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Syftet med undersökningen är att studera hur föräldrar med olika sociala bakgrunder 
uppfattar och upplever samverkan mellan förskola och hem. I undersökningen har vi 
valt att utgå från ett maktperspektiv med utgångspunkt från Dolk (2013) tolkningar 
av Michel Foucaults teorier om makt. Genom arbetet har vi följt vetenskapsrådets 
(2017) forskningsetiska principer. En kvantitativ forskningsansats där föräldrars 
upplevelser av samverkan i förskolan ligger till grund för undersökningen. En digital 
enkät som metod vid datainsamlingen skickades ut via Facebook till utvald målgrupp 
(föräldrar med barn i förskolan). Resultatet visar att många, framförallt resursstarka 
föräldrar upplever att det finns brister vad gäller samverkan mellan hem och förskola. 
Det blev också tydligt att föräldrar som är förskollärare “bemöts” olika jämfört med 
andra föräldrar. Slutsatsen av studien är att det krävs att förskollärare skapar goda 



 

 

relationer med alla föräldrar, där förskolan från början behöver tydliggöra vad 
samverkan mellan hem och förskola innebär. 
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1 Inledning  

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) är förskolans ryggrad vilket ska 
genomsyras i hela verksamheten, med andra ord är läroplanen grundstenen i 
verksamheten för barnets utveckling och lärande. Tallberg-Broman (2013) skriver att 
föräldrasamverkan syftar till att stödja läroplanens måluppfyllelse och 
demokratisering. Författaren beskriver vidare att relationen mellan förskola och hem 
har stor betydelse för barnets möjligheter till utveckling och lärande, likaså för 
kvalitet och likvärdighet i förskolan.  

Av egna erfarenheter, tidigare forskning samt utifrån vår tidigare undersökning (se 
bilaga 2) kan vi se att alla föräldrar inte får, eller förstår den information som 
skollagen (2010:800) och förskolans läroplan (Skolverket, 2016) förespråkar. Detta 
leder till att föräldrar kanske inte får den insyn och delaktighet i förskolans 
verksamhet som de har rätt till och därmed går miste om information som kan vara 
betydelsefull för barnets utveckling och lärande. Forskning visar även att det kan 
finnas risk att personalen på förskolan bemöter föräldrar olika beroende på deras 
sociala bakgrund (Harju & Tallberg, 2013). Resultatet från vår tidigare undersökning 
visar att 132 föräldrar upplever att det förekommer brister när det kommer till 
samverkan mellan förskola och hem. Vi undrar om resultatet till någon del påverkats 
av informanternas livssituation och attityder i frågan om samverkan utifrån ett 
föräldraperspektiv. I den tidigare undersökningen fick vi ingen inblick i huruvida 
informanterna var vad man kallar resursstarka föräldrar respektive resurssvaga 
föräldrar. Vår ambition i denna undersökning är att få en djupare inblick i hur 
samverkan mellan förskola och hem ses utifrån föräldrar med olika sociala 
bakgrunder.  

1.1 Syfte  

Syftet med undersökningen är att studera hur föräldrar med olika bakgrund och 
livssituation utifrån, sysselsättningsgrad, social status, utbildning och ålder upplever 
samverkan mellan hem och förskola. Med andra ord är förhoppningen att studien ska 
ge oss en breddad bild av olika föräldrars syn på samverkan mellan förskola och hem. 
Vi undrar om det kan vara så att det finns flera påverkansfaktorer som grundar sig i 
familjens livssituation eller bakgrund när det kommer till hur föräldrar upplever 
samverkan med förskolan. Vi har valt att genomgående benämna barnens 
vårdnadshavare som föräldrar i studien även om det formella begreppet är 
vårdnadshavare. Anledningen till detta är att föräldrar är det begrepp som använts i 
kommunikation med studiens informanter. 

1.2 Forskningsfrågor 

För att kunna studera hur föräldrar med barn i förskolan upplever att samverkan 
mellan hem och förskola fungerar i praktiken har vi valt följande frågeställningar: 

● Hur upplevs samverkan mellan förskola och hem ur ett föräldraperspektiv? 
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● Hur påverkas samverkans kvalitet beroende på föräldrars sociala bakgrund 
och livssituation? 

1.3 Uppsatsens disposition 

Nedan presenteras uppsatsens struktur. 

I följande kapitel presenteras bakgrunden till studien. Efter bakgrund beskrivs 
relevanta styrdokument utifrån ett samverkansperspektiv. Vidare presenteras 
studiens centrala begrepp och tidigare forskning och litteratur med fokus på 
samverkan, professionella relationer, utbildning och flerspråkiga föräldrar samt 
delaktighet och inflytande. Rubrikerna för tidigare forskning är indelade i samverkan 
mellan hem och förskola nu och då, professionella relationer, utbildning och 
flerspråkiga föräldrar samt delaktighet och inflytande.  

Efter tidigare forskning redogörs för studiens teoretiska utgångspunkt där vi valt att 
utgå från ett maktperspektiv med utgångspunkt i Dolks (2013) tolkning av Michel 
Foucaults teorier om makt. Vidare beskrivs vilken metod vi valt att använda i denna 
studie (kvantitativ metod). Här beskrivs även genomförandet av datainsamlingen och 
de forskningsetiska ställningstagandena, - urval, databearbetningsmetod samt 
studiens validitet och reliabilitet.  

I resultatdelen presenteras resultatet med analys via stapeldiagram där vi delat upp 
resultatet efter rubrikerna resultat del 1 och del 2. Del 1 behandlar informanternas 
bakgrund och del 2 visar informanternas upplevelser av samverkan i förskolan. Del 2 
är även uppdelat i rubrikerna insyn, delaktighet och inflytande följt av relationer och 
bemötande. Resultatet avslutas med en resultatsammanfattning. Efter resultat 
kommer diskussion som är uppdelat i rubrikerna, resultatdiskussion, social bakgrund 
och livssituation, förskolans bemötande, samverkan och professionella relationer, 
delaktighet, inflytande och insyn samt föräldrars möjligheter till inflytande- en 
klassfråga? Vidare kommer metoddiskussion, fördelar och nackdelar, förväntningar 
samt studiens relevans för verksamma och blivande förskollärare.  

Avslutningsvis presenteras studiens slutsats samt förslag för fortsatta studier.  

2 Bakgrund  

Nedan beskrivs för studien centrala begrepp. Därefter redogörs för styrdokument 
utifrån ett fokus på samverkan mellan hem och förskola. Även tidigare forskning 
inom forskningsfältet föräldrasamverkan presenteras. Under tidigare forskning 
beskrivs samverkan mellan hem och förskola nu och då, professionella relationer, 
utbildning och flerspråkiga föräldrar samt delaktighet och inflytande.  

2.1 Litteratursökning 

Vi har använt databasen ERIC och SwePub för att hitta vetenskapliga artiklar till 
studien. Sökord som användes var bland annat; samverkan, förskola, familj, 
föräldrar, relationer, makt, inflytande, delaktighet, social bakgrund, klass m.fl.  
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Vi jämförde olika artiklar för att se vilka av dessa som ansågs vara relevanta för 
studien. Slutligen valdes fem artiklar ut som tillsammans med övrig litteratur utgör 
grunden för arbetet. 

2.2 Begrepp 

I studien återkommer flera relevanta begrepp som vi vill förtydliga. Vi kommer 
därför att tydliggöra dessa begrepp samt förklara på vilket sätt de används i 
studien.  

Begreppet samverkan avser samarbetet mellan hem och förskola där föräldrar och 
förskolans personal utbyter information om barnets värld på förskolan och i hemmet 
(Jensen & Jensen, 2008). Under utbildningen har vi kommit underfund med att 
samverkan är både tidskrävande och utmanande vilket vi också stött på under den 
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt vid arbete i förskolan. 

Det finns flertalet olika samverkansformer som är användbara i kommunikationen 
med föräldrarna beroende på situation. Den dagliga kontakten är en viktig del när det 
kommer till samverkan, men även inskolningen, föräldramöten, uppföljningssamtal, 
utvecklingssamtal, veckobrev, enkäter och föräldraråd är tillfällen för samverkan. I 
förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framgår det tydligt att det är förskollärarens 
ansvar att föräldrarna ges möjlighet till delaktighet och inflytande. 
Jensen och Jensen (2008) framhåller att förskolans personal kan delge 
dokumentation som rör olika aktiviteter både digitalt, på avdelningen samt med hjälp 
av veckobrev. Även utvecklingssamtal, föräldramöten samt föräldraråd är goda 
tillfällen där personalen kan förtydliga och informera om föräldrars möjlighet till 
delaktighet och inflytande (Jensen & Jensen, 2008).  Delaktighet innebär att 
föräldrarna exempelvis får vara delaktiga i olika avseenden när det t.ex. gäller 
förskolans innehåll. Inflytande avser huruvida föräldrarna får vara med och påverka 
verksamhetens upplägg där deras tankar och åsikter blir hörda. 
 
Begreppet maktförskjutning används i studien för att påvisa hur förskollärare har 
möjlighet att ge föräldrarna mer makt varpå en maktförskjutning kan ske. Jonsdottir 
och Nyberg (2013) beskriver att det i mötet med barnens föräldrar finns en risk att en 
negativ maktutövning sker från förskolans håll om inte vårdnadshavarna ses som 
kompetenta aktörer. 

Resursstarka föräldrar avser föräldrar med högre utbildning samt goda ekonomiska 
förutsättningar. Resurssvaga föräldrar avser föräldrar med lägre utbildning 
och/eller en sämre ekonomi (Jensen & Jensen, 2008). 

2.3 Styrdokument  

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) betonas samverkan mellan förskola och hem 
som en viktig del i förskolans arbete. Föräldrar till barn i förskolan ska inte bara 
erbjudas insyn i verksamheten utan även ges ett reellt inflytande över barnens vardag 
och upplägg på förskolan. För att föräldrarna ska kunna vara delaktiga är det viktigt 
att de har insyn i förskolans uppdrag men även i pågående aktiviteter och teman 
(Skolverket, 2016). Ett förtroendefullt samarbete med hemmet är av stor vikt i 
förskolans arbete (Skolverket, 2016). Ansvaret för att samverkan med barnens 
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föräldrar sker vilar på förskolans personal samt förskolechef enligt förskolans 
läroplan. Enligt Skollagen (2010:800) har förskolan en skyldighet att samverka både 
med hemmet, men likaså med t.ex. socialtjänsten, polisen och barn-och 
ungdomspsykiatrin (BUP). Lagen innebär att alla som arbetar med barn har en 
skyldighet att samverka. Enligt Skollagen (2010:800: 11§) ska förskolans personal 
bland annat föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare och utveckling men 
även tydligt belysa att de har möjlighet till inflytande i verksamheten. I förskolans 
läroplan (Skolverket, 2016) betonas att oavsett familjens bakgrund ska förskolan 
kunna samverka med alla föräldrar. 

Det framkommer i FN:s barnkonvention (www.bo.se) att barnets föräldrar eller 
vårdnadshavare har huvudansvaret för att barnet ska utvecklas och att det får det 
som det behöver.  

2.4 Tidigare forskning och litteratur om föräldrasamverkan 

Nedan presenteras tidigare forskning kring det valda området, samt annan 
relevant litteratur som på olika sätt behandlar föräldrasamverkan.  

2.4.1 Samverkan mellan hem och förskola nu och då 

Forskning visar att det under de senaste årtiondena har skett en utveckling då 
vårdnadshavare idag har större möjlighet att vara inkluderade i arbetet med 
delaktighet och inflytande inom samverkan med förskolan (Ivarsson Jansson, 2001).  

Under den tidiga delen av 1900-talet var förskolan starkt influerad av Fröbels 
pedagogik varvid kontakten med hemmet sågs som viktig redan då. Dock handlade 
förskolan vid tidpunkten mer om att fostra barnen samt stödja föräldrarna i 
barnuppfostran än om utveckling och lärande enligt Tallberg-Broman (2013). I likhet 
med Tallberg-Broman (2013) skriver Ivarson och Jansson (2001) att förskolan förr 
endast skulle ge stöd till mödrarna till skillnad från idag då förskolan finns för alla 
där ett samarbete mellan hem och förskola har stor betydelse. Föräldrasamverkan är 
idag lagstadgad och lyfts fram i alla gällande styrdokument (Harju & Tallberg-
Broman, 2013) 

2.4.2 Professionella relationer 

Alla som arbetar i förskolans verksamhet behöver enligt Jensen och Jensen (2008) 
ha en så kallad relationskompetens. Detta innebär kort sagt att kunna se olika 
familjers behov utan att döma och därtill ha en medvetenhet om att förskolan har det 
yttersta ansvaret för att en god samverkan med föräldrarna sker (Jensen & Jensen, 
2008). Även Frelin (2012) påtalar förskollärarens relationskompetens som en viktig 
del av förskollärarens profession då arbetet till stor del handlar om relationer där 
förskollärarens professionalitet ses ur betraktarens öga, exempelvis en förälder. 
Författaren belyser även att lärare såväl som förskollärare ingår i de interpersonella 
professionerna vilket innebär att kunna vara både personlig och professionell i sitt 
yrke. Vuorinen (2010) beskriver också i sin studie hur förskollärare använder sig av 
olika strategier i mötet med olika föräldrar. Några exempel på dessa strategier är; - 
Det reflektiva bemötandet där förskolläraren tillskriver föräldern som expert på sitt 
barn och därmed står tillbaka med egna åsikter. Motsatsen till detta är när 
förskolläraren använder sig av strategin som expert i mötet med föräldrar. 

http://www.bo.se/
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Författaren beskriver också teambuilding strategin som innebär att förskollärarens 
och föräldrars åsikter beaktas likvärdigt i arbetet för barnets bästa. I likhet med 
Frelin (2012) menar också författaren att förskollärare i mötet med föräldrar tillfälligt 
kan behöva gå ur sin roll som professionell, där förskolläraren istället antar ett mer 
personligt förhållningssätt genom att exempelvis berätta om egna erfarenheter i 
egenskap av förälder (Vuorinen, 2010).   

2.4.3 Utbildning och flerspråkiga föräldrar 

Lunneblad (2006) förklarar att många flyktingar anlände till Sverige på 1950-talet till 
1960-talet vilket ledde till att mångfalden ökade i Sverige. På grund av migrationen 
de senaste tre åren är Sverige idag ett land där mångkultur blivit mer vanligt.  

Harju och Tallberg (2013) skriver att det kan finnas risk för att föräldrar från olika 
kulturer och klasser kategoriseras av förskolans personal, på så vis bemöts föräldrar 
olika utifrån familjens status, bakgrund och ekonomiska situation. Som ett led i detta 
belyser Harju och Tallberg (2013)  att det ibland kan finns en oförståelse från 
förskolans håll när det kommer till extra utgifter. Familjer med knapp ekonomi 
riskerar därför att bli extra utsatta vilket också kan leda till indirekt mobbning av 
såväl barn som föräldrar med knapp ekonomi. Vad gäller föräldrar med annan etnisk 
härkomst skriver Enö (2013) att studier visar på att förskollärares egna 
föreställningar och attityder påverkar hur dessa föräldrar bemöts. Författaren 
tillägger att även den mest medvetna förskolläraren kan bära på fördomar som 
riskerar att försvåra kommunikationen med dessa föräldrar.   

Jensen och Jensen (2008) påpekar att vad gäller familjer med annan bakgrund, 
kultur och därmed kanske annat språk än svenska, ska förskolan ändå hitta vägar till 
samverkan då det är förskolans ansvar. Författarna lyfter också att den dagliga 
kontakten kan vara svår att införliva då det ofta inte är någon på förskolan som talar 
familjens språk. Forsman och Rusk (2009) skriver att vid exempelvis 
utvecklingssamtal kan förskolan med fördel ta in en tolk för att viktig information ska 
nå ut till föräldrar med annat språk. Även vid deliberativa samtal där båda parter får 
komma till tals menar Frelin (2012) är viktigt för att skapa förståelse för både 
familjen och förskolan.  

Siraj-Blatchford (2010) har studerat hur familjer med olika etniciteter eller låga 
inkomster ser på utbildning, samt hur detta påverkar barnets förutsättningar att 
lyckas i framtiden. Studien visar tydligt på att föräldrars uppfostran är avgörande för 
hur väl barnet klarar av skolan. Något som även blev tydligt var att barn som vistades 
i förskolan har lättare för sig i skolan vilket visar på hur viktig förskolan är. Studien 
visar även att samverkan i förskolan är viktigt redan från start då det byggs upp en 
framtidstro för barnet men även för familjen då man sett att utbildning lönar sig 
(Siraj-Blatchford, 2010). Även Gillies (2008) belyser hur familjers olika utbildningar 
och ekonomiska förutsättningar påverkar barnens uppfostran. Vidare beskriver Bach 
(2014) att olika sociala klasser prioriterar olika där exempelvis arbetarklassen främst 
värnar om barnets välmående och inom överklassen prioriteras utbildning och 
sociala nätverk. I studien lyfts frågan om hur välbärgade familjer i Danmark ser på 
samverkan och deltagande när det kommer till barnens vistelse på förskola och skola, 
men även hur föräldrarna ser på sin egen roll i barnets utveckling utanför dessa 
institutioner. Kontentan av undersökningen visar att socialt kapital och utbildning 
står högt i kurs hos välbärgade familjer, samt att ses som civiliserad. Föräldrarna i 
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studien deltar flitigt i förskolans aktiviteter och vill ha insyn i allt som rör barnet. 
Enligt Gillies (2008) ser många föräldrar med lägre utbildning och ekonomiska 
förutsättningar annorlunda på samverkan med förskola och skola i jämförelse med 
välbärgade och högutbildade föräldrar. Istället ses ofta ett avståndstagande till 
förskola och skola hos föräldrar med låg inkomst menar författaren. 

2.4.4 Delaktighet och inflytande  

Jensen och Jensen (2008) framhåller att förskolans personal skulle kunna informera 
om föräldrars möjligheter att påverka redan vid inskolningsmötet för att få med 
föräldrarna från början. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) framgår det 
dessutom att varje barn tillsammans med föräldrar ska få en god introduktion i 
förskolan. Dock beskriver Campner och Persson (2000) att den traditionella 
inskolningen i princip inte lämnar något utrymme för barns eller vårdnadshavares 
inflytande. Författarna menar att det förr fanns ett specifikt schema om hur 
inskolningen skulle gå tillväga vilket inte var anpassat efter varje individ och familj. 
Campner och Persson (2000) skriver vidare att detta sätt att ha inskolning på inte 
möjliggör ett aktiv deltagande från föräldrarna. 

Sandberg och Vuorinen (2008) förklarar i sin studie att vissa föräldrar vill ha 
inflytande över allt som rör sitt barn medan andra föräldrar endast vill ha inflytande 
när det kommer till större operativa förändringar.  Även Tallberg Broman (2013) 
menar att desto mer resursstarka föräldrarna är, desto högre förväntningar uppfattas 
de ha på delaktighet och inflytande. Sandberg och Vuorinen (2008) skriver vidare att 
det är få föräldrar som vill påverka förskolans pedagogiska innehåll. Slutsatsen av 
deras studie är att det är viktigt att förskollärare har varierade och rika former för 
samarbete i och med att olika former av samarbete vädjar till olika föräldrar. 
Sandberg och Vuorinen (2008) skriver: 

With a wide range, there is a possibility to reach all parents. It is also important to develop 
several forms of cooperation if the interest is waning to find a way to make parents involved in 
preschool and give them the opportunity to have influence over it (Sandberg & Vuorinen, 
2008, s.160).  

Författarna ovan avslutar med att påpeka att förskolor där språkskillnaderna gör det 
svårt att samarbeta kan ett figurativt tal ha stor betydelse (Sandberg & Vuorinen, 
2008). 

3 Teoretiskt perspektiv 

Här presenteras den teoretiska utgångspunkten för studien.  

I studien har vi utgått från ett maktperspektiv då samverkan med mellan förskola och 
hem kan tolkas inbegripa dimensioner av makt, då det är två perspektiv, föräldrarnas 
och förskolepersonalens, som ska sammanstråla i syfte att främja barns lärande och 
utveckling. Makten mellan förälder och förskolans personal är alltid asymmetrisk i 
och med att t.ex. förskolläraren med sin yrkeskunskap har makten i mötet med 
föräldrarna vilket Jensen och Jensen (2008) betonar. Studien utgår från 
Klara Dolks (2013) tolkning av Foucaults syn på makt. Författaren framhåller att 
Michel Foucault anser att makt är aktiv, skapar kännedom och har att göra med hur 
olika individer handlar, känner och beter sig. Makt är med andra ord inte bara något 
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som förtrycker eller verkar i form av förbud, utan makt och delaktighet uppkommer i 
relation till något annat och i förhållande till andra människor (Dolk, 2013). Eftersom 
Foucault också förknippade makt med kunskap kan vi relatera detta till det som 
Jonsdottir och Nyberg (2013) beskriver att det i mötet med barnens föräldrar finns en 
risk att en negativ maktutövning sker från förskolans håll om inte vårdnadshavarna 
ses som kompetenta aktörer. Men kan också förstås som att föräldrar kan tillskriva 
förskollärare makt och att de ser det som att lärarna besitter mycket kunskap om 
områden som fostran och barns utveckling. Enligt författarna känner många 
förskollärare att samverkan mellan förskola och hem är ett komplicerat område där 
både etiska, sociala och praktiska aspekter måste tas i beaktning. Jonsdottir och 
Nyberg (2013) skriver att en strävan efter att anpassa samverkansformerna ur ett 
demokratiskt mångfaldsperspektiv med flera informella och deliberativa dialoger 
skulle kunna leda till en maktförskjutning.  

Jonsdottir och Nyberg (2013) framhåller att ett reflekterande förhållningssätt över 
sina egna uppfattningar är av betydelse för förskollärarens kompetens att på lika 
villkor kunna samverka med alla föräldrar. Även Enö (2013)  skriver att 
förskolläraren behöver vara medveten om sin egen maktposition i mötet med 
föräldrarna för att en god relation ska kunna upprättas. Används exempelvis ett 
komplicerat yrkesspråk vid mötet med föräldrarna kan det ses som en form av 
maktutövning där förskolläraren agerar expert med tolkningsföreträde. Enö (2013) 
menar att detta kan leda till att relationen mellan förälder och förskola tar skada. 
Författaren menar att förskolläraren bör använda sitt symboliska kapital på rätt sätt 
och undvika att förminska föräldern genom ett negativt maktutövande där 
förskolläraren agerar expert. Utifrån Dolks (2013) tolkning av Foucault förknippas 
makt med kunskap, därför är det tydligt att förskollärarens kunskap, medvetenhet 
och förhållningssätt påverkar hur barnens föräldrar bemöts. 
 
Jonsdottir och Nyberg (2013) skriver att Honneth (2003) påtalar att det även är lika 
viktigt att lyssna på föräldrarna som experter på sina egna barn vilket bidrar till att 
föräldrarna ses som kompetenta aktörer. Även Jonsdottir och Nyberg (2013) antyder 
att förskollärare vid exempelvis utvecklingssamtal samt föräldramöten tenderar att 
agera experter när det kommer till kunskap om barns utveckling och lärande. Enö 
(2013) beskriver att ett kompletterande arbetssätt där både förskollärarens 
kompetens och föräldrarnas kunskap kring barnet möts är att föredra i samverkan 
med barnets föräldrar.  

4 Metod 

Här presenteras vilken metod som använts i undersökningen.  

Efter att ha reflekterat över metodval för datainsamlingen kom vi överens om att vi 
ville använda oss av enkäter vilket Bryman (2011) menar är en kvantitativ 
forskningsmetod. För att enklast nå ut till en stor mängd föräldrar inom en relativt 
kort tidsperiod användes en webbenkät via Googles webbenkätverktyg vilket också 
användes i den tidigare undersökningen. Genom enkätundersökningen ville vi 
studera hur samverkan mellan hem och förskola upplevs ur ett föräldraperspektiv. 
Dessutom förväntades det av oss att webbenkäten skulle ge en högre svarsfrekvens än 
traditionella enkäter i pappersform.   
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4.1 Datainsamling  

Här redogörs för hur vi gått tillväga vid datainsamlingen. 

Vi har valt att insamla data via en webbenkät som skickades ut via Facebook, på våra 
egna sidor samt olika grupper där flertalet aktiva medlemmar är föräldrar med barn i 
förskolan. Bryman (2011) skriver att man antingen kan använda sig av e-post eller 
webb vid utskick av enkäter via internet. I vår studie valdes enkäter via webben för att 
nå ut till fler informanter. Enkäten var tillgänglig i grupperna under en veckas tid. 
Vidare inleddes enkäten med 6 stycken frågor där vi frågade om kön, ålder, arbete, 
civilstånd, utbildning samt modersmål. Därefter följde 5 stycken frågor som 
besvarades med stämmer, stämmer delvis och stämmer inte samt 2 stycken frågor 
där de som besvarat enkäten fått skriva fritt. Dessutom har vi utvecklat enkäten 
genom att lägga till kommentarsfält vid vissa mer komplexa frågor, exempelvis vad 
föräldrar anser sig kunna påverka när det kommer till verksamhetens innehåll samt 
om, och när de upplevet att de blivit annorlunda bemötta jämfört med andra 
föräldrar. Föräldrarna har i kommentarsfälten på så vis getts möjlighet att utveckla 
sina svar. 

Bryman (2011) antyder att det finns fyra felkällor vid datainsamling 
(surveyforskning) vilka är; urvalsfel, samplingsrelaterade fel, fel vid datainsamlingen 
samt fel vid databearbetningen.  

4.2 Urval 

Nedan beskrivs vilket urval som gjorts i studien. 

Vi har enligt Bryman (2011) ett riktat urval då undersökningens målgrupp är 
föräldrar med barn i förskolan, vilket betyder att det är en avgränsad del av 
populationen. Då enkäten riktar sig till ovan nämnda målgrupp var det viktigt att 
detta tydligt framgick via missivbrevet samt i enkätens huvudrubrik. Webbenkäten 
publicerades i olika Facebookgrupper (föräldrar till barn i förskola) samt via våra 
egna Facebooksidor  där vi veterligen har flertalet vänner med barn i förskolan. 
Enkäten lades också ut i ett forum för föräldrar med barn födda 2012 (84 
medlemmar) samt i en grupp med tips på pedagogiska aktiviteter för verksamma 
inom förskolan (43 020 stycken) där ett stort antal medlemmar även är föräldrar 
med barn i förskolan enligt vår vetskap.  

I och med att enkäten blev tillgänglig på egna Facebooksidor finns en risk att vänner 
har svarat på enkäten vilket vi har i åtanke. Detta belyser vi under rubriken validitet 
och reliabilitet. Bryman (2011) skriver att om vissa respondenter vägrar eller kan inte 
nås och att det då blir ett bortfall. I studien blir det tydligt att det främst är 
högutbildade kvinnor som svarat. Detta påverkar resultatet vilket vi tar hänsyn till i 
analys och diskussion.  

4.3 Forskningsetiska ställningstaganden 

Här presenteras forskningsetiska aspekter.  

När det gäller hur forskningsetiska aspekter har beaktats i studien har vi följt 
Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer, dvs. informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet under hela arbetes 
gång. När enkäten skickades ut via Facebook var vi tydliga med att enkäten är frivillig 
att besvara samt att svaren behandlas helt anonymt. Vidare tydliggjordes vad vi ska 
göra med de svar som kommer in, samt att resultatet inte kommer ändras på något 
vis vid sammanställning av enkätsvaren. All information las ut via ett missivbrev 
(Bilaga 3) vid publicering av enkäten. Efter att enkäten varit tillgänglig i en veckas tid 
fick vi in 230 svar. Vi var nöjda med antalet informanter och valde då att stänga ner 
enkäten för att kunna sammanställa resultatet. 
 

Informationskravet: 
När enkäten skickades ut via Facebook var vi tydliga med att enkäten var frivillig att 
Besvara, informanterna informerades även om undersökningens syfte.  
Informanterna kunde dessutom välja att avbryta sin medverkan när som helst. 
 
Samtyckeskravet: 
Samtyckeskravet innebär att informanterna själva bestämmer om de vill delta samt 
att vi är ansvariga att de fått skriftlig information om hur detta beaktas. 
 
Konfidentialitetskravet: 
Informanterna informerades om att enkäten var helt anonym. Vidare var vi 
tydliga med att förmedla vad som ska göras med de inkomna svaren samt att 
resultatet inte kommer ändras på något vis när enkätsvaren sammanställs. Alla svar 
förvarades på ett säkert sätt. 
 
Nyttjandekravet: 
I och med att enkäten var helt anonym och frivillig att besvara fick vi ej in någon 
personlig 
information. Svaren på enkäten användes endast för forskningsändamål men 
eftersom att allt var anonymt kan ingen enskild person drabbas i denna 
undersökning. 

4.4 Databearbetningsmetod 

Nedan beskrivs hur resultatet har sammanställts.  

För att kunna dra närmare slutsatser av undersökningen har svaren behandlats i 
Excel där vi även använt oss av pivottabeller för att kunna urskilja och relatera svaren 
till enkätens båda delar. Del 1 behandlar social bakgrund och del 2 föräldrarnas 
upplevelser av samverkan i förskolan. Genom denna metod har vi därför kunnat 
relatera informanternas svar av hur de upplever samverkan mellan hem och förskola 
i relation till social bakgrund. De slutna frågorna minimerar risken för felkällor i och 
med att respondenterna själva har fördelat sina svar i olika kategorier (Bryman, 
2011). 

Bryman (2011) är tydlig med att svaren vid öppna frågor måste sovras för att det ska 
gå att analysera kvantitativt. I enkäten fanns det två öppna frågor, dock har dessa inte 
bearbetats kvantitativt utan det har gjorts en tematisering. Då vi använt oss av öppna 
svarsalternativ där möjlighet till förklaring getts har vi vid sammanställning valt att 
sortera ut alla ja och nej svar där och sammanställt dem för sig. Vidare har vi 
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sammanställt de öppna svaren genom att systematiskt analysera vart tionde svar för 
att kunna dra mer generella slutsatser. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Nedan går vi igenom vad begreppen validitet och reliabilitet innebär, samt varför 
dessa begrepp är relevanta i studien.  

Då vi gjort en kvantitativ undersökning har vi noga övervägt både undersökningens 
validitet och reliabilitet i enlighet med vad Bryman (2011) framhåller. Detta betyder 
att vi har utgått från de forskningsmetodiska begreppen validitet och reliabilitet som 
Bryman (2011) menar innehåller olika indikatorer. Validitet riktar sig till relevansen 
av insamlad data för det angivna problemet och reliabilitet syftar på mätningens 
kvalitet (Bryman, 2011). För att säkerställa undersökningens validitet diskuterades 
frågorna med vår handledare innan enkäten publicerades för att frågorna inte skulle 
kunna feltolkas eller vara oanvändbara för syftet. Vad gäller reliabiliteten kan vi efter 
avslutad undersökning se att en viss grupp var överrepresenterad vad gäller 
svarsfrekvensen. Däremot ger studien med de 230 svar vi fått in tydliga indikationer 
på hur samverkan mellan hem och förskola upplevs ur ett föräldraperspektiv. Vi är 
medvetna om att det kan vara så att många av våra vänner svarat på enkäten vilket 
kan ha påverkat resultatet både positivt och negativt, dock är alla svaren anonyma 
varför vi inte kan se hur många vänner som svarade samt om det bidrog till en 
diversitet i svaren eller ej. 
 

I och med att vi använt oss av en webbenkät som metod vid datainsamlingen blir 
resultatet bredare och vi får ta del av många olika svar beroende på vilken förälder 
som svarat på enkäten. Bryman (2011) menar dock att man vid enkäter inte har 
möjlighet att ställa följdfrågor samt att man inte vet vem som besvarat frågorna. Om 
någon respondent missuppfattat en fråga kommer inte heller den frågan vara ett mått 
med hög validitet (Bryman, 2011).  

5 Resultat och analys 

Nedan presenteras och analyseras undersökningens resultat utifrån 
informanternas svar i enkäten (se bilaga 1). Resultat och analys presenteras i två 
delar med hjälp av stapeldiagram samt löpande text. Del 1 behandlar 
bakgrundsfrågor och del 2 av undersökningen behandlas med utbildningsnivå som 
grund för informanternas svar då vi i enlighet med tidigare forskning kan se att det 
kan ha stor betydelse. 

5.1 Resultat del 1 

Visar informanternas bakgrund. 

5.1.1 Kön 

Stapeldiagrammet nedan visar tydligt att det är flest kvinnor som svarat på 
undersökningen, hela 219st, dvs. 95 % varav 7 informanter är män och 4 stycken har 
valt att inte ange kön. I relation till informanternas upplevelser av samverkan kan vi 



11 

 

inte se några skillnader mellan män och kvinnors upplevelser, dock skriver Harju och 
Tallberg-Broman (2013) att det riktas olika förväntningar på föräldrar beroende av 
kön vilket vi kan koppla till Foucaults teorier om makt, där makt bland annat 
uppkommer i relation till andra människor och rådande kulturer. Det faktum att så få 
män svarade ger oss dock ett väldigt smalt underlag att analysera i frågan om kön. 

Diagram 1. Visar informanternas kön. 

 

 

5.1.2 Ålder  

Utifrån diagram 2 går det att utläsa att ungefär hälften av de som svarat, dvs. 125 
stycken är mellan 26-35 år, 82 föräldrar mellan 36-45 år, 13 stycken är 25 år eller 
yngre och resterande 10 är över 45 år. Andelen informanter som är yngre än 25 år 
klassas i dagens samhälle som unga föräldrar varför det är viktigt att förskolans 
personal ändå ser de yngre föräldrarna som kompetenta aktörer, vilket Jonsdottir och 
Nyberg (2013) betonar gäller alla föräldrar. Författarna framhåller även att det är 
viktigt att lyssna på föräldrarna som experter på sina egna barn. 

Diagram 2. Visar informanternas ålder. 
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5.1.3 Arbete 

Av de 230 som svarat på enkäten är det 161 stycken (70%) som svarat att de arbetar 
vilket tydligt går att se i diagrammet nedan (stapeln till vänster). 51 informanter 
studerar, 14 stycken är föräldralediga och 4 föräldrar har uppgett att de är 
arbetssökande. Resultatet visar att de flesta informanter arbetar, dock ges ingen 
information om informanternas inkomst. Utifrån diagram 5. kan vi dock se att en hög 
andel informanter har en universitetsutbildning vilket i relation till nedanstående 
resultat indikerar att merparten informanter klassas som resursstarka föräldrar 
enligt Harju och Tallberg-Broman (2013).  

Diagram 3. Visar informanternas sysselsättning. 

 

5.1.4 Civilstånd 

I diagram 4 ser vi att 116 stycken (50%) av de 230 svar vi fått in är gifta. 98 föräldrar 
är sambos och resterande 16 är singlar. Sammanfattningsvis är det med andra ord 
övervägande gifta och sambos som deltagit i enkäten. En vidare analys av resultatet i 
relation till undersökningens andra del visar inte några skillnader beroende på 
civilstånd. Vi får dock ha i åtanke att de flesta informanter är gifta eller sambos varför 
vi inte kan dra några närmare slutsatser av resultatet. 
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Diagram 4. Visar informanternas civilstånd. 

 

5.1.5 Utbildning  

Stapeldiagrammet nedan visar att merparten dvs. 174 stycken (75%) av de som svarat 
på enkäten har en avslutad universitet eller högre utbildning. Varav 55 föräldrar har 
en avslutad gymnasial utbildning och 1 förälder av de som svarat har en avslutad 
grundskoleutbildning. Detta betyder att merparten informanter enligt Harju och 
Tallberg-Broman (2013) klassas som resursstarka föräldrar. Att utbildning har stor 
betydelse i frågan om samverkan med förskola och hem blir också tydligt i resultatets 
andra del. Gillies (2008) påtalar att familjer med hög utbildningsnivå ser annorlunda 
på förskola och skola i jämförelse med många föräldrar med lägre utbildning. Bach 
(2014) menar att resursstarka föräldrar prioriterar utbildning och sociala nätverk, 
medan resurssvaga familjer ser till barnets välmående och den innersta familjen, ett 
avståndstagande till förskola och skola kan också ses hos familjer med lägre 
utbildning och inkomst. Här ses även skillnader i föräldrars egna uppfattningar om 
sin egen roll i barnets utveckling och lärande sammanfogat med institutioner som 
förskola och skola (Bach, 2014).  Hur väl barnet lyckas i framtiden är beroende av 
samverkan i förskolan menar Siraj-Blatchford (2010). I relation till tidigare forskning 
är det viktigt att förskollärare är medvetna om sin maktposition i mötet med barnens 
föräldrar vilket Jonsdottir och Nyberg (2013) påtalar, framförallt i mötet med 
resurssvaga familjer. Foucault beskriver att makt och delaktighet uppkommer i 
relation till andra människor och har att göra med hur individer handlar och beter 
sig. Även kunskap är förknippat med makt enligt Foucault (Dolk, 2013). Jonsdottir 
och Nyberg (2013) menar därför att det är viktigt att se föräldrar som kompetenta 
aktörer för att en maktförskjutning ska kunna ske. 
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Diagram 5. Visar informanternas utbildning. 

 

 

5.1.6 Modersmål  

Av 230 informanter uppger 212 stycken att de har svenska som modersmål och 
resterande 18 anger bland annat danska, albanska, somaliska och persiska som sitt 
modersmål. De flesta som svarat uppger således att de har svenska som modersmål 
varför vi inte närmare kunnat analysera resultatet vad gäller flerspråkighet och 
samverkan i förskolan, vi kommer därför närmare behandla samverkan och 
flerspråkighet i diskussionsdelen. 

5.2 Resultat del 2 

I denna del redovisas informanternas svar i stapeldiagram med utbildningsgrad 
som grund. Resultatet är uppdelat i två rubriker. 

- Insyn, delaktighet och inflytande, 

- Relationer och bemötande. 

Den blå stapeln visar informanter med grundskoleutbildning, den orangea stapeln 
visar informanter med gymnasial utbildning och den grå stapeln visar informanter 
med universitetsutbildning. Anledningen till att den grå stapeln alltid är högre än 
de andra staplarna beror på att andelen informanter med universitetsutbildning 
var flest till antal. 

5.2.1 Insyn, delaktighet och inflytande. 

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) ska föräldrar till barn i förskolan inte 
bara erbjudas insyn i verksamheten utan även ges ett reellt inflytande över barnens 
vardag och upplägg på förskolan. 

På frågan om föräldrarna upplever att förskolan tydligt informerat dem om 
styrdokumenten kan vi av diagram 6 utläsa att ungefär hälften, dvs. 120 stycken 
svarade att påståendet stämmer (den högsta grå stapeln till vänster), 90 föräldrar 
svarade att detta stämmer delvis och resterande 9%, dvs. 20 stycken anser att detta 
inte stämmer. Vi kan också se att det är ungefär lika många informanter med 
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gymnasial utbildning och universitetsutbildning som upplever att deras barns 
förskola inte tydligt informerat dem om vilka styrdokument förskolan arbetar efter. 

En aspekt av resultatet på frågan skulle kunna bottna i att flertalet informanter är 
verksamma inom förskolan och därmed har god inblick i förskolans styrdokument. 
Förmodligen skulle det kunna vara så att de därför ser mer kritiskt på det egna 
barnets förskola. Här återkommer även maktperspektivet i frågan om samverkan då 
förskolläraren i sin professionella yrkesroll förmodligen är medveten om förälderns 
likvärdiga utbildning vilket Jensen och Jensen (2008) menar kan leda till osäkerhet 
hos förskolläraren. Detta i sin tur skulle kunna förklara varför förskollärare undviker 
att agera experter i mötet med föräldrar med liknande utbildning varför de inte, eller 
bara delvis informerat om förskolans styrdokument.  

Diagram 6. Visar om föräldrar upplever att deras barns förskola informerat om 
vilka styrdokument förskolan arbetar efter. 

 

 

Läser vi av diagram 7 när det kommer till föräldrarnas uppfattning om huruvida de 
upplever att de blivit informerade om deras rättigheter till inflytande och delaktighet 
i verksamheten visar det på en stor variation. 78 stycken av de som svarat anser att 
påståendet stämmer, 89 informanter anser att detta stämmer delvis och resterande 
63 har svarat att detta inte stämmer. I diagrammet nedan är det tydligt att staplarna 
är relativt jämna i förhållande till utbildning. Det som går att utläsa av diagrammet är 
även att den som har en grundskoleutbildning anser att hen känner att förskolan 
delvis har informerat denne om föräldrars rättigheter till inflytande och delaktighet i 
verksamheten.  
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Diagram 7. Visar om föräldrarna upplever att förskolan tydligt informerat om 
föräldrars rättigheter till inflytande och delaktighet i verksamheten. 

 

 

På frågan om föräldrarna upplever att de får information kring deras barns lärande 
och utveckling går det att tyda av diagrammet nedan att ungefär hälften, dvs. 123 
informanter menar att påståendet stämmer, medan 91 föräldrar har svarat att detta 
stämmer delvis varpå resterande 16 har uppgett att detta inte stämmer. De flesta av 
informanterna med gymnasial utbildning anser att de delvis får fortlöpande 
information kring deras barns utveckling och lärande. Resultatet pekar på att de 
flesta informanter upplever att de till stor del får fortlöpande information om barnets 
utveckling och lärande. Dock svarar 16 st. att påståendet inte stämmer vilket kan 
tolkas som att personalen på vederbörande avdelningar inte följt varken läroplanens 
(Skolverket, 2016) riktlinjer eller skollagen (2010:800: 11§) då förskolan fortlöpande 
ska informera föräldrar om barnens utveckling och lärande. 

Diagram 8. Visar om föräldrar anser att de får fortlöpande information kring 
deras barns utveckling och lärande. 
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Något som är tydligt i diagram 9 är att en hög andel informanter med 
universitetsutbildning anser att de delvis har möjlighet till att påverka förskolans 
upplägg och verksamhet. En stor del av informanterna upplever också att de inte har 
möjlighet att påverka förskolans upplägg och verksamhet. Även informanten med 
grundskoleutbildning upplever att hen inte har möjlighet att påverka förskolans 
upplägg och verksamhet. 

Diagrammet nedan visar att endast 20 stycken informanter med högre utbildning 
uppger att de har möjlighet att påverka förskolans upplägg och verksamhet 
(staplarna till vänster). 119 föräldrar svarade att detta stämmer delvis vilket går att 
tyda av staplarna i mitten av diagrammet. Vidare är det 91 stycken som svarat att 
påståendet inte stämmer (staplarna till höger i diagrammet).  

 

Diagram 9. Visar om föräldrarna upplever att de har möjlighet att påverka 
förskolans upplägg och verksamhet. 

 

Om du upplever att du har möjlighet att påverka verksamhetens innehåll, ge ett 
kort exempel på vad du anser att du har möjlighet att påverka? 

Denna fråga var en av de öppna frågorna där informanterna fick skriva fritt, 75 av 
230 stycken svarade med varierande exempel. Sandberg och Vuorinen (2008) skriver 
dock att få föräldrar vill påverka den pedagogiska verksamheten. Författarna menar 
att vissa föräldrar vill ha inflytande över allt som rör sitt barn medan andra föräldrar 
endast vill ha inflytande när det kommer till större operativa förändringar. Utifrån de 
öppna svaren får vi dock en lite annan bild av vad framförallt föräldrar som själva är 
förskollärare kan, och har möjlighet att påverka. Detta kan relateras till Foucaults 
teorier om makt då föräldrar med förskollärarutbildning har samma yrkeskunskap 
som förskolans personal vilket indikerar att makten är symmetrisk i dessa fall 
(Jonsdottir & Nyberg, 2013). De flesta som svarat på enkäten uppger dock att det 
främst är vid formella möten de får möjlighet att vara med och påverka. En förälder 
skriver: 

Genom diskussioner med förskolan och pedagogerna. Föräldramöten. Mail då de frågar om 
det är något vi vill ta upp. 
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En annan förälder skriver: 

Komma med förslag under utvecklingssamtal och föräldramöten. 

Andra föräldrar har svarat med varierande exempel. En förälder anser exempelvis att 
hen har möjlighet att påverka pedagogernas fortbildning och fokusområden varpå en 
annan förälder skriver att hen kan vara med och påverka storleken på barngruppen. 
En tredje förälder skriver att hen genom samtal får fram vad sitt barn är intresserad 
av och sedan arbetar pedagogerna efter det.  

Föräldrar som är förskollärare eller förskollärarstudenter ger indikationer på att de 
har större möjligheter att påverka förskolans verksamhet än föräldrar med gymnasial 
utbildning. Bland annat framför flera föräldrar att de kan komma med tips och idéer 
för den pedagogiska utformningen eller kan bidra med idéer för undervisningen. En 
förälder framför att hen arbetar på förskolan och får möjlighet att komma med egna 
tips och idéer, en annan förälder som studerar till förskollärare anser sig kunna 
påverka mycket när det gäller framförallt det egna barnet. Precis som föräldern innan 
anser denna förälder att hen själv kan ge tips om saker som hen har stött på som 
förskollärarstudent. Några föräldrar skriver; 

              Kan ge pedagogiska tips som de lyssnar till 

              Kan bidra med idéer för undervisningen där jag har någon kompetens på. 

              Förslag på aktiviteter, utflykter och verksamhetens innehåll 

Flera föräldrar uppger att de kunnat påverka rutiner för det egna barnet. Nedan följer 
några exempel: 

            Allt kring rutinsituationer så som mat, vila, kläder, toalettbesök osv. 

              Det som rör mitt barn på individnivå. Hur länge hen ska sova, inte dricka mjölk till maten, 

              gärna vara i den gruppen som är utomhus på EM osv 

              Enbart när det gäller barnets behov, så som sov och matrutiner 

Ett fåtal informanter uppger att de inte behövt påverka något. 

               Har inte behovet, de är fantastiska! 

Tycker inte jag som förälder ska lägga mig i förskolans innehåll verksamhet så länge de följer 
läroplanen. 

5.2.2 Relationer och bemötande 

Enligt stapeldiagrammet nedan kan vi utläsa att 184 föräldrar anser sig ha en god 
relation med personalen på barnets avdelning (staplarna till vänster). Ser vi till 
staplarna i mitten kan vi se att 41 stycken menar att detta stämmer delvis och endast 
5 föräldrar har svarat att påståendet inte stämmer vilket går att se i diagrammet på 
staplarna till höger.  
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Diagram 10. Visar om föräldrarna upplever att de har en god relation med 
förskolans personal. 

 

 

Då 80 % av 230 föräldrar anser sig ha goda relationer med personalen på deras barns 
förskola indikerar detta att det är något som personalen lägger stor vikt vid i 
förskolan. Resterande föräldrar anser att de delvis eller inte alls har goda relationer 
med förskolans personal, vilket vi i undersökningen inte får några närmare 
förklaringar till. Jensen och Jensen (2008) belyser dock att samverkan har ett starkt 
band med relationer. Under inskolningen ges stora möjligheter att skapa goda 
relationer från start med barnens föräldrar menar Månsson, (2013).  

Har du någon gång upplevt att du blivit annorlunda bemött av förskolans personal 
jämfört med andra föräldrar? Ge gärna ett exempel? 

På frågan om föräldrarna upplever att de blivit annorlunda bemötta jämfört med 
andra föräldrar fick vi in 115 enskilda svar, varav 56 st. som svarade blankt nej. 
Resterande svar skiljer sig lite men vi kan se att de 59 informanter som gav ett mer 
ingående svar upplever att de blir/blivit annorlunda bemötta på både gott och ont.  

Harju och Tallberg (2013) betonar att risken är stor att föräldrar från olika klasser 
och kulturer kategoriseras av personalen på förskolan och därmed bemöts olika, 
vilket framkom i undersökningen. Även Månsson (2013) skriver att det finns risk att 
resursstarka hem gynnas vid det nära samarbetet mellan förskola och hem medan 
resurssvaga familjer missgynnas. Några informanter uttrycker via de öppna svaren 
att de inte vet om de har möjlighet att påverka mer än det egna barnets rutiner.  

På frågan om informanterna upplevt att de blivit annorlunda bemötta än andra 
föräldrar svarar en förälder;   

Ja, eftersom jag själv är förskollärare och jobbar på förskolan så upplever jag ibland att de 
förklarar och uttrycker sig med ett "finare" språk, yrkesspråk. Fast egentligen tycker inte jag 
om det. När jag hämtar mitt barn så är jag mamma och vill också bli så bemött.  

Här kan vi se att föräldrar med lärar- eller förskollärarutbildning i stort bemöts 
annorlunda. Föräldern som kommenterat upplever även att det inte är till belåtenhet 
att förskolans personal använder ett finare yrkesspråk när de samtalar med föräldern. 
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Alla föräldrar som arbetar inom förskolan eller studerar till förskollärare upplever 
dock inte ett annorlunda bemötande som negativt.  

Nja, eftersom jag själv arbetar i förskola så ger det ibland ett annat bemötande. Men inget som 
är negativt. 

Ibland, jag studerar till förskollärare så ofta vill de kolla idéer med mig och då tips på hur de 
kan utveckla verksamheten framåt. Men detta tycker jag bara är positivt då de verkligen 
lyssnar på det jag har att säga och vill veta mer. 

Ja, fast inte på ett negativt sätt. Eftersom jag arbetar som förskollärare själv så får jag lite 
annan information gällande mitt barn samt att de frågar mig mycket om vår verksamhet. 

Dock finns det föräldrar som upplever att de bemöts annorlunda på ett negativt sätt 
än de föräldrar som inte arbetar inom förskolan. Nedan ser vi exempel på detta: 

 Ja då jag arbetar som vikarie samt studerar till fsklärare så blir jag ofta bemött som en kollega 
mer än som förälder. Dvs vissa pedagoger kan beklaga sig över svårigheter som de möter i 
verksamheten på ett sätt som de nog inte hade gjort med en annan förälder. 

Ja, eftersom jag själv är förskollärare och jobbar på förskolan så upplever jag ibland att de 
förklarar och uttrycker sig med ett "finare" språk, yrkesspråk. Fast egentligen tycker inte jag 
om det. När jag hämtar mitt barn så är jag mamma och vill också bli så bemött. 

Eftersom jag själv är förskollärare så blir jag det automatiskt, inte för att jag tycker det är rätt. 
Jag får veta saker som jag kanske inte borde, de tex du vet ju hur det är osv. 

Vi kan också se att många föräldrar som arbetar inom förskolan upplever att 
förskolans personal bemöter dem annorlunda baserat på utbildning och 
yrkeskunskap. Några föräldrar skriver följande: 

I vissa fall pga min utbildning och yrke (förskollärare) då jag upplever att de talar med mig på 
ett sätt eftersom jag är betydligt mer införstådd i deras uppdrag än andra föräldrar. De 
diskuterar läroplanen mer invecklat med mig. 

 
ibland är det svårt att vara förskollärare själv i mötet med ens eget barns personal eftersom 
man därigenom har en annan insyn och förståelse för det som sker. Jag försöker många 
gånger att vara hjälpsam med tips eftersom avdelningen har outbildad personal. Ibland blir 
det utvecklande och givande eller blir det "lägg dig inte vi klarar det själva" beroende på vilken 
personal man pratar med. 

En förälder utmärker sig i enkäten och skriver att hen kände sig annorlunda bemött 
när äldsta dottern var liten. Föräldern skriver att hen kände sig behandlad som ung 
och dum ganska ofta.  

Samverkansarbetet är ett komplext område vilket både föräldrar och förskollärare 
påtalar i olika studier. Det krävs således att förskollärare är medvetna om sin 
maktposition. Vad gäller förskollärares professionalitet i yrket är det viktigt att ha en 
tydlig bild av hur det professionella värdskapet beaktas i frågan om samverkan, det 
behöver också uppmärksammas och förankras i förskolan, främst i det egna 
arbetslaget (Jensen & Jensen, 2008). 

5.3 Sammanfattande resultatanalys 

Inledningsvis gav studien inte det breda resultat vi hoppats på i relation till 
undersökningens syfte att studera hur familjers olika sociala bakgrunder bidrar till 
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föräldrars upplevelser av samverkan mellan förskola och hem. Å andra sidan ger 
studien indikationer på hur föräldrar med barn i förskolan upplever samverkan. 
Merparten informanter har en högre utbildning varför resultatet i undersökningen 
domineras av föräldrar med universitetsutbildning. Som vi tidigare nämnt tyder detta 
på att dessa föräldrar klassas som resursstarka föräldrar enligt Tallberg-Broman 
(2013). I undersökningen är flertalet informanter också antingen lärarstudenter eller 
aktiva inom förskola/skola vilket framgår av resultatet baserat på de öppna frågorna. 
Detta gav oss mycket att reflektera över när det kommer till bemötandet av 
framförallt resursstarka föräldrar. Maktperspektivet blir ytterst relevant i frågan om 
hur förskollärare bemöter framförallt resursstarka föräldrar. Då andelen resurssvaga 
informanter var väldigt låg vilket vi kan se utifrån dels utbildning men också 
sysselsättningsgrad, ger studien föga information om hur resurssvaga föräldrar 
upplever samverkan mellan förskola och hem. Däremot kan vi utifrån svaren samt 
tidigare forskning se indikationer på att social bakgrund kan påverka samarbetets 
kvalitet. Foucault menar att makthierkierna kan omformas. Enligt honom är makt 
och kunskap förenade med varandra och i och med att makt förekommer i relationer 
är den dessutom föränderlig (Dolk, 2013). Detta betyder i sin tur att förskollärare kan 
välja att använda sin makt på ett medvetet sätt där föräldern känner att dennes 
åsikter och kunskaper är lika betydelsefulla som förskollärarens. 

6 Diskussion 

I denna del diskuteras resultatet i relation till våra forskningsfrågor men även vårt 
teoretiska perspektiv. Här behandlas även tankar studien gett oss där vi utgår från 
egna erfarenheter, forskning och styrdokument.  

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen har delats in i olika rubriker där vi tar ställning till studiens 
resultat. 

- Social bakgrund 

- Förskolans bemötande 

- Samverkan och professionella relationer 

- Delaktighet och insyn 

- Föräldrars möjligheter till inflytande- en klassfråga? 

6.1.1 Social bakgrund och livssituation 

Ser vi till sysselsättningsgrad är merparten informanter i arbete medan 51 föräldrar 
uppger att de studerar, endast 4 stycken anger att de i nuläget är arbetssökande. På 
frågan om kön är det övervägande kvinnor som svarat på enkäten, hela 219 stycken. 
Vi funderar på om det har något att göra med ansvarsfördelningen i hemmet när det 
kommer till hämtning och lämning eller det faktum att många kvinnor arbetar inom 
skola/förskola vilket i dagens läge också är övervägande kvinnor. Det hade varit 
intressant att se om resultatet möjligen skulle påverkas om fler män svarat. Vi ställer 
oss även frågande till om det är så att maktförskjutningen på något sätt kan påverkas 
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av förälderns kön i mötet med förskolan? Studien ger oss inga direkta svar, dock 
skriver Harju och Tallberg-Broman (2013) att det riktas olika förväntningar på 
föräldrar beroende av kön, vilket medför att detta är något som behöver 
uppmärksammas och reflekteras över hos förskollärare. I flertalet studier som berör 
familjers deltagande i barnens uppväxt och skolgång blir det tydligt att fler kvinnor 
än män deltagit i denna typ av undersökningar.  

Åldersmässigt är ungefär hälften av informanterna mellan åldrarna 26-35, dock 
svarar endast 13 stycken att de är 25 eller yngre. Vi var nyfikna på om denna 
åldersgrupps svar skulle skilja sig markant från de andra svaren då vi från egna 
erfarenheter samt i diskussion med andra upplevt att bemötandet från förskolan 
ibland känts auktoritärt för unga förälder. En förälder påpekade att hen ofta blev 
bemött annorlunda när yngsta dottern var liten varpå hen kände sig ung och dum. 
Enligt Foucault uppkommer makt i mötet med andra människor där även kunskap 
förknippas med makt (Dolk, 2013). Av denna anledning är det ytterst viktigt att 
förskolans personal är medvetna om den makt yrket innebär för att förhindra en 
negativ maktutövning. Även ett komplicerat yrkesspråk i mötet med exempelvis unga 
föräldrar kan ses som en maktutövning där relationen mellan förskola och förälder 
tar skada (Enö, 2013). Som vi tidigare nämnde bör personalen arbeta för att både 
personalens kompetens samt föräldrarnas kunskap kring barnet möts i samverkan 
med barnets föräldrar vilket även Enö (2013) påtalar.  

6.1.2 Förskolans bemötande 

Flera föräldrar som själva är förskollärare upplever att de blir särbehandlade på både 
gott och ont där de bland annat förväntas ha förståelse för allt som händer i 
verksamheten. Vi kan i enlighet Jensen och Jensen (2008) anta att det har att göra 
med förskollärarens osäkerhet vilket påtalas i frågan om yrkets profession. 
Författarna beskriver att förskollärare ofta har svårt att stå för sina åsikter i mötet 
med andra välutbildade föräldrar. Detta är något vi själva upplevt både som 
förskollärarstudenter men även som förälder. Vi har kommit underfund med att 
bemötandet har stor betydelse för att goda relationer ska kunna skapas med alla 
föräldrar. 

6.1.3 Samverkan och professionella relationer 

Ivarsson Jansson (2001) skriver att det är viktigt att personalen på förskolan vet hur 
de tolkar sitt eget yrke i relationen med föräldrarna. Som vi tidigare nämnde menar 
Jonsdottir och Nyberg (2013) att det kan finnas en risk för att en negativ 
maktutövning sker från förskolans håll om inte föräldrarna ses som aktiva och 
kompetenta aktörer. Genom att använda makten rätt kan förskollärare i mötet med 
barnens föräldrar skapa goda möjligheter för samverkan. Här krävs en gedigen 
förståelse för yrkets komplexitet samt hur förskollärare kan agera i mötet med 
familjer från olika bakgrunder, först då kan en maktförskjutning ske. För att 
förtydliga anser vi att förskolans personal måste se varje familj utifrån deras 
erfarenheter och bakgrund för att kunna mötas och förstå varandra. Det vilar på 
förskolans ansvar att en samverkan mellan hem och förskola sker varför förskolans 
personal måste respektera allas olika tankar och åsikter. Här kan förskollärare genom 
exempelvis deliberativa samtal skapa förståelse för olika föräldrar och familjer, men 
även för förskolans uppdrag. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) betonas även 
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att arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna samt ha ansvar för att goda relationer 
skapas mellan personal och föräldrar.  

Jensen och Jensen (2008) framhåller att förskollärare ska kunna samarbeta med alla 
föräldrar. Här ser vi en utmaning, men samtidigt är fördelarna stora när det kommer 
till samarbetet med barnens föräldrar. Oavsett bakgrund, utbildning och ekonomisk 
situation ska förskolan möjliggöra ett samarbete med barnens föräldrar då det gynnar 
barnets utveckling och lärande vilket Jonsdottir och Nyberg (2013) påtalar är det 
viktigaste målet för samverkan. Jensen och Jensen (2008) menar dessutom att alla 
som arbetar i förskolan bör ha en relationskompetens för att kunna se olika familjers 
behov utan att döma.  

Vi anser att relationer är a och o för att en god samverkan ska kunna ske på bästa 
systematiska sätt. Vår åsikt är att det är upp till varje förskollärare och barnskötare 
att ta ansvar för att goda relationer skapas med alla föräldrar. En god samverkan och 
bra relationer med föräldrarna är en förutsättning för att kunna arbeta för barnens 
bästa, deras utveckling, lärande och trivsel. Jensen och Jensen (2008) påpekar även 
att trygga föräldrar ger trygga barn vilket vi anser är grundläggande för samverkans 
kvalitet.  

Vi har också kommit till insikt med att kommunikationen är en central del i 
samarbetet, läggs inte tid och resurser för kommunikation med föräldrarna blir det 
svårt att skapa goda och professionella relationer med föräldrarna. Fungerar inte 
kommunikationen eller om det blir otydligheter får föräldrar och/eller lärare heller 
inte den information som krävs för det enskilda barnets bästa, vilket även Månsson 
(2013) framhåller varför vi kan dra slutsatsen att samverkan är en betydelsefull del i 
vårt kommande yrke som förskollärare. 

6.1.4 Delaktighet, inflytande och insyn 

Då studien visar att förskolan behöver bli bättre på att involvera och informera 
föräldrar om förskolans verksamhet för att på så vis ge föräldrar insyn och 
delaktighet kan vi se att flertalet olika insatser skulle kunna leda till att föräldrar görs 
delaktiga. 

Något som påvisar vikten av förskolans ansvar där framträdande andel förskolor 
brustit är att endast 52% av de som svarat på enkäten anser att de fått tydlig 
information om vilka styrdokument förskolan arbetar efter. Då det främsta ansvaret 
vilar på förskolan att informera alla föräldrar om att de arbetar efter förskolans 
läroplan (Skolverket, 2016) undrar vi hur det kommer sig att så pass många svarat att 
de inte blivit informerade om denna väsentliga del av förskolans arbete. Hela 39% har 
svarat att detta stämmer delvis vilket väcker frågetecken. Vi undrar om detta har att 
göra med förskolans personals kompetens eller tid? Varför gör inte personalen 
föräldrar medvetna om förskolans främsta styrdokument? Vad vi kunnat se under vår 
verksamhetsförlagda utbildning samt i arbete på förskolan är att många förskolor lagt 
läroplanen i förskolans tambur för föräldrars åsyn vilket skulle kunna tolkas som att 
förskolan delvis informerat föräldrarna om förskolans läroplan (Skolverket, 2016).  

I enkätundersökningen har 51% svarat att de delvis har möjlighet att påverka 
förskolans upplägg och verksamhet medan 39% svarat att detta inte stämmer alls. I 
förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framgår det tydligt att föräldrar ska ha 
möjlighet att vara med och påverka verksamheten. Även att förskolan är tydlig i 
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frågan om mål och innehåll vilket är en förutsättning för både föräldrar och barns 
möjligheter till inflytande (Skolverket, 2016). Månsson (2013) betonar också att 
inskolningsperioden utgör den största möjligheten för förskolans personal att ge 
föräldrar insyn i förskolans verksamhet. Efter reflektion och analys har vi kommit 
underfund med att detta betyder att i princip alla som svarat på enkäten anser att de 
knappt eller inte alls har möjlighet att påverka förskolans upplägg och verksamhet. Vi 
undrar hur det kommer sig att föräldrarna å ena sidan upplever att de har goda 
relationer med förskolans personal men att de däremot inte upplever sig ha stora 
möjligheter att påverka deras barns vardag på förskolan? Några föräldrar uppger 
dock att de inte har något behov av att påverka verksamhetens innehåll.  

Forsman och Rusk (2009) framhåller att ett bra samarbete mellan förskola och hem 
har stor betydelse för att barn i förskolan ska få bästa möjliga förutsättningar att lära 
sig och utvecklas. Ungefär hälften, 53% av de som svarat på enkäten menar att de får 
fortlöpande information kring barnets lärande och utveckling i förskolan. Den dagliga 
kontakten har stor betydelse för samverkan, det är så information kan fås och tas. 
Campner och Persson (2000) nämner att den pedagogiska dokumentationen skall 
synas ute i tamburen för att komplettera den dagliga kontakten. Ur en kritisk 
synvinkel funderar vi på om förskolans personal möjligtvis förlitar sig allt för mycket 
på uppsatt dokumentation då föräldrar ofta har bråttom vid hämtning och lämning 
varpå de går miste om dokumentation i tamburen. Risken förefaller också att 
informationen och därmed insynen i förskolans verksamhet faller bort. Vi ställer oss 
också frågande till om förskolan verkligen når alla föräldrar med denna typ av 
dokumentation, t.ex. föräldrar med annat modersmål. Forsman och Rusk (2009) 
skriver att personalen bör se till att alla föräldrar får ta del av förskolans information 
på ett likvärdigt sätt och så att alla förstår. Exempelvis kan tolk tas in till föräldrar 
som behöver det för att på så vis ge alla föräldrar insyn, inflytande och delaktighet 
(Forsman & Rusk, 2009).  

I olika studier har föräldrar redovisat att barnens säkerhet, trygghet och sociala 
inkludering värderas högst i förskolan enligt Tallberg-Broman (2013), vilket skulle 
kunna bidra till att informanterna svarat som de gjort i frågan om möjligheter att 
påverka verksamheten. Sätter vi detta resultat i relation till frågan om hur föräldrar 
upplever att de blivit informerade om förskolans styrdokument kan det kanske vara 
så att föräldrar inte känner att de har möjlighet att påverka förskolans upplägg på 
grund av ovetskap om vad de har möjlighet att påverka eller ej. På förekommen 
anledning ser vi att det är mycket viktigt att samverkans alla delar blir tydliga för 
barnens föräldrar, speciellt för de som inte redan är insatta i förskolans läroplan. För 
att föräldrar ska våga komma med förslag och idéer måste det också kännas 
inbjudande, tryggt och tydligt i frågan om vad som är möjligt att påverka. En 
ytterligare djupdykning i frågan leder oss osökt in på frågan om makt-resursstarka 
föräldrar-förskollärare. Ivarson och Jansson (2001) har undersökt fenomenet där det 
visat sig att föräldrar och personal med högre utbildning talar för en förändrad och 
planerad pedagogisk verksamhet till skillnad från de som har en lägre utbildning, där 
det fokuseras mer på nuet. Författarna skriver att det finns personal som anser sig 
vara till service för föräldrarna men att det också finns personal som menar att den 
pedagogiska verksamheten är deras ansvarsområde, varför det är upp till dem att se 
till att allt fungerar där de också vet bäst (Ivarson Jansson, 2001). Här anser vi att 
risken är stor att en negativ maktutövning sker om personalen anser sig veta bäst.  
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För att ge föräldrarna insyn i vad som pågår i verksamheten kan förskolans personal 
delge dokumentation som rör barnens vardag på förskolan både digitalt, inne på 
avdelningen men även med hjälp av veckobrev (Jensen & Jensen, 2008). Genom att 
öka föräldrars insyn i verksamheten och förskolans läroplan (Skolverket, 2016) samt 
göra dem medvetna om deras rättigheter till inflytande och delaktighet skulle en 
maktförskjutning kunna ske då Foucault menar makt är bundet till kunskap vilket 
även Jonsdottir och Nyberg (2013) påtalar.  

Genom att framhäva och involvera föräldrarna i förskolans läroplan skulle 
förmodligen samarbetet mellan hem och förskola underlättas då föräldrar genom att 
ta del av läroplanen ges mer inblick i förskolans uppdrag och strävansmål. Detta 
skulle också kunna leda till att färre missförstånd sker då föräldrar görs medvetna om 
vad de har möjlighet att påverka. Även fortlöpande information kring det enskilda 
barnets utveckling och lärande samt dokumentation kring vad som sker i 
verksamheten kan också bidra till mindre frågetecken från föräldrar. 

6.1.5 Föräldrars möjligheter till inflytande - en klassfråga? 

I relation till tidigare forskning och informanternas öppna svar kan vi se att 
framförallt resursstarka föräldrar uttrycker att de har goda, eller relativt goda 
möjligheter att påverka förskolans verksamhet. Skillnaderna mellan föräldrar med 
universitetsutbildning respektive gymnasial utbildning syns tydligt i diagram 10 där 
de flesta informanter med gymnasial utbildning svarat att de inte har möjlighet att 
påverka, medan de flesta föräldrar med universitetsutbildning uppger att de delvis 
har möjlighet att påverka verksamhetens upplägg. 

En förälder skriver;  

Eftersom jag är lärare känner jag ibland att mina åsikter väger tyngre än andra föräldrars. Jag 
tipsar gärna vad jag vill att barnen ska öva på inför framtiden och pedagogerna lyssnar på mig.  

Utifrån Foucaults teorier om makt funderar vi på om det kan vara så att makten 
ibland tippar över till föräldrarna när det kommer till resursstarka föräldrar, 
exempelvis förskollärare och lärare som har full vetskap om sina rättigheter när det 
kommer till inflytande och delaktighet? Detta skulle kunna förstås som att makten i 
dessa fall inte blir asymmetrisk, då föräldrar med samma eller liknande utbildning 
kan antas ha likvärdig yrkeskunskap som förskolläraren. 

6.2 Metoddiskussion 

I denna del diskuteras vårt metodval samt vilka för-och nackdelar vi stött på i 
relation till vårt syfte. Även undersökningens reliabilitet och validitet diskuteras. 

Enkätens första del behandlar informanternas sociala bakgrund, dvs. kön, ålder, 
utbildning, sysselsättning samt modersmål. Vissa av frågorna i enkätens andra del är 
utformade så att informanterna kan förklara sina svar (t.ex. vad de anser sig kan 
påverka när det gäller verksamhetens innehåll samt om och när de känner att de 
blivit annorlunda bemött än andra föräldrar) vilket gör att vi får en diversitet vi inte 
kunnat få med enbart färdiga svarsalternativ.  

Enkäten skickades ut via Facebook för att nå ut till en stor mängd föräldrar med olika 
bakgrunder. Vi är dock medvetna om att alla inte har tillgång till dator och internet 
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vilket vi också har i åtanke, men med tanke på studiens omfattning och tidsperspektiv 
föll valet ändå på digitala enkäter. Enkäten har varit tillgänglig för 52264 
informanter. Vi har kommit fram till antalet genom att räkna ihop antalet 
medlemmar i de Facebookgrupper där enkäten lagts ut. Vi är dock insiktsfulla med 
att alla som haft tillgång till enkäten inte velat svara då det varit frivilligt. Bryman 
(2011) är tydlig med att enkäter är snabba att administrera och man når många 
människor på en och samma gång, vilket är till stor fördel för oss i studien. Vi hade 
dock förmodligen fått ett annorlunda resultat om vi valt att använda fysiska enkäter 
vid datainsamlingen, då vi kunnat dela ut dem på förskolor i olika områden för att på 
så vis få ett bredare resultat. Efter sammanställning av resultatet från enkäten blir det 
tydligt att övervägande antal informanter uppgav att de har en högre utbildning. 
Utifrån de öppna svaren kan vi även se att flertalet studerande också läser till 
förskollärare. Flera av svaren visar även att många lärare har deltagit i vår 
undersökning. Vi är eniga om att detta kan ha att göra med valet av metod och de 
grupper vi valt att lägga ut enkäten i. Det faktum att så pass många informanter på 
något sätt arbetar inom skolväsendet eller studerar till förskollärare ger indikationer 
på att dessa föräldrar är väl medvetna om sina rättigheter som föräldrar till barn i 
förskolan. Det vi ser som positivt är att risken för misstolkning av enkätfrågorna är 
mycket liten i denna svarsgrupp. Den problematik vi kan se är att undersökningen 
möjligtvis domineras av denna svarsgrupp vilket tenderar till att undersökningens 
reliabilitet minskar.  

6.2.1 Fördelar och nackdelar 

Här presenteras för- och nackdelar med enkätundersökningen. 

De fördelar vi kan se efter att enkätens innehåll utvecklats är att ett mervärde ges när 
vi kan se föräldrars bakgrund, vilket i sin tur ger en tydligare bild av förskolans 
bemötande ur flera perspektiv som vi sedan analyserat och jämfört. Det faktum att vi 
lagt till kommentarsfält vid vissa mer komplexa frågor i enkäten ger oss en tydligare 
och djupare förståelse till varför man valt att svara som man har gjort vilket är 
intressant och relevant för vår undersökning. Nackdelarna vi kan se i studien är att 
alla inte har tillgång till dator och internet varför dessa föräldrars svar uteblir. Detta 
är något Bryman (2011) belyser som en risk vid webbenkäter, på så vis att en viss 
grupp riskerar att utebli, vilket även kan ses som en nackdel i undersökning. Även det 
faktum att enkätundersökningar inte tillåts i alla Facebookgrupper där fler föräldrar 
med olika sociala bakgrunder kunnat nås blir en nackdel i detta avseende. Vi ställer 
oss också frågande till om antalet svaranden med lägre utbildningsnivå på något vis 
har påverkats av enkätens mer komplexa frågor. Kan det vara så att vissa begrepp i 
enkäten varit svåra att förstå för föräldrar utan större insyn i förskolans verksamhet, 
vilket i sin tur lett till ett icke deltagande? Utifrån de svar där informanterna gavs 
möjlighet att ge egna exempel kan vi se att den största delen informanter är 
verksamma inom förskolan eller studerar till förskollärare. Däremot ger studien 
indikationer på hur föräldrar med olika sociala bakgrunder ser på samverkan mellan 
förskola och hem vilket är positivt då det är vårt forskningsområde. Ur ett etiskt 
perspektiv ser vi positivt på valet av svarsalternativet “vill inte ange” i frågan om kön 
då flera informanter valt detta alternativ.  

6.2.2 Förväntningar 

Stämmer enkätens resultat överens med våra förväntningar?  



27 

 

Resultatet stämmer till stor del överens med våra förväntningar, dock hade vi 
hoppats på en större mångfald vad gäller informanternas olika sociala bakgrunder 
och livssituationer. Övervägande informanter i undersökningen är högutbildade och 
svensktalande kvinnor varför undersökningen inte blev så bred som vi hoppats på. 
Kan det ha att göra med att alla inte har tillgång till dagens teknik? Eller finns det 
andra faktorer som påverkat potentiella informanters deltagande? Vi är ändå nöjda 
med de svar som kommit in och studien har gett oss mycket information om 
föräldrars upplevelser av samverkan mellan förskola och hem. 

6.2.3 Studiens relevans för verksamma och blivande förskollärare  

Undersökningen har bidragit till en djupare förståelse för samverkan mellan förskola 
och hem där vi också fått syn på föräldrars perspektiv. Resultatet visar på att det 
finns brister när det kommer till samverkan mellan förskola och hem, varför vi anser 
att det är något både verksamma och blivande förskollärare behöver vara medvetna 
om för att förbättra de delar av samverkan som fungerar mindre bra. Det blir också 
tydligt hur viktigt bemötandet är i frågan om samverkan.  

Jensen och Jensen (2008) betonar hur förskollärare många gånger blir osäkra i 
möten med resursstarka föräldrar vilket ibland leder till konflikter, eller att 
förskolläraren försöker hävda sig genom att exempelvis använda sig av ett 
komplicerat yrkesspråk (Enö, 2013). Av den anledningen ser vi det kollegiala lärandet 
där förskolans personal har möjlighet att ventilera och utvecklas i sin yrkesroll som 
väsentligt vilket även Jensen och Jensen (2008) påpekar. Förskollärare behöver 
kunna agera professionellt i mötet med föräldrarna, men samtidigt är det lika viktigt 
att vara öppen för andras åsikter och lägga egna attityder åt sidan för att en god 
samverkan ska kunna ske. 

I studiens resultat är det som tidigare nämnts tydligt att personal på förskolan 
bemöter föräldrar olika. Enligt tidigare forskning har det att göra med förskollärares 
respektive föräldrars olika syn på förskolan samt en balansgång mellan yrkets 
professionalitet och personliga åsikter. Michel Foucault menar att makt är beroende 
av hur man handlar och beter sig i mötet med andra människor vilket gör att makten 
är situations och individbaserad (Dolk, 2013). Genom studien har vi fått ökad 
kunskap och insikt av samverkan ur ett föräldraperspektiv vilket vi kommer att ta 
med oss in i yrket. Efter diskussion och analys har vi kommit fram till att 
förskollärare måste vara medvetna om makten yrket för med sig, där reflektion över 
egna attityder och förhållningssätt är ett måste.  

6.3 Slutsats  

Studien visar på att det finns brister från förskolans håll vad gäller samverkan mellan 
förskola och hem. Framförallt gällande information om föräldrars rättigheter till 
inflytande och delaktighet, vilket också hänger ihop med föräldrarnas möjligheter att 
påverka förskolans upplägg och verksamhet. Då övervägande informanter i 
undersökningen klassas som resursstarka föräldrar, där flertalet även är aktiva inom 
förskolan eller studerar till förskollärare kan vi också se att social bakgrund påverkar 
samverkans kvalitet, -beroende på om föräldern klassas som resursstark eller 
resurssvag. Det krävs således att förskollärare är medvetna om sin maktposition i 
mötet med barnens föräldrar.    



28 

 

Avslutningsvis kan vi tydligt se att det krävs att förskolan skapar goda relationer med 
alla föräldrar oavsett bakgrund, där förskolan från början behöver tydliggöra vad 
samverkan mellan hem och förskola innebär.  

6.4 Förslag för fortsatta studier 

Avslutningsvis ger vi förslag på fortsatta studier som skulle kunna bidra till vidare 
forskning i frågan om samverkan mellan förskola och hem. 

Studien har väckt stor nyfikenhet kring föräldrasamverkan där det finns många 
relativt outforskade delar som väcker frågor. Exempelvis hur förskolan bemöter yngre 
föräldrar, har ålder någon inverkan på samarbetets kvalitet? För att nå in på djupet 
av samverkan ur ett föräldraperspektiv skulle en kvalitativ undersökning där 
föräldrar med olika bakgrunder, kulturer och åldrar intervjuas skapa mer klarhet i 
hur föräldrar upplever samverkan mellan hem och förskola. Förhoppningsvis kanske 
studien skapar ett intresse hos andra blivande förskollärare att undersöka ytterligare 
delar av samverkan mellan förskola och hem. Förslagsvis även vidare forskning kring 
flerspråkighet och samverkan i förskolan. 
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Bilaga 1. Enkätresultat 
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Om du upplever att du har möjlighet att påverka verksamhetens 

innehåll, ge ett kort exempel på vad du anser att du har möjlighet att 

påverka. 

75 svar 

Har du någon gång upplevt att du blivit annorlunda bemött av 

förskolans personal jämfört med andra föräldrar? Ge gärna ett 

exempel. 

115 svar 
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Bilaga 2. Enkätresultat från vår tidigare undersökning. 
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Bilaga 3. Missivbrev 

 

Hej, vi, Rebecca Määttä Johnson och Jessica Söderblom skriver nu vårt avslutande 
examensarbete och skulle bli jätteglada om ni som har barn i förskolan skulle vilja delta i vår 
enkätundersökning. 

https://docs.google.com/…/1tpEU5g1XVEnBqQ1eRxOeClRJXLM…/edit 

Nedan kan ni läsa igenom vårt missivbrev. 

Medverkan i självständigt arbete (examensarbete). 

Hej!  

Vi heter Rebecca Määttä Johnson och Jessica Söderblom och går sista terminen på 
Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Vi skriver ett självständigt arbete om 
samverkan i förskolan ur ett föräldraperspektiv, som undersöks med hjälp av en digital enkät. 

Syftet med undersökningen är att få syn på hur föräldrar med olika sociala bakgrunder ser på 
samarbetet mellan hem och förskola. Med andra ord är vår förhoppning att studien ska ge oss en 
djupare inblick i olika föräldrars syn på samverkan mellan förskola och hem. Vi undrar om det 
kan vara så att flera faktorer påverkar hur föräldrar upplever samverkan med förskolan. 

Era erfarenheter kommer att vara till stor hjälp för oss och vår undersökning. 

I vår studie tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: Informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det innebär att enkäten är helt 
frivillig att besvara och era svar är, och kommer förbli helt anonyma. Ni kan även närsomhelst 
avbryta undersökningen utan att det medför några negativa konsekvenser för er. Resultatet 
kommer heller inte ändras på något vis när vi sammanställer enkätsvaren. Undersökningens 
resultat kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 
slutversion läggs ut på databasen Diva där ni senare kan ta del av vår uppsats. 

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss: 

Rebecca: 073-8079206, rjn15001@student.mdh.se 

Jessica: 073-9849346, jem15002@student.mdh.se 

Handledare: Anne Lillvist 021-10 13 32, anne.lillvist@mdh.se 

Eskilstuna 2018-04-06 

Med vänliga hälsningar 

Rebecca Määttä Johnson och Jessica Söderblom 

 

https://docs.google.com/forms/d/1tpEU5g1XVEnBqQ1eRxOeClRJXLMPHKnaISz_G8aeulE/edit
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