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Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärarna samverkar med 
föräldrarna för att skapa goda förutsättningar för barns trivsel och utveckling i 
förskolan. Den data som samlats in genom enskilda intervjuer har analyserats 
ur ett sociokulturellt och relationellt perspektiv. Resultatet påvisar att olika 
samverkansformer används, allt mer de digitala plattformarna samt att 
relationen mellan förskola och hem är av stor betydelse för barns utveckling, 
lärande och trivsel i förskolan. Slutsatsen är att det ligger stor vikt i relationen 
mellan förskollärare och föräldrar, det visar även på att den viktigaste 
samverkansformen är den dagliga kommunikationen. 
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1 Inledning 

Niss och Söderström (2015) menar att hemmet och förskolan är två olika världar för 
barnen och för att skapa goda förutsättningar för barns utveckling, lärande och trivsel 
behövs en fungerande samverkan mellan föräldrar och förskollärare. Flising, Fredriksson 
och Lund (1996) menar att förskolans relation till och kontakt med föräldrarna är viktig för 
att dessa förutsättningar ska ha möjlighet att uppnås. Förskollärare ska samverka med 
föräldrar och läroplanen för förskolan säger också att “förskolan ska komplettera hemmet 
genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt 
och mångsidigt” (Skolverket, 2016, s. 13). I läroplanen (Skolverket, 2016) står även att 
kontakten ska ske kontinuerligt om barns utveckling, trivsel och lärande i den dagliga 
kontakten men även genom utvecklingssamtal som ska ske minst en gång per år.  

Utifrån de erfarenheter vi har fått under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har 
vi förstått betydelsen av samverkan och vilken betydande roll det har för verksamheten och 
barns trivsel. Under våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) på enskilda förskolor, 
uppmärksammades att den dagliga kontakten med föräldrar är av största vikt och den som 
ger en aktuell överblick kring barns situation. Vi genomförde 2017 studien Hur ser 
föräldrars delaktighet ut i förskolan?, i vilken vi undersökte hur delaktiga föräldrar känner 
sig och hur delaktiga de vill vara. Slutsatsen i den studien visade att det kunde se olika ut 
men att föräldrarna värderade den dagliga kontakten högst av alla samverkansformer som 
förskolorna erbjöd. Mötet med föräldrarna kunde dock variera beroende på vilken personal 
och förälder som mötte varandra. Detta har skapat en nyfikenhet hos oss kring hur 
förskollärarna gör för att skapa relationer till föräldrarna och hur förskollärarna gör för att 
samverka med hemmen.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare samverkar med föräldrar för att 
skapa goda förutsättningar för barns trivsel och utveckling i förskolan.  

1.2 Forskningsfrågor 

• Vilka samverkansformer beskriver förskollärarna som främjande för barns 
utveckling, lärande och trivsel i förskolan? 

• Hur beaktas föräldrars synpunkter och tankar av förskollärare vid planering och 
genomförande av förskolans verksamhet?  

1.3 Uppsatsens disposition 

I detta avsnitt redogörs för hur uppsatsen är disponerad. Bakgrunden är det första kapitlet 
och belyser först bärande begrepp som ökar förståelsen i läsningen. De valda teoretiska 
perspektiven beskrivs sedan och det redogörs varför de är valda och vilken betydelse de har 
för denna studie. Därefter beskrivs avgränsningarna i litteratursökningen samt tidigare 
forskning och styrdokument som stöds av artiklar, avhandlingar och annan litteratur. 
Tidigare forskning är indelad i sex olika rubriker: stödja föräldrarna i deras föräldraroll, 
förskollärarens ansvar för samverkan, förskollärarens förhållningssätt, dagliga kontakten, 
samverkansformer och digitalisering i förskolan.  
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I metodkapitlet beskrivs intervjun som är den valda metoden samt varför intervjuer valdes. 
Därefter beskrivs hur urvalet av respondenter gjordes, samt vilka etiska riktlinjer som 
beaktats under studiens gång. I metodkapitlet redogörs även för en dataanalys, samt hur 
insamlad data har analyserats. Genomförandet av studien beskrivs, samt studiens 
tillförlitlighet där delarna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet till att 
styrka och konfirmera tas upp. Avsnittet avslutas med en redogörelse över studiens 
reflexivitet och vår medvetenhet om de val som har gjorts.  

I kapitel fyra redovisas studiens resultat. Resultatet är indelat i tre olika rubriker: 
samverkansformer, relationer och påverkansfaktorer samt underrubriker. I kapitel fem 
analyseras resultatet ur det sociokulturella och relationella perspektivet.  

Sista kapitlet innehåller, slutligen, en diskussion där resultatet diskuteras i relation till 
tidigare forskning. En diskussion kring den valda metoden görs också och därefter avslutas 
studien med en slutsats samt förslag till vidare forskning. 

2 Bakgrund 

I bakgrundskapitlet förklaras olika begrepp för att förtydliga vad dessa begrepp har för 
betydelse i studie. I kapitlet redogörs också för de valda teoretiska perspektiven: det 
sociokulturella och relationella. Vi motiverar också perspektivens betydelse till studien. I 
kapitlet beskrivs också tidigare forskning kring föräldrasamverkan och vad forskningen 
säger om föräldrasamverkan samt vad styrdokumenten uttrycker om föräldrasamverkan.  

2.1 Begrepp 

I avsnittet presenteras en rad begrepp som kan ses som viktiga att som läsare ha fått 
definierade.   

2.1.1 Samverkan 

Samverkan innebär att två eller flera parter handlar för ett gemensamt syfte och mål 
(Nationalencyklopedin, hämtat 2018-03-27). 

2.1.2 Samspel 

Samspel betyder att olika parter deltar i en gemensam handling (Nationalencyklopedin, 
hämtat 2018-03-27). 

2.1.3 Artefakter 

Artefakter innebär olika verktyg som underlättar för människan. Det kan till exempel vara 
materiella artefakter som en hammare, men det kan också vara språkliga verktyg för 
kommunikationen. Artefakter kan beskrivas som broar som bryggar över för att lärande 
och utbyte av kunskaper ska kunna ske. De kan även kallas för hjälpmedel eller 
påverkansfaktorer (Strandberg, 2006).  
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2.1.4 V-klass 

V-klass är en lärplattform som en av förskolorna använder sig av. Detta forum fungerar 
som ett nätverk mellan föräldrar och förskola, föräldrarna lägger här in barnens scheman 
och anmäler sjukfrånvaro och ledighet. Forumet fungerar även som en plattform där 
föräldrarna får ta del av dokumentation av verksamheten samt får information (personlig 
kommunikation, 11 mars, 2018).  

2.1.5 Pluttra 

Pluttra är en plattform där förskolan kan kommunicera med hemmet. De kan skicka 
meddelanden men är främst ett forum till för dokumentation. I Pluttra kan förskollärare 
tillsammans eller utan barn lägga in bilder, skriva om bilden samt koppla till läroplansmål 
och sedan skickas det till föräldern. Förskolläraren får välja vilken förälder som ska få 
tillgång till just den bilden eller om det är en aktivitet som alla barnen gjort, då kan alla 
föräldrar få tillgång till den (personlig kommunikation, 10 mars, 2018). 

2.1.6 Hypernet 

Hypernet är ett verktyg för närvaro och frånvaro. Föräldrar lägger in scheman och de kan 
även lägga in notiser om vem som hämtar, byte av tid eller om barnet går hem med ett barn 
från en annan avdelning. Det är lättöverskådligt vilka barn som är närvarande på förskolan 
och om några barn går till skogen fyller man i det och då syns det att de är närvarande men 
att de ej är i huset. Det är ett verktyg som är lättillgängligt i lärplattorna som förskolorna 
använder (personlig kommunikation, 10 mars, 2018). 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Strandberg (2006) redogör för det sociokulturella perspektivet och hur detta kan beskrivas 
ta plats i praktiken. Det sociokulturella perspektivet, beskrivs som att det fokuserar mötet 
mellan människor och miljön (Strandberg, 2006). Samtidigt som det relationella 
perspektivet fokuserar på relationen mellan människor (Aspelin, 2013). I denna studie kan 
dessa två perspektiv kopplas ihop i då båda fokuserar på mötet mellan människor men 
med olika inriktningar.  

2.2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet ligger fokus på mötet mellan människan och miljön 
samt också människor emellan (Strandberg, 2006). Strandberg (2006) redogör för sin 
tolkning av Vygotskijs tankar kring det sociokulturella perspektivet. Människor lär 
tillsammans då erfarenheter och kunskaper delas och ges möjlighet till nytt lärande. 
Vygotskij talade också om olika artefakter, både fysiska ting men också verktyg som stöd 
för den inre utvecklingen till exempel språkutvecklingen. Artefakter kan beskrivas som 
broar som bidrar till att kunskaper och erfarenheter kan utbytas, artefakter blir hjälpmedel 
i lärandet (Strandberg, 2006).  

När insamlad data analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet har fokus lagts på hur 
personal och föräldrar samspelar med varandra och hur de tar del av varandras kunskaper 
och erfarenheter för att kunna samverka för barnens bästa. Artefakter kommer även att 
sökas efter. Vilka artefakter (hjälpmedel) används för att samverka med föräldrarna?  
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2.2.2 Relationellt perspektiv 

I det relationella perspektivet är fokus på relationen mellan människor både individuellt 
samt kollektivt. Lärare ansvarar för att möta den grupp och/eller individ som hen möter 
utifrån deras förutsättningar och ansvarar också för att anpassa sitt förhållningssätt för att 
kunna möta individerna där de är i sitt lärande. Detta för att bygga goda relationer där 
individen får förtroende för läraren som i sin tur leder till att ett lärande enklare kan ske 
(Aspelin, 2013). Genom detta perspektiv vill vi fokusera på relationen mellan 
förskollärarna och föräldrarna. Vi önskar undersöka följande: Hur arbetar förskollärarna 
för att skapa förtroende hos föräldrarna, vilka metoder använder sig förskollärarna av och 
vad är viktigt för att skapa goda relationer?  

2.3 Teoretiskt riktat fokus 

Fokus i studien har lagts på relationen och samspelet mellan förskolan och hemmet. Det 
sociokulturella perspektivet fokuserar på samspelet mellan människor och att lärande är 
något som skapas mellan två eller flera parter. Det relationella perspektivet fokuserar på 
att relationen mellan människorna är det som avgör om och hur ett lärande sker. Genom 
att analysera data utifrån dessa perspektiv kan betydelsen av relationer och sampel för 
föräldrasamverkan i förskolan synliggöras. 

2.4 Avgränsningar i litteraturen 

Litteratursökning för studien gjordes i fyra olika databaser, Swepub, Eric, ProQuest och 
Google scholar. Ord som användes vid sökningen var samverkan, föräldrasamverkan, 
föräldrar, förskola och hem, och på engelska cooperation, parental cooperation, parents, 
preschool och home. Utifrån dessa sökord fick vi 200 träffar som bearbetades och gallrades 
då inte alla var relevanta. I vissa av artiklarna fanns dock andra intressanta referenser som 
kontrollerades om de var relevanta för denna studie och några av de artiklarna används 
också i denna studie. Vi avgränsade sökningen med att söka på artiklar som var referee-
granskade och peer-reviewed.  

2.5 Tidigare forskning och styrdokument 

Samverkan mellan hem och förskola är viktigt för barnets bästa, vilket är det mest 
övergripande argumentet för samverkan (Sandberg & Vuorinen, 2007). I begreppet 
samverkan ingår all kontakt mellan hemmet och förskolan, till exempel den dagliga 
kontakten, föräldramöten och utvecklingssamtal (Sandberg & Vuorinen, 2007). 
Föräldrasamverkan är en komplex företeelse där många komponenter behöver samverka 
med varandra. Det finns inte en speciell metod som fungerar i alla 
samverkanssammanhang, då förskollärare utifrån egna erfarenheter får arbeta fram olika 
metoder inför de olika situationerna för att ha en god kvalitet i alla möten med föräldrar.  

Samverkan mellan hem och förskola är värdefullt och det är förskollärares ansvar att hålla 
de goda relationerna vid liv (Vuorinen, 2010). Dessa relationer och samverkan kan dock 
vara svåra att upprätthålla, menar Sandberg och Vuorinen (2007). Som verksam 
förskollärare behövs nämligen kunskaper och kompetenser inom flera områden. 
Samverkan mellan hem och förskola ökar tryggheten hos föräldrarna och även tilliten till 
förskollärarna. Tilliten är viktig i relationen mellan förälder och förskollärare samt att 
föräldrar har ett förtroende till förskollärare och deras kompetens skriver Sandberg och 
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Vuorinen (2007). Författarna vill understryka att några av de viktigaste personerna i barns 
omgivning är deras föräldrar. 

2.5.1 Samverkansformer 

Utbudet av samverkansformer ser olika ut från förskola till förskola. Sandberg och 
Vuorinen (2007) beskriver att förskolor med föräldrar som är mindre engagerade i 
verksamheten oftast erbjuder förskolan ett sämre utbud av samverkansformer. Medan de 
förskolor som har engagerade föräldrar erbjuder ett större utbud av samverkansformer. 

Sandberg och Vuorinen (2007) skriver om olika samverkansformer mellan förskolans 
personal och föräldrar såsom till exempel drop-in, föräldramöte, föräldraråd och 
utvecklingssamtal. Den första samverkansformen, Drop-in, beskrivs innebära att 
föräldrarna exempelvis får vara på förskolan med sitt barn, fika och umgås med de andra 
barnen och föräldrarna. Detta kan ske antingen på morgonen vid lämningen eller på 
eftermiddagen vid hämtningen. Detta skapar möjligheter för föräldrarna att skapa 
relationer som gynnar familjers tid utanför förskolan. Denna form av samverkan är 
avslappnad och informell och ska gynna trivseln i förskolan.  

Den andra samverkansformen, föräldramöte, beskrivs vara ett möte för föräldrarna där 
innehållet ofta varierar men som är formellt och mer strukturerat än Drop-in. Innehållet 
kan vara allt mellan ett rent informationsmöte till föreläsningar eller diskussion och 
temakväll. En del föräldrar uppskattar att i förväg få information om föräldramötets 
innehåll då de vill förbereda sig inför mötet.  

Den tredje samverkansformen, föräldraråd och föräldraforum, beskrivs vidare vara en 
samverkansform som ger föräldrarna tillgång till att vara med och påverka vad som händer 
i verksamheten tillsammans med andra föräldrar. Förskolan ordnar så att föräldrar får 
möjlighet till inflytande över verksamheten under ordnade former. Personal från förskola 
samt föräldrar möts tillsammans och diskuterar kring olika ämnen. Författarna beskriver 
till sist att den fjärde samverkansformen, utvecklingssamtalen, går ut på att föräldrar och 
förskollärare talar om barnets utveckling och lärande (Sandberg & Vourinen, 2007). Mer 
om denna samverkansform läses under rubrik 2.5.6 Utvecklingssamtal.  

2.5.2 Stödja föräldrarna i deras föräldraroll 

Föräldrarna kan ibland önska råd och stöd i sin föräldraroll som kan vara allt från 
fostransfrågor till vilka vinterskor de ska köpa menar Vuorinen (2010) och enligt 
Skolverket (2016) har förskolan ansvar att stödja föräldrarna. Vuorinen (2010) skriver att 
“föräldrar kan också ses som i behov av stöd, när de inte kan ta hand om barnet” (s.66). 
Sandberg och Vuorinen (2007) har kommit fram till att åldern på föräldrarna och om de är 
förstabarnsföräldrar spelar in på hur mycket hjälp och stöd de söker. Det är alltså viktigt 
att förskollärarna finns som stöd till föräldrarna (Vuorinen, 2010).  

Vuorinen (2010) beskriver olika metoder för att stödja och hjälpa föräldrarna. Hon 
beskriver bland annat den reflekterande metoden som innebär att förskolläraren försöker 
förstå svårigheten som föräldern kan tänkas behöva stöd med utifrån samtalet med 
föräldern för att sedan försöka lösa den tillsammans med föräldern utifrån hens 
erfarenheter. Förskolläraren uttrycker inga egna erfarenheter eller åsikter i den 
reflekterade metoden, utan ställer istället frågor till föräldern för att föräldern ska få stöd i 
sin reflektion och också ett förtroende till sin egen förmåga att kunna lösa det föräldern 
önskar stöd med. Vuorinen (2010) beskriver också den personliga metoden, där 
förskolläraren litar på sin egen personliga erfarenhet. Då använder förskolläraren sig till 
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exempel av sin egen föräldraroll och delger av sina egna erfarenheter. Den personliga 
metoden ger, enligt Vuorinen (2010), uttryck för empati och ömsesidighet, vilket kan 
resultera i en ökad dialog.  

Bokström och Sarkadi (2013) skriver om föräldrastöd och förskollärarnas olika 
förhållningssätt till föräldrastöd i förskolan. Författarna redogör för fyra olika 
uppfattningar som förskollärare har kring sin roll att stödja föräldrarna. Den första 
uppfattningen är att förskollärarna kompenserar föräldrarna då förskollärarna anser att 
föräldrarna är osäkra i sin roll. Den andra uppfattningen är att förskollärarna är ett 
komplement till föräldrarna, där fokus ligger på att samarbeta med föräldrarna. En tredje 
uppfattning handlar om beredskap och innebär att förskollärarna finns till hands med 
kunskap när föräldrarna söker råd och det viktigaste är att lyssna till föräldrarna. Den sista 
uppfattningen, som författarna beskriver, kallar de för aktiv och står för att det är 
förskollärarens ansvar att aktivt arbeta för att föräldrarna ska bli goda föräldrar. Det 
Bokström och Sarkadi (2013) vill framföra är att alla förskollärare rör sig mellan dessa fyra 
olika kategorierna/uppfattningarna och att ingen befinner sig i bara en av dessa kategorier.  

2.5.3 Förskollärarens ansvar för samverkan 

Jensen och Jensen (2008) skriver om olika familjeformer och att alla familjer gör på olika 
sätt. Bland annat skriver författarna om olika uppfostransmetoder. I Läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2016) står det att förskolan ska vara ett stöd i föräldrarnas 
uppfostran utifrån de värderingar som läroplanen ger uttryck för. Förskollärarna behöver 
således veta hur de ska förhålla sig till de olika familjerna samtidigt som förskolans 
värdegrund blir synlig.  

I möten mellan två vuxna människor är oftast båda parter lika ansvariga för kvaliteten av 
mötet. I möten på förskolan mellan förskollärare och förälder är det dock annorlunda om 
än båda parter är värdefulla för barnet och respekten bör vara ömsesidig (Jensen & Jensen, 
2008). Jensen och Jensen (2008) menar att förskolläraren har ett större ansvar för att 
relationen och samarbetet blir bra i och med sin yrkesroll. I ett möte mellan förskollärare 
och förälder har den professionella förskolläraren nämligen mera makt, som till exempel 
innebär att förskolläraren har anmälningsplikt. I sin yrkesroll ansvarar sålunda 
förskolläraren för att kvaliteten och atmosfären är god mellan förskolläraren och föräldern. 
Detta bidrar till att förskolläraren får en så kallad värdroll, menar Juul och Jensen (2003). 
Om än förskolläraren har ansvar för att relationen ska vara god, påverkas relationen även 
av personkemin (Niss & Söderström, 2015). Författarna menar att olika känslor kan 
komma vid möte av olika personer och att det bara känns i kroppen. Barn känner snabbt av 
energier kring andra människor och även de mellan sin förälder och förskollärare.  

2.5.4 Förskollärarens förhållningssätt 

Bouakaz (2007) redogör för hur lärares syn på barnens föräldrar påverkar lärarens 
förhållningssätt när barnen uppför sig oönskat. Författaren menar dock att det är flera 
faktorer som påverkar barns beteende och att skuldbelägga föräldrarna inte är lösningen. 
Lärarens förhållningssätt och syn på föräldrarna kan komma att påverka föräldrarna i sin 
syn på sig själva och sin föräldraroll (Andersson, 1994). Förskollärarens bemötande blir 
sålunda viktigt i de situationer när något negativt eller svårt ska framföras. Förskollärarens 
förmåga att kunna förhålla sig professionellt är viktig. Att vara professionell innebär att 
vara kompetent när det kommer till att kommunicera, interagera och ingå i en social 
kontext (Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams, 2013). Det kan handla om att 
använda sig av ett expansivt språk som innebär att man uttrycker sig på ett sätt som är 
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tydligt och beskrivande för att underlätta kommunikationen och undvika missförstånd 
(Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013). 

2.5.5 Dagliga kontakten 

Förskolan ska samverka med föräldrarna för barnets bästa för att barnet ska få bästa 
möjliga förutsättningar till utveckling, lärande och trivsel i förskolan (Skolverket, 2016). 
Förskolan och hemmet är två olika världar som barnen vistas i och för att förskolan ska få 
förståelse för barnets livssituation behöver det finnas ett fungerande samarbete mellan 
förskola och hem. Att ta del av barnets hälsa och hemförhållande kan vara avgörande för 
förskollärarens förståelse för barnet och möjlighet till planering av verksamheten (Jensen 
& Jensen, 2008; Ivarsson-Jansson, 2001).  

Den dagliga kontakten som Sandberg och Vuorinen (2007) benämner som 
tamburkontakten anses som en av de samverkansformer som både förskollärare och 
föräldrar uppskattar mest och den ses även som den mest grundläggande. En stor del av 
den dagliga kontakten innebär nämligen informationsutbyte mellan föräldrar och personal 
beroende på barnets ålder kan innehållet i informationen kan variera (Sandberg & 
Vuorinen, 2008). När barnet är yngre innehåller oftast informationen från personalen till 
föräldrarna hur barnet sovit, ätit och gjort sina behov. När barnet däremot börjar bli äldre 
innehåller informationen mer vilka andra barn barnet har lekt med och vilka aktiviteter 
som barnet deltagit i. Sandberg och Vuorinen (2007) uttrycker att det läggs större vikt på 
det dagliga mötet vid hämtning och lämning beroende på barnets ålder. För de yngre 
barnen blir detta möte viktigare, då informationsutbytet påverkas av barnets ålder och på 
barnets verbala språkförmåga vilket innebär att förskolläraren måste berätta om barnets 
dag då barnet själv inte kan göra det. Sandberg och Ottosson (2010) skriver att samverkan 
med föräldrar till barn i behov av stöd kan påverkas av faktorer som stora barngrupper och 
tidsbrist då kvaliteten i mötet sänks och inte blir som önskat. 

2.5.6 Utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtal kan se ut på olika sätt och olika förberedelser görs inför dem. 
Markström (2005) beskriver att utformningen och förberedelserna inför 
utvecklingssamtalen kan se olika ut från förskola till förskola. Författaren har studerat en 
förskola och visar på hur de gör. På denna förskola var barnen med till viss del i 
förberedelserna men inte i själva samtalen. Jensen och Jensen (2008) skriver utan 
motivering att de anser att förskolebarn är för små för att delta i utvecklingssamtalen. De 
skriver vidare att utvecklingssamtalen har en tydlig struktur och att en tidsram oftast är 
satt inför samtalets start. Samtalet förbereds och förskolläraren funderar kring vad som ska 
sägas, varför och hur det ska sägas, samtalen handlar om barnets utveckling, lärande och 
trivsel i förskolan.   

En svårighet som förskollärarna möter, enligt Ljungberg (2013), är att kunna berätta om 
barnet utan att döma barnet eller föräldrarna under utvecklingssamtalet. Barnen ska inte 
bedömas i förskolan då förskolan har strävansmål och fokus ligger på verksamhetens 
utveckling (Skolverket, 2016). Däremot menar Ljungberg (2013) att en viss bedömning av 
barnen måste ske för att verksamheten ska kunna bedömas. Att konkret och värderingsfritt 
kunna berätta om barnet på förskolan är en svårighet för många förskollärare och som 
författaren skriver vill föräldrar höra olika saker om sitt barn. En del föräldrar vill ha en 
bedömning av sitt barn i förskolans kontext samtidigt som andra föräldrar inte vill höra 
något med värderingar i. Detta innebär en balansgång för förskollärarna att kunna möta 
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föräldrarna i deras önskan samtidigt som de förhåller sig till sin profession och läroplanen 
för förskolan.  

2.5.7 Digitalisering i förskolan 

Förskolan förses med allt fler digitala verktyg och Forsling (2011) menar att kraven på 
pedagogernas kunskaper om digitala verktyg blir allt viktigare. I hennes studie ligger fokus 
främst på användandet av digitala verktyg med barnen. Forsling (2011) menar att de äldre 
pedagogerna i förskolan har svårare för den digitalisering som genomförs och de krav som 
ställs. En anledning som hon lyfter är att de yngre pedagogerna i förskolan är uppväxta i 
den digitala världen och känner sig tryggare i den än de äldre. Hon skriver även att den 
viktigaste frågan att ställa sig vid användande av digitala verktyg är varför och för att 
kunna ställa sig frågan varför, behövs kunskap om vad det innebär att använda digitala 
verktyg (Forsling, 2011).  

2.5.8 Dokumentation 

Dokumentation i förskolan är något som Sandberg och Vuorinen (2007) menar att 
föräldrar uppskattar. Framförallt när den är väl synlig. Föräldrar uppskattar att få inblick i 
sitt barns vardag på förskolan och det ökar också förståelsen för verksamhetens innehåll. 
Föräldrar kan även via dokumentationen få ökad förståelse för sitt barn och samtidigt ges 
möjlighet att följa upp det som hänt på förskolan när de kommer hem (Sandberg & 
Vuorinen, 2007). Förskolan kan genom synlig dokumentation visa på olika 
samarbetsområden exempelvis barns utveckling, lärande och trivsel i förskolan (Jensen & 
Jensen, 2008).   

2.5.9 Det individuella barnet 

För förskollärare är det viktigt att föräldrar känner förtroende för förskolan och är trygga 
med att lämna sitt barn där. Jensen och Jensen (2008) menar att föräldrars signaler om 
hur bekväma de känner sig med förskolan avspeglar sig i barnet. För föräldrar kan det 
exempelvis vara svårt att lämna och lita på att någon annan ska ta hand om deras barn 
eftersom de känner sitt barn bäst. Liksom föräldrar kan ha dåligt samvete över att behöva 
lämna sitt barn till någon annan. Jensen och Jensen (2008) menar även att en omställning 
sker när barn börjar i förskolan, från att ha varit hemma med sin familj till att ingå i en ny 
konstellation. Den nya omställningen påverkar inte enbart barnet utan även föräldern som 
behöver acceptera och lita på att förskolan gör det som är bäst för deras barn.  

Jensen och Jensen (2008) beskriver att familjer ser olika ut och att förhållningssätt till 
familjen och barnuppfostran ser än mer olika ut idag jämfört med tidigare. Idag är det ett 
större fokus på det kompetenta barnet och barn har fått erkännande som människor på ett 
sätt som inte var tidigare. Barn ses alltmer som en del av samhället och att de har något att 
bidra med. Vanligt är det att fokus i familjen hamnar på barnen och deras framgång. 
Författarna kallar dessa familjer för Barn som projekt. Föräldrar ser det som sin uppgift 
att forma sina barn så att barnen blir framgångsrika och lyckade i samhällets ögon (Jensen 
& Jensen, 2008).  

3 Metod 

I detta avsnitt kommer den valda metoden, intervjun, beskrivas. I denna studie 
genomfördes enskilda intervjuer med åtta förskollärare på två olika förskolor. Valet av 
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intervjuer är baserat på syftet med denna studie: att undersöka hur förskollärarna 
samverkar med föräldrarna för att skapa goda förutsättningar för barns trivsel och 
utveckling i förskolan. De etiska riktlinjerna kommer också att beskrivas och dessutom 
förklaras hur de har beaktats i denna studie. Till sist redogörs för studiens tillförlitlighet, 
forskningsdesign, metod- och dataanalys samt studiens tillvägagångssätt. 

3.1 Intervju 

Intervjuerna är semistrukturerade kvalitativa intervjuer, vilket innebär att en 
intervjuguidemed frågor/teman har använts där respondenterna får svara om det de tycker 
är viktigt inom temat (Bryman, 2011). Intervjuerna har genomförts enskilt för att 
respondenterna inte ska påverkas av varandra i deras svar. Intervjuerna spelades in vid 
godkännande av respondenten, inspelningarna transkriberades och blev sedan raderade. 
Transkriberingen syftar till att få möjlighet att lyssna på intervjun en andra gång och då få 
möjlighet att på nytt upptäcka det som sades (Bryman, 2011). 

3.2 Urval 

Intervjuerna genomfördes med åtta förskollärare på två olika förskolor. De förskollärare 
som deltog var också de som frivilligt deltog. Valet av förskolor baserades utifrån en 
bekvämlighetsfaktor. Bryman (2011) beskriver bekvämlighetsfaktorn som ett val av 
respondenter utifrån skribenternas bekvämlighet. Ett exempel på en bekvämlighet kan 
vara ett geografiskt område (Bryman, 2011). Skribenterna och förskolorna är också redan 
kända för varandra, vilket har förenklat samtycket till intervjuerna.  

De åtta förskollärare som deltog presenteras i resultatdelen med fiktiva namn tillsammans 
med en bakgrundsinformation om dem. De flesta av de medverkande förskollärarna har 
arbetat inom förskolan i tre till tio år och några av dem har arbetat i förskolan i 20 år eller 
mer som både outbildad och utbildad förskollärare.  

3.3 Forskningsetiska riktlinjer 

Vi har i denna studie förhållit oss till de fyra etiska riktlinjer - informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet - som Vetenskapsrådet 
(2017) påvisar. För det första, innebär informationskravet att respondenterna får 
information om studiens syfte och innehåll samt vad det innebär att delta i studien 
(Vetenskapsrådet, 2017). Samtyckeskravet, för det andra, innebär att respondenterna ska 
informeras om att det är frivilligt att delta i studien och att de närsomhelst under processen 
kan avbryta sitt deltagande. Konfidentialitetskravet, för det tredje, betyder att alla 
personuppgifter varsamt hanteras och att inga uppgifter delges som kan härröra till 
deltagarna. För det fjärde innebär, till sist, nyttjandekravet, att de uppgifter som lämnas 
nyttjas enbart för studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2017).  

Respondenterna informerades både skriftligt och muntligt om vad studien handlar om 
samt studiens syfte. De informerades också om vilka som kommer få ta del av det färdiga 
resultatet samt utkasten liksom att det färdiga resultatet kommer att publiceras på 
databasen Diva, vilket innebär att vi har tagit hänsyn till informationskravet. Vi har 
förhållit oss till samtyckeskravet genom att respondenterna erbjöds att ta del av det 
transkriberade materialet. Deltagarna fick då också information om att intervjuerna är 
frivilliga och att det är möjligt att avbryta deltagandet när som under processen. De fick 
vidare information om att det insamlade materialet inte skulle användas i studien om 
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respondenten valde att avbryta sin medverkan före publiceringen av arbetet på databasen. 
Vi har också förhållit oss till konfidentialitetskravet genom att vi varsamt har hanterat och 
avidentifierat förskollärarnas personinformation. Personinformationen har inte heller 
delats med några andra. Till sist har vi också tagit hänsyn till nyttjandekravet, då de 
uppgifter som har samlats in under intervjuerna har sammanställts för denna studies syfte 
och inte lämnats till en tredje part. 

3.4 Genomförande 

Efter vår tidigare pilotstudie om föräldrars delaktighet i förskolan tillkom intresset av att 
byta perspektiv inför denna studie. Syftet med denna studie är att undersöka hur 
förskollärarna samverkar med föräldrarna för att skapa goda förutsättningar för barns 
trivsel och utveckling i förskolan.  

Aktuella forskningsfrågor är: 1) vilka samverkansformer beskriver förskollärarna som 
främjande för barns utveckling, lärande och trivsel i förskolan? samt 2) hur beaktas 
föräldrarnas synpunkter och tankar vid planering och genomförande av förskolans 
verksamhet? Dessa frågor adderades utifrån vilken inriktning studien skulle ha.  

Metoden som användes är enskilda intervjuer med åtta förskollärare på två olika förskolor 
i två olika kommuner. Intervjuer valdes för att synliggöra förskollärarnas syn på 
samverkan och varierade svar. Till intervjuerna förbereddes en intervjuguide (se bilaga 1) 
med frågor som var relevanta för studiens syfte.  

Ett missivbrev (se bilaga 2) lämnades till förskollärarna med en förfrågan om medverkan i 
projektet. En förskollärare frågade om hen kunde få intervjufrågorna före intervjun, för att 
få en känsla av att vara förberedd. Förskolläraren fick intervjufrågorna mejlade till sig 
kvällen innan intervjun skulle äga rum. Intervjuerna tog mellan 16-30 minuter och 
genomfördes på de respektive förskolorna i ett avskilt rum. Skribenterna intervjuade fyra 
förskollärare var och alla förskollärare godkände inspelning av intervjuerna. 
Inspelningarna underlättade då skribenterna kunde lyssna på intervjun en gång till och 
samtidigt transkribera materialet. Intervjuerna transkriberades var för sig direkt efter 
intervjuerna för att förenkla då minnet är färskare.  

3.5 Dataanalys 

Data analyserades utifrån det som Bryman (2011) kallar för Grundläggande tekniker i 
kvalitativ dataanalys. Detta innebär att data kodas utifrån vilken information som 
presenteras och vilken kategori som data passar in i. Det insamlade materialet har 
analyserats utifrån på förhand vald teori, syfte och forskningsfrågor.  

Frågorna i intervjuerna (se bilaga 1) innehöll olika teman som respondenterna fick berätta 
kring, vilket medförde att svaren hade viss variation samtidigt som det fanns samband och 
liknelser mellan dem. Att koda och kategorisera svaren synliggjorde de samband som fanns 
och liknelser av och mellan vad respondenterna tog upp under intervjuerna. 

Åtta intervjuer genomfördes, transkriberades och resultatet analyserades och 
sammanställdes grundläggande tekniker i kvalitativ dataanalys (Bryman, 2011) som 
innebär att data kodas och kategoriseras. De transkriberade intervjusvaren placerades i ett 
dokument vid respektive fråga. Det insamlade materialet färgkodades för att de skulle bli 
tydliga och åtskilda utifrån upprepade ord eller liknande ord som förekom i 
transkriberingarna exempelvis daglig kontakt, bemötande av föräldrar, utvecklingssamtal, 
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föräldraforum, lyssna in föräldrarna, föräldramöten och digitala verktyg. Orden fungerade 
som koder och delades in i kategorier som återfinns som rubriker under resultatet. Valet av 
kategorier gjordes utifrån syftet och forskningsfrågorna.  

3.6 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011) ingår det fyra delkriterier i tillförlitligheten. Dessa kriterier är 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. 

3.6.1 Trovärdighet 

Att få en trovärdig studie handlar om att studien är gjord utifrån de regler som finns att 
förhålla sig till (Bryman, 2011). Studien är genomförd utifrån de forskningsetiska 
riktlinjerna som finns. Val av metod är intervjuer som sedan transkriberades. Då intervjuer 
kan ge svar på respondenters uppfattningar av ett fenomen och då intervjuerna sedan 
transkriberas kan materialet ses ur olika perspektiv. Transkriberingarna är ordagrant 
nedskrivna från intervjuerna och inga ändringar har gjorts av oss skribenter. 

3.6.2 Överförbarhet 

Överförbarheten handlar om att göra en fyllig redogörelse eller en tät beskrivning för att 
kunna bedöma om resultaten som delges är överförbara till andra sammanhang eller andra 
miljöer (Bryman, 2011). Beskrivningarna i resultatet återspeglar det respondenterna sade 
under intervjuerna. De intervjuade respondenterna representerar en liten del av 
yrkesgruppen och därmed kan resultatet inte generaliseras gällande hur förskollärares 
uppfattningar är kring föräldrasamverkan. Däremot synliggjordes att förskollärare från två 
förskolor oberoende av varandra har liknande uppfattningar om föräldrasamverkan och 
det i sig ger en liten uppfattning om hur föräldrasamverkan kan se ut. 

3.6.3 Pålitlighet 

För att det ska gå att bedöma en studies pålitlighet är det viktigt att alla delar av 
forskningsprocessen tydliggörs. Det vill säga att det är av vikt att syftet, urvalet av 
respondenter och så vidare tydliggörs. Närstående personer, familj, vänner eller 
studiekompisar kan med fördel användas för att granska studien, framförallt när studien 
närmar sig slutet men också under studiens gång (Bryman, 2011). För att studien ska vara 
pålitlig redogörs för processen och val av metoder under de olika rubrikerna. Studien har 
även granskats av andra studenter inom samma utbildning, samt handledaren för det 
självständiga arbetet.  

3.6.4 En möjlighet till att styrka och konfirmera 

Detta kriterium innebär att inga personliga värderingar ska påverka resultatet och 
slutsatserna och att skribenterna i god tro utfört studien (Bryman, 2011).  

Insamlingen av data har skett i största möjliga mån objektivt och sammanställningen av 
resultatet utan värderingar. Enligt Bryman (2011) innebär nämligen reflexivitet att vara 
medveten om sina val under studiens gång, hur valen görs samt hur forskarens värderingar 
och dennes närvaro påverkar resultatet. Värderingar ska inte påverka studien och 
forskaren ska vara objektiv. Bryman (2011) menar att det är svårt för att inte säga omöjligt 
att vara helt objektiv, då värderingar och åsikter aldrig kan bortses helt. Medvetenheten 
kring att dessa värderingar och åsikter finns kan bidra till att forskaren ställer sig kritisk till 
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det hen väljer ur sitt material. Val av data som tagits med i resultatet har påverkats av vad 
som svarar på forskningsfrågorna, syftet och teorier. 

3.7 Reflexivitet 

Vi är medvetna om att valet av metod påverkar resultatet och att utförandet av intervjuer 
påverkas av oss som intervjuare samt andra faktorer, exempelvis miljö, tidsaspekter och 
respondenternas dagsform med mera. Objektivitet är ett krav för att studien ska vara 
värderingsfri men vi ifrågasätter hur objektiv och värderingsfri det är möjligt att vara. 
Resultatet analyserades, sorterades och kategoriserades baserat på studiens syfte. Syftet 
med denna studie är att undersöka hur förskollärarna samverkar med föräldrarna för att 
skapa goda förutsättningar för barns trivsel och utveckling i förskolan och forskningsfrågor 
är:  

Vilka samverkansformer beskriver förskollärarna som främjande för barns utveckling, 
lärande och trivsel i förskolan?  

Hur beaktas föräldrarnas synpunkter och tankar vid planering och genomförande av 
förskolans verksamhet?  

Genom val av data som passar syfte, forskningsfrågor och valda teorier görs en värdering 
av passande data. Valen är opersonliga och enbart baserade på data som svarar på vår 
studie, men det är fortfarande ett val, vilket innebär en form av värdering som vi är 
medvetna om att vi gör och samtidigt försöker förhålla oss kritiska till.      

4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras det resultat som är sammanställt av intervjuerna med åtta 
förskollärare från två olika förskolor. Resultatet är indelat i tre olika rubriker som grundar 
sig i det förskollärarna främst beskriver i intervjuerna. De tre olika rubrikerna är: 
Samverkansformer, relationer och påverkansfaktorer. Förskollärarna har tilldelats fiktiva 
namn, som enbart är kvinnliga namn då varken kön eller deras riktiga namn ska kunna 
härleda till dem eller de förskolor de arbetar på.  

4.1  Samverkansformer 

De olika samverkansformerna som förskollärarna berättar att de använder sig av är den 
dagliga kontakten, informella och formella föräldramöten, utvecklingssamtal, drop-in, 
föräldraråd/föräldraforum, dokumentation samt digitala verktyg. 

4.1.1 Den daglig kontakten 

De flesta av de åtta förskollärarna anser att det är lika viktigt att möta föräldrarna som 
barnen i den dagliga kontakten. De anser att det är viktigt att vara där och ta emot barnet 
när föräldern lämnar. Barnen och föräldrarna ska känna sig välkomna och se att 
förskollärarna är intresserade av att de kommer. Maria säger: “Jag tycker att den [den 
dagliga kontakten] är jätteviktig, det är ju där liksom som man startar upp och avslutar 
varje dag.” Vid lämningar är det viktigt att finnas där och lyssna till vad som sägs. Det 
många förskollärare är intresserade av att veta på morgonen är hur barnet mår i allmänhet. 
Det är nödvändigt att veta till exempel hur barnet har sovit. Om barnet till exempel 
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vaknade klockan fyra kan en förmiddagsvila vara behövlig. Det är också nödvändigt att veta 
om det har hänt någonting annat som kan påverka barnets mående under dagen.  

Ett par av de intervjuade förskollärarna är noga med att uttrycka att de inte tvingar ur 
någon information av föräldrarna. De beskriver nämligen att när föräldrarna har någonting 
att berätta så gör de det. Maria uttrycker:  

[...] och att man också har lite tentaklerna ute och känner efter liksom vad är det den här 
föräldern behöver just nu. [...] Det är rätt svårt, för det kan vara så olika, och jag menar en 
stressig morgon, någonting kan ha gått fel där hemma, att man försöker liksom hjälpa till och 
brygga över och få ändå ett bra avsked för dem. 

Vid hämtningen är det för förskollärarna viktigt att berätta någonting som barnen har gjort 
under dagen, till exempel vad de gjort utomhus eller vad de har gjort i ateljén. Fokus ska 
ligga på barnen men det är ändå viktigt att alltid se föräldrarna och lyssna på och in dem. 
Många av förskollärarna uttrycker vikten av att känna av situationen, vad föräldrarna orkar 
och är intresserade av att höra. 

4.1.2 Föräldramöten och Drop-in i förskolan 

Föräldramöten är en samverkansform som de flesta förskollärare beskriver i intervjuerna. 
Förskollärarna beskriver att föräldramöten ofta används i syfte att informera föräldrarna 
om den aktuella verksamheten: vad som händer nu och vad som kommer att hända längre 
fram. Anna beskriver: 

Sedan på hösten brukar vi också ha ett föräldramöte, då bjuder vi in alla föräldrar, och pratar 
om våran verksamhet, hur en dag ser ut, vad vi gör, hur vi har tänkt bland annat. Sen är det ju 
den dagliga kontakten, som naturligtvis ingår. 

Clara och Maria beskriver att informella föräldramöten, även kallat föräldrakvällar och 
drop-in sammankomster, har som syfte att skapa en gemenskap och trivsel för förskolan 
och föräldrarna. Barnen och föräldrarna får möjlighet att under avslappnade former möta 
varandra och knyta kontakter med andra familjer. Maria berättar vad de gör på sina 
familjekvällar: 

På hösten brukar det vara ett föräldramöte som är lite mer informativt om verksamheten, då har 
det kommit in nya barn, och då berättar vi lite kring personalen och verksamheten och hur vi 
har tänkt. Sen på våren då brukar vi ha en familjekväll, en liten grillfest. Det blir liksom lite 
mera fest och lättsamt.  

Clara berättar också att de använder sig av en samverkansform som de kallar för Drop-in. 
Det kan vara till exempel vid lucia, sommaravslutning eller i liknande sammanhang. Då 
kan föräldrarna komma till förskolan och vara en del av gemenskapen genom att sjunga, 
äta mellanmål eller hjälpa till på olika sätt. Detta tydliggörs genom ett citat från Clara: 

[...] sen har vi lite drop-in också vid lucia och sommaravslutning, där vi bjuder in till drop-in, att 
komma å umgås å ta nå mellanmål eller något. Barnen kanske sjunger några sånger. 
Grävarkvällen får vi inte glömma när de kommer hit och hjälper till och är delaktiga. 

4.1.3 Att ha utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtalen lyfts som viktiga och främjande för barnens utveckling och lärande då 
föräldrar och förskollärare kan diskutera kring barnets utveckling och lärande. 
Förskollärarna beskriver till exempel hur det fungerar för barnen på förskolan, frågar hur 
barnet är hemma, efterfrågar vad barnet berättar om förskolan hemma och inte minst vad 
som är intressant för barnet. Förskollärarna och föräldrarna kan tillsammans diskutera 
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kring barnets utveckling och lärande mer ingående än vad som ges utrymme att göra i den 
dagliga kontakten. Anna uttrycker: 

[...] utvecklingssamtal på hösten, och då blir det mer information från min sida, men även ett 
utbyte. Hur vi tycker att barnet trivs, hur barnet är delaktig i verksamheten, om det ser ut att 
fungera bra, sedan med maten och sovtider att det fungerar. Vad barnet tycker är roligt, och om 
föräldrarna berättar vad barnet säger hemma och gör hemma, vad tycker barnet är roligt. 

Anna berättar att utvecklingssamtalen ska vara skrytmöten. Möten som ger föräldrarna 
positiv energi. Maria berättar också om utvecklingssamtal där det enbart är positiva saker 
att ta upp: 

Och när det bara finns positivt att säga, ja då är det ju inte så svårt. Inte på det viset. Utan då 
gäller det att vara professionell och inte kanske. Man får ju vara väldigt försiktig med att skaffa 
sig favoriter, eller på nått sätt att åh det här är så himla bra!! Det måste liksom hållas på en 
professionell nivå, och en professionell hållning även i ett sånt samtal. 

4.1.4 Dokumentationens betydelse 

Kajsa, Clara och Malin säger i intervjuerna att dokumentationen är främjande för barns 
utveckling, lärande och trivsel i förskolan. Genom dokumentationen kan förskollärarna 
följa upp barnens utveckling och lärande samt att föräldrarna får ta del av 
dokumentationen via de digitala plattformarna såsom V-Klass och Pluttra. 
Dokumentationen visar även vad som sker i verksamheten och genom kopplingar till 
Läroplanen för förskolan får föräldrarna förståelse för verksamhetens innehåll.  

Malin svarar på intervjufrågan ”vilka samverkansformer främjar barns utveckling, lärande 
och trivsel i förskolan?”:  

Ah det är svårt att säga, man följer ju barnen via dokumentationen och den visar vi på V-Klass. 
Då blir det ju ett samarbete mellan föräldrar och har vi ett gott samarbete så blir ju barnen också 
involverade i samarbetet.  

Malin visar i detta citat att dokumentationen fungerar som en länk mellan förskolan och 
föräldrarna, där föräldrarna får insyn i förskolans verksamhet. Genom den insynen skapas 
ett samarbete som gynnar barnen då även de blir involverade i samverkan. Malin 
fortsätter: ”I V-klass får de en inblick i hur vi jobbar och vad vi jobbar med utifrån 
läroplanen, vilket kanske gör det tydligare för dem”. 

4.1.5 Användning av digitala verktyg för föräldrasamverkan 

Förskolorna använder sig av olika digitala verktyg bland annat lärplattor, datorer och 
mobiltelefoner. Genom dessa verktyg använder sig förskolorna av digitala plattformar som 
V-klass, Pluttra och Hypernet. Många förskollärare beskriver att dessa plattformar är en 
hjälp i samverkan då förskollärarna kan skicka ut information via dem, lägga upp 
dokumentation och dessutom kan barnens scheman skötas via plattformarna.  

Förskollärarna menar att det underlättar att ha allt på en och samma plattform. Kajsa 
beskriver en av plattformens funktioner och hur den bidrar till att föräldrarna får syn på 
förskolans innehåll så att de får en bredare förståelse för barnens erfarenheter och vad det 
är barnen pratar om hemma. Kajsa uttrycker: 

Men även Pluttra, där vi liksom kan koppla till läroplanen, och visa föräldrarna vad vi gör, och 
koppla med barnen t.ex. titta här, här byggde du med klossarna, kommer du ihåg vad vi pratade 
om då? osv. det främjar ju också utveckling och lärande. 
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Mobiltelefonens funktion är också viktig för förskollärarna i deras samverkan med 
föräldrarna och flera förskollärare säger att det är snabbt och smidigt att kunna skicka sms 
och mms. En del av förskollärarna säger att skicka sms eller mms med bild på när barnet 
leker och är glad, gör att föräldrarna blir lugna och slipper vara oroliga vid tillfällen då 
lämningen har varit jobbig och barnet varit ledset på morgonen. Kajsa visar på det via 
citatet: ”[...] Och sen har vi daglig kontakt om föräldrarna önskar via sms och mms, om de 
kanske haft en jobbig morgon så kan de få veta och se en litet foto av barnet när de leker”. 

4.2 Relationer 

Relationsskapande är viktigt för alla intervjuade förskollärare. Alla pratar främst om 
tryggheten och att det lätt smittar av sig från föräldrarna till barnen. Relationsskapandet 
börjar redan vid första mötet och underhålls kontinuerligt på avdelningen. Maria uttrycker 
med ett citat som får representera alla intervjuade förskollärares uttryck:  

Om föräldrarna litar på mig, och känner sig trygga så är oftast barnet också tryggt. Och om 
barnet är tryggt så kan de ta till sig saker bättre. Det blir som en cirkel, för är inte barnet tryggt 
så tar det inte till sig lika bra. Blir barnen bara trygga hos oss så öppnar det upp för både 
utveckling och lärande. Det är liksom grunden hela tiden, tryggheten! Det är så lätt att slänga ur 
sig ordet trygghet, och kan ibland låta lite tjatigt. Men i tryggheten så ligger det så mycket annat.  

Tryggheten visar sig vara viktigast hos alla. Relationerna underlättar också 
kommunikationen mellan förskollärarna och föräldrarna. Om de har en bra relation blir 
det enklare att lyfta eventuella utmaningar om det framkommer sådana.  

En av förskollärarna beskriver språket som en svårighet mellan föräldrar och förskollärare, 
vilket hon anser även försvårar relationen mellan förskola och hem. Förskolläraren 
tydliggör att det finns resurser att tillgå, alltifrån en kollega till en tolk som finns inom 
kommunen. Dock känner sig förskolläraren otillräcklig för att det inte blir samma relation 
mellan dem om en tolk ska stå emellan, vilket blir både positivt och negativt. 

Clara talar även hon om att möta föräldrar när det finns svårigheter att ta upp kring ett 
barn. Hon menar att personkemi kan avgöra hur föräldern tar emot det som förmedlas. 
Clara uttrycker: 

Om det är svårigheter så tar vi upp det i arbetslaget och den som har bäst relation med den 
föräldern, oftast är det någon som klickar lite extra med någon speciell förälder att det fungerar 
bättre med vissa än vissa andra sådär. Då är det oftast den som har den bästa relationen som 
kan ta upp det utan att det blir något konstigheter sådär. 

4.3 Påverkansfaktorer 

Resultatet visar att faktorer som kan främja samverkan är en god daglig dialog, bra relation 
med föräldrarna, digitaliseringen och rutiner. Faktorer som utmanar och kan försvåra 
samverkan med föräldrarna beskrivs som språket, dialoger som inte fungerar så att 
information uteblir eller missförstånd uppstår, föräldrar utan erfarenhet av förskolan, 
föräldrar med förutfattade meningar, föräldrar med orimliga krav och om inte de digitala 
verktygen fungerar.  

Clara beskriver att det är svårt att öka engagemanget hos föräldrarna att delta i 
föräldraråd/föräldraforum. Förskolläraren berättar då att de får ta till saker som lockar. 
Just nu använder de till exempel ett bildspel av verksamheten för att locka föräldrarna att 
komma till föräldraforumet. 
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När förskollärarna utmanas i samverkan med föräldrarna och svårigheter uppstår 
beskriver förskollärarna olika utmaningar och också olika lösningar på dessa utmaningar. 
Pernilla, Sara och Anna talar om att ta till olika hjälpmedel som tolk vid språksvårigheter 
eller digitala verktyg. De flesta av förskollärarna berättar att det är deras förhållningssätt 
och öppenhet till föräldrarna och barnen som påverkar hur lösningen ser ut. 
Förskollärarna beskriver att deras uppgift är att lyssna in och känna av föräldrarna, vara 
öppna för förslag och lyhörda för det föräldrarna uttrycker. Det är även viktigt att vara 
försiktig och välja tillfälle när förskollärarna talar med föräldrarna om känsliga ämnen 
kring barnet. Samtidigt påpekar många förskollärare att det är viktigt att väga upp med att 
prata om positiva saker om barnet och att mötet med föräldrarna är av god stämning. 

4.3.1 Tillgodose föräldrars tankar och synpunkter 

Då förskollärarna menar att den dagliga kontakten är den viktigaste samverkansformen för 
dem är det också i den dagliga kontakten som förskollärarna tar till vara på föräldrarnas 
tankar och synpunkter. Genom att vara lyhörd för föräldrarnas tankar och synpunkter, se 
synpunkterna som viktiga och värdefulla tar förskollärarna till sig och för det vidare till 
arbetslaget när de planerar och utvärderar verksamheten.  

Hälften av förskollärarna i studien frågar aktivt efter föräldrars synpunkter i den dagliga 
kontakten, resterande litar på att föräldrarna framför sina synpunkter om de har några. 
Rapporter/utvärderingar och föräldraråd/föräldraforum är andra metoder som 
förskolorna använder sig av för att ta reda på föräldrarnas tankar och synpunkter. Genom 
olika formulär eller sammankomster får föräldrarna delge sina tankar och synpunkter som 
sedan beaktas i planeringen och utvärderingen av verksamheten. Förskollärare Clara 
berättar om deras föräldraforum där föräldrarna får skriva två post-it lappar var, en lapp 
med något som är positivt med verksamheten och en som kallas för Delta och innehåller 
det som kan utvecklas i verksamheten. Med denna form menar Clara att: 

[...] där får de fylla i en utav varje bara för att vi ska få både positivt och negativt sådär. Sen när 
de går därifrån får de sätta upp det på en lapp ute i hallen där det står Plus och Delta så det blir 
anonymt vem som sagt vad också för då kanske de vågar säga lite annorlunda saker. 

4.3.2 Höga krav från föräldrar 

Vissa av förskollärarna beskriver att föräldrar kan ha åsikter och krav på förskolan som 
förskollärarna känner att de inte kan tillgodose. Förskollärarna beskriver på olika sätt hur 
de bemöter föräldrarna i dessa fall för att relationen fortfarande ska vara tillitsfull och 
föräldrarna ska känna sig hörda. När det kommer föräldrar med krav högre än förskolan 
kan tillgodose uppger förskollärarna att de lyssnar på föräldrarnas önskningar och 
förklarar hur verksamheten ser ut och varför förskolan inte kan tillgodose dessa. Sara 
säger: 

[...] Så kanske de tycker att man ska åka buss och det kanske inte är så enkelt men vi kanske kan 
göra någon annan variant av någonting. Man tar till sig och lyssnar och är det helt galet så får 
man förklara att det där kan vi inte göra men vi kan göra det här istället. 

4.4 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet att förskollärarna i studien arbetar med olika former 
av föräldrasamverkan. De samverkansformer som förekom är den dagliga kontakten, 
föräldramöten, utvecklingssamtal, Drop-in, föräldraråd/föräldraforum, dokumentation 
och digitala verktyg. Flera av förskollärarna beskriver den dagliga kontakten som den mest 



 17 

främjande för barns utveckling, lärande och trivsel i förskolan. Under utvecklingssamtalen 
får förskollärarna och föräldrarna möjlighet att mötas och tala om det aktuella barnet. 
Förskollärarna menar att de kan ha mer ingående samtal än vad som ges utrymme till i den 
dagliga kontakten. Resultatet visar även att förskollärarna tar vara på föräldrars tankar och 
synpunkter. Hur det görs ser lite olika ut beroende på förskollärarens förhållningssätt och 
vilka metoder de tar hjälp av, exempelvis föräldraforum/föräldraråd eller enkäter. 

5  Analys 

Under denna rubrik kommer en analys av resultatet redovisas tillsammans med kopplingar 
och samband till de valda teorierna, relationellt perspektiv och sociokulturellt perspektiv, i 
förhållande till resultatet.  

I resultatet framkommer att relationerna mellan föräldrar och förskollärare är viktiga för 
samverkan och förskollärarna beskriver att tryggheten är grunden till att relationen blir 
god. I det relationella perspektivet framhålls ett fokus på att relationen är viktig för att 
kunna mötas i perspektiv och att ett lärande ska ske. Ett lärande i detta fall kan innebära 
en ny kunskap om barnet och barnets situation som bidrar till en ny förståelse för 
förskollärare och förälder. Att bygga tillit och förtroende är något som är viktigt för 
förskollärarna och som även Aspelin (2013) beskriver som en grund i det relationella 
perspektivet. Om föräldrarna känner tillit till förskollärarna bidrar det till en öppenhet för 
ett utbyte av kunskaper och erfarenheter som Aspelin (2013) beskriver som en grund för 
att ett lärande ska kunna ske.  

Den dagliga kontakten beskrivs av förskollärarna i studien som den viktigaste 
samverkansformen för dem. I den dagliga kontakten byggs relationerna och 
informationsutbyte sker. Utifrån det relationella perspektivet är relationer grunden för att 
lärande och utveckling ska ske. Aspelin (2013) skriver att läraren har ansvaret för att bygga 
en god och tillitsfull relation och genom sin profession har läraren det övergripande 
ansvaret för mötets kvalitet. Den dagliga kontakten sker kontinuerligt och som Aspelin 
(2013) skriver byggs relationen upp stegvis genom att läraren kan läsa av personen hon 
möter och anpassa sitt förhållningssätt. En del förskollärare i studien beskriver hur de 
anpassar sitt förhållningssätt utefter den förälder de möter. Det stämmer överens med det 
relationella perspektivet om att läraren tar ansvar för mötet. Anpassning till den person 
som läraren möter är grunden för att bygga tillit, då alla människor är olika, menar Aspelin 
(2013).  

I det sociokulturella perspektivet är samspelet och utbytet av kunskaper viktigt för 
lärandet. Resultatet visar att förskollärarna menar att föräldrarnas tankar och synpunkter 
är viktiga då det ger förskollärarna en större förståelse och kunskap om barnets situation. 
Som Strandberg (2006) skriver sker ett lärande då en part har kunskap om något och den 
andra tar del av det. Enligt Strandberg lär vi av varandra och förskollärarna i studien visar 
det genom att de beskriver deras uppdrag att visa föräldrarna hur verksamheten fungerar 
samtidigt som de tar del av föräldrarnas tankar och synpunkter. Viljan att lära föräldrarna 
om verksamheten finns samtidigt som förskollärarna vill lära sig och ta del av föräldrarnas 
kunskaper för att utveckla och förbättra verksamheten. 

Artefakter underlättar samspelet mellan människor enligt det sociokulturella perspektivet 
(Strandberg, 2006). Förskollärarna beskriver hur olika kommunikationsverktyg och 
digitala verktyg kan vara en hjälp vid svårigheter som uppstår i samverkan med 
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föräldrarna. En tolk är ett exempel på ett hjälpmedel som kan underlätta 
kommunikationen mellan föräldrar och förskollärare. Digitala verktyg är ett annat. 

Den digitalisering som skett i förskolan ser alla intervjuade förskollärare som någonting 
positivt och i läroplanen för förskolan står det att förskolan ska följa samhällets utveckling 
och att barnen ska förberedas med kunskaper som vi människor i samhället behöver 
(Skolverket, 2016). Digitaliseringen underlättar förskollärarnas vardag. Till exempel kan en 
bild eller film på barnet lugna föräldrarna genom, som en förskollärare berättar, att få en 
bild eller ett filmklipp på barnet när hen leker efter exempelvis en jobbig lämning på 
morgonen. Förskollärarna kan ta med sig en telefon eller en lärplatta överallt för att kunna 
ta bilder, filma, eller undersöka det som barnen får en nyfikenhet på, vilket sedan kan leda 
till en reflektion om vad de gjorde på bilden och vad det pratade om då.  

Alla de intervjuade förskollärarna lyfter de olika plattformarna som de använder: V-klass, 
Pluttra och Hypernet. Förskollärarna anser att dessa plattformar är bra och lättillgängliga 
genom de digitala verktyg de har på avdelningen. Det underlättar för dokumentationen och 
samverkan genom att plattformen finns i både telefonerna och lärplattorna. Telefoner och 
lärplattor kan tas med, vilket ger möjligheten att sitta tillsammans med barnen och välja 
vad som ska vara med på bilden och vilken text som ska skrivas. Bilden kan sedan skickas 
till föräldrarna direkt genom plattformen eller skrivas ut för dokumentation. 

6  Diskussion 

Inledningsvis i diskussionskapitlet diskuteras resultatet under rubriken 
Resultatdiskussionen. Därefter följer en metoddiskussion I kapitlet finns också en 
etikdiskussion kring hantering av respondentinformation vid en respondentpresentation 
som finns i metodkapitlet. En sammanfattning av diskussionen kommer sedan innan 
avsnitten Vidare forskning och Slutsats för att sammanfatta de berörda delarna. 

6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat. Resultatdiskussionen är uppdelad med 
liknande rubriker som i resultatavsnittet. Diskussionens omfång under de olika rubrikerna 
varierar då de olika delarna i resultatet berördes olika mycket under intervjuerna. 

6.1.1 Samverkansformer i förskolan 

Dagliga kontaktens betydelse för samverkan 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare samverkar med föräldrar för att 
skapa goda förutsättningar för barns trivsel och utveckling i förskolan. Den dagliga 
kontakten är den samverkansform som förskollärarna beskriver som den viktigaste för att 
ge goda förutsättningar för barns utveckling och trivsel i förskolan. För att samverkan ska 
fungera för barnets bästa behöver förskollärare och föräldrar samverka och utbyta 
information om barnets livssituation för att skapa en förståelse för barnet (Jensen och 
Jensen, 2008). Den dagliga kontakten är den främst förekommande samverkansformen i 
denna studie.  

Förskollärarna i studien menar att ett fungerande samarbete och ett fungerande 
informationsutbyte är viktigt för att förskollärarna ska kunna planera verksamheten. 
Förskollärarna berättar också vad de informerar föräldrarna om vid lämning och 
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hämtning, exempelvis dagens innehåll samt om barnets mående. Några förskollärare 
menar att det är viktigt att ”läsa av ” för att veta vad och hur de ska informera, fråga eller 
berätta något. Sandberg och Vuorinen (2008) skriver om informationsutbytet och att detta 
kan variera beroende på barnets ålder. Föräldrars intresse för vilken information som kan 
vara viktig kan variera exempelvis på grund av barnets ålder.  Det kan dock tolkas som att 
det inte enbart beror på barns ålder i vad föräldrar vill veta om sitt barns vistelse på 
förskolan utan att det är individuellt. Det finns nämligen flera faktorer som kan påverka 
vad föräldrar vill veta om sitt barn. Förskollärares fokus kan dessutom också se olika ut 
beroende på förskollärare som individ, hens erfarenheter men även andra faktorer.  

Skillnaden mellan föräldrar och förskollärare är att de senare har ett yrkesuppdrag med till 
exempel läroplanen som styrdokument att förhålla sig till och styrs av vad som är och kan 
tänkas vara relevant för verksamheten att veta om barnen i sin verksamhet. Förskollärare 
ska alltså samtidigt som de lyssnar och känner in föräldern anpassa sig till sin yrkesroll och 
sitt uppdrag. De ska balansera mellan vad de vill veta, vad de behöver veta, vad barnet vill 
att de ska veta och vad föräldrarna inte minst vill berätta. Detta kan vara en utmaning. Att 
förhålla sig professionellt blir viktigt för förskolläraren (Vuorinen, Sandberg, Sheridan & 
Williams, 2013). Författarna menar med professionalitet att förskollärare har social 
kompetens, förmåga till kommunikation och kan interagera med andra människor 
(Vuorinen, Sandberg, Sheridan & Williams, 2013). 

Föräldramöten och drop-in som informell samverkansform 

Föräldramöten i förskolan avser att innehålla information om verksamhetens nuläge, 
framtid och det som har varit. Studiens resultat visar att föräldramötet är informativt och 
detsamma menar Sandberg och Vuorinen (2007). Sandberg och Vuorinen (2007) skriver 
att föräldramötet är informativt och formellt. I vår studie lyfts, till skillnad från 
föräldramöten, Drop-in, vilket är en samverkansform där föräldrarna får möjlighet att 
delta i förskolan under samordnade men avslappnade former. Föräldrarna får möjligheter 
till att lära känna andra föräldrar, ta ett mellanmål eller lyssna på barnen när de sjunger. 
Sandberg och Vuorinen (2007) skriver mer om Drop-in som en samverkansform där 
föräldrar får möjlighet att lära känna andra föräldrar. Både Sandberg och Vuorinen (2007) 
och förskollärarna i studien beskriver dock Drop-in som en informell samverkansform som 
ska vara avslappnad och gynna samhörigheten och trivseln. Förskolläraren Clara beskriver 
att Drop-in fungerar för att den är avslappnad och lustfylld. Hur avslappnad och lustfylld 
Drop-in sammankomsten är kan dock variera utifrån hur den organiseras och 
förskollärares förhållningssätt.  

Som Juul och Jensen (2013) skriver har förskollärare en värdroll. Värdrollen innebär att 
förskollärare tar ansvar för att mötet och relationen blir så god som möjligt. Vid Drop-in 
sammankomster har förskollärare ansvar för att stämningen blir god och att föräldrar 
känner sig välkomna. Båda dessa samverkansformer svarar på forskningsfrågan om vilka 
samverkansformer förskollärarna beskriver som främjande för barns utveckling, lärande 
och trivsel i förskolan. Föräldramöten och Drop-in passar även in på syftet med denna 
studie, då syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare samverkar med 
föräldrar för att skapa goda förutsättningar för barns trivsel och utveckling i förskolan.  

Utvecklingssamtal för att främja barns utveckling, trivsel och lärande i 
förskolan 

Utvecklingssamtal är en samverkansform som förskollärarna beskriver som främjande för 
barnens utveckling och lärande, vilket också var en av forskningsfrågorna att undersöka 
vilka samverkansformer som förskollärarna arbetar med. Forskningsfrågan lyder: Vilka 
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samverkansformer beskriver förskollärarna som främjande för barns utveckling, lärande 
och trivsel i förskolan? 

Utvecklingssamtalet är ett tillfälle där föräldrar och förskollärare kan prata djupare om 
barnet, om utveckling, lärande och trivsel, både i förskolan men också utanför i till exempel 
hemmet (Skolverket, 2016). Jensen och Jensen (2008) skriver att det förekommer att barn 
deltar på sina utvecklingssamtal och även är med och förbereder samtalen tillsammans 
med sin förskollärare. Författarna menar att förskolebarn är för små för att delta på 
utvecklingssamtal. Ingen av de medverkande förskollärarna pratade om barnen var med på 
utvecklingssamtalen eller inte. Detta kunde varit en följdfråga av oss för att ta reda på 
varför det är så eller inte.  

Ljungberg (2013) menar att en viss bedömning av barnet behöver ske. Föräldrar vill höra 
en bedömning av sitt barn i olika stor utsträckning. Då samtalet kan karaktäriseras av att 
de vuxna pratar över huvud om barnet. Kan det vara en anledning till att barn inte deltar 
på sina utvecklingssamtal. Enligt Ljungberg (2013) ställs förskollärare inför en utmaning 
när utvecklingssamtalen hålls då balansgången mellan att ge föräldrar en bild av deras 
barn i förskolan samtidigt som ingen bedömning ska ske av barnet utan enbart av 
verksamheten. Föräldrar vill dessutom även höra olika saker om sitt barn, exempelvis hur 
sitt barn fungerar i gruppen eller om sitt barn är normalt och denna balans kan vara svår 
att hålla (Ljungberg, 2013).  

Förskollärares uppdrag är enligt läroplanen (Skolverket, 2016) att beskriva hur 
verksamheten ger barn möjligheter till att utvecklas och lära. De ska lägga fokus vad 
verksamheten innehåller samtidigt som de ska fokusera på det enskilda barnet och dennes 
utveckling ska de redogöra för verksamhetens innehåll. Hur kan förskollärare tillgodose 
både föräldrars önskemål samtidigt som de ska förhålla sig till läroplanen?  Enligt en av 
förskollärarna ska utvecklingssamtalet mest vara ett skrytmöte där förskollärarna tar upp 
positiva saker kring barnet så föräldrarna går från mötet med en känsla av “mitt barn är så 
bra!!” Dock är det samtidigt viktigt att inte bortse från professionen och utgå från 
läroplanens riktlinjer.  

Det förskolläraren uttrycker här är att en bedömning av barnet är något som bör göras med 
försiktighet samtidigt som de positiva bitarna framhålls får det inte bli för mycket. 
Ljungberg (2013) skriver att en bedömning av barn är nödvändigt för att förskollärare ska 
kunna bedöma verksamheten. I en bedömning utvärderas verksamhet utifrån det barn kan 
för att se om verksamheten har gett rätt förutsättningar.  

Dokumentation som verktyg för samverkan 

Dokumentation beskrivs i resultatet som en form där föräldrarna får ta del av förskolans 
innehåll och ett verktyg för att följa barnens utveckling, lärande och trivsel i förskolan. I de 
medverkande förskolorna visas dokumentationen främst via de digitala plattformarna V-
Klass och Pluttra.  

Dokumentationen använder sig förskollärarna av för att samverka med föräldrarna för 
barnens bästa i förhållande till barnens utveckling, lärande och trivsel i förskolan. 
Sandberg och Vuorinen (2007) skriver att dokumentationen synliggör verksamheten och 
ger föräldrar förståelse för verksamhetens innehåll. Detta kan bero på hur 
dokumentationen görs och dess innehåll.  
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I resultatet framgår att dokumentation med läroplanens mål kan visa på verksamhetens 
innehåll och bidra till att föräldrarna får större förståelse för förskolan. Detta berättar även 
Malin om när hon pratar om den digitala plattformen V-Klass och hur den används till 
dokumentationen, “Sen v-klass får de en inblick i hur vi jobbar och vad vi jobbar med 
utifrån läroplanen, vilket kanske gör det tydligare för dem”. Det är dock inte säkert att 
förståelsen för förskolans arbete med koppling till läroplanen blir större för att ett mål från 
läroplanen finns med i dokumentationen. Majoritetens föräldrar är troligtvis inte insatta i 
läroplanen och förstår då möjligen inte heller vad de olika målen betyder. Förskolan ska 
synliggöra förskolans innehåll för föräldrar (Skolverket, 2016), men hur det görs är 
avgörande för att nå fram till föräldrar. Här kan Forsling (2011) komma med betydelsefulla 
tankar när hon skriver om pedagogers medvetenhet kring digitala verktyg och hur de 
används. Det är inte enbart användandet av digitala verktyg som kräver en medvetenhet 
utan även andra områden exempelvis dokumentationen. För vem är dokumentationen 
riktad till? Hur ska dokumentationen genomföras för att nå fram till mottagarna? 
Förskollärares medvetenhet kring vad dokumentationens syfte är påverkar hur den görs 
och hur den passar målgruppen utifrån Forslings tankar om medvetenhet kring digitala 
verktyg.  

Digitala verktyg för att underlätta samverkan med föräldrar 

Digitala verktyg är något som används på de medverkande förskolorna och samtliga 
förskollärare beskriver att de digitala verktygen underlättar föräldrasamverkan. Skolverket 
(2016) har som strävansmål att förskolan ska följa med i tiden och anpassa sig efter den tid 
vi lever i, detta innebär bland annat att använda sig av digitala verktyg. Forsling (2011) 
skriver om digitalisering i förskolan och om pedagogers kompetens påverkar användandet 
av de digitala verktygen som i hennes artikel främst är dator och mobiltelefoner samt 
kameror.  

Forslings (2011) fokuserar användandet tillsammans med barnen eller för barnen. På de 
medverkande förskolorna används främst lärplattor som fungerar som både dator och 
kamera. Efter sökande kring litteratur om digitalisering i förskolan och med fokus på 
förskollärares användande samt att kunna koppla till föräldrasamverkan konstaterar vi att 
det är svårt att hitta lämplig litteratur kring ämnet. En möjlig anledning är då detta område 
är så pass nytt så att forskningen inte hunnit publicerats ännu. Detta gör det svårt för oss 
skribenter att föra en diskussion kring ämnet med förankring i lämplig litteratur. Däremot 
kan det ses att de digitala verktygen är en samverkansform som förskollärarna använder 
sig av. Användandet av digitala verktyg svarar sålunda på forskningsfrågan om vilka 
samverkansformer förskollärarna beskriver som främjande för barns utveckling, lärande 
och trivsel i förskolan.  

6.1.2 Relationers betydelse för samverkan 

Relationer lyfts av förskollärarna vid flera tillfällen och att föräldrarna känner tillit till 
förskollärarna och att deras barn är trygg på förskolan. Förskollärarna menar att om 
föräldrarna är trygga med förskolan blir barnen trygga då de litar på sina föräldrars 
omdöme. Sandberg och Vuorinen (2007) skriver att tilliten i relationen är viktig och att 
föräldrar har ett förtroende till förskollärares kompetens samt att föräldrar är barns 
viktigaste personer i deras liv. Maria säger: “Det är så lätt att slänga ur sig ordet trygghet 
och kan ibland låta lite tjatigt. Men i tryggheten så ligger det så mycket annat”. Vi tolkar 
detta som att trygghet och tillit är begrepp som används flitigt hos förskollärarna men det 
möjligen är otydligt vad dessa ord innebär i praktiken. Att bygga goda relationer till 
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föräldrarna beskriver förskollärarna som främjande för barns utveckling, lärande och 
trivsel i förskolan. 

Niss och Söderström (2015) skriver om anknytning och att den primära anknytningen för 
barn är deras föräldrar men att personal i förskolan kan agera som sekundära 
anknytningspersoner. Anknytning menar författarna är ett larmsystem hos barn. När något 
känns fel slås systemet på och barn behöver sin anknytningsperson för att kunna slå av 
systemet. Barn söker bekräftelse hos vuxna och när hen blir bekräftat genom exempelvis 
“jag finns här för att hjälpa dig” slås larmsystemet av och hen kan återgå till att utforska 
och leka. Barn har då fått återhämta sig i den trygga hamnen som den vuxne ger. För barn 
är deras föräldrar de viktigaste personerna i deras liv och där den primära tryggheten finns 
och föräldrar har även ett känslomässigt band till sina barn menar författarna. Niss och 
Söderström (2015) beskriver att ha ett känslomässigt band till någon genererar en viss 
ansvarskänsla och utifrån det förstås det varför förskollärarna säger att tryggheten börjar 
hos föräldrarna. Föräldrars ansvarskänsla för sitt barn och att någon annan ska ta hand om 
det påverkar vem föräldrar anförtror ska få ta hand om deras barn. Det blir då viktigt för 
förskollärare att bygga tillit till föräldrar och visa att de kan vara föräldrarnas sekundära 
anknytningsperson och att de ska göra allt för att barnet ska ha det bra.  

Personkemi kan också påverka relationen mellan förälder och förskollärare som Clara 
beskriver i resultatet. Hon menar att huruvida ett budskap når fram eller inte faktiskt 
påverkas av personkemin mellan förälder och personal. Niss och Söderström (2015) skriver 
om hur känslor som inte går att ta på påverkar mötet. De menar att det bara känns i 
kroppen och den känslan kan vara både positiv som negativ. Att vara medveten om att alla 
fungerar olika bra med olika personer kan avgöra hur mötet blir. Som Clara beskriver kan 
det vara av vikt att den personal som har bäst kontakt med föräldern tar upp det som är 
svårt eller jobbigt för att chansen ska öka att budskapet når fram så positivt som möjligt. 
Eftersom mötet grundar sig på vad som är bäst för barnet, kan det gynna mötet att en viss 
personal tar upp budskapet med föräldern. Skolverket (2016) skriver att samverkan för 
barns bästa är huvudområdet för samverkan med föräldrar. Det som är bäst för det 
enskilda barnet ska vara i fokus och om det då innebär att en viss personal har den 
huvudsakliga kontakten med barnets förälder kan det behöva få vara så. Med detta tänker 
vi att all personal ska ha kompetens att möta alla föräldrar men att det i vissa fall finns en 
mening med att en specifik person har vissa möten med föräldern, vilket inte bör tas 
personligt då alla, precis som Niss och Söderström (2015) beskriver, påverkas av 
personkemi. Det är inget som vi styr över. Ibland fungerar vissa människor helt enkelt 
bättre ihop än andra.  

Flera förskollärare beskriver att tryggheten lägger grunden för barnens lärande och att den 
börjar hos föräldrarna. Förskollärare behöver därför få föräldrars förtroende att deras barn 
har det bra på förskolan. Här tillskrivs förskollärare en värdroll som Juul och Jensen 
(2003) skriver om, värdrollen innebär att förskollärare i sin yrkesroll tar ett större ansvar 
för att relationen ska bli god. Förskollärare ska möta föräldrar med respekt och ansvara för 
att stämningen är av högsta kvalitet, menar författarna, men hur detta görs finns inga 
direkta svar på. Att det inte finns några svar på hur det görs kan bero på att alla individer 
är olika och olika bemötanden och förhållningssätt krävs menar vi.  

För att upprätthålla en god relation med föräldrarna framgår att de intervjuade 
förskollärarna anser att det kan vara bra att ha informella träffar såsom stunder då alla kan 
träffas och ha trevligt. Under intervjuerna berättar ett par förskollärare om deras 
informella träffar. En förskollärare beskriver att de har en grillfest på sommaravslutningen, 
de träffas, sjunger och har avslutning för de barn som ska flytta till förskoleklassen. En 
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annan förskollärare beskriver att de har drop-in vid lucia och sommaravslutning samt att 
de har en grävarkväll då alla ses och hjälps åt att fixa utegården tillsammans. Detta tänker 
vi kan gynna relationen och stärka den, när de träffas under former som är lustfyllda och 
avslappnade. Precis som Sandberg och Vuorinen (2007) skriver fungerar Drop-in 
sammankomster som en tillställning som ska vara avslappnad och bidra till att bygga goda 
relationer till föräldrar och föräldrar mellan. Dessa sammankomster visar på några av de 
samverkansformer som förskollärarna använder sig av, vilket svarar på forskningsfrågan: 
Vilka samverkansformer beskriver förskollärarna som främjande för barns utveckling, 
lärande och trivsel i förskolan? 

6.1.3 Faktorer som påverkar samverkan 

Det finns olika faktorer som kan främja eller utmana samverkan och relationerna mellan 
förskola och hem. I intervjuerna visade det sig att de olika påverkansfaktorerna kunde vara 
språket eller om det inte fanns en bra dialog mellan förskolläraren och föräldern. Sandberg 
och Vuorinen (2007) lyfter att relationerna kan vara svåra att upprätthålla. Vuorinen 
(2010) belyser dock att det är viktigt med goda relationer och att det är förskollärarens 
ansvar att se till att underhålla relationerna för att de blir goda. Förskollärarna berättar att 
de strävar efter att skapa goda relationer och uttrycker att det finns olika lösningar att 
prova om det behövs. Vuorinen (2010) nämner att det inte finns en metod för samverkan 
och relationer som fungerar för alla. Förskollärare måste hitta det som fungerar för de 
enskilda situationerna.  

Föräldrar som ställer orimliga krav är också en faktor som kan utmana samverkan och 
relationerna enligt förskollärarna. Precis som förskollärarna säger är det viktigt att möta 
föräldrar, lyssna på dem och sedan försöka möta dem även om det inte går att uppfylla allt. 
Skolverket (2016) belyser att förskollärare ska ta till sig föräldrars synpunkter och 
önskemål och beakta dem vid planering av verksamheten. Samtidigt som Skolverket också 
belyser att det måste vara inom de nationella målen som förskolan har att förhålla sig till. 
Detta resulterar i att förskollärare måste vara tydliga med de mål och innehåll som är i 
förskolan, för att det ska finnas en rimlig chans för föräldrar att få inflytande och 
delaktighet (Skolverket, 2016). 

Hur tillgodoses föräldrars tankar och synpunkter 

Det är enligt en förskollärare ibland svårt engagera föräldrarna att komma på exempelvis 
föräldramöten eller föräldraråd. Sandberg och Vuorinen (2007) menar att de förskolor som 
har minst engagerade föräldrar också oftast har ett mindre utbud av samverkansformer. 
Dock berättar förskolläraren i den här studien att de försöker locka med någonting som en 
film, föreläsning eller bilder från verksamheten för att fler ska komma till mötena. Under 
den period som intervjuerna skedde lockade den förskolan med ett bildspel från 
verksamheten, vilken föräldrarna kommer att se och möjligen engagera fler att komma till 
föräldramötet.  

Sandberg och Vuorinen (2007) skriver att de förskolor som har engagerade föräldrar har 
ett bredare utbud av samverkansformer. Detta kan ses ur olika perspektiv. De förskolor 
som har färre engagerade föräldrar kanske behöver fler samverkansformer att välja mellan, 
pröva olika och nya för att hitta någonting som engagerar föräldrar och ökar intresset och 
lusten att ta sig tid. I Skolverket (2016) står det att det är förskollärares ansvar att föräldrar 
är delaktiga i den utvärdering som görs av verksamheten, vilket då kan tolkas att de som 
har mindre engagerade föräldrar måste våga prova nya lösningar för att mötas med 
föräldrar. I vår studie lyfts av en förskollärare att de vid vissa föräldramöten kan använda 
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sig av en föreläsare som kommer till förskolan och håller i en föreläsning om till exempel 
föräldraskap. Detta är ett annat sätt som kan locka föräldrar, då det får ett tydligt och 
intressant innehåll. Oavsett metod för att engagera föräldrar i förskolans verksamhet visar 
förskollärarna i studien att de arbetar för att tillgodose föräldrars tankar och synpunkter. 
Forskningsfrågan om hur föräldrars synpunkter och tankar beaktas av förskollärare vid 
planering och genomförande av förskolans verksamhet besvaras med att förskollärarna 
arbetar för att ta del av föräldrarnas tankar och synpunkter.  

När föräldrar har höga krav på förskolan 

I resultatet framkommer att en del förskollärare i studien finner att föräldrar kan ha högre 
förväntningar på förskolan än vad förskollärarna känner att de kan tillgodose. 
Förskollärarna menar då att de behöver lyssna på föräldrarna så att de känner sig hörda 
och visa respekt mot deras åsikter och synpunkter. Detta visar på hur förskollärarna i 
studien arbetar med och beaktar föräldrars synpunkter och tankar vid planering och 
genomförande av förskolans verksamhet. 

Jensen och Jensen (2008) skriver hur det kan upplevas för föräldrar att lämna sitt barn till 
förskolan där de måste lita på att förskolan gör det som är bäst för deras barn. Många 
känslor kan finnas hos föräldrar och förskollärare behöver vara medvetna om det för att de 
ska kunna möta föräldrar i deras situation. Föräldrar förhåller sig även olika till förskolan 
och en del föräldrar ser enbart sitt barn och som Jensen och Jensen (2008) skriver gör 
föräldrarna sina barn till sitt projekt. Lämna sitt barn till förskolan kan innebära en stress 
då föräldrar inte kan påverka i lika stor utsträckning det som händer sitt barn och släppa 
kontrollen och ansvaret till förskolan och att det kan finnas en oro för att förskolan gör det 
som är bäst för att barnet ska lyckas på de premisser som föräldern känner är bäst.  

På grund av denna stress kan dessa föräldrar ha större krav på förskolan och förskollärare 
när de själva känner sig maktlösa. Föräldrarna kanske inte vet vad innehållet i förskolan 
innebär och på så vis inte heller vet vilka krav de kan ställa på förskolan. För förskollärare 
innebär det att ha förmågan att kunna möta och tillgodose föräldrar och barns behov 
samtidigt som riktlinjer från läroplanen styr hur de gör det. Sandberg och Vuorinen (2007) 
beskriver tamburkontakten som den samverkansform som bäst möter och bygger 
relationer till föräldrarna. I det mötet har förskollärare störst möjlighet att möta föräldrar i 
den situation som de befinner sig i. Förskollärare får en direkt kontakt och kan svara på 
frågor och tankar som föräldern har, vilket innebär en individuell anpassning till mötet 
med föräldern.   

6.2  Metoddiskussion 

I detta avsnitt följer en diskussion kring den valda metoden, intervjuer, och på vilket sätt 
intervjuer är lämpade för studiens syfte och forskningsfrågor. 

Intervjuer var den metoden som var lämpligast för att få svar på forskningsfrågorna och de 
genomfördes enskilt. Detta innebar att vi skribenter inte medverkade i alla intervjuer, utan 
fick ta del av varandras intervjuer genom transkriberingarna samt återberättande. I 
transkriberingarna finns en del uttalanden som för den icke- medverkande skribenten 
kunde uppfattas som otydligt. För den medverkande skribenten var det dock förståeligt 
eftersom hon hade varit med på intervjun. Genom deltagandet kunde hon inkludera andra 
intryck som inte framgår i transkriberingarna, såsom exempelvis tonläge och kroppsspråk.  
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Observationer kan videofilmas för att kunna återses och transkriberas, utifrån valda 
observationsområden som etnografen avser kolla efter. Liknande skulle kunna göras vid 
intervjuer istället för ljudinspelning för att få med kroppsspråket vid transkriberingen, 
vilket kan bidra till att få en större helhet. Dock blir det en tolkning av kroppsspråket, 
precis som det blir en tolkning av det som ses på filmen vid observationen. Bryman (2011) 
skriver att i kvalitativa intervjuer finns det en poäng med att spela in dem. För att sedan 
transkribera intervjuerna så snart de är genomförda. Detta för att kunna tolka hur 
respondenten säger det och inte enbart vad hen säger. Även om ljudinspelningar av 
intervjuerna gjordes och alla respondenter godkände inspelning av intervjun så missas den 
biten om hur respondenterna sa det då den andre skribenten inte fick ta del av 
inspelningarna på grund av etiska skäl. Om vi hade genomfört alla intervjuer tillsammans 
hade vi möjligen fått en delad upplevelse som inte nödvändigtvis behöver innebära att vi 
uppfattade respondenten likadant men som vi efteråt ändå hade kunnat diskutera för att få 
en samsyn om varje enskild intervju. Valet föll istället på att genomföra intervjuerna 
enskilt vilket innebar att vi fick återberätta om hur intervjuerna gick till för varandra och 
förtydliga på de ställen som för den andra skribenten kändes oklart. Anledningen till att vi 
valde att genomföra enskilda intervjuer var på grund av tidsaspekten och den geografiska 
aspekten.   

När förskollärarna tillfrågades om medverkan i intervjuerna var det en förskollärare som 
kunde medverka om hen fick ta del av intervjufrågorna i förväg. Förskolläraren fick 
frågorna mejlade till sig kvällen innan för att det för hen skulle kännas bättre och tryggare. 
De andra respondenterna fick höra frågorna första gången under intervjun. Det gick dock 
inte att göra en jämförelse på svaren då det enbart är en respondent som fått frågorna till 
sig och inte kunde svara på alla frågor eftersom hen är nyutbildad och inte varit med om 
allt än. Ett alternativ kunde varit att ge alla respondenterna de frågor som var med i 
intervjun, då en respondent fick ta del av dem. En temaguide där de berörda områdena 
som intervjun skulle innehålla hade också varit ett alternativ. Om respondenterna fått ta 
del av de exakta frågorna till intervjun i förväg, finns risken att de övar in svar som ska låta 
bra men som kanske inte är helt trovärdiga och ärliga. 

6.3 Etikdiskussion 

Vid respondentpresentation valdes att göra en sammanfattning med antal förskollärare, 
antal år i förskolan och information om att fiktiva namn delgetts. Av etiska skäl valdes en 
sammanfattning att göras då det innebar att ingen av deltagarna skulle kunna härröras. 
Åtta förskollärare från två förskolor deltog i studien och det innebär att respondenterna 
har kännedom om sina kollegors bakgrund. För att säkerställa att ingen kan härröras 
varken av sina kollegor eller annan utomstående gjordes en sammanfattning istället för 
enskild presentation. 

6.4 Sammanfattning 

I diskussionskapitlet har betydelsen av goda relationer mellan förskollärare och föräldrar 
för att främja barns utveckling, lärande och trivsel i förskolan lyfts. Den dagliga kontaktens 
betydelse för en fungerande samverkan är avgörande, vilket även resultatet påvisade. 
Utvecklingssamtalets betydelse har också diskuterats och hur förskollärare förhåller sig till 
utvecklingssamtalet som samverkansform. Digitala verktyg diskuteras med viss svårighet 
då litteratur kring digitala verktyg i förskolan är svårt att hitta, framförallt i förhållande till 
samverkan med föräldrar. Genom hela diskussionen finns ett fokus på förskollärares 
förhållningssätt och vilken betydelse det har hur förskollärare möter föräldrar. Slutligen 
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har även en metoddiskussion skrivits där den valda metoden diskuterats i förhållande till 
det område som undersökts. Då vi har stött på några etiska dilemman under studiens gång 
fanns ett behov att diskutera dessa och de val som gjorts av oss skribenter.    

6.5 Slutsats 

I resultatet framkommer att förskollärarna i studien anser att den viktigaste 
samverkansformen för att främja barns utveckling, lärande och trivsel är den dagliga 
kontakten med föräldrarna. Utifrån tidigare forskning samt förskollärarnas uttalande är 
relationer viktigt för att föräldrarna ska få tillit till förskollärarna och känna sig trygga med 
att lämna sitt barn till förskolan. Genom tillit och trygghet menar både tidigare forskning, 
bland annat Niss och Söderström (2015), samt en del av förskollärarna att barnen blir 
trygga om föräldrar känner sig trygga, då barn litar på sina föräldrar. Studien har även 
visat att flera samverkansformer förekommer i de medverkande förskolorna och att alla 
fyller en funktion, även om förskollärarna menade att den dagliga kontakten och 
relationerna till föräldrarna är viktigast för dem. Förskollärarna tar till vara på föräldrars 
tankar och synpunkter via olika hjälpmedel exempelvis rapporter, föräldraforum och 
enkäter men förlitar sig främst på att få informationen om det enskilda barnet sker via den 
dagliga kontakten. Studiens slutsats är att den dagliga kontakten är den viktigaste för de 
medverkande i studien för att samverka med föräldrarna. 

6.6 Vidare forskning 

Denna studie har resulterat i frågor om hur de familjer med ett annat modersmål bjuds in 
och görs delaktiga i föräldrasamverkan. Flertalet intervjuade förskollärare tog upp språket 
som en påverkansfaktor som utmanar arbetet med föräldrasamverkan. Det har också 
synliggjorts att förskollärarna i studien uppfattar att det är svårt att få föräldrar engagerade 
och komma med synpunkter om verksamheten. Intresse väcks om varför föräldrar inte 
kommer med synpunkter och förslag gällande samverkan. Vidare forskning inom området 
kan vara att studera hur föräldrar set på sin roll att påverka verksamheten samt hur 
föräldrar med annat modersmål kan bli mer delaktiga i kommunikationen gällande 
samverkan i förskolan. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Intervjufrågor:  

·       Hur arbetar du med den dagliga kontakten med föräldrarna? 

·       Vad anser du är viktigt att ta upp i den dagliga kontakten? Både från dig och 
föräldrarna? 

·       Vilka samverkansformer mellan förskola & hem använder ni? 

·       Vilka samverkansformer är viktigast för dig? 

·       Vilka samverkansformer främjar barns utveckling, lärande och trivsel i förskolan? 

·       Hur tar du tillvara på föräldrarnas tankar och synpunkter? 

·       Finns det några faktorer som försvårar eller underlättar samverkan? 

·       Vilka då och hur möter ni dem faktorerna? 

·       Hur möter du föräldrarna när det finns svårigheter att ta upp exempelvis kring barnet, 
även när det enbart finns positiva saker att ta upp?  

  



 30 

Bilaga 2 – Missivbrev 

Hej, 

Vi är två studenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet. Vi är i starten av vår 
självständiga uppsats. Vi har i en tidigare studie undersökt hur föräldrars delaktighet ser ut 
i förskolan och har valt att fortsätta undersöka förskollärares arbete med 
föräldrasamverkan. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärarna samverkar med föräldrarna 
för att skapa goda förutsättningar för barns trivsel och utveckling i förskolan.  

Vi önskar därför att genomföra personliga intervjuer som vid tillåtelse spelas in, 
transkriberas och sedan raderas. Intervjuerna beräknas ta 30 minuter och deltagandet är 
frivilligt, du kan även när som helst avbryta ditt deltagande. Den färdiga uppsatsen finns 
att tillgå om så önskas. 

Det insamlade materialet kommer att hanteras varsamt och analyseras av oss som sedan 
färdigställs i ett resultat. Undersökningen hanteras utifrån konfidentialitetskravet vilket 
innebär att varken respondenter eller enskild förskola kommer att nämnas.   

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 
och slutversionen publiceras på databasen Diva.  

Genom denna undersökning hoppas vi få en djupare förståelse kring hur samverkan med 
föräldrar ser ut och vad ni förskollärare tänker kring samverkan. 

Har ni några frågor eller funderingar är det bara att höra av er till oss. 

Västerås, 26 mars 2018 
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