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Syftet med studien var att synliggöra förskollärares beskrivningar av hur de 
arbetar med föräldrasamverkan i praktiken samt få syn på förskollärares 
uppfattningar om vad som kännetecknar en god samverkan. Studien har en 
kvalitativ ansats där åtta förskollärare intervjuats för att få syn på deras 
uppfattningar om föräldrasamverkan. Studiens resultat visade att samtliga 
förskollärare anser att det är av vikt att ha en fungerande samverkan mellan 
hem och förskola. Den dagliga kommunikationen används för att skapa goda 
relationer för att främja föräldrars inflytande och delaktighet. Utifrån resultatet 
går det att dra slutsatsen att det finns svårigheter i arbetet med 
föräldrasamverkan, främst svårigheter med kommunikationen och föräldrars 
engagemang och förståelse för samverkan. Dock beskrivs föräldrasamverkan 
som ett område som behöver arbetas med samt utvecklas, för att få alla 
föräldrar delaktiga i verksamheten. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Samverkan, samarbete, föräldrar, förskola, hem, inflytande, 
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1 Inledning     

Förskolan är en plats där personal dagligen möter olika familjer, förskolan är således 
inte en verksamhet dit endast barn kommer (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). I 
mötet mellan familjer och personal möts många olika personligheter, där var och en 
bär på egna föreställningar och förståelser. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) 
skriver att förskolans arbete ska ske i ett förtroendefullt och nära samarbete med 
hemmet. Det beskrivs likaså att föräldrar ska få möjlighet att påverka och få 
inflytande i verksamheten. Förskola och hem ska på så sätt arbeta tillsammans för att 
främja barns utveckling och lärande (Skolverket, 2016). Ett fungerande samarbete 
mellan förskola och hem kan därför ses som en självklarhet, då majoriteten av barnen 
i Sverige någon gång under sina första levnadsår faktiskt befinner sig på förskolan 
(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Däremot menar Vourinen och Sandberg (2007) 
att det finns en viss osäkerhet hos både förskollärare och föräldrar i anknytning till 
vad föräldrarna får vara delaktiga och ha inflytande i.  

Av erfarenheter från VFU har vi märkt att föräldrar inte alltid är medvetna om 
innebörden av samverkan, likväl som vi upplevt förskollärare till viss del har visat 
svårigheter med att praktisera samverkan i verksamheten. Söderström och Niss 
(2015) beskriver att samarbetet mellan föräldrar och förskolepersonal har en 
avgörande roll för hur barnet lär och utvecklas i förskolan. Författarna menar likaså 
att en god samverkan med föräldrarna kan bidra till ett bättre arbete med barnen. 
Dock beskrivs föräldrasamverkan som ett svårt uppdrag, det krävs både nyfikenhet, 
öppenhet och tillit för att kunna förmedla betydelsen av förskolans verksamhet till 
föräldrarna och få deras respekt och förtroende (Söderström & Niss, 2015).  

Sandberg och Vourinen (2007) beskriver att det krävs grundläggande information om 
verksamheten för att föräldrar ska kunna få inflytande och få sina röster hörda. 
Kommunikation och daglig kontakt kan därför ses som avgörande för att både ge 
föräldrar insyn i verksamheten, men också för att öka föräldrarnas möjlighet till 
inflytande. Utifrån de svårigheter och hinder vi kunnat urskilja av våra erfarenheter i 
verksamheterna, upplever vi det vara av vikt att få syn på hur förskollärare arbetar 
och kan arbeta med samverkan i praktiken. Anser förskollärarna att föräldrar ses som 
viktiga resurser?  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att synliggöra förskollärares beskrivningar av hur de arbetar 
med föräldrasamverkan i praktiken samt få syn på förskollärares uppfattningar om 
vad som kännetecknar en god samverkan.  

Våra forskningsfrågor är: 

• Hur beskriver förskollärare att de arbetar med föräldrasamverkan för att 
främja föräldrars inflytande och delaktighet? 

• Vilka möjligheter och hinder beskriver förskollärare att de kan uppleva med 
föräldrasamverkan? 
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1.2 Begrepp 

Nedan beskrivs begrepp som kommer att användas i studien:  

Sandberg och Vourinen (2007) beskriver begreppet samverkan och menar att det 
handlar om ett agerande utifrån ett gemensamt syfte. Det beskrivs som ett 
paraplybegrepp som innebär all kontakt mellan hem och förskola, vilket vi kommer 
utgå från i studien.  

I studien utgår vi från Nationalencyklopedins (2018) beskrivning av begreppen 
inflytande och delaktighet. Delaktighet beskrivs som aktiv medverkan och inflytande 
en möjlighet att påverka. 

Kommunikation beskrivs utifrån Nationalencyklopedin (2018) som ett sätt att 
överföra information från en person till en annan, vilket vi utgår från i studien. 

Mediering är ett begrepp som kommer användas i studien. Säljö (2000) beskriver 
mediering och menar att människan använder verktyg för att förstå omvärlden. Det 
kan vara både språkliga och fysiska verktyg. Dessa verktyg används som ett slags 
hjälpmedel för att lösa problem, tänka och minnas. Människan medierar på så sätt 
verktygen. 

I studien används begreppet föräldrar som enligt Nationalencyklopedin (2018) är 
den person som är mor eller far till en person. I studien används begreppet föräldrar 
och med detta menar vi de vuxna som tar hand om barnen. 

1.3 Uppsatsens disposition 

I kapitel två presenteras hur vi sökt och funnit relevant litteratur till vår studie. 
Därefter redovisas det valda teoretiska perspektivet, den sociokulturella teorin. Sedan 
framförs styrdokument som är relevant för studien samt tidigare forskning som är 
uppdelad i olika delavsnitt/rubriker, dessa är samverkan mellan hem och förskola, 
informationsöverföring genom kommunikation, hinder och svårigheter i arbetet 
med samverkan och svårigheter med kommunikation och språk. Den tidigare 
forskningen beskrivs utifrån avhandlingar, artiklar samt annan relevant litteratur för 
vår studie. I kapitel tre, metoddelen, presenteras och argumenteras för studiens 
metodval och tillvägagångssätt för ge en sammanfattad bild kring studiens 
utformning. Under detta kapitel redovisas även de etiska ställningstagandena och 
studiens reliabilitet och validitet. I kapitel fyra redovisas vårt resultat samt analys och 
avsnittet är uppdelade utifrån följande avsnitt, Förskollärarnas uttalade 
samverkansmetoder för att främja en god föräldrasamverkan och Förskollärares 
uttalade svårigheter med föräldrasamverkan. Resultatet analyseras utifrån en 
sociokulturell teori samt relevanta styrdokument och litteratur. I det sista och femte 
kapitlet presenteras ett diskussionskapitel som inleds med en metoddiskussion och 
vidare redovisas resultatdiskussionen. Därefter redovisas en slutsats och även 
studiens relevans för vår framtida yrkesroll. Slutligen presenteras förslag till vidare 
forskning som skulle vara intressant att studera vidare. 
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2 Bakgrund 

I det här kapitlet redogörs det för hur vi sökt litteratur till studien. Vi kommer även 
presentera studiens teoretiska perspektiv, den sociokulturella teorin. I studien läggs fokus 
på två begrepp som är centrala inom teorin och därmed av vikt för denna studie, dessa 
begrepp är kommunikation och medierande verktyg. Därefter redogörs styrdokument som 
är relevant för studien samt tidigare forskning. 

2.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen till studien har gjorts i databaserna, ERIC, Libris samt Swepub. 
Vi har begränsat antal träffar genom att endast välja artiklar som varit peer reviewed 
(förgranskat). De sökord vi använt för att finna relevant litteratur kopplat till vårt 
syfte har varit, föräldrasamverkan, samverkan, samarbete, föräldrar, förskola och 
hem. Orden har skrivits i olika sammansättningar och kombinationer både på 
svenska och på engelska.  

I intressant och relevant litteratur har vi kunnat hitta vidare forskning och artiklar i 
referenslistan. Vi har i studien använt oss av fem vetenskapliga artiklar samt en 
doktorsavhandling. Vi har även tagit fasta på litteratur från tidigare kurser som berör 
ämnet föräldrasamverkan.  

2.2 Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2000) beskriver den sociokulturella teorin och menar att interaktion 
och kommunikation är grundläggande för att förstå lärande och utveckling. 
Genom det sociala samspelet kommer människor i kontakt med sin omvärld (Säljö, 
2000). Säljö (2000) menar vidare att kunskap konstrueras i interaktion mellan 
människor, vilket innebär att samspelet och kommunikationen blir avgörande för att 
både skapa och föra kunskap vidare. Det är genom kommunikationen som människor 
kan bli delaktiga i att konstruera kunskap (Säljö, 2000). Kommunikationen beskrivs 
däremot vara kontext- och kulturellt bunden, vilket innebär att kommunikationen ser 
olika ut, beroende på situation, tid och plats. Enligt Säljö (2000) innebär detta att 
miljön och kulturen påverkar hur en människa agerar, kommunicerar och tar till sig 
kunskaper. Genom interaktioner, samspel och naturliga samtal formas människor till 
sociokulturella varelser. Det är genom samtalen författaren menar att det går att ta 
till sig kunskaper och färdigheter som behövs för framtiden (Säljö, 2000). Säljö 
(2000) beskriver att vi behöver begrepp och termer för att kunna kommunicera, dela 
erfarenheter och byta kunskaper med varandra. Kommunikationen ses på så sätt som 
avgörande för samspelet med andra människor.  

Inom den sociokulturella teorin ses samspel med både fysiska 
och språkliga verktyg som centrala (Säljö, 2000). Dessa verktyg har stor betydelse för 
hur vi människor både förstår omvärlden samt agerar i den. De fysiska verktygen kan 
innebära allt från en penna till en stol, medan de språkliga verktygen innebär 
användandet av symboler, kroppsspråk, att tänka och att uttrycka sig. Säljö (2000) 
beskriver att människan använder dessa verktyg i alla aktiviteter. Verktygen används 
som ett slags hjälpmedel för att lösa problem, tänka och minnas (Säljö, 2000). Detta 
beskrivs enligt författaren som mediering. Säljö (2000) menar att språket är 
människans viktigaste redskap, genom att använda språket kan vi kommunicera 
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upplevelser och tankar om vår omgivning, men även skapa kunskap. Dock beskrivs 
det att en människas tankar inte alltid stämmer överens med det som praktiskt 
uttalas, och tvärtom. Detta innebär att det endast går att ta del av det som sägs och 
görs, istället för det som en människa tänker (Säljö, 2000). Det är först när tänkandet 
kommer i kontakt med redskap, som språket, som det blir synligt för andra 
människor och omvärlden. 

Studien har sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin, som enligt Säljö (2000) 
grundar sig på att människor lär och tar till sig kunskap i samspel och 
kommunikation med andra människor och sin omgivning. Vi utgår från denna 
beskrivning av den sociokulturella teorin, i syfte att skapa en förståelse för hur 
förskollärare samverkar genom kommunikation med föräldrar. Säljö (2000) menar 
att människan blir delaktig genom kommunikation, vilket vi tar till fasta på i studien. 
Teorin kommer användas i syfte att få syn på hur föräldrar blir delaktiga genom 
kommunikation, samt hur informationen förmedlas mellan hem och förskola. Utöver 
kommunikationen har vi även använt oss av de begrepp som Säljö (2000) beskriver 
som mediering och verktyg. Detta för att få syn på hur förskollärare använder sig av 
medierande verktyg för att nå ut med information till föräldrar.  

2.3 Styrdokument 

Förskolans läroplan är ett styrdokument som hela förskolans verksamhet grundar sig 
på (Skolverket, 2016). I läroplanens avsnitt Förskola och hem beskrivs följande   

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens 
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas (Skolverket, 2016 
s.5). 

Detta innebär att förskolan tillsammans med hemmen ska samverka för att få en 
helhetsbild av barnet. Förskolan ska komplettera hemmet och föräldrarna ska få 
möjlighet att påverka verksamheten, inom ramen för de nationella målen 
(Skolverket, 2016). För att föräldrar ska kunna påverka och få delaktighet och 
inflytande behöver förskolan vara tydlig i sin kommunikation när det kommer till 
innehåll och mål. Skolverkets allmänna råd för förskolan (Skolverket, 2017) 
förtydligar detta med att beskriva att föräldrarna är ansvariga över barnens lärande 
och utveckling och därför är det en självklarhet att föräldrarna ska få möjlighet till 
både inflytande och insyn i verksamheten. Vidare beskrivs det att både förskollärare 
och förskolechefer bör arbeta för att finna olika samverkansformer där föräldrarna 
får sina röster hörda. Detta kan således handla om att ge information både skriftligt 
och muntligt.    

I läroplanen beskrivs även förskollärares och arbetslagets riktlinjer, där det tydliggörs 
att förskollärarna har ett ansvar över att möjliggöra föräldrars delaktighet och 
inflytande (Skolverket, 2016). Det beskrivs vidare att arbetslaget ska respektera 
föräldrarna, samt ansvara för att en förtroendefull relation mellan personal och 
barnens familjer ska utvecklas. Det handlar om att föra kontinuerliga samtal med 
barnens föräldrar om trivsel, utveckling och lärande. Arbetslaget ska beakta 
föräldrarnas uppfattningar och åsikter, både när det gäller genomförande och 
planering av verksamheten (Skolverket, 2016). Skolverket förklarar detta vidare i de 
allmänna råden (Skolverket, 2017) där det beskrivs att föräldrar behöver få ta del av 
information kring vad de kan och får praktisera inflytande över. Det blir således 
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viktigt att ha en kommunikation mellan förskollärare och föräldrar, där det blir 
tydligt om vem som har vilket ansvar samt vad som förväntas av både förskollärare 
och föräldrar.  

2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Samverkan mellan hem och förskola  

Sandberg och Vourinen (2007) beskriver begreppet samverkan och menar att det kan 
ses som ett paraplybegrepp som innefattar all kontakt mellan hem och förskola. Det 
innefattar den vardagliga kontakten vid hämtning och lämning, såväl som 
föräldramöten, utvecklingssamtal och inskolningssamtal. Författarna ställer sig dock 
frågande till varför det är av vikt att förskola och hem ska samverka, och svaret 
beskrivs vara för att främja barnets bästa. Enligt Sandberg och Vourinen (2008) 
handlar det om att en god föräldrasamverkan gynnar både barns utveckling, lärande 
och välbefinnande. 

I Tallberg Bromans (2009) forskning beskrivs det att relationen mellan hem och 
förskola har varit isärhållande, vilket begränsat föräldrars delaktighet och inflytande. 
Dock har det tillkommit nya principer, vilket lett till att föräldrar har rätt att vara 
med och påverka förskolans verksamhet. Föräldrarna ska enligt Jonsdottir och 
Nyberg (2013) ses som experter när det rör deras barn, samtidigt som förskollärarna 
innehar en kunskap om barns utveckling och lärande. Detta menar Gars (2002) har 
lett till en så kallad delad vårdnad om barnen, en delad vårdnad mellan förskola och 
hem. Den delade vårdnaden ställer krav på ett fungerande samarbete mellan 
föräldrar och förskolepersonal. Samarbetet menar Sandberg och Vourinen (2007) i 
enlighet med förskolans läroplan, handlar om att förskolan ska fungera som ett 
komplement till hemmet, där föräldrar får möjlighet att föra fram åsikter och 
synpunkter som rör verksamheten.  

Enligt Flising (1996) är det föräldrarna som har huvudansvaret för barns utveckling 
och lärande, därför bör föräldrars synpunkter tas tillvara i förskolans verksamhet. 
För att göra detta menar författaren att det krävs kunskaper kring hur verksamheten 
fungerar, men också att känna ett förtroende för pedagogiken som tillämpas. Enligt 
Sandberg och Vourinen (2007) behöver föräldrar få insyn i verksamheten för att 
generera kunskap kring vad man som förälder kan få vara med och påverka. Detta 
poängterar även Foot, Howe, Cheyne, Terras och Rattray (2002) i sin forskning, som 
menar att om föräldrar får en tydlig bild av förskolans planering och syfte, kan 
möjligheterna till föräldrainflytande öka.  

Jonsdottir och Nyberg (2013) beskriver att trygghet och en tillitsfull relation ses som 
betydelsefullt när det kommer till föräldrasamverkan. Författarna menar att trygga 
föräldrar skapar trygga barn, vilket gör att en god relation kan gynna barns 
välbefinnande på förskolan. Däremot beskriver Flising (1996) att relationen mellan 
förskollärare och föräldrar bygger på att förskolläraren ska se att föräldern kan 
tillföra något i verksamheten, lika väl som att föräldern ska visa ett intresse för att 
engagera sig i barnets vistelse på förskolan. Söderström och Niss (2015) beskriver i 
sin tur att det krävs intresse och nyfikenhet från båda parter för att gynna 
samarbetet.  
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När det kommer till att finna samverkansformer där föräldrars röster förs fram, 
menar Bridge (2001) i sin forskning att det finns 100 sätt att arbeta med samverkan. 
Bridge (2001) skriver att det handlar om att hitta passande metoder som fungerar i 
praktiken. I Sandberg och Vourinens (2008) artikel framkommer det att varierande 
och rika former av samverkan ger goda möjligheter till ett ökat föräldrainflytande. 
Detta då olika former av samarbete vädjar till olika föräldrar. Om det på så sätt finns 
ett brett utbud, är det större möjlighet att nå ut till alla föräldrar. Detta beskriver 
även Foot med flera (2002) som dessutom menar att ju mer inflytande föräldrar får, 
desto mer möjligheter för en god samverkan.  

Sandberg och Vourinen (2007) beskriver att de förskollärare som prioriterar 
föräldrasamverkan och föräldrainflytande, i många fall arbetar för att finna nya 
samverkansformer som kan bidra till att främja föräldrars delaktighet och inflytande. 
Bridge (2001) beskriver en aktionsforskning som startades på en förskola i 
Storbritannien, där syftet var att ge föräldrar mer inflytande och delaktighet i 
förskolans verksamhet. I forskningen fick barn och föräldrar tillsammans planera 
aktiviteter utifrån förskolans läroplan, vilket ledde till att föräldrar blev mer delaktiga 
i planeringen. Bridge (2001) menar att samarbetet mellan förskolan och hemmet, 
resulterade i att föräldrarna även fick mer insyn och inflytande i barnens utveckling 
och lärande. Däremot menar Foot med flera (2002) att föräldrar behöver få en 
förståelse för att deras röster är viktiga, samt att deras engagemang lönar sig, för att 
skapa en god samverkan. 

2.4.2 Informationsöverföring genom kommunikation 

När det kommer till kommunikationen i förskolans föräldrasamverkan beskriver 
Tallberg Broman (2013) att det är genom den vardagliga kontakten som föräldrar 
vanligast för fram sina synpunkter, således får inflytande i verksamheten. När det 
kommer till att kommunicera med föräldrar menar Flising (1996) att förskollärare 
behöver tänka på att alla föräldrar har olika kunskaper med sig in i förskolans 
verksamhet. Det kan handla om barnsyn, uppfostran, religion och värderingar. Detta 
innebär att föräldrar kommer till förskolan med olika krav och förväntningar på 
verksamheten. Flising (1996) menar vidare att det blir av vikt att föra öppna dialoger 
med föräldrarna, just för att undvika missförstånd. Enö (2013) beskriver dock att 
förskollärarens egna kunskaper och föräldrars kunskaper kompletterar varandra. 
Däremot blir det enligt författaren betydelsefullt att inte framträda som en expert 
över föräldern, då detta kan förstöra förtroendet mellan förskola och hem.  

Sandberg och Vourinen (2007) beskriver att den dagliga kommunikationen mellan 
förskola och hem gör det möjligt att skapa en helhetsbild av barnet. Detta innebär att 
föräldern överför information om hur barnet har det hemma, och förskolan om hur 
det fungerar i verksamheten. I Gars (2002) studie framkommer det att föräldrar vill 
dela information med förskolepersonalen, dock beskrivs det finnas skillnader i vad 
kommunikationen ska handla om. Likaså menar Vourinen, Sandberg, Sheridan och 
Williams (2014) som beskriver att föräldrar vill föra dialoger om frågor som rör 
barnets trygghet, medan förskollärare fokuserar på att överföra information gällande 
det pedagogiska arbetet. Jensen och Jensen (2008) menar att det är av vikt att ha en 
jämbördig relation, där båda parter har en förståelse för bådas ansvar och roller. 
Detta poängterar även Bridge (2001) som redogör för att det krävs en gemensam 
medvetenhet kring förskolans syfte för att det ska vara en fungerande relation mellan 
förskola och hem. Bridge (2001) problematiserar dock detta, och menar att trots att 
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det kan upplevas som självklart att ha en jämbördig relation, så är det förskolläraren 
som väljer när föräldrar antingen ges eller nekas möjlighet till delaktighet och 
inflytande.   

Om personal och föräldrar är ärliga och öppna i sin kommunikation med varandra, 
underlättas samverkan dem emellan (Sandberg & Vourinen, 2007). Vourinen med 
flera (2014) beskriver dock att förskolepersonalen behöver vinna föräldrarnas 
förtroende för att kommunikationen ska vara fungerande. Sandberg och Vourinen 
(2007) menar att det finns fler metoder för att kommunicera som inte endast rör den 
vardagliga kontakten vid hämtning och lämning av barnet. Författarna beskriver att 
det kan handla om att skicka ut informationsbrev, månadsbrev eller på något sätt ge 
ut information via text och bild. Dock ställer sig författarna kritiska och menar att 
sådan form av överföring av information inte får ersätta den vanliga 
kommunikationen.  

2.4.3 Hinder och svårigheter i arbetet med samverkan  

Samverkan mellan förskola och hem ett betydelsefullt arbete, som påverkar både 
barn, föräldrar och förskollärares vardag (Jensen & Jensen, 2008). Bridge (2001) 
menar dock att det finns ett gap mellan vad som skrivs i styrdokument och vad som 
händer i verksamheterna när det kommer till samverkan mellan förskola och hem. 
Likaså beskriver Jensen och Jensen (2008) att samverkan är ett arbete som 
innefattar många svårigheter. Harju och Tallberg Broman (2013) beskriver en av 
dessa svårigheter och menar att förskollärare kan uppleva sig vara dåligt förberedda 
inför föräldrasamverkan. Sandberg och Vourinen (2007) beskriver ytterligare att det 
råder en osäkerhet hos både föräldrar och personal kring vad föräldrainflytande och 
samverkan innebär i praktiken. I Tallberg Bromans (2009) studie framkommer det 
att lärare och förskollärare anser att det har blivit ett ökat ansvar i deras yrkesroll för 
att ge föräldrar inflytande i verksamheten. Vidare beskrivs det att lärarna och 
förskollärarna upplever att de har för låg kompetens för att kunna nå upp till detta. 
Tallberg Broman (2009) poängterar även att medelklass- och utbildade föräldrar, har 
högre krav på att få inflytande och delaktighet i verksamheten. Dessutom beskrivs det 
att dessa föräldrar har lättare att föra fram sina synpunkter och åsikter, än de 
föräldrar som inte är resursstarka. I studien framkommer det därför att förskollärare 
önskar att de hade en tydlig gränssättning mellan förskola och hem när det gäller den 
pedagogiska verksamheten.  

I Tallberg Bromans (2009) studie ser många lärare föräldraengagemanget som något 
positivt. Dock beskrivs det att ett ökat engagemang från föräldrarnas sida, också lett 
till att lärarna blir ifrågasatta i frågor som rör deras profession och kompetens. 
Författaren menar att det på så sätt kan bli en konflikt mellan föräldrar och lärare, då 
lärarna bör vara öppna för föräldrars synpunkter, samtidigt som lärarna behöver stå 
på sig och framföra deras auktoritet och profession. Sandberg och Vourinen (2008) 
beskriver däremot att föräldrars vilja att delta i förskolans verksamhet varierar. 
Författarna menar att en del föräldrar vill ha inflytande över alla frågor som rör 
barnet, medan andra endast vid större förändringar i verksamheten.  

En svårighet som Sandberg och Vourinen (2007) beskriver med arbetet med 
föräldrasamverkan är om föräldrar och förskollärare inte har samma intresse och 
motivation till att samarbeta med varandra. Författarna menar att föräldrar i vissa 
fall kan upplevas som oengagerade och ointresserade av förskolans verksamhet, när 
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de inte kommer med åsikter och synpunkter. Dock menar Sandberg och Vourinen 
(2007) att detta inte behöver bero på ointresse, utan snarare att föräldrar inte har 
kunskaper och förståelse om skolsystemet och hur verksamheten fungerar. Vidare att 
föräldrar inte är medvetna om att de har rätt att varken påverka eller få inflytande. 
Att föräldrar inte alltid har inflytande och delaktighet är något som även Bridge 
(2001) tar upp i sin studie. Bridge (2001) menar att det istället för ointresse kan 
handla om att föräldrar inte har möjlighet att avsätta tid för att bli delaktiga och få 
inflytande. 

Flising (1996) menar att det genom åren har skett olika försök för att öka 
föräldrainflytandet på förskolorna. Detta har inneburit fler föräldramöten och 
enkäter och frågeformulär som föräldrar fått svara på. Författaren menar dock att 
arbetet inte alltid lett till ett större inflytande från föräldrarnas håll. Flising (1996) 
menar snarare att det bidragit till att föräldrar kommit med förslag och idéer, som 
förskollärarna antingen bedömer som bra, eller dåliga. När föräldrarna kommer med 
de tips som bedöms som dåliga, upplevs föräldern enligt Flising (1996) som jobbig 
och krävande.  

2.4.4 Svårigheter med kommunikation och språk 

Jensen och Jensen (2008) beskriver det första mötet mellan förskollärare och 
föräldrar, och menar att båda parter har outtalade uppfattningar och förväntningar 
på samarbetet. Författarna menar att det är av vikt att klargöra dessa uppfattningar 
vid ett tidigt skede. Sandberg och Vourinen (2007) beskriver dessutom att samverkan 
kan vara komplicerat, då personal och föräldrar inte alltid förstår varandra i sin 
kommunikation. Författarna menar att det krävs ansträngningar för att nå fram till 
varandra. Vidare klargör Sandberg och Vourinen (2007) för olika faktorer som 
underlättar i föräldrasamverkan. Några utav dessa beståndsdelar är en samsyn på 
förskolans verksamhet, traditioner, värderingar och fostran. Enligt Enö (2013) så kan 
det dessutom bli missförstånd mellan förskola och hem, på grund av bristande 
kunskaper om andra kulturer, vilket kan handla om att man inte har en förståelse för 
hur och varför människor agerar på ett visst sätt. Det som däremot beskrivs vara av 
störst betydelse när det kommer till att ha en god samverkan med föräldrarna, är att 
tala ett gemensamt språk (Sandberg & Vourinen, 2008). Ett gott samarbete kan 
därför beskrivas som slumpartat, då en underlättande faktor är att de bådas attityder 
och språk ska stämma överens (Sandberg & Vourinen, 2007).  

När det kommer till språket menar Enö (2013) att föräldrasamarbetet kan upplevas 
svårt och problematiskt, om föräldrar talar ett annat språk än svenska. Det gäller på 
så sätt att finna olika vägar för att nå ut med information till föräldrarna. Flising 
(1996) beskriver att det bland annat är betydelsefullt att klargöra för vad begrepp 
innebär. Det som den ena parten tolkar exempelvis inflytande med, kan betyda något 
annat på ett annat språk. Detta menar Flising (1996) beror på att människor kommer 
till förskolan med olika erfarenheter och bakgrunder, vilket således innebär att 
förståelser och kunskaper ser olika ut. Eftersom språket och kommunikationen ses 
vara viktig för att ha en fungerande samverkan (Sandberg & Vourinen, 2008) blir det 
också betydelsefullt att tala ett språk som både föräldrar och förskollärare förstår. 
Enö (2013) problematiserar dialoger mellan förskola och hem, där föräldrarna har ett 
annat modersmål än svenska. Enligt författaren behöver förskollärare använda sig av 
ett enkelt språk i kommunikationen med föräldrar.  
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3 Metod 

Metodkapitlet redogör för följande avsnitt, metodval, urval, genomförande och 
databearbetning samt etiska ställningstaganden. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där 
validitet och reliabilitet beskrivs.  

3.1 Metodval 

Syftet med studien är att synliggöra förskollärares beskrivningar av hur de arbetar 
med föräldrasamverkan i praktiken samt få syn på förskollärares uppfattningar om 
vad som kännetecknar en god samverkan. Utifrån studiens frågeställningar och syfte 
valdes en kvalitativ ansats som metod, för att få syn på förskollärarnas upplevelser 
och tankar. Enligt Bryman (2011) kan en kvalitativ ansats användas för att få syn på 
människors upplevelser samt deras syn på verkligheten, som av olika människor kan 
tolkas och upplevas på olika sätt. En kvalitativ ansats innebär således att det inte 
endast finns en objektiv sanning (Bryman, 2011).  

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer i vårt insamlande av data. 
Bryman (2011) beskriver den semistrukturerade intervjuformen, och menar att 
intervjufrågorna ingår i ett intervjuschema. Däremot kan ordningsföljden på frågorna 
variera beroende på vad respondenten ger för svar. Genom att en semistrukturerad 
intervjuform valdes, gavs möjlighet att ställa följdfrågor utifrån det vi ville att 
respondenten skulle utveckla mer i relation till studiens syfte, eller för att förtydliga 
det som redan sagts. Detta på grund av att ett mer djupgående svar önskades eller för 
att undvika missuppfattningar. Öppna frågor valdes vilket enligt Bryman (2011) ger 
möjlighet för respondenterna att delge sina tankar och åsikter. I studien undveks 
ledande frågor, detta på grund av att syftet med studien var att få höra förskollärares 
uppfattningar om samverkan, samt för att få syn på hur de arbetar med samverkan i 
praktiken. Om vi hade valt ledande eller slutna frågor tänkte vi att det kan leda in 
respondenterna för mycket på något som kunde uppfattas som rätta svar. För att öka 
trovärdigheten på studien hade vi kunnat lägga till ytterligare en 
datainsamlingsmetod. Observationer av hur förskollärarna praktiserar samverkan 
hade då varit ett alternativ. 

3.2 Urval 

Vi har valt det som Bryman (2011) beskriver som bekvämlighetsurval, detta på grund 
av tiden vi haft till förfogande till studien. Vi valde därför att tillfråga förskollärare på 
förskolor i närheten och som av oss redan vad kända. Våra kriterier var att de 
deltagande skulle vara utbildade förskollärare och för tillfället arbeta i barngrupp, där 
de möter föräldrar i sitt dagliga arbete. En intervjuförfrågan med bifogat missivbrev 
skickades ut till två förskolechefer, därefter tillfrågades åtta förskollärare som alla 
valde att delta i studien. Vår återkoppling med de deltagande har därefter skett via 
mail och telefonkontakt.  

3.3 Genomförande och databearbetning 

När vi fått kontakt med förskolor och förskolechefer kontaktades förskollärare som 
tilldelades missivbrev, där de fick ta del av studiens syfte samt vad ett medverkande 
skulle innebära för dem.  
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Utifrån vårt syfte och frågeställningar lästes litteratur, sedan grundades våra 
intervjufrågor (Bilaga 2). Intervjuerna delades upp mellan oss, vilket innebar att vi 
intervjuade fyra förskollärare var. Vi valde att dela upp intervjuerna på grund av 
tiden vi haft till förfogande för studien. Intervjuerna genomfördes på de aktuella 
förskolorna där förskollärarna vid intervjutillfället var verksamma. Sammanlagt 
genomfördes intervjuer på fyra olika förskolor. Som underlag för intervjuerna hade vi 
intervjuguiden som vi utformat. Samtliga intervjuer spelades in, med deltagarnas 
godkännande, för att kunna fokusera helt på samtalet samt för att samtalet skulle 
upplevas som avslappnat från deltagarnas sida. De enskilda intervjuerna tog ca 30 
minuter att genomföra. Efter varje intervju transkriberades samtalen.  

Efter genomförandet av intervjuerna har allt material transkriberats ordagrant. Att 
spela in intervjuer och sedan transkribera materialet menar Bryman (2011) leder till 
att man får en fullständig redogörelse för vad som sades under intervjun. 
Transkriberingarna har sedan lästs igenom flertal gånger. Vi har gemensamt 
analyserat skillnader och likheter i våra transkriberingar av intervjuerna. I vår 
tolkning och analys av vår insamlade data har vi använt den sociokulturella teorin 
som stöd, framförallt begreppen kommunikation och medierande verktyg. Vi har 
färgkodat transkriberingarna utifrån begreppen. På så sätt har vi tolkat exempelvis 
förskollärarnas användning av iPads eller språktolkar som ett medierande verktyg för 
att både överföra och ta emot information från föräldrar.  

Bryman (2011) beskriver olika metoder för att koda insamlat material och menar att 
man genom att koda kan finna olika teman i datamaterialet. Begreppen 
kommunikation och medierande verktyg har varit ett stöd i att hitta gemensamma 
kategorier i materialet, så som förskollärarnas uttalade samverkansmetoder för att 
främja en god föräldrasamverkan och uttalade svårigheter med 
föräldrasamverkan. Kategorierna har sedan lett till olika rubriker som kommer att 
presenteras i resultat- och analysdelen av studien.  

3.4 Etiska ställningstaganden 

I studien har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna i enlighet med 
Bryman (2011) samt Vetenskapsrådet (2017). De fyra forskningsetiska principerna 
beskrivs som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017).  

Informationskravet innebär att deltagarna ska bli informerade om forskningen och 
dess syfte. Samtliga deltagare ska få veta att deltagandet är frivilligt samt att de får 
avbryta sin medverkan när de önskar (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017). 
Informationskravet har tagits hänsyn till genom att de deltagande i studien har 
informerats om syftet med studien. Berörda personer har meddelats att deras 
deltagande varit helt frivilligt. Deltagarna har blivit informerade om studiens syfte 
och innehåll både muntligt samt via missivbrevet (Bilaga 1).  

Samtyckeskravet innebär att de medverkande personerna i forskningen ska få 
bestämma över sitt deltagande (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017). 
Samtyckeskravet har uppnåtts genom att deltagarna lämnat samtycke till att delta i 
studien, på frivillig basis. Deltagarna har blivit meddelade att de när som helst under 
studiens gång kunnat avbryta utan någon anledning och utan några konsekvenser för 
dem. Både förskolechefer och förskollärare har gett sitt samtycke till deltagande, 
vilket innebär att de tagit del av vilket innehåll och syfte studien har.  
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Konfidentialitetskravet innebär att de deltagande ska behandlas med största möjliga 
konfidentialitet. Detta betyder att personuppgifter ska förvaras på ett sätt som 
obehöriga inte får tillträde till (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017). Vi har tagit 
hänsyn till detta genom att skydda deltagarnas anonymitet så långt det går, för att 
öka deltagarnas trygghet. Verksamheter nämns därför inte vid namn och deltagarnas 
namn fingeras i studien.  

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas till den 
avsedda forskningen (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017). Nyttjandekravet tas 
hänsyn till genom att de deltagarna informerats om att allt insamlat material, i form 
av ljudupptagningar, endast kommer att användas till studiens syfte. Det insamlade 
materialet förvaras oåtkomligt för obehöriga och kommer inte att lånas ut eller 
användas till något annat än till undersökningen. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

I studien har vi i enlighet med det Bryman (2011) beskriver, tagit hänsyn till 
begreppen validitet och reliabilitet. Begreppen skapar tillsammans pålitligheten för 
studien. Bryman (2011) beskriver att validitet och reliabilitet ofta används i 
kvantitativa metoder, dock hänvisar han till andra forskare som beskriver begreppen 
som äkthet och tillförlitlighet. Enligt Bryman (2011) innebär tillförlitlighet fyra 
delkriterier, nämligen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka 
samt konfirmera. Med trovärdighet menas att deltagarna i studien bör ta del av 
datainsamlingen för att kunna bekräfta forskarnas uppfattning av deras svar. 
Överförbarhet handlar enligt Bryman (2011) om hur användbart resultatet är i andra 
situationer och miljöer. Bryman (2011) menar att pålitlighet innebär att redogöra för 
alla moment i forskningsprocessen, detta för att skapa en fullständig och tillgänglig 
beskrivning av hur forskningen och forskaren gått till väga. Med möjlighet att styrka 
samt konfirmera menar Bryman (2011) att forskaren inte ska påverka deltagarna med 
egna värderingar eller den valda teoretiska inriktningen. Förutom de fyra delkriterier 
som beskrivs har vi tagit hänsyn till begreppet äkthet. Bryman (2011) beskriver att 
äkthet handlar om att ge en rättvis bild av deltagarnas olika åsikter och 
uppfattningar.  

Vi valde att använda oss av det som Bryman (2011) beskriver som en 
semistrukturerad intervjuform, detta för att svara på studiens forskningsfrågor som 
handlar om att få syn på förskollärares uppfattningar om vilka möjligheter och hinder 
de anser finnas med föräldrasamverkan samt hur förskollärare kan arbeta med 
samverkan i praktiken. Genom att vi ställde följdfrågor samt bekräftade deltagarnas 
svar, har vi strävat efter studiens trovärdighet. Vi hade kunnat lägga till observationer 
som datainsamlingsmetod för att öka tillförlitligheten på studien. Detta för att få syn 
på hur förskollärare förhåller sig till samverkan i praktiken. För att stärka 
överförbarheten och pålitligheten i studien har vi gjort detaljrika och täta 
redogörelser av hur vi gått tillväga i alla forskningsprocesser och moment.   

Vi ställde öppna frågor för att få syn på respondenternas svar istället för att leda in 
dem på svar som kunde tolkas vara rätt eller fel, detta för att stärka äktheten med 
studien. Vi avbröt inte när respondenterna svarare, utan lät dem berätta sina 
uppfattningar utan att bli störda. Med hänsyn till det Bryman (2011) beskriver 
angående möjlighet att styrka och konfirmera, har vi under datainsamlingen inte 
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påverkat deltagarna med egna värderingar. Intervjuerna spelades in samt 
transkriberades ordagrant för att undvika missförstånd och feltolkningar.  

4 Resultat och analys 

Nedan presenteras resultatet från de åtta intervjuer som genomförts med 
förskollärare. Analysen sammanlänkas med resultatet för att förtydliga den röda 
tråden i studien. Den sociokulturella teorin har legat till grund för den analys som 
presenteras i studien, där begreppen kommunikation och medierande verktyg tagits 
till fasta på. 

Resultat och analysavsnittet är uppdelade utifrån följande avsnitt, förskollärarnas 
uttalade samverkansmetoder för att främja en god föräldrasamverkan samt 
förskollärarnas uttalade svårigheter med föräldrasamverkan. Under första 
avsnittet presenteras rubrikerna, att samverka för att bygga broar mellan hem och 
förskola samt den dagliga kommunikationen. Här beskrivs hur förskollärarna i 
studien arbetar med föräldrasamverkan i praktiken. Under andra avsnittet 
presenteras rubrikerna, språkbegränsningar i kommunikationen, föräldrars 
engagemang och förståelse för samverkan samt upplevda utvecklingsmöjligheter. I 
avsnittet beskrivs vilka svårigheter och hinder förskollärare menar att de stöter på i 
arbetet med föräldrasamverkan. 

Nedan presenteras en tabell för att synliggöra de teman och underrubriker som 
redogörs under resultat- och analysdelen. 

Teman: 4.1 Förskollärarnas uttalade 
samverkansmetoder för att 
främja en god 
föräldrasamverkan 

4.2 Förskollärarnas 
uttalade svårigheter med 
föräldrasamverkan 

Underrubriker: 4.1.1 Samverka för att bygga broar 
mellan hem och förskola 

4.2.1 Språkbegränsningar i 
kommunikationen 

 4.1.3 Den dagliga 
kommunikationen 

4.2.3 Föräldrars engagemang 
och förståelse för samverkan 

  4.2.5 Upplevda 
utvecklingsmöjligheter 

       
 

4.1 Förskollärarnas uttalade samverkansmetoder för att 
främja en god föräldrasamverkan 

Syftet med studien är att synliggöra förskollärares beskrivningar av hur de arbetar 
med föräldrasamverkan i praktiken samt få syn på förskollärares uppfattningar om 
vad som kännetecknar en god samverkan. I följande avsnitt redogörs för 
förskollärarna berättelser om hur de arbetar för att främja en god föräldrasamverkan, 
vilka verktyg och metoder de använder för att öka föräldrars inflytande och 
delaktighet. 
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4.1.1 Samverka för att bygga broar mellan hem och förskola 

Samtliga förskollärare beskriver att arbetslagen arbetar med samverkan i form av 
föräldramöten, utvecklingssamtal, inskolningssamtal och den dagliga kontakten i 
tamburen. Två förskollärare berättar dessutom att de anpassar samverkansformerna 
utifrån vilken föräldragrupp det finns för tillfället, att det är upp till personalen att 
hitta vägar för att nå ut till samtliga föräldrar. De berättar: 

Det är upp till personalen att hitta något intressant för föräldrarna, kommer inte 
föräldrarna så är det för att det är tråkigt (Förskollärare Maja).  

Ingen förälder faller utanför liksom. Det är vi noggranna med, att alla ska få 
möjlighet att komma på något. Vi måste hitta något som passar till alla 
(Förskollärare Sonja). 

Två av förskollärarna beskriver att de förutom tidigare nämnda samverkansformer, 
arbetar med föräldraenkäter samt att bjuda in föräldrarna vid högtider. Tre av 
förskollärarna beskriver att de på deras enheter arbetar med ytterligare verktyg för 
att främja samverkan, för att få föräldrar mer delaktiga och bli mer involverade i vad 
som sker på förskolan samt i deras barns utveckling och lärande. En förskollärare 
berättar att de på förskolan har en speciellt utformad mall för att både föräldrar, barn 
och personal ska få ta del av barnets trivsel, utveckling och lärande. Vidare berättar 
förskolläraren: 

Genom mallen har vi fått med föräldrarna mer, de har blivit mer involverade i 
barnens utveckling. Då gör man det mer tillsammans med hemmet, man gör upp en 
planering för hur vi ska arbeta på förskolan för att nå målen, tillsammans med 
föräldrarna, då blir det ju tydligt vem som ska göra vad och vilken roll man har 
(Förskollärare Inger). 

Samtliga förskollärare beskriver vikten av att föräldrar ska få möjlighet att kunna få 
inflytande och delaktighet i verksamheten. De beskriver att insyn i verksamheten är 
grundläggande för att få inflytande. Alla åtta förskollärare berättar att föräldrars 
inflytande handlar om att de ska kunna vara med och påverka, till viss del i 
verksamheten men också frågor som rör det enskilda barnet. En förskollärare 
beskriver att det handlar om att ta tillvara på föräldrarnas åsikter och att arbeta för 
barnets bästa. Hon berättar vidare: 

Ta med föräldrarna i verksamheten, skapa en samsyn. Har man en bra samverkan så 
får man en bättre relation till att börja med. För om man som förälder känner att 
man har inflytande och kan samverka, att man kan jobba tillsammans, då får man ju 
helheten och det tror jag gynnar både hemmet och förskolan. Att man bygger broar 
liksom (Förskollärare Maja). 

Samtliga förskollärare beskriver att förskolan ska vara ett komplement till hemmet, 
att föräldrarna har kunskaper om barnet som är viktiga att ta tillvara på. Två 
förskollärare berättar: 

Gör vi bara på vårt sätt så blir det ju inget bra, då missar man att se viktiga punkter 
hos barnen, som vi kan nyttja för att få barnen trygga och för att de ska utvecklas 
(Förskollärare Karin).  

Föräldrarna kan ju komma med förslag som att, barnet kanske visar intresse för 
något hemma, och då får vi den inputen som vi kan använda oss av i verksamheten 
(Förskollärare Majken). 

Förutom insyn i verksamheten, beskriver de åtta förskollärarna att tryggheten är 
grundläggande för en fungerande samverkan, där föräldrarna känner sig delaktiga 
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med inflytande. De berättar att för att få trygga barn, behövs trygga föräldrar, därför 
är det av vikt att arbeta för att skapa goda relationer och bygga broar mellan förskola 
och hem.  

4.1.2 Analys  

Samtliga förskollärare berättar att de arbetar med föräldrasamverkan i praktiken. De 
förklarar att de använder sig av bland annat föräldramöten, utvecklingssamtal, 
inskolningssamtal och daglig kontakt för att nå ut med information till föräldrar samt 
för att få föräldrar delaktiga i verksamheten. De deltagande förskollärarna berättar 
att föräldrar behöver få insyn i verksamheten för att bli delaktiga och få inflytande. 
Säljö (2000) beskriver enligt den sociokulturella teorin att människor använder 
verktyg i sin vardag för att förstå omvärlden samt agera i den. De verktyg som Säljö 
(2000) beskriver att människan ständigt använder sig av är både fysiska och 
språkliga, och används som hjälpmedel för att förstå och agera i vår omvärld. Genom 
att förskollärarna menar att insynen är grundläggande för föräldrasamverkan, går det 
att tolka utifrån den sociokulturella teorin som Säljö (2000) beskriver. Det kan på så 
sätt innebära att insynen i verksamheten kan leda till att föräldrar får en förståelse för 
hur verksamheten fungerar samt hur de kan agera i den. Detta bekräftas även av Foot 
med flera (2002) som menar att de föräldrar som får ta del av det som sker på 
förskolan, inte bara får insyn i verksamheten utan även möjlighet att få inflytande.  

Bridge (2001) beskriver vikten av att finna passande metoder för samverkan, som 
fungerar i praktiken. Utifrån resultatet går det att urskilja att tre av de åtta 
förskollärarna arbetar med ytterligare samverkansformer utöver de tidigare nämnda. 
Detta är något som går att återkoppla till det Säljö (2000) beskriver angående den 
sociokulturella teorin, där det kan förstås med att förskollärarna funnit fler verktyg i 
arbetet för att främja föräldrasamverkan. Dessa kan tolkas som medierande verktyg, 
som används för att dels delge och få information, och dels till att göra föräldrar 
delaktiga i verksamheten. Samtliga förskollärare poängterar att arbetet med 
föräldrasamverkan är viktigt, då förskolan ska fungera som ett komplement till 
hemmet. Dock är det två förskollärare som berättar att de anpassar 
samverkansformerna utifrån föräldragruppen och hittar nya verktyg för detta.  

Samtliga förskollärare beskriver att goda relationer och trygghet är avgörande för en 
fungerande föräldrasamverkan, vilket kan kopplas till det Jonsdottir och Nyberg 
(2013) beskriver angående att trygga föräldrar leder till trygga barn. Dock menar 
Flising (1996) att relationerna bygger på att förskollärare behöver visa föräldrarna att 
deras synpunkter och åsikter är viktiga att ta tillvara på. Detta kan utifrån den 
sociokulturella teorin tolkas genom att kommunikation mellan människor handlar 
om en ömsesidig relation, där båda parter för fram sina synpunkter.  

4.1.3 Den dagliga kommunikationen 

Samtliga förskollärare beskriver den dagliga kommunikationen som avgörande för 
hur väl samverkan fungerar. Det som beskrivs är en öppen kommunikation, där både 
föräldrar och personal kan delge varandra information och ta upp synpunkter. 
Samtliga förskollärare menar att det handlar om att kunna kommunicera om både 
det bra och det jobbiga. En förskollärare berättar: 

Föräldrarna för ju sitt barns talan. Föräldrarna ska ju vara barnens språkrör, så allt 
som känns tokigt får de föra fram så måste man försöka mötas där på något vis. Vi 
ber ju om föräldrarnas åsikter, låta föräldrarna kommunicera och berätta hur de vill 
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att det ska vara. Vi försöker att lyssna så mycket som möjligt på föräldrarna, och 
berätta för dem hur vi gör (Förskollärare Berit). 

Alla förskollärare beskriver att den dagliga kommunikationen handlar om att delge 
föräldrarna om vad som hänt under dagen, samt frågor som rör barnets trivsel. Dock 
beskriver samtliga förskollärare att det inte endast ska vara en envägskommunikation 
från personalens sida, utan föräldrarna ska även få möjlighet att uttrycka sig, komma 
med åsikter och få sina röster hörda. Två förskollärare säger följande: 

Det gäller ju att vara lyhörd, och se vad man kan göra med föräldrarnas tankar i 
praktiken (Förskollärare Julia). 

Föräldrarna ska känna att de kan vara med och påverka, att de har en betydande roll, 
då måste vi lyssna så de känner sig respekterade och hörda (Förskollärare Fanny). 

När det kommer till att kommunicera kring vad som händer under förskolan, är det 
två förskollärare som beskriver vikten av att informera föräldrarna om varför de gjort 
som de gjort under dagen. En av förskollärarna berättar: 

Däremot så kanske jag tycker att det här vardagliga mötet i tamburen, där tycker jag 
att förskollärare, att man kanske inte förmedlar tillräckligt med information, man 
kanske talar om att man har varit ute eller inne, eller att man ätit och sovit bra, men 
man berättar inte så mycket om vad man gjort. Vi behöver kommunicera om vad vi 
gjort, vad vi haft för syfte. Om vi inte berättar så blir det svårt för föräldrarna att få 
en insyn (Förskollärare Maja). 

Två av förskollärarna berättar dessutom att de använder sig av någon form av verktyg 
för att stärka kommunikationen ytterligare, dels genom att skicka bilder och SMS, 
och dels genom att använda ett dokumentationsverktyg där föräldrarna får ta del av 
bilder och information om vad som händer under dagen. Däremot beskrivs det att 
dessa verktyg ska användas som ett komplement till den språkliga kommunikationen, 
det ska inte fungera som ett ersättningsverktyg.  

4.1.4 Analys 

Samtliga förskollärare beskriver vikten av den dagliga kommunikationen mellan 
förskola och hem. Vidare beskrivs det att kommunikationen handlar om att delge 
varandra information som är betydelsefull och relevant för båda parter. Ur det Säljö 
(2000) beskriver angående den sociokulturella teorin, kan detta förstås med att 
kommunikation innebär att överföra information. Säljö (2000) menar vidare att 
kommunikationen är avgörande för människans delaktighet och genom samtal 
mellan människor går det att ta till sig både kunskaper och färdigheter. Genom att 
förskollärarna dagligen kommunicerar med föräldrar, delas kunskaper och 
färdigheter dem emellan, vilket kan tolkas vara avgörande för hur väl samverkan 
fungerar.  

Tallberg Broman (2013) beskriver att det är genom den dagliga kommunikationen 
som föräldrar vanligtvis för fram sina synpunkter, och på så sätt får inflytande i 
verksamheten. Likaså beskriver Sandberg och Vourinen (2007) att den dagliga 
kommunikationen gör det möjligt att skapa en helhetsbild av barnet. En förskollärare 
berättar i studien att föräldrarna ska fungera som barnens språkrör och att det 
behövs en dialog mellan hem och förskola för att arbeta för barnets bästa. Samtliga 
förskollärare berättar dock att det inte får bli en envägskommunikation från 
förskollärarnas sida, utan att föräldrar bör vara delaktiga i kommunikationen. Detta 
kan förstås utifrån den sociokulturella teorin, där Säljö (2000) beskriver att 
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människan är en social varelse, som vill kommunicera och samspela med andra 
människor. Om då förskollärarna anser att det blir en envägskommunikation, kan det 
utifrån den sociokulturella teorin förstås genom att det blir en bristande 
kommunikation. Detta dilemma beskriver även Sandberg och Vourinen (2007) som 
menar att personalen behöver delge föräldrarna om dagarna på förskolan, likväl som 
föräldrarna behöver delge personalen om hur barnet har det hemma.  

Sandberg och Vourinen (2007) beskriver att insyn i verksamheten är grundläggande 
för att få föräldrar delaktiga. Foot med flera (2002) menar dock att föräldrarna bör få 
ta del av både syfte och planering, för att öka möjligheterna till inflytande. Samtliga 
förskollärare berättar att de genom den dagliga kommunikationen berättar för 
föräldrarna vad som hänt under dagen. Dock är det två förskollärare som delger 
föräldrarna det bakomliggande syftet. Enligt Jensen och Jensen (2008) behöver 
föräldrar ha en förståelse för förskolans verksamhet och dess innehåll, vilket kan bli 
tydligt genom att kommunicera med föräldrar om syfte, planering och genomförande.  

4.2 Förskollärarnas uttalade svårigheter med 
föräldrasamverkan 

Syftet med studien är att synliggöra förskollärares beskrivningar av hur de arbetar 
med föräldrasamverkan i praktiken samt få syn på förskollärares uppfattningar om 
vad som kännetecknar en god samverkan. Nedan presenteras förskollärarnas 
föreställningar om vilka svårigheter och hinder de kan uppleva med 
föräldrasamverkan samt hur de anser att de kan utveckla arbetet för att främja 
föräldrars delaktighet och inflytande.  

4.2.1 Språkbegränsningar i kommunikationen 

Sex av de åtta förskollärarna beskriver språkbegränsningar i kommunikationen med 
föräldrar. Dessa förskollärare arbetar eller har arbetet på avdelningar där det finns 
föräldrar med andra modersmål än svenska. En förskollärare berättar: 

Språket är det svåraste hindret i arbetet med samverkan. Det är viktigt att man 
kommer föräldrarna nära inpå i tamburdialogen, vi kan inte skicka ut lappar för de 
kanske inte läser på grund av språket. Visst kan vi översätta lappar på föräldrarnas 
språk, men vi känner att vi får den bästa kontakten när vi pratar öga mot öga 
(Förskollärare Sonja).  

En annan förskollärare nämner: 

Jag önskar jag kunde tala vartenda språk (Förskollärare Majken). 

En av respondenterna berättar att de för tillfället inte har familjer med annat etniskt 
och kulturellt ursprung. Detta beskriver förskolläraren som något som kan underlätta 
i arbetet med föräldrasamverkan. Hon beskriver följande: 

Här har vi ju inte så många utländska familjer. Så jag tror vi har det ganska bra, en 
ganska bra samverkan med föräldrar. Ja, man förstår varandra, och kulturen också 
(Förskollärare Inger). 

De svårigheter som beskrivs med föräldrasamverkan där föräldrarna har ett annat 
modersmål än svenska, är att få ut information, och att ta till sig information från 
föräldrarna. En förskollärare beskriver att det blir svårt att sköta den dagliga 
kommunikationen, då det inte alltid blir mycket sagt. De sex förskollärarna beskriver 
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dock att det finns andra möjligheter för att nå ut till föräldrarna, ett av sätten är att 
använda sig av en språktolk. En förskollärare säger: 

Man får använda tolk, när man har tillgång till det, vid de viktigare samtalen 
(Förskollärare Berit). 

Trots att förskollärarna beskriver sin medvetenhet om att få tillgång till tolk, så 
beskriver de att möjligheten inte alltid finns. Det beskrivs vidare att tolk ofta används 
vid viktigare samtal, som utvecklingssamtal eller föräldramöten, dock finns inte tolk 
att tillgå vid den vardagliga kontakten, som vid hämtningar och lämningar.  

Trots svårigheter med arbetet beskriver sex förskollärare att de fått hitta andra 
strategier för att underlätta för att få ut information till föräldrar med andra 
modersmål än svenska. Två förskollärare uttrycker sig följande: 

Man har ju verkligen fått lära sig att kommunicera på andra sätt än med språket. Det 
finns ju verktyg att använda, och det är ju jättepositivt. Eftersom många föräldrar 
inte förstår svenska språket använder vi oss av bilder, så att de ska kunna förstå. Vi 
använder oss av tecken och kroppsspråk och tillslut så lär sig föräldrarna tecken och 
då blir det en ny kommunikation (Förskollärare Sonja).  

Sen får man ju använda sig av bilder, kroppsspråk, tecken och enkla ord. Och så får 
man vara tydlig med att prata med korta meningar (Förskollärare Berit). 

Ytterligare ett verktyg som respondenterna beskriver att de använder sig av för att 
underlätta vid språksvårigheterna är att använda sig av iPads i kommunikationen 
med föräldrarna. Förskollärarna beskriver att de dels använder iPads för att visa 
bilder på barnen under dagen för att påvisa vad som hänt, samt att använda 
hjälpmedel som Google Translate för att översätta från svenska till ett annat språk. 

4.2.2 Analys 

Sex förskollärare beskriver att de upplever svårigheter i att kommunicera med 
föräldrar som har andra modersmål än svenska. De upplever att svårigheterna ligger i 
att både nå ut med information till föräldrarna och ta emot information från dem. 
Samtidigt beskriver en av förskollärarna att de på avdelningen har en god samverkan 
på grund av att de inte har många föräldrar med annat modersmål än svenska. Säljö 
(2000) menar ur en sociokulturell teori att språket är vårt viktigaste redskap för att 
kommunicera. Genom att använda språket går det att kommunicera upplevelser, 
tankar och dessutom skapa kunskap. Förskollärarna i studien beskriver att 
kommunikationen mellan förskola och hem blir svårt, när de båda parterna inte talar 
samma språk. Detta går att tolkas utifrån den sociokulturella teorin, där Säljö (2000) 
beskriver att människor behöver använda begrepp och termer för att kunna 
kommunicera och dela kunskaper med varandra.  

Samtidigt som förskollärarna beskriver svårigheter i att kommunicera med föräldrar 
med andra modersmål, beskriver de sex förskollärarna att de får finna strategier för 
att ha en fungerande kommunikation med föräldrarna. Vidare beskrivs det att några 
av dessa strategier är att använda tecken, kroppsspråk, korta meningar och enkla ord 
i språkandet. Enligt Säljö (2000) använder människor både fysiska och språkliga 
verktyg för att samspela med varandra. Dessa verktyg har stor betydelse för hur 
människor både förstår omvärlden samt agerar i den. Ytterligare en strategi som 
förskollärarna berättar om är att använda en språktolk i kommunikationen. Ur en 
sociokulturell teori kan detta förstås genom att språktolken är ett hjälpmedel för att 
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både förstå och kommunicera. Språktolken kan på så sett ses som ett mänskligt 
verktyg för att både ta emot och överföra information.  

Enö (2013) beskriver att förskollärare behöver hitta vägar för att nå ut med 
information till alla föräldrar, oavsett vilket språk föräldrarna talar. Förskollärarna i 
studien berättar att de använder mediala verktyg för att underlätta i 
kommunikationen. Dessa beskrivs vara bland annat iPads, där det går att använda 
Google Translate, för att översätta från ett språk till ett annat. Detta kan tolkas 
utifrån en sociokulturell teori, där Säljö (2000) menar att människor är sociala 
varelser som vill samspela och kommunicera med varandra. Utifrån förskollärarnas 
utsagor går det att urskilja ett engagemang och en vilja i att hitta olika strategier för 
att kunna kommunicera med föräldrar, oavsett vilket modersmål föräldrarna har.  

4.2.3 Föräldrars engagemang och förståelse för samverkan  

Samtliga förskollärare beskriver att de dagligen arbetar med föräldrasamverkan, 
främst genom den dagliga kommunikationen. Trots detta, berättar samtliga 
förskollärare att det finns hinder i arbetet, främst föräldrars engagemang och 
förståelse för både samverkan och förskolans verksamhet. Alla åtta förskollärare 
beskriver att de arbetar för att främja föräldrars delaktighet och inflytande, de menar 
att föräldrars röster är viktiga att ta tillvara på, att deras synpunkter och åsikter 
behöver komma fram. Dock upplever förskollärarna att föräldrar i många fall inte vet 
vad samverkan innebär, samt att en del föräldrar inte visar ett engagemang för att bli 
involverade. En förskollärare berättar:  

Vissa föräldrar vill ju inte vara delaktiga. Utan de vill liksom bara hämta och lämna 
sina barn. Och sen är det inte mer med det. Jag tror att det är så enkelt som att de 
inte är insatta i vad förskolan egentligen innebär. Och man vill heller inte ha det, 
utan man tänker att förskolan bara finns för att man ska åka och jobba. Det kan ju 
också handla om okunskapen, att man egentligen inte vet vad och hur mycket som 
egentligen händer här, men det kan ju vara intresset också (Förskollärare Julia).  

Fyra av de åtta förskollärarna berättar att de har svårt med att nå ut med information 
till föräldrar, det kan handla om månadsbrev eller information gällande 
verksamheten. Samtliga av dessa förskollärare berättar att de inte vet hur de ska 
arbeta för att nå ut med informationen, dock berättar en förskollärare: 

Om föräldrarna inte vill, så ger jag ändå ut information till dem, så de i alla fall får 
höra och ta del av allt ändå om barnet, om det bra och det positiva sakerna som hänt, 
eller det barnet lärt sig eller utvecklats i. Och förhoppningsvis så gör detta att 
föräldrarna vill bli delaktiga (Förskollärare Karin).  

Två av förskollärarna beskriver att det dessutom kan bli ett hinder när föräldrarna vill 
vara för involverade i verksamheten samt att föräldrarna på så sätt kan ställa krav 
som personalen inte kan tillgodose. En förskollärare berättar: 

Jag har varit med om att föräldrar kräver mer, och det kan vara ett problem eller en 
svårighet, för vissa saker är inte föräldrarnas uppgift eller roll, det ligger ju hos 
personalen. Det kan handla om barnkonstellationen eller så. Det finns inte möjlighet 
för föräldrarna att bestämma det. Då blir det svårt att göra alla föräldrar nöjda. 
Föräldrar vet nog inte då vad samverkan riktigt innebär (Förskollärare Fanny).  

Alla åtta förskollärare poängterar att det inte går att tvinga föräldrar att samverka, 
dock berättar de att det krävs engagemang från både personalens och föräldrarnas 
sida för att det ska bli en god samverkan som främjar barnens utveckling och lärande. 
Av dessa åtta förskollärare är det tre som berättar att de upplever att anledningen till 
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att det brister i föräldrasamverkan, beror på att de har misslyckats med skapa en 
förståelse hos föräldrarna för innebörden av samverkan. En förskollärare berättar: 

Man förväntar sig att föräldrarna ska vara delaktiga på något sätt liksom, men vad 
förväntar man sig att de ska vara delaktiga i, vissa förstår ju inte ens läroplan och så 
förväntar vi oss att de ska ha inflytande i sådant som rör läroplanen. Om man inte 
vet något om verksamheten är det ju svårt att ifrågasätta den också (Förskollärare 
Maja). 

Ytterligare en förskollärare berättar: 

Man måste fortsätta arbeta med det här. Vi har varit otydliga med det. Då vet inte 
föräldrarna vad verksamheten innebär och vad de kan kräva (Förskollärare Inger). 

4.2.4 Analys 

Flising (1996) menar att alla föräldrar kommer till förskolan med olika erfarenheter 
och kunskaper kring förskolans verksamhet, det kan handla om barnsyn, uppfostran 
eller värderingar. Detta innebär att föräldrar kommer till förskolan med olika krav 
och förväntningar på verksamheten. I och med att föräldrar har olika kunskaper, kan 
det också tolkas bli en krock i förståelsen för vad samverkan innebär. I resultatet går 
det att urskilja att förskollärarna upplever att alla föräldrar inte har en förståelse för 
vad samverkan innebär, vilket gör det svårt i arbetet med att ge föräldrar inflytande 
och delaktighet i verksamheten. Utifrån den sociokulturella teorin, menar Säljö 
(2000) att människor har olika kunskapsbaser och Flising (1996) beskriver att det är 
av vikt att föra öppna dialoger med föräldrarna för att undvika missförstånd. Detta 
poängterar tre av förskollärarna i resultatet, som beskriver att det är deras arbete som 
förskollärare att skapa en förståelse hos föräldrarna för vad samverkan innebär.  

Ytterligare en svårighet i arbetet med samverkan är enligt förskollärarna de föräldrar 
som inte vill engagera sig eller intressera sig för förskolans verksamhet. Samtliga 
förskollärare berättar att det inte går att tvinga föräldrar till att vilja samverka, utan 
att det krävs en relation där båda parter är engagerade. Detta beskriver även Jensen 
och Jensen (2008) som menar att det är av vikt att ha en jämbördig relation, där det 
finns en förståelse för bådas ansvar och roller. Bridge (2001) menar dessutom att det 
krävs en gemensam medvetenhet kring förskolans syfte för att det ska vara en 
fungerande relation mellan förskola och hem. Sandberg och Vourinen (2007) 
beskriver dock att föräldrar kan upplevas som oengagerade, för att de inte kommer 
med åsikter och synpunkter gällande förskolans verksamhet. Författarna menar 
däremot att det kan handla om att föräldrar inte har kunskaper och förståelse för hur 
verksamheten fungerar.   

Två av förskollärarna beskriver att en del föräldrar blir för engagerade och 
involverande i verksamheten, vilket de kan uppleva som att föräldrar ställer krav som 
förskolan inte kan tillgodose. Bridge (2001) beskriver att det kan upplevas som 
självklart att förskola och hem ska ha en fungerande samverkan där föräldrar ges 
inflytande och delaktighet. Trots detta menar författaren att det är förskollärarna 
som väljer när föräldrarna ska ges möjlighet till detta. Utifrån resultatet framgår det 
att föräldrar får vara delaktiga till viss mån, dock beskriver en förskollärare att 
föräldrar i vissa fall vill lägga sig i förskollärarnas arbetsuppgifter.  
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4.2.5 Upplevda utvecklingsmöjligheter 

Samtliga förskollärare berättar att trots att de arbetar med föräldrasamverkan, får de 
inte alla föräldrar delaktiga eller engagerade i förskolans verksamhet. Sex av de åtta 
förskollärarna beskriver att det finns möjligheter för utveckling. En av förskollärarna 
beskriver: 

Man får försöka dra ur kommunikationen från föräldrarna, man försöker prata lite 
extra med vissa föräldrar. Man får lära sig att man har olika intressen, och 
föräldrarna kanske är intresserade i sina barns utveckling, man får respektera om 
föräldrarna har andra fokus (Förskollärare Fanny). 

En annan förskollärare berättar: 

Föräldrarna lämnar ju det dyrbaraste de har till oss, vi får helt enkelt hitta lösningar 
för att det ska bli en bra samverkan (Förskollärare Karin). 

Trots att förskollärarna upplever att de behöver hitta sätt att utveckla 
föräldrasamverkan, beskriver de att det är svårt att veta vad som går att göras samt 
hur det kan göras. En förskollärare beskriver en möjlighet till utveckling: 

Jag tänker att vi skulle kunna involvera föräldrarna mer i vårt arbete, exempelvis om 
man har något tema, att man kan flytta ut arbetet. Men vi jobbar gärna i det tysta. 
Det är upp till personalen att hitta något intressant för föräldrarna, kommer inte 
föräldrarna så är det för att det är tråkigt (Förskollärare Maja). 

Förskolläraren berättar vidare att personalen i många fall arbetar med teman och 
aktiviteter utan att göra föräldrarna delaktiga i vad som sker. Förskolläraren 
beskriver att personalen håller sina tankar för sig själva istället för att dela med sig av 
tankarna till föräldrarna, vilket hon menar leder till att förskollärare ”jobbar i det 
tysta”.  

Två av förskollärarna berättar att de försökt locka föräldrar till att komma på 
föräldramöten genom att byta namn på mötet, och istället benämna mötet med 
familjekväll. De båda menar att fler föräldrar kom vid dessa tillfällen. Vidare menar 
en förskollärare att det går att utveckla föräldramöten genom att lägga till 
diskussioner, där föräldrarna känner att deras röster blir lyssnade till. Ytterligare en 
förskollärare beskriver: 

Vi borde ha en informell träff, som en vårfest, det blir lite tipspromenad och så, då 
kan man ha lite kort information och sen hitta på något trevligt, så det blir lätt 
stämning mellan föräldrar (Förskollärare Fanny). 

Tre av de åtta förskollärarna berättar dock att det krävs tid av dem för att hitta nya 
former för samverkan, och att tid inte är något som alltid finns att tillgå. De berättar: 

Jag kan känna att vi inte riktigt får alla förutsättningar och tiden som vi behöver för 
att göra det här arbetet fullt ut (Förskollärare Berit).  

Sen tar ju allt tid att göra. Det läggs ju mer och mer på förskolan som ska göras. Och 
det gör att man måste ta tiden från något annat. Vi kan ju inte trolla fram mer tid än 
vad vi har. Och då tycker jag att samverkan har blivit lite drabbat. Man vill ju göra 
mer, jag önskar att vi hade mer samverkan än vad vi har idag (Förskollärare Fanny). 

Man kan alltid göra det lite bättre. Ansvaret ligger ju på oss men också på chefen, vi 
behöver ju få tid till det här arbetet (Förskollärare Sonja). 

Det som beskrivs vara en förutsättning för att hitta nya utvecklingsmöjligheter är 
reflektion både enskilt och i arbetslaget. Samtliga förskollärare menar att de ständigt 
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funderar och reflekterar över hur de på bästa sätt kan nå ut till föräldrarna och få 
dem delaktiga.  

4.2.6 Analys 

En respondent menar att förskollärare ofta arbetar i det tysta, och att de arbetar 
utifrån sina egna tankar som föräldrarna inte får en chans att ta del av. Detta kan vi 
koppla ihop med de Säljö (2000) beskriver, att det som människan tänker, inte alltid 
stämmer överens med det som praktiskt uttalas. Detta innebär att det endast går att 
ta del av det som sägs och görs och inte det en människa tänker, vilket i sin tur kan 
upplevas leda till att föräldrar inte får en inblick i förskolans syfte och planering. 
Enligt läroplanen (Skolverket, 2016) ska arbetslaget beakta föräldrars uppfattningar 
och åsikter, både när det gäller genomförande och planering av verksamheten. Detta 
menar även Foot med flera (2002) krävs för att ge föräldrar inflytande. 

Samtliga förskollärare berättar att det är svårt att få alla föräldrar att engagera sig i 
förskolans verksamhet, trots att de dagligen arbetar med föräldrasamverkan. Sex av 
de åtta förskollärarna menar att det finns möjligheter till utveckling och beskriver att 
de behöver finna metoder för att nå fram till alla föräldrar. Detta är även något som 
beskrivs i Skolverkets allmänna råd för förskolan (Skolverket, 2017), där det står att 
både förskollärare och förskolechefer bör arbeta för att finna olika samverkansformer 
där föräldrarna får sina röster hörda. En respondent menar att de kan involvera 
föräldrar mer i deras arbete med exempelvis teman för att få föräldrarna delaktiga 
och göra det möjligt att ta del av föräldrars åsikter och synpunkter. Dock poängterar 
tre förskollärare att tiden inte alltid räcker till, för att göra det möjligt att arbeta fram 
nya samverkansformer.  

4.3 Sammanfattning 

Syftet med studien är att synliggöra förskollärares beskrivningar av hur de arbetar 
med föräldrasamverkan i praktiken samt få syn på förskollärares uppfattningar om 
vad som kännetecknar en god samverkan. Samtliga förskollärare beskriver att de 
arbetar med samverkan i förskolan och att det är viktigt att ha en god relation till 
föräldrarna för att på så sätt kunna bygga broar mellan hem och förskola. Detta 
beskrivs vara av vikt för att arbeta för barnets bästa. Förskollärarna beskriver att de 
använder olika verktyg för att nå ut med information till alla föräldrar och detta 
tolkas utifrån den sociokulturella teorin där Säljö (2000) menar att människor 
använder sig utav olika verktyg för att förmedla och förstå sin omvärld. Dock menar 
förskollärarna att de inte alltid hittar samverkansformer som passar alla föräldrar 
vilket kan bidrar till att alla föräldrar inte blir delaktiga och får inflytande i förskolans 
verksamhet. Förskollärarna menar att insyn är grundläggande för föräldrasamverkan 
och detta poängterar även Foot med flera (2002) som beskriver att om föräldrarna 
får ta del av det som sker på förskolan så gynnar det inte bara föräldrars chans till 
insyn utan också föräldrars möjlighet till inflytande.  

Förskollärarna beskriver olika svårigheter när det gäller arbetet med 
föräldrasamverkan och menar att användandet av olika språk i mötet med föräldrar 
är det största hindret. Säljö (2000) menar att språket är vårt viktigaste redskap för 
att kommunicera och förskollärarna beskriver att det är en svårighet när det brister i 
språket. Ytterligare ett hinder förskollärarna beskriver är föräldrar som inte visar 
intresse eller har förståelse för vad samverkan innebär. I förskolans läroplan 
(Skolverket, 2016) beskrivs det att föräldrar ska ges möjlighet i att få bli delaktiga och 
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få ha inflytande i verksamheten. Detta poängterar även förskollärarna och berättar 
att de är deras ansvar att se till så föräldrarna får den förståelse som krävs för att de 
ska kunna vara delaktiga och ha inflytande i förskolans verksamhet. Avslutningsvis 
berättar samtliga förskollärare att det krävs en ömsesidig relation och 
kommunikation för att främja en god samverkan. 

5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Nedan presenteras en diskussion utifrån resultatet. Diskussionen utgår från syftet 
med studien och de två forskningsfrågorna, hur beskriver förskollärare att de 
arbetar med föräldrasamverkan för att främja föräldrars inflytande och 
delaktighet? Samt vilka möjligheter och hinder beskriver förskollärare att de kan 
uppleva med föräldrasamverkan? 

5.1.1 Hur beskriver förskollärare att de arbetar med föräldrasamverkan 
för att främja föräldrars inflytande och delaktighet? 

Enligt Sandberg och Vourinen (2008) gynnar en god samverkan barns utveckling, 
lärande och välbefinnande. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) beskriver att 
föräldrarna har det största ansvaret för barns utveckling och lärande, därför blir det 
av vikt att föräldrars röster tas tillvara på. Enligt Gars (2002) går det att likna 
samverkan med en delad vårdnad om barnen, där föräldrar berättar om hur barnet 
fungerar hemma lika väl som förskollärare berättar om hur barnet har det på 
förskolan. Enligt vår studie handlar samverkan om att tillsammans med hemmet 
arbeta för barnets bästa. Dock menar Foot med flera (2002) att föräldrar behöver ha 
en förståelse för att deras röster är viktiga för att skapa en god samverkan. I resultatet 
går det att urskilja att det inte får bli en envägskommunikation, där det endast är 
förskollärarna som för fram sina åsikter och synpunkter.  

Studien visar att förskollärarna arbetar med olika samverkansformer. Dessa beskrivs 
vara föräldramöten, utvecklingssamtal, inskolningssamtal, föräldraenkäter, 
högtidsfiranden samt den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Utöver 
samverkansformerna beskrivs flertal verktyg som används för att nå ut med 
information till föräldrar. Dessa beskrivs vara iPads, informationsbrev, sms, bilder, 
språktolk samt filmer. Säljö (2000) beskriver enligt den sociokulturella teorin att 
verktyg används som ett slags hjälpmedel för att överföra och konstruera kunskap 
mellan människor, och i det här fallet mellan förskola och hem. Sandberg och 
Vourinen (2008) beskriver att varierande och rika former av samverkan ger goda 
möjligheter till ett ökat föräldrainflytande. Detta då olika former av samarbete vädjar 
till olika föräldrar. Om det finns ett stort utbud av samverkansformer, är det större 
möjlighet att nå ut till fler föräldrar. Förskollärarna i studien menar att det är upp till 
personalen att hitta samverkansformer för att nå ut till samtliga föräldrar, dock är det 
endast två förskollärare som anpassar formerna utifrån föräldragruppen. Sandberg 
och Vourinen (2007) menar att de förskollärare som prioriterar samverkan, i många 
fall även arbetar för att finna nya samverkansformer. Vår studie visar på att 
förskollärare är medvetna om att de behöver hitta sätt att utveckla 
föräldrasamverkan, för att få alla föräldrar delaktiga i verksamheten. Förskollärarna 
menar att det behövs både tid och reflektioner för att finna metoder som passar. På så 
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sätt ställer vi oss undrande till om att kreativitet, engagemang och tid är avgörande 
för att arbeta fram nya metoder och samverkansformer? Något som förskollärarna i 
studien menar att de inte har rätt förutsättningar till.   

Utifrån resultatet av studien går det att urskilja att den dagliga kommunikationen 
mellan hem och förskola är den vanligaste formen för att samverka. Genom den 
dagliga kommunikationen vid hämtning och lämning skapar förskollärare relationer 
till föräldrarna. Kommunikationen används på så sätt som ett verktyg för att bygga 
broar mellan hem och förskola. Säljö (2000) beskriver att människor använder sig av 
verktyg i alla aktiviteter, för att förstå och agera i omvärlden. Språket beskrivs enligt 
författaren som det viktigaste verktyget för att kommunicera med andra människor. I 
Gars (2002) studie framkommer det att föräldrar vill dela information med 
förskolepersonal, dock beskrivs skillnader i vad kommunikationen ska handla om. I 
vår studie framkommer det att kommunikationen mellan föräldrar och 
förskolepersonal handlar om att berätta vad som hänt under dagen samt att ta upp 
både bra och jobbiga ämnen. Sheridan med flera (2014) beskriver att föräldrar vill 
kommunicera kring barnets trygghet, medan förskollärare fokuserar på att överföra 
information gällande förskolans syfte. I vårt resultat går det dock att urskilja att syftet 
inte är i fokus under den dagliga kommunikationen, utan snarare kort information 
om vad som hänt under dagen samt om barnets trivsel. 

Studiens resultat visar på att föräldrars delaktighet kan gynnas om föräldrar får mer 
insyn i verksamheten och blir mer involverade i förskolans arbete. Bridge (2001) 
beskriver en aktionsforskning som startades i Storbritannien, där föräldrar 
tillsammans med barnen fick planera aktiviteter utifrån läroplanen. På så sätt blev 
föräldrarna mer delaktiga i barnens utveckling och lärande, samt att de fick en större 
inblick i förskolans verksamhet. Vår studie visar att förskollärare ofta arbetar i det 
tysta, där föräldrar inte alltid får ta del av planering, syfte och genomförande. För att 
föräldrar ska kunna påverka och få delaktighet och inflytande behöver förskolan vara 
tydlig i sin kommunikation när det kommer till innehåll och mål (Skolverket, 2016). 
Skolverkets allmänna råd för förskolan (Skolverket, 2017) förtydligar detta med att 
beskriva att föräldrarna är ansvariga över barnens lärande och utveckling, därför är 
det en självklarhet att föräldrarna ska få möjlighet till både inflytande och insyn i 
verksamheten. Genom att ge föräldrar insyn i verksamheten, likt det Bridge (2001) 
beskriver, menar vi att föräldrar kan bli delaktiga samt få en förståelse för vad de kan 
vara med och påverka.   

5.1.2 Vilka möjligheter och hinder beskriver förskollärare att de kan 
uppleva med föräldrasamverkan? 

I resultatet av studien framkommer det att de flesta förskollärarna upplever 
svårigheter med föräldrasamverkan, vilket främst beskrivs bero på att föräldrar har 
en annan etnisk, kulturell och språklig bakgrund. En respondent uttrycker sig 
dessutom med att deras föräldrasamverkan fungerar bra, på grund av att det inte 
finns föräldrar med andra modersmål än svenska på avdelningen. Sandberg och 
Vourinen (2007) beskriver att samverkan kan vara komplicerat om personal och 
föräldrar inte förstår varandra i sin kommunikation. Enö (2013) beskriver liknande 
och menar att föräldrasamarbetet kan upplevas problematiskt, om föräldrar talar ett 
annat språk än svenska. Utifrån detta går det att förstå förskollärarnas upplevda 
problematik, med att de anser att föräldrasamverkan blir lidande när de inte förstår 
eller talar samma språk som föräldrarna. Kommunikationen mellan hem och förskola 
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beskrivs vara betydande för hur väl samverkan fungerar (Sandberg & Vourinen, 
2008) och förskollärarna i studien berättar att kommunikationen och den öppna 
dialogen mellan hem och förskola är viktig för att ge föräldrar inflytande och 
delaktighet. Säljö (2000) beskriver den sociokulturella teorin och menar att 
människor blir delaktiga genom att kommunicera. Resultatet visar att de föräldrar 
som talar svenska har större möjlighet till att få inflytande och delaktighet i 
verksamheten än de föräldrar som talar ett annat modersmål. Vi ställer oss därför 
frågande till hur förskollärare når de strävansmål som beskrivs i förskolans läroplan 
(Skolverket, 2016), gällande att alla föräldrar ska få möjlighet till inflytande och 
delaktighet? Detta då resultatet visar att alla föräldrars röster inte förs fram, på grund 
av språkbegränsningar när förskollärare och föräldrar inte talar samma språk. 
Sandberg och Vourinen (2008) beskriver att det blir betydelsefullt att tala ett språk 
som både förskollärare och föräldrar förstår. Vi undrar däremot om detta ställer 
orimliga krav på både förskollärare och föräldrar, som behöver lära sig tala ett annat 
språk för att föräldrar med andra modersmål ska få möjlighet till delaktighet och 
inflytande i verksamheten? Studiens resultat visar att det finns andra alternativ att nå 
ut med information till föräldrar som talar ett annat språk än svenska. Dessa 
alternativ beskrivs vara bildstöd, teckenspråk samt användandet av iPads. Detta 
resulterar i att det finns möjligheter till att få alla föräldrar delaktiga, trots svårigheter 
med den språkliga kommunikationen. 

Ytterligare en svårighet som framkommer i studien är att förskollärarna upplever att 
föräldrar saknar förståelse och engagemang för att samverka med förskolan. 
Föräldrars vilja att delta i förskolans verksamhet varierar enligt Sandberg och 
Vourinen (2008). Författarna menar att en del föräldrar vill vara delaktiga i det 
mesta som rör barnet och verksamheten, medan andra inte visar ett lika stort 
intresse. I vår studies resultat berättar förskollärarna att en del föräldrar vill hämta 
och lämna sina barn, att de inte vill föra dialoger om verksamhetens upplägg. 
Sandberg och Vourinen (2007) menar att föräldrar i vissa fall kan upplevas som 
oengagerade och ointresserade av förskolans verksamhet, när de inte kommer med 
åsikter och synpunkter, likt det vårt resultat visar på. Sandberg och Vourinen (2007) 
menar dock att detta inte behöver bero på ointresse, utan snarare att föräldrar inte 
har kunskaper och förståelse om skolsystemet och hur verksamheten fungerar. I 
enlighet med den sociokulturella teorin som Säljö (2000) beskriver, konstrueras 
kunskap i kommunikation mellan människor. Kommunikationen kan på så sätt 
tolkas vara avgörande för hur kunskap förs vidare från förskolan till hemmet. 
Sandberg och Vourinen (2007) beskriver att föräldrar inte alltid har en medvetenhet 
om att de har rätt att påverka och ha inflytande. Bridge (2001) menar dock att 
föräldrars bristande intresse och engagemang kan bero på att föräldrarna inte har 
möjlighet att avsätta tid för att bli delaktiga och få inflytande. Detta ger oss en 
förståelse för att olika faktorer kan påverka hur mycket engagemang och intresse 
föräldrar visar för att samverka med förskolan.  

Utifrån studiens resultat framkommer det att förskollärarna upplever att föräldrars 
engagemang och förståelse för samverkan är sammanhängande. Detta innebär på så 
sätt att de föräldrar som inte har en förståelse för vad samverkan innebär, inte heller 
vet vad de kan bli delaktiga och få inflytande i, vilket på så sätt leder till att 
samverkan och samarbetet med förskolan blir lidande. Förskolan ska enligt 
läroplanen (Skolverket, 2016) vara ett komplement till hemmet, och det blir således 
viktigt att ha en kommunikation mellan hem och förskola om frågor som rör barnet. 
Vi menar därför att om föräldrar inte samverkar med förskolan, kan det bli svårt att 
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arbeta för att främja barnets bästa, vilket enligt Sandberg och Vourinen (2007) är 
syftet med föräldrasamverkan. I resultatet framkommer det att det är svårt att kräva 
av föräldrar att de ska bli delaktiga, då en del föräldrar inte har kunskaper om vad 
läroplanen står för. Vår tanke är att om föräldrar får en större inblick i verksamheten 
och läroplanens innehåll, kan deras förståelse för samverkan öka.  

En problematik som framkommer i resultatet är att förskollärare anser att föräldrar 
på samma sätt som de är för lite engagerade, inte heller behöver vara för engagerade i 
verksamheten. Detta menar vi kan leda till att det blir en balansgång i vad föräldrar 
får och inte får vara delaktiga och ha inflytande i. Flising (1996) menar att föräldrar 
ibland kan tolkas som jobbiga eller krävande, när de kommer med åsikter och 
synpunkter som förskollärarna inte alltid håller med om. Detta beskriver även 
Tallberg Broman (2009) och menar att förskollärare kan bli ifrågasatta av föräldrar 
om frågor som rör deras kompetens om verksamheten. Författaren menar även att 
det ökade ansvaret i att ge föräldrar delaktighet har lett till att förskollärare upplever 
sig ha för lite kompetens i att lyckas med arbetet. Utifrån vårt resultat går det att 
urskilja att föräldrar kan komma med krav som personalen inte kan tillgodose. Dock 
menar vi att detta kan ha att göra med att föräldrar inte har en förståelse för vad de 
kan vara delaktiga och ha inflytande i. Bridge (2001) beskriver att det är 
förskolläraren som antingen godkänner eller nekar föräldrars möjlighet till 
delaktighet och inflytande, vilket vi kan koppla till resultatet i vår studie. Vårt resultat 
visar att det finns svårigheter med arbetet, vilket vi menar kan leda till att det även 
blir svårt för föräldrar att veta när de får vara med och påverka verksamheten. 

Harju och Tallberg Broman (2013) beskriver att förskollärare kan uppleva sig dåligt 
förberedda inför arbetet med samverkan. Detta menar vi kan ligga till grund för 
varför många förskollärare i studien upplever att arbetet är svårt, att det inte finns 
specifika strategier att arbeta med. Sandberg och Vourinen (2007) beskriver 
liknande, att förskollärare kommer ut i yrket och har en viss osäkerhet kring hur det 
praktiskt går att arbeta med ämnet. Vi ställer oss därför frågande till hur föräldrar ska 
kunna skapa en förståelse för samverkan, om förskollärarna har svårt att nå ut med 
kunskaper om detta? Jensen och Jensen (2008) menar att förskollärare och föräldrar 
har olika uppfattningar och förväntningar på samverkan och samarbetet. Författarna 
beskriver att det är av vikt att klargöra dessa uppfattningar för att skapa en 
gemensam förståelse. Vi menar på så sätt, likt Sandberg och Vourinen (2008), att 
kommunikationen mellan hem och förskola blir betydelsefull för en fungerande 
samverkan.  

5.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien är att synliggöra förskollärares beskrivningar av hur de arbetar 
med föräldrasamverkan i praktiken samt få syn på förskollärares uppfattningar om 
vad som kännetecknar en god samverkan. Vi anser att den kvalitativa metoden i form 
av intervjuer var passande, då vi fick syn på förskollärarnas tankar och upplevelser 
kring föräldrasamverkan. Detta resulterade i att vi fick relevant insamlad data som 
kunde svara på studiens syfte och forskningsfrågor. Vi formulerade åtta frågor som 
utgick från studiens syfte och forskningsfrågor, utöver detta ställdes följdfrågor för 
att få mer djupgående svar eller för att förtydliga. Några förskollärare beskrev under 
intervjun att ämnet samverkan var svårt att sätta ord på, vilket ledde till att de hade 
svårt att svara på vissa frågor samt att de var tvungna att tänka efter en stund innan 
de svarade. De berättade att de önskade att få läsa frågorna innan intervjutillfället. 
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Detta är något vi hade kunnat göra för att deltagarna skulle känna sig mer förberedda 
och trygga i frågorna. Dock valde vi att inte skicka ut frågorna i förväg, på grund av 
att vi inte ville ha inlästa svar, som förskollärarna kunde anta att vi ville höra.  

För att öka trovärdigheten på studien hade vi kunnat lägga till ytterligare en 
datainsamlingsmetod i form av observationer. Dock hade det blivit svårt inom vår 
tidsram för studien att genomföra observationer som berör föräldrasamverkan, då 
det hade krävts att förskollärarna planerat in olika samverkansformer under våra 
observationer. Vi är medvetna om att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om vi 
genomfört observationer eller om vi gjort fler intervjuer, då vi fått fler svar och 
upplevelser samt fått syn på hur förskollärarna arbetar i praktiken. Vi hade dessutom 
kunnat jämföra deras utsagor med hur de arbetar i praktiken.  

Vi valde att göra intervjuer enskilt, dels på grund av tidsramen för studien, samt för 
att respondenterna inte skulle känna att vi hade en maktposition, där vi var två och 
förskolläraren ensam. Vi anser däremot att resultatet kunnat bli annorlunda om vi 
genomfört intervjuerna tillsammans, då vi kunnat stötta upp varandra med 
följdfrågor som den andra missat eller inte tänkt på.  

Då syftet med studien var att få syn på hur förskollärare samverkar med föräldrar, 
valde vi att utgå från den sociokulturella teorin. Vi anser att teorin var passande i 
relation till studiens syfte, då teorin fokuserar på kommunikation mellan människor, 
samt att människan blir delaktig genom att kommunicera. De begrepp vi valt att 
använda i vår studie är främst kommunikation samt medierande verktyg, vilka har 
använts för att tolka och förstå förskollärarnas utsagor. 

5.3 Slutsats 

Studiens syfte var att synliggöra hur förskollärare kan arbeta med föräldrasamverkan 
i praktiken samt få syn på förskollärares uppfattningar om vad som kännetecknar en 
god samverkan. Slutsatsen vi kan dra är att samtliga förskollärare som deltagit i 
studien anser att föräldrasamverkan är av betydelse, då en god samverkan med 
hemmet gynnar barnets bästa. Förskollärarna arbetar med flertal samverkansformer 
för att nå ut till samtliga föräldrar, dock menar förskollärarna att alla föräldrar inte är 
delaktiga i verksamheten. Resultatet påvisar att förskollärarna upplever svårigheter 
med arbetet kring samverkan, vilket påverkar föräldrars möjligheter till delaktighet 
och inflytande.  

Vi kan dra slutsatsen att förskollärare kan uppleva sig dåligt förberedda på 
föräldrasamverkan, samtidigt som det finns en medvetenhet kring att utveckla och 
arbeta fram metoder för att nå ut till alla föräldrar. Funderingar har väckts huruvida 
förskollärare bör arbeta för att få en god föräldrasamverkan, då det visat sig vara en 
svår balansgång i att kommunicera med samtliga föräldrar, samt få alla föräldrar 
delaktiga. Svårigheterna beskrivs främst bero på att föräldrar talar ett annat språk än 
svenska, eller inte visar intresse eller engagemang för att vilja samverka.   

Kommunikationen mellan hem och förskola, då främst den dagliga kontakten, har 
visat sig vara avgörande för hur god samverkan tolkas vara. Ett komplement som 
framkommit till den dagliga kommunikationen är att använda sig av medierande 
verktyg, i form av iPads, bilder, språktolk eller informationsbrev. Detta har visat sig 
leda till att fler föräldrar både kan ta del av information, samt ge information. Dock 
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används verktygen inte vid ett dagligt arbete, utan snarare vid de tillfällen som av 
förskollärare tolkar vara viktiga.  

Studien har väckt funderingar kring hur föräldrar ges möjlighet till inflytande och 
delaktighet. Slutsatsen vi kan dra är att förskollärare besitter en makt att antingen 
främja eller hindra föräldrars möjlighet till att påverka. Insyn i verksamheten är 
avgörande för hur mycket möjlighet föräldrar får att vara med och påverka, vilket 
innebär att föräldrar bör få ta del av både syfte, planering och genomförande.  

5.4 Studiens relevans för vår framtida yrkesroll 

Vi anser att studien är av relevans, då det framkommer att föräldrasamverkan är ett 
viktigt område att arbeta med, dock upplever förskollärare att det är både svårt och i 
vissa fall problematiskt. I studien framkommer det vilka svårigheter förskollärare kan 
uppleva med samverkan samt vilka faktorer som kännetecknar en god samverkan och 
vad som underlättar för att främja föräldrars inflytande och delaktighet. Vi menar att 
både förskollärare och blivande förskollärare kan ta del av studien i syfte att skapa 
diskussioner för att få syn på samt reflektera över sitt arbete med föräldrasamverkan. 

5.5 Framtida forskning 

Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare arbetar med föräldrasamverkan i 
praktiken, samt få syn på förskollärarnas uppfattningar om vad som kännetecknar en 
god samverkan. Eftersom vi valde att utgå från förskollärares upplevelser och tankar, 
hade det varit intressant att genomföra en studie där även föräldrars perspektiv 
synliggörs. På så sätt hade vi fått syn på hur föräldrar ser på samverkan, sin 
delaktighet och sitt inflytande.   
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Bilaga 1- Missivbrev 

Hej! Du tillfrågas härmed om deltagande i vår studie.  

Vi är två studenter från Mälardalens högskola som går sista terminen på 
förskollärarprogrammet. Vi genomför just nu vårt självständiga arbete i pedagogik 
och har valt att undersöka samverkan mellan förskola och hem. Vi vill genom detta 
brev fråga dig om du vill delta i vår studie. 

Syftet med arbetet är att få syn på hur förskollärare ser på föräldrasamverkan och hur 
föräldrar kan göras delaktiga och få inflytande i verksamheten. Vi kommer att 
genomföra personliga intervjuer med 8 förskollärare och ett deltagande innebär att 
du under ca 30 minuter delar med dig av dina erfarenheter och tankar kring 
föräldrasamverkan.  

Era åsikter och tankar är viktiga för oss för att vi ska kunna få syn på hur 
förskollärare uppfattar och arbetar med samverkan i praktiken. Vår förhoppning är 
att undersökningen kan leda till kunskap om hur föräldrar kan göras delaktiga i 
förskolans verksamhet. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Namn på förskolor, avdelningar och personal kommer fingeras. 
Intervjun kommer spelas in och transkriberas och allt insamlat material raderas efter 
att uppsatsen blivit publicerad. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till oss. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Louise Larsson & Malin Fridolfsson 

 

 

Louise Larsson  073-xxxxxxx xxxxxxxx@student.mdh.se 

Malin Fridolfsson 072-xxxxxxx xxxxxxxx@student.mdh.se 
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Bilaga 2- Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat inom förskola? 
2. När utbildade du dig till förskollärare? 
3. Vad är enligt dig en god samverkan med vårdnadshavare? 
4. Hur arbetar du och ni på förskolan med föräldrasamverkan i praktiken?  
5. Vad anser du att föräldrars delaktighet och inflytande innebär?  
6. Vad får/kan föräldrarna vara delaktiga i? Anser du att alla föräldrar är 

delaktiga? Om inte, vad tror du det beror på? 
7. Vad ser du som positivt med föräldrasamverkan i förskolan? Finns det några 

hinder eller svårigheter med arbetet? Om ja, berätta? 
8. Kan vi återkomma till dig med fler frågor om det skulle behövas? 

 

 


