också rikta till vår handledare Kamran Namdar för ett hjälpsamt
bemötande och en god samarbetsförmåga och vilja att hjälpa oss vid alla möjliga och
omöjliga tidpunkter. Även ett tack till övriga hjälpsamma lärare på Mälardalens
Högskola som stöttat oss under arbetets gång.

Vi hoppas att ni som läsare av den här rapporten ska finna den lika intressant och
givande som vi tycker att det varit att skriva den.

Trevlig läsning!

Erika och Susanne
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1 Inledning 
Vår idé att skriva om kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar har
vuxit fram hos oss båda under våra verksamhetsförlagda praktikperioder. Vi
har upptäckt att kommunikationen är en viktig del för förskoleverksamheten
och att informationen pedagogerna ger ut inte alltid når fram till föräldrarna. Vi
vill undersöka vilka faktorer som spelar in i detta med utgångspunkt från våra
partnerförskolor, där den ena är mångkulturell och den andra endast har ett fåtal
barn med annan kulturell bakgrund men båda förskolorna har föräldrar från olika
samhällsklasser. På förskolorna kommer vi att studera kommunikationen mellan
pedagoger och föräldrar utifrån pedagogernas perspektiv i mötet med föräldrar vid
lämning och hämtning av barn. Detta för att öka vår förståelse för hur man på bästa
sätt bör kommunicera mellan förskola och hemmet inför vår framtida yrkesroll, för
att på bästa sätt kunna gynna barnet. Fokus kommer att ligga vid lämning och
hämtning för det är där den mesta kommunikationen sker och information till
föräldrar ges ut. 

1.1 Syfte
Vårt syfte med detta arbete är att studera hur pedagoger på två förskolor ser på den
dagliga kommunikationen med föräldrar från olika kulturella och sociala bakgrunder.

1.2 Forskningsfrågor

• Vad anser pedagogerna är viktigt i sin kommunikation med föräldrar som har
olika kulturella och sociala bakgrunder?

• Hur ger pedagogerna ut information för att föräldrarna ska kunna ta till sig
den?

• Vilka former har kommunikationen mellan pedagog och förälder vid lämning
och hämtning av barnet? 

1.3 Begreppsdefinitioner
Kommunikation
Med kommunikation menar vi i detta arbete hur pedagoger och föräldrar samtalar
med varandra. Kommunikationen kan ske i olika former: verbal i form av muntlig vid
lämning och hämtning av barnen, skriftlig i form av vecko- och månadsbrev samt
informationslappar. Icke verbal kommunikation sker via kroppsspråket. 

Föräldrasamtal
Med det menar vi när pedagoger och föräldrar möts och samtalar om barnens
utveckling vid lämning och hämtning men även vid inskolningssamtal,
uppföljningssamtal och föräldramöten.

Kulturell och social bakgrund
Människor i dagens samhälle har olika bakgrunder och kan komma från olika länder.
De kan då ha olika religioner men det kan även vara att människorna kommer från
olika samhällsklasser där språket kan variera. Ett exempel på språkvariationer är
tonårsslang. 
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Pedagog
Förskollärare, barnskötare. De personer som arbetar med barnen inom förskolan.

2 Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången kommer vi att presentera litteratur som berör
föräldrakontakt och vad man kan läsa i Lpfö98 om kommunikation mellan pedagoger
och föräldrar. Tillsammans kommer den teoretiska delen och tidigare aktuell
forskning sammanfattas i ett avslutande stycke där forskningsteorier kopplas
samman med tidigare forskning och litteratur som berör ämnet föräldrakontakt
genom en teoretisk modell. 

2.1 Vardaglig kommunikation 
I Förskoleboken skriver Granberg om hur de dagliga rutinerna vid lämning och
hämtning på en förskola går till. När föräldrarna kommer till tamburen möts de på
flera förskolor av lappar där det bland annat står att de måste ta på sig skoskydd,
skriva upp nya tider, märka kläder och skriva upp semester. Dessa lappar ger oftast
inte ett ömsesidigt förtroende utan föräldrarna kan ofta uppfatta det som om de blir
påhoppade och att personalen inte litar på dem. Det är inte meningen att förskolan
ska uppfostra föräldrarna och dessa skyltar kan uppfattas undervärderande.
Samtidigt kan de skriftliga meddelanden som finns bli osynliga för föräldrarna om
det hela tiden hänger för mycket lappar uppe. Förskolan bör försöka ha så lite papper
upphängda som möjligt, för att den mest effektiva effekten för att få fram ett budskap
är mun mot mun metoden. Där vet man på en gång vilka som då har fått
informationen. Föräldrarna har rätt till att ha föräldrainflytande och de ska ha
möjlighet att påverka förskolan. Föräldrarna är oftast experter på sina egna barn och
vet då också bäst vilka behov de har medan pedagogerna vet bättre om hur barnen
utvecklas och fungerar i gruppen. Föräldrarna vill att förskolan ska stimulera och
vårda just deras barn medan pedagogerna tar hand och arbetar med hela gruppen.
Om man arbetar med föräldrasamverkan, att föräldrar besöker förskolan och får se
den dagliga verksamheten kan dessa två olika synsätt minskas (Granberg, 1998).

Redan vid första kontakten med förskolan börjar föräldrasamverkan. Efter den dagen
byggs samarbetet upp genom de dagliga kontakterna mellan föräldrar och pedagoger.
Dessa kontakter sker på morgonen vid lämning och på eftermiddagen vid hämtning.
Under dessa korta möten finns mycket viktigt att berätta, från båda håll, och dessa
möten bör därför planeras så att tid för samtal finns. När barnen på morgonen
kommer till förskolan kommer pedagogerna ut i tamburen och möter dem och hälsar
dem välkomna. Detta kan liknas vid att få besök hemma, när man tar emot besöket
och hälsar gästerna välkomna. Samma procedur bör ske vid hämtning av barn, då
man följer med barnen ut i tamburen och talar om för föräldrarna vad som hänt
under dagen och önska dem välkomna tillbaka (Granberg, 1998).

2.1.1 Pedagogers syn på kommunikation

I avhandlingen Att vara förskollärare beskriver olika pedagoger vad de anser att
fokus på verksamheten ska ligga. Innehållet på verksamheten fokuseras på tre
punkter utifrån vilka mål som ska uppnås i förskolan. Dessa tre punkter har kommit
upp då forskaren tillfrågat olika pedagoger som är verksamma i förskolan. Den första
punkten är att fokus ligger på att ta hand om barnen. Denna punkt är den primära för
en förskollärare vid mötet av nya barn och hur kommunikationen angående målen
sker med föräldrarna. Målet med den första punkten är att skapa en relation till
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barnet så att individen känner samma trygghet på förskolan såsom i hemmet. I den
andra punkten ligger fokus på att utveckla barnets personliga förmågor och att det
pedagogiska arbetet ska ske utifrån det enskilda barnet. Det är då viktigt att
kommunikationen med föräldrarna fungerar bra för att få reda på barnets personliga
förmågor, eftersom barnet är litet och inte kan berätta om det själv. Den tredje
punkten som kommer upp ligger fokus på att lära. Målet är att barnet ska få sin
begreppsträning som handlar om att lära sig bokstäver, färger och siffror. Även
språket och utvecklandet av barnets tankar handlar denna punkt om. Att kunna lära
är något som vi människor gör under hela livet och då är det viktigt att både
pedagogen och föräldrarna kan följa barnets utveckling. Att tänka på som pedagog
med inlärningsarbete med barn är att: ”anknyta till barnens tidigare erfarenheter och
kunskaper” (Kihlström, 1996. s.29).

Enligt Kihlström är det viktigt att som pedagog se till barnets tidigare erfarenheter.
För att ta reda på barnets tidigare erfarenheter är det viktigt att kommunikationen
mellan pedagoger och föräldrar fungerar. Detta för att barnet ska kunna utveckla nya
färdigheter och kunskaper. Det här bör ses som ett villkor för att barnet ska kunna
utvecklas i förskolan. Pedagogerna måste vara medvetna om att: ”inlärning och
utveckling sker hela tiden och att barnen lär sig mest i det vardagliga umgänget med
andra.” (Kihlström, 1996. s.29).

En förutsättning för barnets utveckling och inlärning är att skapa en trygghet och att
barnen får sina huvudsakliga behov av omsorg och stimulans tillgodosedda av alla
pedagoger på förskolan och föräldrar i hemmet (Kihlström, 1996).

2.1.1.1 Första mötet mellan pedagog och föräldrar
Vid första kontakten med föräldrarna är det viktigt att som pedagog vara medveten
om hur man samtalar. I boken Föräldrasamtal skriver Sellerfors att samtalet
används som ett instrument för kommunikation mellan vuxna människor inom
barnomsorgen för att kunna nå förskolans mål. Det är viktigt att förskolepersonalens
relation till föräldrarna skiljer sig från en vänskapsrelation. Att hålla en yrkesrelation
till föräldrarna ökar möjligheten att sedan kunna utveckla olika kontakter utefter
föräldrarnas behov. Det är alltid barnet som ska stå i fokus för kontakten och fokus
ska ligga på barnets välbefinnande och utveckling. Om pedagogerna och föräldrarna
utvecklar en alltför nära vänskaplig relation så kan det vara svårt att framföra kritik.
Pedagogerna ska ta distans till det som sker vid kontakten med föräldrarna, men det
är också viktigt att man som pedagog kan inse att man kan vara personlig med
föräldrakontakten utan att vara privat. Så länge kontakten fungerar mellan pedagoger
och föräldrar brukar man inte kunna märka skillnaden mellan yrkes- och
vänskapsrelation. Men om det uppstår problem är det viktigt att ha fokus på sin
yrkesroll och att både pedagogen och föräldrarna har barnet i fokus vid samtalen
(Sellerfors, 1990). 

2.1.1.2 Inskolning

För att utgå ifrån barnets behov redan från början vid inskolningen krävs det att
pedagogerna har en fungerande kommunikation med barnets föräldrar. Eftersom
barnet i början av förskoleperioden inte kan tala för sig själv måste de vuxna
människorna hålla en god kommunikation och att både föräldrarna och pedagogerna
visar intresse för barnets intresse och utveckla det. För det är de vuxnas
uppfattningar som styr barnets aktiviteter både i förskolan och hemmet. Det är i
förskolan under inskolningen som pedagogerna har sin chans att påverka sin relation

8



till barnet och föräldrarna. Det är viktigt att som pedagog ta till sig information om
barnet från föräldrarna så att de kan förstå barnet på bästa sätt. Förskollärarna ska
vara medvetna om att det är avgörande vilket förhållningssätt som de har till familjen
som avgör vilken relation de båda parterna kommer att ha. Genom att ha ett tidigt
föräldramöte med föräldrarna och som pedagog då presentera mål och riktlinjer för
verksamheten, har de vuxna samma mål att sträva emot och förhoppningsvis stötta
barnet på bästa sätt (Flising, Fredriksson & Lund, 1996).

I boken Att börja i förskolan ligger fokus på invänjningen under inskolningen för att
påvisa att det är viktigt att samarbetet mellan föräldrar och pedagoger fungerar bra.
När barnen börjar i förskolan är det en omvälvande händelse för hela familjen. Under
inskolningen startar den viktiga kontakten mellan pedagoger och barnet och mellan
barnet och de andra barnen. Samtidigt läggs en grund för samarbetet mellan
pedagoger och föräldrar. Om föräldrarna och pedagogerna lyckas få ett bra
förtroende för den andra ökar förutsättningen för att samarbetet ska fungera även i
fortsättningen. När detta förtroende har byggs upp underlättar det för barnet att ta
kontakt med pedagogerna. Under inskolningen ska föräldrarna få en inblick i den
verksamhet som barnet kommer att hamna och delta i. För att barnet ska få en
positiv start på förskolan, krävs det att kontakten och samarbetet mellan föräldrarna
och pedagogerna fungerar. Ofta känner föräldrarna en stark oro till att lämna bort sitt
lilla barn men om pedagogerna vet om detta problem kan de lugna föräldrarna
genom att ge dem mycket tid till att prata om barnet. Föräldrarna behöver få se att
pedagogerna bryr sig om deras barn så de vet att barnet blir väl omhändertaget. Alla
familjer är olika så därför måste pedagogerna och föräldrarna redan från början
diskutera igenom allt. Barnet kan vara lätt att få kontakt med medan det kan kännas
svårare att få kontakt med föräldrarna. Detta gäller i alla fall ofta i början innan man
hunnit lära känna varandra. Då kan föräldrarna mest ses som ett problem istället för
en tillgång. Detta kan förhindras/förminskas vid en god kommunikation. Föräldrarna
kan ha problem att lita på några okända människor som ska ta hand om deras barn
men vid en bra relation får föräldrarna lättare att lita på pedagogerna. Litar
föräldrarna och pedagogerna på varandra känner barnet av det och får förtroende för
pedagogerna också. Precis som författaren menar i detta citat: ”Vinn föräldrarnas
förtroende och Du får snart barnets!” (Niss, 1998, Sid 29).

2.1.1.3 Lämning av barn

När barnet och föräldrarna anländer till förskolan på morgonen är det viktigt att de
tas emot av en anställd på förskolan. Föräldrarna ska inte behöva gå in till
barngruppen och leta efter en pedagog. Det kan också vara svårt för barnet att bara
bli inkastad bland de andra barnen utan att få tas emot av en ny vuxen när
föräldrarna ska gå. Om föräldrar och barn möts på ett bra sätt på morgonen har
föräldern den bilden med sig hela dagen och samma sak vid ett dåligt bemötande. Om
kontakten ute i tamburen inte fungerar kan det vara svårt med den övriga kontakten
mellan föräldrar och pedagoger. Därför bör barnet och deras föräldrar hälsas
välkomna ute i tamburen i lugn och ro och de vuxna kan där prata ifall det är något
speciellt som måste berättas. Här tar pedagogen över barnet och hjälper till att säga
hej då till föräldern. Hur mottagandet sker, påverkar inte bara barnet utan
föräldrarna påverkas också. Om avskedet mellan föräldrarna och barnet sker på ett
bra sätt påverkas barnet positivt (Granberg, 1998).
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2.1.1.4 Hämtning av barn

Även på eftermiddagen är det viktigt med en personlig kontakt och därför bör alla
föräldrar bemötas ute i tamburen och åter hälsas välkomna. Här har pedagogerna
möjlighet att berätta hur dagen varit och föräldern kan ställa frågor. Detta eftersom
barnens tidsbegrepp inte riktigt fungerar än och de kan ha svårt att då berätta vad de
gjort just under denna dag. Varje förälder som lämnar förskolan bör ha fått
åtminstone lite information om hur dagen varit, speciellt om det handlar om små
barn där barnet själv inte kan berätta. Målet ska vara att varken föräldrar eller barnet
ska lämna förskolan och vara missnöjda över något och det är pedagogerna som bär
huvudansvaret att dagen avslutas på ett bra sätt. Syftet med tamburkontakt är att
underlätta övergången mellan hemmet och förskolan. Genom att bygga upp ett
förtroende mellan hem och förskola och att få föräldrarna delaktiga i barnets dag
underlättar förståelsen mellan föräldrar, barn och pedagog. För att göra denna
tamburkontakt meningsfull krävs vissa förutsättningar. Den fysiska miljön ska vara
inbjudande och pedagogen måste vara tillgänglig och serviceinriktad. På morgonen
ska alla barn och föräldrar aktivt tas emot för att barnet på ett enkelt sätt ska slussas
in i verksamheten. Vid hämtning av barnet på förskolan ska pedagogerna finnas till
hands och då ge ut viktig information och berätta om dagen på ett tydligt och
förstående sätt. På hösten, när det kommit nya barn som blivit inskolade finns det
oftast lite mindre tid för samtal med alla föräldrar ute i tamburen. Det är många nya
barn som kräver tillsyn och de nya föräldrarna kanske istället behöver lite extra tid
till sina frågor (Granberg, 1998).

Om föräldrarna vill ha en chans att tala med pedagogerna på sitt barns avdelning kan
det vara bra om man lägger tiderna efter deras scheman eftersom de alltid går efter
rullande. Tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen kan man få hämta och
lämna sitt barn på en annan avdelning. Vissa föräldrar träffar då kanske aldrig
pedagogerna på sitt barns avdelning, de pedagoger som vet hur barnet haft det under
dagen. Pedagogerna och föräldrarna bör komma överens om vilken tid barnen ska
hämtas så att det inte blir mitt i en måltid eller samling. Under de tiderna finns det
ingen möjlighet för föräldrarna att samtala med pedagogerna och få höra hur deras
barns dag har varit. En nackdel med att pedagogerna går olika tider är att pedagogen
som man lämnar till på morgonen kanske inte är kvar vid hämtning och de andra
kanske inte har träffat detta barn för än flera timmar efteråt. Här får då föräldern inte
veta vad som hänt under de timmarna om inte något riktigt speciellt har hänt. När
någon pedagog gått hem kan det också vara svårt att få tid att tala med de andra
eftersom att de ofta har många barn kvar som de måste ta hand om (Granberg, 1998).

2.2 Kommunikation med hänsyn till människors olika
bakgrunder
När föräldrar samtalar med pedagogerna har de möjlighet att ställa olika frågor i lugn
och ro. De kan då diskutera sitt egna barn och föräldrarna och pedagogerna kan byta
sin bild av barnet med den andra. På detta sätt kan de se barnets utveckling från båda
sidorna (Karlsson, Molander & Sollerman, 1998). Hemmet och förskolan är två helt
skilda världar som tillsammans ska ge barnet den trygghet som de behöver. Om dessa
två världar inte länkas samman hamnar oftast barnet emellan och blir lidande. Det
krävs att föräldrarna får ett förtroende för förskolan och personalen. Föräldrarna
måste kunna känna sig trygga med att lämna sitt barn till pedagogerna. Då är det
viktigt att pedagogerna och föräldrarna förstår varandra oavsett vilken kulturell och
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social bakgrund föräldrarna har och kan kommunicera både verbalt och icke-verbalt
(Granberg, 1998).

2.2.1 Människor med olika sociala bakgrunder

För att barnet ska känna att det är en trygg miljö de blir lämnade i krävs det att
pedagogerna lär känna alla barnen och också vet vad som händer utanför förskolan.
Ju mer information pedagogerna har om barnet ju mer kan de anpassa verksamheten
till barnens personliga behov. Den information som byts vid lämning och hämtning
är den länk som binder samman barnets båda världar (Granberg 1998). Flising m.fl.
tar upp att om pedagogerna och föräldrarna är medvetna och överens om vad
verksamheten handlar om kommer kommunikationen vara mer förstående och
givande. Boken Föräldrakontakt tar också upp om hur viktigt det är med
återkommande föräldramöten, föräldrasamtal, inskolningssamtal för att kunna följa
upp punkter från förra mötet samt prata om hur det går för barnet. För att hålla en
god kommunikation mellan hem och förskola krävs det att både barnet och
föräldrarna kan känna sig trygga med förskolan och personalen som arbetar där. Det
är viktigt att föräldrarna och personalen tar sig tid till att växla ord då de kommer och
lämnar barnet på morgonen samt hämtar på kvällen. Eftersom det är då pedagogerna
får en chans att lära känna föräldrarna och skapa ett ömsesidigt förhållningssätt.
Föräldrarna är experter och pedagogerna är beroende av deras kunskaper om barnet
för att få en bra verksamhet i en barngrupp. Tillsammans ska pedagogerna och
föräldrarna förbereda och fostra barnet till demokratiska samhällsmedborgare och
det är pedagogerna som ansvara för samspelet och ska bemöta föräldrarna med
respekt. Något som är viktigt är att pedagogerna visar en tydlig yrkesroll vid
kommunikationen med alla föräldrarna oavsett bakgrund. För om inte pedagogerna
visar att det är sitt yrke och att de är experter inom området kan det aldrig uppstå ett
gott arbetsklimat. Det är jätteviktigt att alla vuxna i barnets närhet har god kontakt
och samarbetar för att gynna barnets utveckling (Flising m.fl. 1996). 

2.2.2 Människor med olika kulturella bakgrunder

Språket har stor betydelse vid kommunikation men om man som pedagog säger
något bra men utstrålar något helt annat uppfattas oftast det sistnämnda med
kommunikationen. Den icke-verbala kommunikationen, kroppsspråket är oftast
omedvetet. Kroppsspråket kan förstärka det verbala men även motsäga det.
Kroppsspråk är mycket kulturellt betingat som t.ex. ögonkontakt. Mycket av det
kroppsspråk som vi människor använder oss av har olika betydelse beroende på
vilken kulturell bakgrund man har. Hur man som pedagog använder kroppsspråket
är viktigt att tänka på framförallt vid samtal med föräldrar som ej har svenska som
modersmål så att missförstånd ska minska (Sellerfors, 1990). Detta är även något
som Flising m.fl. skriver om att som pedagog ha en förståelse för hur relativt lite
invandrarföräldrar vet om den pedagogiska verksamheten är viktigt. Pedagogerna
måste också ta hänsyn till familjernas olika kulturer. Det viktigaste är inte att förstå
de olika kulturerna utan att som pedagog vara förstående och respektera de olika
familjerna. Föräldrarnas bristande kunskap om barnets förskola gör att de oftast
förlitar sig helt på pedagogerna (Flising m.fl. 1996).

Författarna till boken Från kultur till kultur menar att vid användning av icke-
verbala signaler inom kommunikationen kan kroppsspråket skilja beroende på vilken
kultur man kommer ifrån. Oftast är grundinnehållet detsamma inom alla icke-
verbala signaler men om man ser utifrån det formella så kan till exempel ett leende
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uppfattas olika beroende på vilken kultur personen kommer ifrån. Inom olika
kulturer är det inte bara den icke-verbala kommunikationen och vanliga samtal som
skiljer sig åt utan det finns också skillnad på hur man uttrycker sig i skrift från språk
till språk. Vi människor och framför allt pedagoger som har kontakt med föräldrar
från olika länder måste vara medvetna om dessa skriftliga skillnader när pedagoger
ger ut information (Bodin & Fant, 1995). 

2.2.3  Verbal och icke-verbal kommunikation

Människans språk kan delas upp i verbal och icke-verbal kommunikation. Verbal
kommunikation är den språkliga kommunikationen och med det menas ord och
meningar i både tal och skrift. Den icke-verbala kommunikationen är kroppsspråket
som är mer spontant och medfött samt att det är genom den icke-verbala
kommunikationen som vi människor uttrycker känslor. Förutom kroppsspråket som
ofta är omedvetet finns det också en medveten icke-verbal kommunikation såsom
klädsel, frisyrer och tillhörigheter (Linell, 1978).

I en kommunikationsprocess ingår en sändare och en mottagare och det är sändaren
som skickar olika kanaler som förmedlas både genom verbal och icke-verbal
kommunikation. Det är mottagarens reaktion som styr hur återkopplingen på
sändarens budskap uppfattas. Vid tvåvägskommunikation har mottagaren direkt
möjlighet att fråga sändaren om budskapet är oklart. Tvåvägskommunikation är ett
exempel från ett vanligt samtal mellan vänner, butiksbiträden eller till exempel en
diskussion under en föreläsning i skolan. Det andra kommunikationssättet är
envägskommunikation då det ej sker någon direkt återkoppling.
Envägskommunikation kan ske via media eller då man skickar ut information till
föräldrar inom förskola och skola. Fördelen med att skicka ut ett brev är att det går
snabbt och är effektivt (Dahlkwist, 1999). 

2.3 Kommunikation vid föräldrasamtal
Under stycket 2.4 med rubriken, förskola och hem i Lpfö 98, kan man läsa hur
pedagogerna ska förhålla sig till barnet och deras familj. Två av dessa punkter visar
hur personalen bör kommunicera med föräldrarna.

• ”Arbetslaget skall ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar
får en god introduktion i förskolan, 

• Föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling
och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal.”

(Lärarens handbok, Lpfö98,
s. 33). 

Granberg skriver i Förskoleboken att barnen, föräldrarna och pedagogerna kan liknas
vid en pall som står på tre ben. Det är dessa tre ben som innehållet i förskolan vilar
på. Alla tre parter är beroende av varandra och precis lika betydelsefulla. Boken
beskriver denna pall av ett stabilt material som måste förbli så för att hålla jämvikt
och inte välta (Granberg 1998). Detta beskrivs även i boken Föräldrakontakt av
Flising m.fl. att det är relationen mellan barnet och föräldern samt mellan
pedagogerna på förskolan och barnet som bidrar till hur samarbetet mellan föräldrar
och pedagoger kommer att se ut. Författarna beskriver också en relation mellan tre
parter: föräldrar, som utformar barnets grundläggande inställning, pedagoger som
påverkar barnets självbild och barnet själv (Flising m.fl. 1996). För att föräldrarna ska
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kunna få förtroende för personalen är det viktigt att de tas emot väl vid de första
kontakterna och att de känner sig välkomna på förskolan. Som nybliven förälder och
med barn som precis börjat på förskola kan föräldrarna känna sig mycket osäkra i
den rollen. Föräldrarna måste bli mer delaktiga i förskolan eftersom att de
tillsammans med pedagogerna har ett gemensamt ansvar för barnen. Hur ska
pedagogerna tala med föräldrarna? Vilka ord ska de använda för att föräldrarna ska
förstå? Det är viktigt för pedagogerna att vara tydliga i sitt tal, även de för
pedagogerna självklara orden, som till exempel, mellis, samling, tvärgrupper,
galonisar och pedagogiska måltider (Granberg 1998). 

2.3.1 Respekt och förståelse

En förutsättning för att småbarnsföräldrar ska kunna arbeta är att det finns
barnomsorg för deras barn. Föräldrarnas krav är oftast att förskolan ska kunna ge
barnen näringsrik mat, vila, den uppmärksamhet de behöver och roliga saker som
stimulerar barnet. Många föräldrar har dåligt samvete för att de träffar sitt barn för
lite. Det kan finnas en symbiotisk bindning mellan en förälder och ett barn och det
kan göra att förälderns känslor av ångest blir överfört till barnet. Föräldrar med barn
i olika åldrar undrar oftast olika saker vid lämning och hämtning på förskolan.
Familjerna med små barn frågar oftast frågor om maten, vilan, avföringen och olika
smittorisker medan familjerna med lite större barn är mer oroliga att barnen inte
stimuleras tillräckligt för barnets personliga utveckling. Den första kontakten mellan
hem och förskola sker när pedagogerna kontaktar föräldrarna innan barnet börjat på
förskolan. Kontakten mellan pedagogerna och föräldrarna utvecklas sedan vid
lämning och hämtning. Respekt och förståelse är två saker som måste utmärkas i
kontakten mellan hemmet och förskolan. Alla kan ha en dålig dag och det är då
viktigt att pedagogerna ändå möter föräldrarna på ett professionellt sätt. Om man
som pedagog kritiserar ett barn ses det ofta som kritik mot dem själva som föräldrar.
Vid beröm och uppmuntran blir föräldrarna oftast stolta och tycker att de själva
lyckats bra (Granberg 1998).

Vid förberedelse av ett föräldrasamtal är det viktigt att både pedagogen och
föräldrarna är överens om vad samtalet kommer att handla om så att båda parterna
kan förbereda sig. Pedagogen måste utgå ifrån föräldern och låta dem börja samtala
och ta upp sin syn på ämnet och vara positiv till detta. För om man som pedagog i
början lyckas skapa en god stämning och föräldern känner sig accepterad så blir det
enklare i de fortsatta samtalen mellan de båda. Många föräldrar kan upplevas
ointresserade av att komma på ett samtal och då är det viktigt att som personal på
förskolan försöker ta reda på anledningen till varför de inte har intresset till att
komma till förskolan. Det gäller som pedagog att vara lyhörd och lyssna på vad
föräldern vill få ut av samtalet för att göra det mer intressant. Avslutningen av
samtalet är det pedagogen som ansvarar för likaså att samtalets avslut inte känns för
abrupt så att föräldrarna ska behöva stressa ifrån mötet. Det är också viktigt att alla
berörda i samtalet är överens innan de skiljs åt. Detta kan man göra genom att som
pedagog sammanfatta samtalet. Då upptäcker man om man förstått varandra
(Sellerfors, 1990).

2.3.2 Förutsättningar för att skapa trygghet

I ett samtal är det viktigt att vara aktiv och det är viktigt att tänka på att vara en aktiv
lyssnare. Man måste som lyssnare försöka förstå vad den andra personen säger och
vilka tankar som ligger bakom språket. Var en aktiv lyssnare genom att göra inlägg i
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den andras språkande för att se om ni förstår varandra rätt. Det som är viktigt att
tänka på inför ett föräldrasamtal är placeringen. Många förskolor har få utrymmen
där ett samtal kan hållas ostört. Det är därför viktigt att informera annan personal
var och när samtalet kommer att äga rum. Att båda parterna ska känna sig likvärdiga
och gärna sitta på samma sida om ett skrivbord kan göra situationen mer
avslappnande (Sellerfors, 1990).

Vid alla former av kommunikation är lyssnaren den viktigaste personen, inte talaren
och all kommunikation sker på lyssnarens villkor. Om man som pedagog inte talar
utifrån föräldrarnas villkor så kommer de inte att lyssna och minnas det du sa.
Möjligen kommer de att minnas pedagogens kroppsspråk och om inte intresset finns
så lyssnar man inte men det kan också handla om okunskap kring ämnet och då är
det viktigt att som pedagog kunna förklara så föräldrarna förstår så man inte bara
pratar på. All kommunikation kan beskrivas i tre delar utifrån en enkel modell:
sändare – kanal – mottagare. Både sändaren och mottagaren kan bestå av en eller
flera människor. För att sändaren ska komma i kontakt med mottagaren måste en
kanal utnyttjas. Kanalen består till stor del av våra sinnen. För att dessa tre delar ska
kunna knytas samman i kommunikationen gäller det att det sker en återkoppling från
mottagare till sändare för att samtalet ska vara givande. Vid ett samtal är det viktigt
att förbereda sig ordentligt och vara medveten om vilka faktorer som spelar in på
lyssnaren. Enligt undersökningar visar det sig att orden har 10% betydelse, rösten
30% och anblicken 60% betydelse för den som lyssnar. Det är alltså kroppsspråket
som har den största påverkan och det är bra som talare att vara medveten om detta
(Ehrenborg, 1984).

2.4 Sammanfattning
I en kommunikation med föräldrar från olika kulturella och sociala bakgrunder är det
viktigt som pedagog att visa respekt och förståelse för att föräldrarna ska kunna
känna en trygghet och vilja samarbeta med pedagogerna. Detta är något som
Sellerfors men även Flising m.fl. skriver i sina böcker (Sellerfors, 1990) (Flising m.fl.
1996). 

Kihlström har i sin forskning om hur det är att vara pedagog kommit fram till tre
viktiga punkter vid mötet med barn och föräldrar på förskolor. Dessa tre punkter går
ut på att få barnen att känna sig trygga genom att utgå ifrån barnets tidigare
kunskaper och det ska leda till att de utvecklar nya kunskaper. Nyckelordet i
Kihlströms bok Att vara förskollärare, om yrkets pedagogiska innebörder är
trygghet för barnet som fås genom en god kommunikation med föräldrarna
(Kihlström, 1996). 

I Lpfö98 kan man läsa hur viktigt det är med en god kommunikation pedagoger och
föräldrar emellan utifrån hur pedagogerna ska arbeta med föräldrasamtal. En bra
kommunikation från början vid inskolningen gör att de fortlöpande samtalen går
lättare att genomföra (Lärarens handbok, 2007). 

Granberg skriver om hur viktigt det är att barnet, föräldrarna och pedagogerna kan
samarbeta och detta beskriver författaren som en pall med tre ben (Granberg, 1998).
Precis som Granberg så anser Flising m.fl. att dessa tre parter, barnet, föräldrarna
och pedagogerna måste samarbeta för att uppnå en god kommunikation. Författarna
menar att samarbetet sker på två olika platser i hemmet och på förskolan (Flising
m.fl. 1996).  I Förskoleboken skriver Granberg om två nyckelbegrepp för att
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kommunikationen mellan hemmet och förskolan ska fungera och dessa begrepp är
respekt och förståelse (Granberg, 1998).

För att föräldrarna ska kunna ta till sig den informationen som pedagogerna sänder
ut på förskolan gäller det att som pedagog förmedla detta i lugn och ro. Pedagogen
måste låta föräldrarna få det utrymme för samtal som de behöver och visa att man
som pedagog och förälder befinner sig på samma nivå och är likvärdiga (Granberg
1998). Många föräldrar kan upplevas som att vara ointresserade av att komma på ett
samtal och då är det viktigt att som personal på förskolan försöker ta reda på
anledningen till varför de inte har intresset till att komma till förskolan. Det gäller
som pedagog att vara lyhörd och lyssna på vad föräldern vill få ut av samtalet för att
göra det mer intressant (Sellerfors, 1990). 

Det finns olika former av kommunikation som man som pedagog kan använda sig av
när man samtalar och sänder ut information till föräldrarna. Dessa är icke-verbal
kommunikation, verbala kommunikationen, envägskommunikation och
tvåvägskommunikation. Bodin och Fant skriver om hur de icke-verbala signalerna
kan påverka förståelsen för kommunikationen (Bodin & Fant, 1995).  En viktig icke-
verbal aspekt utifrån Ehrenborg vid kommunikation med föräldrar är kroppsspråkets
betydelse (Ehrenborg, 1984). Kroppsspråket är en icke-verbal kommunikation som
oftast är omedveten medan den verbala kommunikationen i de flesta sammanhang är
medveten och kan uttryckas både i tal och skrift. Dessa olika kommunikationssätt
beskriver Linell i boken Människans språk (Linell, 1978). Både i en verbal och icke-
verbal kommunikation ingår en sändare och en mottagare. Dahlkwist beskriver även
att kommunikationen kan ske som en envägskommunikation med bara sändaren då
det inte sker någon återkoppling direkt. Vid tvåvägskommunikation ingår en
mottagare som har chans att direkt kunna fråga sändaren om man som mottagare
inte förstår budskapet (Dahlkwist, 1999). 
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2.4.1 Teoretisk modell 
Utifrån litteraturgenomgången framkommer ord som är nyckelbegrepp för hur
kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar kan se ut, som leder till en
såkallad teoretisk modell. Både pedagoger och föräldrar måste till en början visa
respekt och förståelse för att sedan kunna visa sina förväntningar de har på
kommunikationen för att kunna skapa ett gott samarbete mellan varandra utifrån
olika kommunikationssätt. Den teoretiska modellen används i arbetet både som
modell för utformandet av intervjufrågorna men också i vår resultatanalys. 
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3 Metod

3.1 Forskningsstrategi
Vårt tillvägagångssätt har lett till en kvalitativ undersökning som både Stukát (2005)
och Denscombe (2000) skriver om. Stukát skriver om hur kvalitativa undersökningar
grundas på ett specifikt område som forskaren studerar (Stukát, 2005). Denna metod
ansåg vi passade oss bäst då vår forskningsrapport är riktad mot pedagogernas arbete
på två förskolor. Vårt arbete genomsyrar ej den kvantitativa metoden på grund av att
vårt fokus ligger på få pedagoger och enligt Stukát är enkäter en kvantitativ
undersökning då författaren beskriver metoden som en översiktlig undersökning där
man som forskare når ut till flera människor (Stukát, 2005). Vi har valt att forska
inom området pedagogik och efter en kvalitativ inriktad analysmetod som benämns
fenomenografi (Uljens, 1989). Genom att vi som forskare har utgått ifrån hur
människor i vår omvärld beskrivs och hur de uppfattar omvärlden, har vi i detta
arbete kunnat ta hänsyn till alla människor oavsett kulturell och social bakgrund.
Uljens skriver i boken Fenomenografi- forskning om uppfattningar att i det
fenomenografiska synsättet finns det möjlighet att studera människors olika
uppfattningar om olika händelser (Uljens, 1989). Där av har vi valt att studera hur
pedagoger uppfattar sig själva i sin kommunikation med föräldrar.

3.2 Datainsamlingsmetod(er)
Intresset med denna forskningsrapport låg i att observera pedagogerna i deras vardag
vid möten med föräldrarna. Därför valde vi att använda oss av metoden observationer
och då av den deltagande karaktären för att få en grundförståelse för hur
kommunikationen ser ut ute på förskolorna. Vi anser att våra deltagande
observationer hjälpte oss som forskare att kunna se till hur verksamheten arbetar
med föräldrakontakt och inte bara få höra det i intervjuerna som vi valt att göra.
Detta är något som Stukát förespråkar som fördelar med observationer överlag, att
både kunna studera det verbala och icke verbala beteendet (Stukát, 2005).

Vår undersökning baseras på intervjuer som kompletteras med den förstudie vi
gjorde med de förberedande deltagande observationerna. Observationerna gick ut på
att framförallt studera pedagogerna hur de kommunicerade med föräldrarna vid
lämning och hämtning av barn. I denna forskning använde vi oss av strategiskt urval
som Stukát skriver passar till om man söker något specifikt (Stukát, 2005).
Strategiskt urval anser vi passade oss bäst då vi var begränsad till två förskolor och
valde att inrikta oss på hur pedagogerna ser till hur kommunikationen fungerar med
föräldrarna. Detta för att behålla koncentrationen på själva området som vi valt att
undersöka.  

I vår undersökning är våra intervjuer av semistrukturerad och ostrukturerad
karaktär. Denscombe skriver om tre olika sorter av forskningsintervjuer:
strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerade intervjuer (Denscombe, 2000). I
vår undersökning användes de två sistnämnda intervjuerna då våra intervjuer
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pendlade mellan låg- och medelstruktur och blev då en personlig intervju med endast
tre personer, vi som forskare och informanten. Detta för att låta den intervjuade få så
mycket utrymme som möjligt till fria tankar och synpunkter på ämnet samt att vi
hade färdiga frågor som grund men tillät informanten att sväva bort från dessa och
där vi som forskare ställde följdfrågor som: Kan du berätta mer? Hur menar du med
det? Förstår jag dig rätt? Dessa följdfrågor är något som Stukát skriver om i boken
Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (Stukát, 2005). Strukturerad
intervju var därför inte passande för denna forskning på grund av att den krävde ett
intervjuschema med fastställda svarsalternativ (Stukát, 2005). Enligt oss hade vi inte
någon stor kunskap innan om föräldrakontakt så att vi i förhand kunde spekulera om
olika svarsalternativ, utan vi ville att informanten skulle tala fritt om ämnet.
Denscombe skriver om hur strukturerad intervju liknar ett frågeformulär men som
görs på plats tillsammans, ansikte mot ansikte (Denscombe, 2000). Nackdelen som vi
ser med djupintervjuer och som även Stukát menar är att intervjun begränsar
tolkningen av resultatet (Stukát, 2005) och enligt oss kan dessa få intervjuer vara
begränsande. Intervjuerna genomfördes på de två förskolornas personalrum eftersom
vi ville att pedagogerna skulle känna en trygghet av att vara kvar på förskolan. Varje
intervju tog ca 30minuter och vi använde oss av bandspelare för att undvika egna
tolkningar samt undvika att missa viktig information då man vid intervjuer med
papper och penna lätt kan göra det. Dagarna efter ägnade vi oss åt att transkribera
intervjuerna så att vi skulle få ut all viktig information som vi sedan använde oss av
som en grund för våran analys och som sedan ledde oss till resultatet. Våra
intervjufrågor är utformade efter den teoretiska modellen och de teoretiska
nyckelbegreppen. 

Att använda sig av någon form av observation kan vara ett bra tillvägagångssätt när
man vill ta reda på vad olika människor gör, inte bara det som de säger att de gör
(Stukát, 2005). I en intervju kan den intervjuade säga en massa saker som verkar
passa bra men sen när man observerar kanske man inser att personen inte alls gör
det som den säger sig göra. Detta tyckte vi lät som en bra anledning till att arbeta
kvalitativt, just att man både får höra vad pedagogerna säger i intervjuerna och
samtidigt i vår förstudie kunna observera hur de arbetar. I en observation kan man
studera den observerades verbala och ickeverbala beteenden och detta anser Stukát
är en stor fördel jämfört med enkäter och intervjuer. Man får också kunskapen
hämtad direkt från sin kontext. En annan fördel som Stukát skriver om är att
resultatet från en observationsundersökning oftast är konkret och lätt att förstå. Den
ger då ett tryggt underlag för en fortsatt diskussion och tolkning (Stukát, 2005). Våra
deltagande observationer genomfördes i början av vårt arbete för att skapa oss en
förförståelse kring hur pedagogerna kommunicerar med föräldrarna. Under två
veckors tid ägnade vi oss åt att dagligen observera lämning och hämtning av barn och
hur pedagogerna gav ut informationen till föräldrarna. Vi anser att det är viktigt att
ha ett bestämt område att observera såsom kommunikationen vid lämning och
hämtning. Denscombe skriver att det är viktigt att redan från början veta vad det är
man vill få ut av observationerna (Denscombe, 2000). Deltagande observationer
bygger utifrån oss på att smälta in i miljön och efter varje dag anteckna det som skett
för att få en sådan naturlig bild som möjlig av verksamheten. 

3.3 Urval
Vår undersökning baseras på 6 intervjuer med pedagoger på två förskolor. En av
förskolorna är mångkulturell med många föräldrar som inte är födda här i Sverige.
Den andra förskolan har föräldrar som mestadels är födda i Sverige men de kan ändå
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skiljas åt genom att de kommer från olika samhällsklasser. Intervjuerna kommer att
kompletteras med deltagande observationer. Våra observationer fokuserades på
föräldrarnas lämning och hämtning av barn och kommer ej att presenteras i arbetet
då de varit en förstudie inför forskningsområdet. Eftersom våran forskning
framförallt baseras på de genomförda intervjuerna med pedagogerna anser vi att
resultatet blir tillförlitligt i det specifika området vi valt att undersöka. I denna
forskning använde vi oss av strategiskt urval vilket är något Stukát skriver passar bra
om man undersöker ett specifikt område (Stukát, 2005). Vi har även använt oss av
statifierat urval som Denscombe skriver om. Stratifierat urval ligger i mitten mellan
ett slumpmässigt urval och ett urval med utgångspunkt i bestämda avsikter och
egenskaper (Denscombe, 2000). För precis som detta urval så har vi haft möjlighet
att välja ut informanterna men har varit begränsade till antalet pedagoger och därför
har valet av pedagoger varit baserade på våra förkunskaper om hur länge pedagogen
arbetet och vilken ålder de har i barngruppen. Detta för att vi ska kunna få en så bred
svarsfrekvens som möjligt. 

3.4 Databearbetning och analysmetod(er)
Vi har använt oss av beskrivningskategorier som Uljens skriver används inom
fenomenografi. Inom kvalitativ forskning är ofta uppfattningarna från grupper av
respondenter som forskare valt att intervjua skilda därför kategoriseras
uppfattningarna av oss forskare med hänsyn till vad respondenterna har att säga.
Dessa skillnader som respondenterna ger uttryck för kommer att bilda olika
kategorier i analysen. Där varje individs uppfattning förs samman med liknande svar.

Figuren ovan är en schematisk skiss som uttrycker pedagogernas olika uppfattningar
i relation till beskrivningskategorierna som i vårt fall är nyckelbegreppen: respekt,
förståelse, förväntningar, samarbete och kommunikation. För som Uljens beskriver
har vi kategoriserat utifrån respondenternas uppfattningar detta för att i resultatet
lättare kunna påvisa de olika uppfattningar som de olika pedagogerna har (Uljens,
1989). Detta har lätt till att vi sedan i analysen kunnat koppla samman resultatet med
de uppfattningar vi fått från intervjuerna till en helhet i förhållande till
forskningsfrågorna i analysen.

När man som forskare använder sig av beskrivningskategorier ses inte
uppfattningarna som individuella utan den enskilda individens svar är endast
intressant i relation till andra respondenters uppfattningar. Vår forskning bygger på
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fenomenografi där uppfattningarna den enskilda respondenten ger uttryck för inte
analyseras individuellt. Orsaken till detta är att svaren den enskilda personen
förmedlar kan vara situationsbundna och förändliga. Därför är det intressant att se
utifrån alla respondenters uppfattningar inom en visst urvalsunderlag då vi som
forskare kan sätta in de olika svaren i ett sammanhang (Uljens, 1989).

3.5 Reliabilitet och validitet
Både Stukát och Denscombe menar att inom ett forskningsområde är det viktigt att ta
hänsyn till två olika begrepp. Det är reliabilitet som betyder kvalitén på arbetet och
validitet som betyder tillförlitlighet (Stukát, 2005) (Denscombe, 2000). Stukát anser
att validiteten är ett svårtolkat begrepp men brukar uppges som ett mätinstrument
för att mäta trovärdigheten i ett arbete. För att kunna få reda på vilken
kvalité/reliabilitet som arbetet har behöver man innan mäta tillförlitligheten,
validiteten i arbetet. Dessa viktiga forskningsbegrepp är därför beroende av varandra.
För utan ett mätinstrument kan man aldrig få reda på kvalitén (Stukát, 2005). Våra
intervjufrågor är utformade utefter forskningsfrågorna och de teoretiska modellen för
att kunna få svar på vårt syfte med arbetet. Därför har vi valt att i förväg skicka ut
intervjufrågorna till respondenterna för att de skulle få sig en förförståelse kring vad
vårt arbete handlar om. Vi har varit väldigt noggranna och hela tiden velat se en röd
tråd i arbetet och därför har intervjufrågorna bearbetas utifrån forskningsfrågorna
och litteraturen. Detta påvisar att vi tydligt under arbetets gång lätt kunnat följa det
område vi valt att undersöka. För precis som Denscombe skriver handlar validitet om
att undersöka det man som forskare valt att undersöka och ingenting annat
(Denscombe, 2000). 

Reliabiliteten i vår undersökning är begränsad eftersom vi inte undersöker ett så
brett forskningsområde och enligt Stukát kan man inte uppnå full reliabilitet när man
som forskare använder sig av en kvalitativ undersökning. En nackdel med en
kvalitativ undersökning är att resultatet kan vara otillräckligt för att uppnå en full
reliabilitet (Stukát, 2005). Eftersom vi intervjuar pedagoger från två olika förskolor
anser vi att vi får olika perspektiv på vår undersökning och enligt Denscombe ökar
validiteten om man gör undersökningen från olika synvinklar (Denscombe, 2000). På
det viset ökar även reliabiliteten med undersökningen då den sker på två skilda
platser (Stukát, 2005).

3.6 Etiska ställningstaganden
I detta arbete har vi tagit hänsyn till de fyra huvudkrav som gäller för forskning inom
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning från Vetenskapsrådet (2007).

Informationskravet betyder att forskaren måste informera de berörda personerna
om syftet med uppgiften och vilka villkor de deltagande har. Deltagarna ska upplysas
om att deltagandet är frivilligt. I regel 1 i de etiska ställningstagandena kan man läsa
om vilka friheter personerna i fråga har för att kunna avbryta deltagandet. 

Samtyckeskravet gäller då deltagaren i fråga har rätt att bestämma över hur
personen medverkar. I regel 2 står det också benämnt hur vårdnadshavare måste
lämna sitt godtycke om barnet är under 15 år. I regel 3 står det om hur personerna i
undersökningen kan styra deras egna medverkan. Påtryckningar och påverkan får
inte förekomma enligt regel 4 då undersökspersonen ska fatta beslut om sin
medverkan. 
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Konfidentialitetskravet handlar om hur personerna i undersökningen skyddas
mot att obehöriga ej kan ta del av deltagarnas personuppgifter. Regel 5 handlar om
att personerna som är berörda och arbetar med projektet ska ha tystnadsplikt och
föra ner detta i ett skriftligt dokument. Dessa sekretesser är viktiga och står
nedskrivna i regel 6, då känsligheten kan variera beroende på vilket samhälle
personerna lever i och vilken bakgrund de har.   

Nyttjandekravet är det slutliga kravet där det i regel 7 och 8 står nedskrivet att
uppgifterna endast får användas för just den specifika forskningen. Undersökningen
får inte lämnas ut kommersiellt och inte heller påverka deltagarna i
forskningsprojektet, varken för den enskilde individen eller för att åta åtgärder som
forskningsrapporten handlar om (www.vr.se). 

Vi var tydliga med att få ett samtycke av samtliga pedagoger så att de förstått de
etiska principerna som berör vårt arbete. Detta för att vi som forskare inte ska
missförstås med syftet av arbetet. Fast denna information gavs ut var det ändå en av
våra tillfrågade respondenter vid intervjutillfället som kände obehag av att ställa upp.
Vi beslutade då som forskare att välja en annan informant då vi kände att resultatet
skulle kunna påverkas av pedagogens obehag. Att tillfråga en annan pedagog var för
oss inga problem då vi under hela arbetets gång haft en god kontakt med de två
berörda förskolorna och arbetat med utifrån de etiska principerna.

4 Resultat
Respondenterna som vi har intervjuat i detta arbete är anonyma. Våra respondenter
är i åldrarna 29-61år och de har alla arbetat inom barnomsorgen olika länge och har
olika utbildningar. Intervjufrågorna skickades ut till respondenterna innan vi
genomförde intervjuerna eftersom vi ville ge dem en möjlighet till att tänka igenom
svaren och på så sätt ge oss väl genomtänkta svar. Vi har i resultatdelen valt att
presentera de sex pedagogerna som P1, P2 o.s.v. Pedagogerna på den icke
mångkulturella skolan är P1, P2 och P3. P4, P5 och P6 är pedagogerna på den
mångkulturella skolan. På båda förskolorna finns självklart familjer som har olika
sociala bakgrunder. I de följande intervjufrågorna har vi endast tagit med de svar som
kan kopplas samman med de teoretiska nyckelbegreppen därför finns inte alla
pedagogernas svar med, utan endast de som svarade inom svarskategorierna som
undersöktes.

4.1 Resultatpresentation

4.1.1 Respekt 

Vad betyder respekt för dig? Anser du att det betyder samma sak för
alla människor? 
Enligt pedagogerna betyder respekt olika beroende på vilka bakgrunder familjerna
har, både kulturellt och socialt. 

P1: Jag anser att det beror på vilka olika bakgrunder människor har. Men att det inte ska spela någon
roll då alla människor är lika värda. Pedagogen menar också att vi människor måste respektera att
familjerna har olika förutsättningar. 

P2: Pedagogen måste kunna känna in vad föräldrarna vill och vara ödmjuk.

P4: Att föräldrarna kan komma från olika kulturer gör att man som pedagog måste vara lyhörd. 
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Bra lyssnande.

P5: Vilken kultur människorna kommer ifrån är något som vi pedagoger måste acceptera.

P6: Respekt är något som man måste förtjäna och då gäller det att både pedagogen och föräldrarna
accepterar varandras åsikter. 
Vad är de viktigaste egenskaperna hos en pedagog när det gäller
föräldrakontakten?
Pedagogerna anser att öppenhet och att vara lyhörd är en av de viktigaste
egenskaperna vid kontakt med föräldrar.

P1: Pedagogen måste vara förstående för vad föräldrarna säger och vara lyhörd.

P2: Att känna in vad föräldrarna vill och vara ödmjuk.

P3: Visa att man tycker om deras barn och lyssna till vad föräldrarna har att säga. 

P4: Pedagogen måste vara öppen och visa respekt till familjen, att man är hygglig och trevlig.

P5: Ärlighet, att man kan vara flexibel och lyhörd.

P6: Att man är öppen och hjärtlig.

Vad har du för tips till oss som blivande pedagoger inom området
föräldrakontakt?
Det tips som de flesta pedagogerna var eniga om är att vara lyhörd.

P1: Vara en god lyssnare och vara glad och positiv.

P2: Känna in och kunna respektera familjen och låta de komma till tals.

P3: Känna in och vara lyhörd.

P4: Respektera alla familjer.

P5: Visa förståelse genom att vara lyhörd.

4.1.2 Förståelse

Hur går du tillväga vid den första kontakten med barnets föräldrar? 
Tillvägagångssätten är att pedagogerna kontaktar föräldrarna för att boka ett möte.
Det är olika från pedagog till pedagog om de gör hembesök eller inte. Det viktigaste
som pedagogerna säger gemensamt är att familjen ska vara trygg.

P1: Vid inskolning går vi inte hem till familjen eftersom det kan vara känsligt och att man som
pedagog kan döma familjen efter hur hemmet ser ut. Det som är viktigt är hur man bemöter familjen.

P4: Vi går oftast hem till familjen för att ha det första mötet eftersom det har visat sig vara positivt.
Speciellt nu när det handlar om familjer som kommer från olika kulturer. Vi har då möjligheten att
komma hem till dem och prata med dem om hur det går till på en svensk förskola. Vi gör också
hembesöken för att barnen känner sig mer trygga i sin hemmiljö. 

P6: Vi kontaktar föräldrarna och det är upp till dem om vi ska komma hem till familjen eller inte. Det
beror på var de känner sig trygga. 

Hur ger ni pedagoger ut information för att föräldrarna ska kunna ta
till sig den?
Pedagogerna berättar att det är föräldrarnas engagemang som är avgörande för hur
mycket information föräldrarna tar till sig. 
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P1: Vi har daglig kontakt med föräldrarna och veckobrev skickas ut via mail. Ibland får man respons
och ibland inte.

P2: Vi skickar ut veckobrev via mail men alla föräldrar tar inte till sig informationen. De tar till sig den
mer eller mindre.

P3: Vi har ett ”hänt-idag” block men ska börja med veckobrev via mail för detta är ett önskemål från
kommunen men vi tror att det blir mindre föräldrar som läser då. 

P4: Har ett block där vi skriver upp vad som hänt under dagen. Det är svårt med kommunikationen så
vi försöker både med skriftlig och muntlig för det fungerar inte bara med en del. Föräldramöten blir
aldrig av.

P5: Vi har en tavla i hallen där vi skrivet upp vad som hänt under dagen. Föräldrarna är dåliga att läsa
detta så man får prata mycket med dem istället.

P6: Försöker prata med dem personligen och sätter upp lappar. Ibland förstår föräldrarna och ibland
inte. Det är så många olika kulturer så informationen kan uppfattas fel. 

4.1.3 Förväntningar

Har du som pedagog några förväntningar på föräldrarna i den
gemensamma kommunikationen? Märker du av vilka förväntningar
föräldrarna har på dig? 
Pedagogernas förväntningar på föräldrarna är att de är ärliga. Förväntningarna
föräldrarna har på pedagogerna varierar beroende på vilka föräldrar det är men det
vanligaste är att barnet ska bli väl omhändertaget. 

P1: Känna av vilka föräldrar det är och vilka krav jag kan ställa. Föräldrarnas förväntningar är olika
beroende på vilken förskola det handlar om. På denna förskola är det många karriärsmänniskor och de
vet vad de kan kräva och är mer pålästa. Men jag anser att i en mångkulturell förskola är föräldrarna
mer tacksamma.

P2: Föräldrarnas förväntningar är att pedagogerna ska ta hand om barnet så att barnet ska må bra och
att det går bra på förskolan.

P3: Mina förväntningar är att föräldrarna är ärliga och berättar om det är något speciellt som berör
barnet. Att de kan respektera vårt yrke och det vi gör. Föräldrarnas förväntningar är olika, vissa pratar
man mer med medan andra stressar iväg och man knappt hinner prata med dem. 

P4: Mina förväntningar är att föräldrarna ska vara intresserade av verksamheten och öppna och ställa
frågor. Deras förväntningar är att pedagogen ska kunna svara på deras frågor. Vissa tror att de bara
ska kunna lämna in barnet för att de är vana vid det. Man känner av vad föräldrarna vill.

P5: Mina förväntningar är att föräldrarna är ärliga, det är A och O. Föräldrarnas förväntningar är olika
beroende på vilken kultur de har. En del tror att vi är skola och en del tror att vi är förvaring.

P6: Jag känner av vilka förväntningar föräldrarna har, vad de vill att man ska veta och kunna. 

Hur arbetar ni mot läroplanens mål vad gäller föräldrakontakt på
förskolan?
Pedagogerna på de båda förskolorna arbetar för att föräldrarna ska bli mer delaktiga i
vilka mål pedagogerna arbetar utefter.

P1: Föräldrarna är nöjda och vet att de kan påverka.

P2: Vill ha föräldrarna mera delaktiga i målen för att kunna arbeta mer specifikt inom
föräldrakontakt.

P3: Föräldrarna är delaktiga genom föräldraråd, föräldramöten och familjedagar.
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P4: Att det ska finnas utvecklingssamtal och föräldramöten. Vi har ett häfte om LPFÖ98 sittandes
uppe i hallen så att föräldrarna ska kunna läsa.

P5: Skulle vilja ha mera synpunkter på vad föräldrarna tycker. Det är svårt att få föräldrarna insatta i
vad förskolan är och veta målen.

P6: Försöker prata om målen och visa föräldrarna genom att sätta upp lappar om vad barnen ska lära
sig. Vissa bryr sig, andra inte. Många lämnar bara in barnen här när de jobbar eller pluggar. Men det
är lite olika. 

4.1.4 Samarbete

Tycker du att du får den tid du behöver till att prata med föräldrarna?
De flesta av pedagogerna anser att det finns för lite tid till tamburkontakt. 

P1: Man får olika tid med alla föräldrar. Vissa pratar man mer med eftersom de kräver mer tid. Det är
svårt att hitta tid till vardagliga samtal.

P2: Ja, vid tambur kontakt pratas det mest om mat, sömn och toalettbesök. Andra frågor tas upp på
avsatt tid för föräldramöten och utvecklingssamtal. Det gäller även att föräldrarna samarbetar och ger
varandra tid till frågor.

P3: Nej, för lite tid. Tamburkontakten mellan pedagog och förälder är viktig men det fungerar inte
alltid. Det kommer ofta flera föräldrar samtidigt så man ej har tid för alla. Tiden får man vid
utvecklingssamtal men man missar ofta den dagliga kontakten. 

P4: Kan vara svårt speciellt när föräldrarna har bråttom. Det kan också vara svårt för oss då
föräldrarna kommer och hämtar mitt i mellanmålet men försöker alltid att fråga hur det är så att
föräldern får en chans att berätta.

P5: Ja, vi har inplanerade utvecklingssamtal men har också sagt till föräldrarna att om det är något
speciellt kan vi boka ett möte. Men det kan vara svårt och prata med föräldrarna vid lämning och
hämtning då det kan ta tid att kommunicera på grund av språksvårigheter.

P6: Nej, eller man bestämmer samtalen men det är svårt att spontant prata vid lämning och hämtning
då barnen är runt omkring. Det kan även vara problem att få en tid att passa vid bokandet av
föräldrasamtal. 

4.1.5 Kommunikation

Använder du dig av envägs eller tvåvägskommunikation? Vad har du
för erfarenheter av de båda metoderna?
De båda förskolorna använde sig av både envägs- och tvåvägskommunikation när de
kommunicerade med föräldrarna. 

P1: Tvåvägskommunikation. För det gäller att ge och ta och lyssna in vad föräldrarna har att säga om
deras barn. Vid föräldramöten är det först envägskommunikation och sen diskuteras verksamheten
pedagog och förälder i en tvåvägskommunikation. Då är det viktigt att få en bra gemenskap och ha
trevligt. Miljöfaktorer kan spela in för att skapa den trevliga gemenskapen som behövs mellan
pedagoger och föräldrar.

P2: Jag använder mig av tvåvägskommunikation vid utvecklingssamtal för då måste föräldrarna först
bekräfta tiden och vid samtalet är de ofta intresserade eftersom det handlar om deras eget barn. Detta
även vid inskolningssamtal. Veckobrev och föräldramöten är oftast envägskommunikation då det är
svårt vid föräldramöten att få respons av föräldrarna.

P3: Både och. Brev och utskick är envägskommunikation. Även föräldramöten kan vara det då
pedagogen oftast maler ut det som man vill säga. Daglig kommunikation är däremot tvåvägs. 

P4: Hoppas att jag använder mig av tvåvägskommunikation vid utvecklingssamtal. Men ibland blir
det envägskommunikation.
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P5: Vid samtal med föräldrarna kan jag som pedagog känna att jag messar om hur barnet är. Men jag
vill att föräldrarna ska komma med frågor och då få igång en diskussion.

P6: Både och. Men man vill veta vad föräldrarna tycker. Båda metoderna kan vara bra men man vill
helst se hur föräldrarna reagerar. 

Hur påverkar föräldrarnas kulturella och sociala bakgrund ditt
utformande av skriftlig och muntlig information? Fungerar det eller
används även kroppsspråk?
Självklart påverkas kommunikationen beroende på vilket ursprung föräldrarna har.
Det handlar om att som pedagog vara försiktig med vad man säger och kunna ta hjälp
av kroppsspråket.

P1: Den påverkar inte mycket då vi på förskolan kan skriva ett brev som vi vill och behöver inte tänka
på språket eller formuleringen. I ett samtal tänker man mer på språket och anpassar det mer efter
personen. Man får känna av hur man kan kommunicera. Vissa föräldrar tror att pedagogerna är
experter på barnet men det är föräldrarna som är det. Det är viktigt att föräldrarna känner att de är
delaktiga.

P2: Man får känna in föräldrarna och vara försiktig i vad man säger och lära sig hur man kan
kommunicera med dem. Det är olika beroende på föräldrarna. Man kan vara rak mot vissa men man
måste tänka på att det man säger kan vara känsligt då man talar om deras barn.

P3: Göra informationen enklare, både i tal och skrift för det kan bli mycket missförstånd. Det kan vara
svårt när föräldrarna inte förstår det svenska språket och det kan uppstå språkproblem. Då används
mycket kroppsspråk. När man ger ut papper kan det vara bra att förklara på plats vad det står. Detta
har jag erfarenhet av då en förälder ej kan kommunicera på svenska. 

P4: Kroppsspråk används beroende på hur mycket svenska föräldrarna kan. Ibland svarar man ja fast
man inte förstår då man inte kan fråga om allt för många gånger. Detta förekommer ofta då vi har
många familjer med olika modersmål.

P5: Kroppsspråk används mycket för att kunna förstå varandra.  

P6: Kroppsspråk används och jag fyller ofta i ord som föräldrarna saknar. Jag använder både skriftlig
och muntlig kommunikation. Lite utav varje så förstår man varandra. 

4.2 Sammanfattning
Utefter våra nyckelbegrepp har det i resultatet framkommit att för pedagogerna så
betyder respekt olika beroende på vilka bakgrunder familjerna har. Det är olika
beroende på både familjernas kulturella och sociala bakgrund. Pedagogerna anser att
öppenhet är en av de viktigaste egenskaperna vid kontakt med föräldrar och tipset
som de flesta respondenterna gav är att vara lyhörd så man ordentligt känner in och
lyssnar på föräldrarna. Tillvägagångssätten som pedagogerna använder sig av när de
kontaktar föräldrarna för att boka ett möte är olika från pedagog till pedagog. Vissa
anser att den ansvariga för inskolningen på förskolan ska göra hembesök för att
familjerna ska känna sig trygga medan andra pedagoger anser att det är bättre att ses
på förskolan så att man inte dömer familjen efter hemförhållandena. 

Pedagogerna berättar att det är föräldrarnas engagemang som är avgörande för hur
mycket information föräldrarna tar till sig och alla föräldrar tar till sig olika mycket
och detta beror på olika faktorer bland annat att föräldrarna inte förstår den skriftliga
eller muntliga information. De förväntningar som pedagogerna har på föräldrarna är
att de ska vara ärliga medans föräldrarnas förväntningar på pedagogerna varierar
beroende på vilka föräldrar det är men det vanligaste är att barnet ska bli väl
omhändertaget. 
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På de båda förskolorna berättar pedagogerna att de arbetar för att föräldrarna ska bli
mer delaktiga i Lpfö98:s mål som verksamheten arbetar utefter. De flesta av
pedagogerna anser att det finns för lite tid till tamburkontakt och vissa föräldrar
kräver mer tid än andra. Detta kan bero på vilket ursprung föräldrarna har men även
vilket intresse de visar. Vid all slags kommunikation med föräldrar handlar det om att
som pedagog vara försiktig med vad man säger eftersom barnet är de käraste
föräldrarna har. Om inte den verbala kommunikationen fungerar tar pedagogerna
hjälp av kroppsspråket.

5 Resultatanalys

5.1 Vad anser pedagogerna är viktigt i sin kommunikation
med föräldrar som har olika kulturella och sociala
bakgrunder?

5.1.1 Respekt och förståelse

1. Det som framkommer från intervjuerna av pedagogerna är att en god
föräldrakontakt kräver att pedagogerna på förskolan lyssnar och är öppna då
de kommunicerar med föräldrarna. Genom att redan från början vara ärlig
som förälder mot pedagogerna uppstår respekt som behövs för en god kontakt.
Att förstå och respektera varandra, pedagog och förälder skapar också trygghet
(Granberg, 1998). Dessa egenskaper gör att pedagoger och föräldrar förstår
varandra och förtjänar den respekt som krävs för att gynna barnet. Enligt
resultatet framkommer det att vara lyhörd, öppen och ärlig är det första steget
till att skapa en god kommunikation. 

2. Enligt pedagogerna måste de respektera att familjerna har olika
förutsättningar beroende på vilken kulturell och social bakgrund föräldrarna
har. Att föräldrarna kommer från olika sociala och kulturella bakgrunder gör
att man som pedagog bör vara lyhörd och förstående för deras uppfattningar.
Vad det gäller kulturell bakgrund är det viktigt att som pedagog respektera
människors olika syn på uppfostran. Flising m.fl. påpekar att det viktigaste
inte är att förstå familjernas bakgrunder utan att respektera deras traditioner
och syn på verksamheten (Flising m.fl. 1996). 
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5.1.2 Förväntningar och samarbete

1. Enligt litteraturen är föräldrarnas krav olika beroende på om det är små eller
stora barn. För småbarnsföräldrar är det viktigt att veta om barnet har ätit bra,
sovit och varit glad medan de med större barn oftast är intresserade av vad de
lekt med och hur deras barn har fungerat i barngruppen under dagen
(Granberg, 1998). Det som framkommit av våra respondenter som skiljer
familjer med annan kulturell bakgrund mot familjer som har en svensk
bakgrund är att föräldrarna med en annan kulturell bakgrund inte ställer
samma krav som de föräldrar som är insatta i verksamheten och som vet vilka
förväntningar de kan ha på pedagogerna. Okunskapen som dessa föräldrar har
är något som pedagogerna på den mångkulturella förskolan är medvetna om.
På den andra förskolan handlar det inte om okunskap om barnets utveckling
utan om ointresse eller stress som föräldrarna med större barn inte ställer
dessa krav. Därför måste pedagogerna ta hänsyn till familjernas olika kulturer
(Flising m.fl. 1996). 

2. I intervjuerna framkommer det av pedagogerna att deras förväntningar är att
föräldrarna ska vara ärliga för att underlätta samarbetet mellan hem och
förskola. Utifrån vår studie på de två olika förskolorna fick vi fram att de går
tillväga på olika sätt för att gynna samarbetet mellan hem och förskola. Den
mångkulturella förskolan är flexibla och erbjuder hembesök då pedagogerna
anser att familjen lättare ska känna trygghet och vara ärliga. Den andra
förskolan känner in hur familjen vill ha det men erbjuder inte hembesök. Detta
kan bero på att tryggheten redan finns på förskolan. Var det första mötet äger
rum är inte avgörande utan det är hur första relationen skapas mellan
föräldrar och pedagoger som är avgörande för den framtida kommunikationen
(Flising, m.fl. 1996).
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5.2 Hur ger pedagogerna ut information för att föräldrarna
ska kunna ta till sig den?

5.2.1 Olika kommunikationsformer

1. Pedagogerna i studien använder sig av både verbal- och
ickeverbalkommunikation. Om man ser till den ickeverbala
kommunikationen, kroppsspråket så används den för att förtydliga talet i den
icke mångkulturella förskolan. Precis som litteraturen tar upp blir denna
förstärkning positiv då människorna som samtalar har samma kulturella
bakgrund, men kroppsspråket kan även vara negativt då det inte betyder
samma sak för olika kulturer (Sellerfors, 1990). Pedagogerna på den
mångkulturella förskolan använder kroppsspråket mer då de berättade att en
verbalkommunikation ofta kan missuppfattas på grund av att föräldrarna har
svårt med det svenska språket. Genom undersökningen framkom det att
kroppsspråket kan göra så att en envägskommunikation leder till en
förstående tvåvägskommunikation.

2. Utifrån de sex genomförda intervjuerna framkommer det att informationen
som ges ut på förskolorna är både skriftlig och muntlig. Den skriftliga
kommunikationen sker via veckobrev, ”hänt idag-block” och
informationslappar och är oftast envägskommunikation (Dahlkwist, 1999).
Medan den muntliga kommunikationen sker dagligen via lämning och
hämtning men även vid olika former av föräldrasamtal och är oftast
tvåvägskommunikation (Dahlkwist, 1999). Målet med kommunikationen är att
föräldrarna ska förstå och kunna ge en återkoppling på informationen som ges
ut. Att som pedagog veta om föräldrarna tar till sig informationen kan vara
svårt att avgöra, oavsett om det skett en direkt återkoppling eller inte. 
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5.3 Vilka former har kommunikationen mellan pedagog och
förälder vid lämning och hämtning av barnet? 

5.3.1 Situationsanpassad kommunikation

Utifrån intervjuerna har vi tillsammans med pedagogerna diskuterat att oavsett
vilken form av kommunikation förskolan valt att använda sig av krävs det att
pedagogerna har en förståelse och respekterar de olika familjerna. Förväntningarna
pedagogerna har på familjerna spelar också in på vilket samarbete förskolan och
hemmet kommer att ha. Pedagogerna anser att respekten måste komma från båda
hållen för att det ska gynna ett gott samarbete.  I Kihlströms avhandling om att vara
förskollärare skriver författaren att en förutsättning för att barnet ska utvecklas är att
man som pedagog och förälder samarbetar och utgår ifrån barnets behov. Detta för
att barnet ska kunna utvecklas och tillägna sig nya kunskaper (Kihlström, 1996).
Föräldrakontakten som sker på de två undersökta förskolorna stämmer in på det som
Kihlström skriver om att barnet måste sättas i fokus då pedagoger och föräldrar
samtalar. För att föräldrakontakten ska fungera krävs det ett gott samarbete mellan
hem och förskola redan från den första kontakten, inskolningen till den vardagliga
lämningen och hämtningen av barnet (Granberg, 1998). Utifrån litteratur och
intervjuer är det viktigt att kommunikationen anpassas beroende på vilken situation
pedagogen och föräldern befinner sig i samt vilken förälder pedagogen samtalar med
och då med hänsyn till människors kulturella och sociala bakgrunder. 
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6 Diskussion

6.1 Metoddiskussion
Vår metod är hämtad från Denscombe (2000), Stukát (2005) och Uljens (1989) som
alla skriver om hur kvalitativ forskning sker. Vi valde att använda oss av en kvalitativ
metod eftersom vårt fokus låg på hur pedagogerna såg på kommunikationen mellan
hem och förskola. Detta har i sin tur lett till en fenomenografisk undersökning som
handlar om att studera människors olika uppfattningar om olika händelser.
Undersökningen genomfördes i intervjuform med sex pedagoger, tre på vardera
förskola. Intervjuerna spelades in och vi tycker denna metod var bra då man i
efterhand har möjlighet att lyssna igenom intervjuerna flera gånger och på så sätt få
ut den mest väsentliga informationen. Pedagogerna blev innan intervjuerna
informerade om de etiska ställningstagandena som gäller för forskning inom
humaniora och samhällsvetenskap. Vårt bortfall vid ena intervjutillfället gav den
fördelen att denna pedagog inte hade haft tid att fundera på sina svar vilket gjorde att
svaren blev mer spontana än de andra pedagogerna svar som haft tid att fundera på
svaren. Vi tycker att det var en bra idé att skicka ut frågorna i förväg på då vi märkte
att flera av pedagogerna var väl förberedda och hade väl genomtänkte svar. Utifrån
intervjuerna har vi kategoriserat resultatet i en resultatanalys enligt Uljens syn på hur
man som forskare kategoriserar svaren (Uljens, 1989). Vi anser att vår metod lett till
ett tillförlitligt resultat då vi var noggranna innan att strukturera intervjufrågorna så
att de var väsentliga till forskningsfrågorna och litteraturen. Valet av att ha
semistrukturerade och ostrukturerade intervjufrågor gjorde att respondenterna fick
möjlighet till fria tankar och synpunkter. Nackdelen med denna typ av intervjufrågor
var i vårt fall att respondenterna lätt började tala om oväsentliga saker om man ser
till vårt arbete. Men vi anser ändå att vi tydligt kunde använda oss av svaren och att
de tydligt gick att analysera i anknytning till litteraturen. Vi har lärt oss att
förberedandet inför intervjuerna både med frågor samt tidsplanering med
pedagogerna är en viktig del för att arbetet ska bli tillförlitligt och genomförbart. I
intervjuerna vi genomförde väcktes tankar både hos oss och pedagogerna om hur
olika kulturer och sociala bakgrunder kan påverka synen på hur människor kan
kommunicera. Genom vår noggranna förberedelse med litteraturen inför
intervjuerna, gjorde att vi som forskare lärde oss hur viktigt upplägget inför
intervjuerna är. Detta är något som vi anser berikat våra kunskaper inom området
föräldrakontakt. 

6.2 Resultatdiskussion
Att pedagogerna håller sig till sin yrkesroll är något som framkommer är viktigt då
föräldrarna lätt ska kunna uttrycka både sina positiva och negativa åsikter kring
verksamheten. För att föräldrarna ska kunna uttrycka sina åsikter krävs det av
pedagogerna att redan från början känna in föräldrarna och kunna bemöta de på
deras nivå. Egenskaper som en pedagog bör ha är att vara lyhörd, förstående, flexibel
och kunna respektera andra människor. Problematiken som framkommer i resultatet
och som också enligt oss är den största svårigheten till en givande kommunikation
mellan pedagog och föräldrar är språket. Vi upptäckte framförallt på den
mångkulturella förskolan att det utifrån pedagogernas syn kunde kännas omöjligt till
att få föräldrarna att komma till förskolan utöver den dagliga lämningen och
hämtningen. Detta tror vi kan bero på osäkerhet hos föräldrarna och att de är nöjda
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med verksamheten som den är. Om de inplanerade föräldramötet uteblir på grund av
för få föräldrar är det extra viktigt att den dagliga kommunikationen vid lämning och
hämtning av barn fungerar väl anser vi. Tips som vi fått ut av litteraturen är att möta
upp föräldrarna i tamburen både vid lämning och hämtning samt välkomna de som
om de vore gäster i hemmet. Att som pedagog visa sig tillgänglig för föräldrarna anser
vi ökar förtroendet och leder till ett gott samarbete. Men om man som pedagog ser till
målen i Lpfö98 så ska pedagogen: ”Föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar
om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt
genomföra utvecklingssamtal.” (Lärarens handbok, Lpfö98, s. 33). 

Vi anser att arbetet med läroplanen inom området föräldrakontakt måste förbättras
för att kunna uppnås. Utifrån intervjuerna framkom det att pedagogerna hade
bristande kunskap om vilka mål som de ska sträva efter och som berör föräldrarna i
deras gemensamma kommunikation. 

Vissa föräldrar med annan kulturell bakgrund är vana vid att förskolan är som
pedagogerna uttryckte det ”barnpassning”. På den andra förskolan var inte språket
det mest problematiska utan krav som vissa av föräldrarna ställer kan ibland för
pedagogerna kännas överväldiga och med det menar vi att majoriteten av föräldrarna
har samma sociala bakgrund och är medvetna vilka mål som ska uppnås. Den största
skillnaden mellan de två förskolorna är att föräldrarna på den mångkulturella
förskolan inte visar intresse inför föräldramöten medan den andra förskolan lätt får
föräldrarna engagerade till att komma på dessa möten. Vi tror inte detta beror på att
det saknas engagemang hos föräldrarna på den mångkulturella förskolan utan att det
är osäkerheten på det svenska språket som ställer till problem. Något som skilde de
båda förskolorna åt var att den mångkulturella förskolan gav möjlighet till hembesök
vid den första kontakten så att både föräldrar och barn ska känna trygghet. Vi tror att
hembesök hos den icke mångkulturella förskolan ej varit aktuellt då föräldrarna
redan från början har en inblick i förskoleverksamheten för att kunna känna trygghet
redan på plats. Miljön har i denna studie visat sig vara avgörande beroende på vilka
förhållanden som råder. En lugn miljö leder ofta till trygghet och en bättre och
förstående kommunikation. Skillnaden på hur informationen ges ut på de båda
förskolorna skildes väsentligt. Envägskommunikation i form av veckobrev var en
metod som passade bra för föräldrarna på den icke mångkulturella förskolan medan
det nästan enbart förekom muntlig tvåvägskommunikation på den mångkulturella
förskolan. Anledningen till skillnaden på kommunikationssätten är språkförståelsen
som är ett problem och genom att använda sig av muntlig tvåvägskommunikation har
föräldrarna en möjlighet till att fråga på plats om de inte förstår. Det är inte bara den
verbala tvåvägskommunikationen som används utan även den icke verbala
kommunikationen i form av kroppsspråk. Vi fick även höra av pedagogerna att det
utifrån kommunen kommit ett önskemål om att all information till föräldrarna ska
ske via mail. Detta är något vi som forskare ifrågasätter då förståelsen måste gå före
metoden. 

Resultatet visar att man som pedagog måste vara flexibel i kommunikationen med
föräldrarna för att alla på bästa sätt ska kunna förstå informationen som behöver ges
ut. Därför är det viktigt att kommunikationen kan ske i lugn och ro så att det finns
utrymme till att samtala om pedagogernas och föräldrarnas tankar, oavsett vilken
kulturell eller social bakgrund familjerna har. Utifrån våra teoretiska nyckelbegrepp
vi valt att utgå ifrån tillsammans med syfte och forskningsfrågor har det i analysen
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framkommit att kommunikationen är det centrala som avgör vilken förståelse,
förväntningar, respekt och samarbete som kommer att ske. 

6.3 Slutsatser
Sammanfattningsvis har vi i denna studie kommit fram till att föräldrakontakten är
en viktig del av den dagliga verksamheten på en förskola. Brist på tid gör att den
dagliga kommunikationen näst intill uteblir. Detta för att en del föräldrar behöver
mer tid till att samtala med pedagogerna för att kunna ta till sig informationen som
ges ut. Både den kulturella och sociala bakgrunden spelar in hur kommunikationen
ser ut och vilka former av kommunikation som är vanligast på förskolan. Litteraturen
angående hur pedagoger samtalar med föräldrar finns det gott om medan böcker om
kommunikation med hänsyn till människors olika kulturella bakgrunder i stort sätt
saknas. Vi har också studerat pedagogernas kommunikation med föräldrar från olika
sociala bakgrunder och med social bakgrund menar vi att ingen förälder är den andra
lik. Det är något som vi anser litteraturen också tar förgivet när ämnet
föräldrakontakt diskuteras och om ej så är fallet så saknar vi litteratur och kunskap
inom detta område.

6.4 Nya forskningsfrågor
Under arbetets gång kom det upp nya intresseområde inom föräldrakontakt. Det som
vi framförallt tänker på är att utöka forskningsområdet till fler än två förskolor men
även kunna sträcka det ännu längre och göra denna forskning på grundskolor. Vi
tycker att det skulle vara intressant att se hur mycket föräldrakontakt lärarna har ute
på skolorna. En annan synvinkel är att genomföra samma forskning men då utifrån
föräldrarnas perspektiv.
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Missivbrev

Hej!

Vi är två lärarstuderande från Mälardalens Högskola som läser sista terminen och nu
skriver vårt examensarbete. Arbetet handlar om föräldrakontakt, kommunikationen
mellan er pedagoger och föräldrarna utifrån pedagogernas synvinkel. 

Vårt syfte med detta arbete har varit att studera hur pedagoger på två olika förskolor
kommunicerar med föräldrar med olika kulturella och sociala bakgrunder vid
lämning och hämtning av barn. Detta för att öka vår förståelse för hur man på bästa
sätt bör kommunicera mellan förskola och hemmet inför vår framtida yrkesroll. Hur
ska man göra för att kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar ska bli
givande för båda partnerna och gynna barnet? För att kunna svara på syftet behöver
vi ha eran hjälp för att vårat arbete ska kunna genomföras.

All information utifrån intervjuerna kommer att behandlas enligt de etiska
principerna inom forskningen. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och att ni
när som helst har rätt att avbryta er medverkan. Intervjuerna kommer att
genomföras enskilt tillsammans med oss två forskare eftersom vi anser att vi båda vill
vara delaktiga i alla intervjuerna. De kommer också spelas in så vi sedan i lugn och ro
kan transkribera dem. I vårat arbete kommer informationen att hanteras på ett
sådant sätt så att ingen av pedagogerna på förskolorna, föräldrarna eller barnen ska
kunna identifieras. Informationen kommer enbart att användas i forskningssyfte. 

Våra intervjufrågor skickas med så att ni på bästa sätt ska kunna förbereda er. 

Vi hoppas att ni vill medverka i vårat forskningsarbete. 

Med vänliga hälsningar

Erika Andersson Susanne Eklund
070-6213018               073-6949684
aan04025@student.mdh.se sed05001@student.mdh.se

Handledare från Mälardalens Högskola
Kamran Namdar
kamran.namdar@mdh.se

Intervjufrågor till pedagoger på två förskolor
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1. Hur gammal är du? 

2. Hur många år har du arbetat inom barnomsorgen?

3. Vad har du för utbildning? 

4. Hur länge har du arbetat på denna avdelning?

5. Hur går du till väga vid den första kontakten med barnets
föräldrar? 

6. Har du som pedagog några förväntningar på föräldrarna i den
gemensamma kommunikationen? Märker du av vilka
förväntningar föräldrarna har på dig? 

7. Vad är de viktigaste egenskaperna hos en pedagog när det gäller
föräldrakontakten? 

8. Tycker du att du får den tid du behöver till att prata med          
       föräldrarna? 

9. Vad betyder respekt för dig? Anser du att det betyder samma sak
för alla människor? 

10.Hur ger ni pedagoger ut information för att föräldrarna ska

kunna ta till sig den? 

11. Använder du dig av envägs eller tvåvägskommunikation? Vad
har du för erfarenheter av de båda metoderna? 

12.Hur påverkar föräldrarnas kulturella bakgrund ditt utformande 
      av skriftlig och muntlig information? Fungerar det eller används

även kroppsspråk? 

13.Vad har du för tips till oss som blivande pedagoger inom
området föräldrakontakt? 

14.  Hur arbetar ni mot läroplanens mål vad gäller föräldrakontakt
på förskolan? 
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