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Syftet med studien var att öka kunskapen om förskollärares perspektiv på 
föräldrasamverkan i förskolan och hur förskollärare betraktar sin roll i 
samverkan med föräldrar samt hur de anser att de kan utveckla trygghet i sin 
yrkesroll gällande samverkan mellan förskola och hem. Studiens frågeställningar 
var: hur beskriver förskollärarna sin roll i föräldrasamverkan? Vad kan bidra till 
känsla av trygghet i rollen som förskollärare i föräldrasamverkan? Studiens 
teorier är det sociokulturella perspektivet och det dramaturgiska perspektivet. 
Metoden är kvalitativ och innehåller åtta semistrukturerade intervjuer med 
förskollärare. I resultatet redovisas fyra teman. I vår studie kom vi fram till att 
förskollärarna beskriver att de i föräldrasamverkan intar ett visst förhållningssätt 
och har ansvarsområden i sin roll. Det som förskollärarna beskriver som 
bidragande till känsla av trygghet i sin roll i föräldrasamverkan är deras tidigare 
erfarenheter och deras omgivning. 
_______________________________________________________
Nyckelord: förskola, föräldrasamverkan, förskollärare, roll, 
trygghet. 
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1  Inledning  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) och i den nya reviderade och kommande 
läroplanen (Skolverket, 2018) skrivs det fram ett särskilt avsnitt om den samverkan och det 
samarbete som ska ske mellan förskolan och hemmet. Där tydliggörs det ansvar och de 
riktlinjer arbetslaget och den enskilda förskolläraren har i föräldrasamverkan. Tallberg 
Broman (2013) skriver hur föräldrasamverkan förändrats över tid. Hon blickar tillbaka och 
belyser att föräldrar, historiskt sett, inte har haft en stark roll i Sveriges skolsystem. Detta 
kan vi se har förändrats, då det både i den äldre läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) 
och i den kommande läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) betonas att föräldrarna ska 
ha inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet. Harju och Tallberg Broman (2013) 
beskriver samverkans roll i dagens förskola och skola som lagstiftad och som något som 
återfinns i samtliga aktuella styrdokument. I läroplanen (Skolverket, 2016, 2018) står det att 
samverkan mellan förskolan och hemmet ska präglas av ett nära och förtroendefullt 
samarbete. Där framgår det även att det är arbetslaget som bär ansvaret för detta och för att 
det utvecklas och upprätthålls en tillitsfull relation mellan barnets föräldrar och förskolans 
personal. 

Intresset för samverkansuppdraget i vår kommande yrkesroll har växt fram genom vårt 
arbete som barnskötare och under utbildningen till förskollärare. Harju och Tallberg 
Broman (2013) belyser samverkans betydelse för det enskilda barnet och för förskolan 
generellt. De framhäver att relationen mellan förskola och hem är en avgörande aspekt för 
förskolans kvalitet och för upplevd trygghet hos både föräldrar och barn. I kontrast till detta 
lyfter Harju och Tallberg Broman (2013) fram att det genom utvärderingar från 
nyexaminerade förskollärare framgår att de inte känner sig tillräckligt förberedda inför det 
viktiga uppdraget föräldrasamverkan i förskolan. Detta är en aspekt som vi upplever att vi 
känner igen oss i. Genom egna erfarenheter kan vi se att uppdraget är utmanade och att vi 
inte alltid känt oss trygga och förberedda i vår roll. Därför har vi valt att undersöka denna 
aspekt och vi vill genom vår studie belysa verksamma förskollärares erfarenheter och 
upplevelser av föräldrasamverkan i förskolan. Hur beskriver verksamma förskollärare sin 
roll i föräldrasamverkan? Upplever förskollärarna att de är trygga och förberedda i sin roll i 
föräldrasamverkan? Och i sådana fall, vad bidrar till upplevd trygghet? Detta är frågor som 
vi funderat över och som vi ämnar besvara i studien. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares perspektiv på föräldrasamverkan 
i förskolan och hur förskollärare betraktar sin roll i samverkan med föräldrar samt hur de 
anser att de kan utveckla trygghet i sin yrkesroll gällande samverkan mellan förskola och 
hem.  

• Hur beskriver förskollärarna sin roll i föräldrasamverkan?  

• Vad kan bidra till en känsla av trygghet i rollen som förskollärare i 
föräldrasamverkan?  

 

1.2 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen kommer att disponeras enligt följande: 

I avsnittet bakgrund presenteras läroplanen för förskolan, tidigare forskning samt studiens 
teoretiska utgångspunkter. I metodavsnittet redovisar vi litteratursökning, vårt val av 
metod, datainsamlingsmetod, urval, studiens genomförande, bearbetning, hur vi följt de 
forskningsetiska principerna samt studiens tillförlitlighet. Därefter presenteras studiens 
resultat utifrån fyra teman och avslutas med en sammanfattning av resultatet. Sedan 
redovisas studiens analys. I diskussion diskuterar vi först vårt resultat som sedan följs av en 
metoddiskussion. Därefter avslutas denna del med undersökningens betydelse för 
yrkesutövningen, följt av en slutsats och avslutningsvis följer förslag på fortsatt studie.  

 

1.3 Begreppsdefinitioner  

Samverkan: Samverkan ser vi som synonymt med samarbete. Förskola och hem handlar 
gemensamt i barnets intresse och för barnets bästa.  

Föräldrar: Vi använder oss av begreppet föräldrar för att beskriva de som har ansvaret för 
barnet.  

 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt redogör vi för avsnittet kring föräldrasamverkan ur Förskolans läroplan. 
Sedan redovisas studiens tidigare forskning följt av studiens teoretiska utgångspunkter. 
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2.1 Förskolans läroplan 

Vi redogör för den äldre versionen samt för den nya reviderade läroplanen som träder i kraft 
i juli i år och vi lyfter fram skillnaderna mellan dessa.  

Enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) ska förskolan fungera som ett komplement 
till hemmet. Samverkan mellan förskolan och hemmet ska ske i ett nära och tillitsfullt arbete 
och dessutom ska föräldrarna ges inflytande i det arbete som bedrivs i verksamheten. 
Förskollärare har ett särskilt ansvar i föräldrasamverkan som börjar redan vid barnets 
inskolning där varje barn tillsammans med sin familj ska erbjudas en god start i 
verksamheten. Enligt Skolverket (2016) har förskolläraren även ett särskilt ansvar för 
utvecklingssamtalen och vad det samtalet bör behandla. Skolverket (2016) belyser även 
förskollärares ansvar för att ge föräldrarna delaktighet och inflytande i verksamheten. 
Skolverket (2016) framhåller arbetslagets ansvar i föräldrasamverkan, att det byggs upp 
förtroendefulla relationer mellan förskolan och hemmet samt att dessa relationer 
genomsyras av dialoger kring barnet. Arbetslaget ska ansvara för att förskolan genomför ett 
utvecklingssamtal med barnens vårdnadshavare samt att föräldrars åsikter och synpunkter 
tas tillvara på.  

Enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) framgår det att förskolan ska samarbeta 
med hemmet, samarbetet ska präglas av närhet och tillit mellan förskolan och hemmet för 
varje barns bästa möjlighet till att utvecklas. Skolverket (2018) belyser förskollärares ansvar 
i utvecklingssamtalet. Förskolläraren ansvarar för att utvecklingssamtalet stämmer överens 
med de mål som återfinns i svenska styrdokument. Förskollärare ansvarar även för 
vårdnadshavares delaktighet i utvärderingen av i sina barns utbildning. Enligt Skolverket 
(2018) ska arbetslaget i förskolan ansvara för att det skapas en förtroendefull relation mellan 
dem och barnets vårdnadshavare samt vara tydliga kring utbildningens mål och utformning, 
för att barn och vårdnadshavare ska kunna påverka. I läroplanen (Skolverket, 2018) 
framskrivs det att arbetslaget ska genomföra dagliga samtal med vårdnadshavare angående 
barnet samt genomföra utvecklingssamtal och ständigt hålla sig uppdaterade kring barnet 
och i detta ta hänsyn till barnets integritet. 

Den skillnad vi uppfattar mellan den äldre versionen och i den nya reviderade versionen är 
att förskolan som komplement och förskollärarens ansvar i barnets introduktion på 
förskolan inte finns med i den nya reviderade läroplanen. Dessutom används begreppet 
samverkan mellan förskola och hem i den äldre upplagan och i den nya upplagan används 
begreppet samarbete mellan förskola och hem. I den nya läroplanen skrivs det även fram att 
förskolan i samarbetet med hemmet ska ta hänsyn till barnets integritet. I den äldre 
läroplanen används begreppet föräldrar och i den nya reviderade läroplanen används 
begreppet vårdnadshavare.  
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2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning som är relevant för studien. Detta avsnitt 
presenteras genom tre rubriker, Samverkan mellan förskola och hem, Förberedelser och 
utmaningar i föräldrasamverkan samt Förskollärares roll i samverkan mellan förskola och 
hem.  

2.2.1 Samverkan mellan förskola och hem 

Hedlin (2017) belyser att förskollärarna i hennes studie anser att relationen mellan förskola 
och hem är av stor betydelse. Förskollärarna i Hedlins (2017) studie beskriver att i 
samverkan mellan förskola och hem välkomnas föräldrarnas kommentarer. Genom att 
välkomna föräldrarnas kommentarer så belyser förskollärarna att de främjar samverkan och 
skapar en god relation redan från början samt motverkar att konflikter uppstår i samverkan 
med föräldrarna. En annan aspekt som förskollärarna i Hedlins (2017) studie lyfter fram 
som motverkar konflikter i samverkan mellan förskolan och hemmet är att förskollärarna 
har en god kommunikation med hemmet. Förskollärarna i Hedlins (2017) studie beskriver 
att den dagliga kontakten, när barnen lämnas och hämtas på förskolan, är viktig att ta tillvara 
på. I den kontakten kan föräldrarna informeras om barnets dag på förskolan och att deras 
barn blir sedda och uppmärksammade på förskolan.  

Sandberg och Vuorinen (2008) framhåller föräldrars och förskollärares perspektiv på olika 
samverkansformer i förskolan. Förskollärarna i Sandberg och Vuorinens (2008) studie är 
enade om att föräldrar bör erbjudas olika former av samverkan i förskolan. Förskollärarna 
beskriver att de enskilda föräldrarna föredrar olika former av samarbete och att varierade 
former kan bidra till att de som förskollärare lyckas fånga alla föräldrar. Såväl föräldrarna 
som förskollärarna beskriver den dagliga kontakten och den vardagliga dialogen som den 
främsta formen av samverkan mellan dem, de beskriver denna samverkansform som 
viktigare ju yngre barnet är. Sandberg och Vuorinen (2008) beskriver föräldramöten och 
utvecklingssamtal som former av samverkan i förskolan, även informationsbrevet beskrivs 
som en effektiv form då de menar att den typ av information når alla föräldrar.  

2.2.2 Förberedelser och utmaningar i föräldrasamverkan  

Alanko (2018) påvisar att förskollärarprogram och lärarprogram i Finland bör innehålla 
kurser för att förbereda lärare inför samverkan med hemmet och inför samverkan med alla 
individuella familjer de kommer att stöta på i sin yrkesroll. Alanko (2018) belyser att 
samverkan mellan hem och skola är betydelsefullt för barnets mående och att det därför är 
viktigt att läraren besitter erfarenheter i hur denna samverkan kan främjas. Alanko (2018) 
ämnar i sin studie att undersöka om de finska lärarutbildningarna innehåller de 
förberedelser som krävs för att lärare ska kunna utveckla kunskaper i hur de kan samverka 
med hemmet. Resultatet i Alankos (2018) studie visar att de finska lärarprogrammen 
innehåller förberedelser inför lärarens framtida samverkan med hemmet. En förberedelse 
som de flesta programmen erbjuder studenterna är träffar i mindre grupper där studenter 
ges möjlighet att diskutera samverkan med hemmet. Alanko (2018) framhåller att dessa 
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träffar bör utvecklas ytterligare med teoretisk grund för att studenterna ska kunna utöva sin 
kompetens i samverkan mellan förskola och hem under sin praktik.  

Mahmood (2013) belyser i sin studie vad nyexaminerade förskollärare i Nya Zeeland ser som 
utmaningar i föräldrasamverkan. En av de aspekter som de nyexaminerade förskollärare i 
Mahmoods (2013) studie ser som en utmaning i samverkan mellan förskola och hem handlar 
om relationen och kommunikationen med barnets föräldrar. Mahmood (2013) lyfter fram 
förskollärarnas förståelse för samverkan och förståelse för sin roll i samverkan. 
Förskollärarna beskriver att de i samverkan ansvarar för att bygga relationer till varje familj 
och att mötena med föräldrarna ska präglas av respekt, förtroende och vänlighet. En annan 
aspekt som framkommer i Mahmoods (2013) resultat är vikten av den dagliga kontakten 
med barnets föräldrar. En utmaning som förskollärarna återfinner i detta möte är att vissa 
föräldrar inte visade något intresse i den dagliga kontakten. Förskollärarna upplevde att det 
var en utmaning att få dessa föräldrar involverade i barnets vardag och lärande. Mahmood 
(2013) framhåller att i de kurser som finns innan lärarutbildningen bör studenter erfara 
kunskaper kring utmaningar och problem som de kan stöta på i sin kommande yrkesroll, ett 
exempel på detta belyser hon kan vara föräldrakonflikter. Mahmood (2013) framhåller att 
det är viktigt att läraren lär sig att avstå från, avvärja och lösa konflikter med barnets 
föräldrar och hon belyser att nyexaminerade förskollärare ännu inte funnit en taktik att 
använda sig av i dessa konflikter. 

2.2.3 Förskollärares roll i samverkan mellan förskola och hem  

Persson och Tallberg Bromans (2017) studie undersöker lärares och lärarstudenters syn på 
föräldrasamverkan i förskolan, vad som är lärarnas uppdrag i detta samt hur ansvaret är 
fördelat mellan förskolan och hemmet. Persson och Tallberg Broman (2017) lyfter fram att 
majoriteten av studiens deltagare påvisar att förskolan idag har ett större ansvar för barnens 
fostran än vad de tidigare haft. Deltagarna beskriver hur de tagit över ansvaret från barnets 
föräldrar och att de önskar att föräldrarna ska ta mer ansvar för sina barns fostran. 
Deltagarna i Persson och Tallberg Bromans (2017) studie lyfter fram att de vill att deras 
ansvar mer ska ligga i barns utveckling och lärande än i barnets fostran.  

Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams (2014) skriver om kompetenser som 
förskollärare bör besitta i föräldrasamverkan. Dessa beskriver Vuorinen m.fl. (2014) kan 
handla om kommunikativa och sociala kompetenser. Förskollärarna i Vourinens m.fl. (2014) 
studie belyser vikten av att föräldrarna känner ett förtroende för förskolan som verksamhet 
och även för dem som förskollärare. Förtroendet som enligt förskollärarna ska finnas mellan 
dem och barnens föräldrar upprätthålls genom dialog och relation. Genom att förskolläraren 
kommunicerar och utvecklar relationer till barnets föräldrar så menar författarna att 
föräldrarna känner sig trygga i att lämna sitt eller sina barn på förskolan. Vuorinen m.fl. 
(2014) lyfter fram att förskollärarna i studien belyser att förmågan att se varje förälder som 
en egen individ, från olika livsmiljöer samt att ha förmågan att bemöta detta möjliggör för 
samverkan mellan förskolan och hemmet.  

Vuorinen (2010) lyfter i sin studie fram att förskollärare stöttar och stärker föräldrar i deras 
föräldraroll i samverkan mellan förskola och hem. Hon belyser att förskollärarna har 



 

 

6 

erfarenheter av att stötta föräldrarna i deras föräldraroll i aspekter som handlar om omsorg 
och rent praktiska frågor om barnet men även i frågor om gränssättning. I Vuorinens (2010) 
studie framgår det att förskollärarna intar olika roller och förhållningssätt när de stöttar 
föräldrarna i deras roll. Förskollärarna beskriver sina roller som, teambyggaren, den 
personliga, den reflekterande, experten och den avgränsade. I rollen som teambyggare lyfter 
Vuorinen (2010) fram att förskollärarna menar att det kan handla om att bilda en enhet 
tillsammans med barnets föräldrar för att uppnå barnets bästa. När förskollärarna i studien 
intar den personliga rollen lägger de sin professionella roll åt sidan och ger råd i 
föräldrasamverkan utifrån egna personliga preferenser. I den reflekterade rollen eftersträvar 
förskolläraren att skapa en god dialog med barnets föräldrar, där föräldrarnas erfarenheter 
står i centrum och där föräldrarnas egna lösningar är centrala, förskolläraren intar därmed 
en mer tillbakadragen roll. Expertrollen beskriver Vuorinen (2010) är något som kan 
tilldelas förskollärare av föräldrarna, där förskollärare betraktas som professionella och 
experter i frågor om barn. I vissa andra fall intas expertrollen av förskollärarna själva som 
exempelvis när förskollärarna i Vuorinens (2010) studie upplever att de har mer kunskap 
om barnet och om barn än vad föräldrarna själva innehar. Det avgränsade 
tillvägagångssättet i föräldrasamverkan handlar enligt förskollärarna om barnets lek, 
lärande och utveckling på förskolan. I detta tillvägagångssätt stöttar inte förskollärarna 
föräldrarna i deras föräldraroll, då de anser att det inte är deras uppgift som lärare till barnet 
att fostra barnet. Vuorinen (2010) belyser att den roll som förskolläraren intar i 
föräldrasamverkan är av betydelse då förskollärarens roll kan hjälpa eller stjälpa föräldern i 
föräldrarollen.  

Markström (2005) skriver om den ansvarsfördelning som sker mellan förskola och hem 
gällande barnet och belyser föräldrarnas och personalens åsikter kring detta. Markström 
(2005) talar om förskolans roll i barnens liv, där hemmet har huvudansvaret. Hon 
framhåller att barnets trygghet och trivsel på förskolan är viktig för både föräldrar och 
personal. Det framgår att föräldrar och personal har olika förväntningar och krav på vad 
förskolan ska ha för roll i barnets liv. Både föräldrar och personal belyser att förskolan ska 
ha svar på frågor kring barnet, till exempel kring barns utveckling och sjukdomar. 
Markström (2005) beskriver att det är föräldrarna som har ansvaret för barnet men att 
förskolan tar över ansvaret under den tid barnen är på förskolan. Hon beskriver att föräldrar 
och personal i förskolan har olika roller i barns liv och att båda parterna måste veta vad deras 
roll i barns liv betyder samt vad som ingår in den rollen. Markström (2005) belyser att 
förskolan stöttar och kompletterar föräldrar i deras roll i barns fostran. Markström (2005) 
skriver vidare fram relationen mellan hem och förskola som tvådelad, relationen är både 
formell och kan vara personlig. Hon beskriver att förskolan och hemmet bildar en helhet och 
är beroende av varandra och den förståelse respektive part har för barnet. Markström (2005) 
framhåller att genom den dagliga dialogen och de samverkansformer som förskolan ska 
erbjuda föräldrarna så delger förskola och hem kunskaper och information om barnet. Hon 
påvisar att föräldrar och personal anser att det finns en gräns mellan hem och förskola. 
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2.3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkter att presenteras och hur teorierna 
bidrar till vår studie. Först redogör vi för Vygotskijs sociokulturella perspektiv utifrån Säljö 
sedan redogör vi det dramaturgiska perspektivet utifrån Goffman.  

2.3.1 Sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivets grundare är Vygotskij. Det sociokulturella perspektivet 
handlar om att vi människor lär och utvecklas i samspel och i interaktion med andra. I denna 
studie kommer vi vidare att presentera det sociokulturella perspektivet utifrån Säljö. Säljö 
(2000) belyser att vi människor lär i samspel med andra, att kunskap är något som uppstår 
i detta samspel, i samspelet mellan människor. Denna kunskap implementeras sedan i 
individen, i den enskilda individens gärningar och tankar. Säljö (2000) framhåller att hur vi 
människor lär bör betraktas på ett mer övergripande plan, vi lär oss i olika miljöer, 
exempelvis i skolor. Säljö (2000) lyfter också fram att vi lär oss i andra miljöer som inte vid 
en första anblick kan ses som lärandemiljöer, vi lär bland familj, kamrater och kollegor. Säljö 
(2000) belyser att det är när vi integrerar med andra som vi lär oss, i konversationer och i 
aktiviteter som kan utspela sig på olika platser och i olika miljöer. Säljö (2000) beskriver hur 
lärande återfinns överallt i mänskliga aktiviteter och hur vi människor, bär med oss 
erfarenheter från tidigare situationer och får användning av dessa i framtida situationer. 
Säljö (2000) framhåller att lärandet förändras över tid och rum, att lärandet påverkas av 
rådande förväntningar och de miljöer vi vistas i. Säljö (2013) lyfter fram att det 
sociokulturella perspektivet på lärande, till skillnad från utvecklingspsykologiska teorier, 
inte kommer inifrån den enskilda individen, det handlar inte om individens mognad och att 
vi lär oss saker i en viss ålder. Säljö (2013) skriver att kunskaper som människor besitter har 
utvecklats genom det samhälle individen lever i och i samspel med de människor som lever 
där. Säljö (2013) framhåller att enligt det sociokulturella perspektivet är samtalet mellan 
människor den främsta grunden för lärande. Säljö (2013) påvisar att språket gör oss till 
kommunikativa varelser, genom språket kan vi kommunicera med varandra, mellan 
människor och mellan generationer, och delge varandra erfarenheter som i sin tur leder till 
att vi utvecklas.  

Det sociokulturella perspektivet knyter an till vår studie på det vis att lärande är något som 
individen erfar i mötet med och i samspel med andra individer. Förskollärarna utvecklar 
sina erfarenheter, kunskaper, sin professionalitet och sin roll i föräldrasamverkan genom att 
de interagerar med föräldrar, barn och kollegor i förskolans verksamhet. Erfarenheter som 
de erhållit genom tidigare möten med föräldrar och kan de plocka fram i nya möten med nya 
föräldrar. Kommunikation, språk och samtal påvisar Säljö (2013) som en viktig del i det 
sociokulturella perspektivet. Vi relaterar detta till att en förskollärare kommunicerar 
dagligen på sitt arbete, använder sig av sitt språk och samtalar med både föräldrar, barn och 
kollegor i verksamheten.  
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2.3.2 Dramaturgiska perspektivet 

Goffman (2014) skriver i det dramaturgiska perspektivet om jaget och maskerna. Han lyfter 
fram hur vi människor i olika situationer intar olika roller och tar på oss olika masker. Att 
inta en roll handlar också om själva framträdandet, att i rollen bli tagen på allvar och att det 
finns förväntningar på rollen som individen intar, att en individ i en roll förväntas ha de 
kunskaper som följer med rollen. När Goffman (2014) talar om framträdande så definierar 
han ett framträdande som en pågående aktivitet där individen visar upp sig och utövar sin 
roll inför en publik som även kan påvisas som observatörer. Framträdandet och den roll 
individen visar upp i framträdandet kan ske individuellt men även i ett team. I teamet sker 
framträdandet tillsammans med andra, alla individer har varsin roll som är beroende av 
teammedlemmarnas roller, i teamet är tillit till varandra av betydelse. När en individ ingår i 
ett team kan individen inte samtidigt vara en del av publiken. I Goffmans (2014) 
dramaturgiska perspektiv ingår främre och bakre regioner i framträdandet. Han beskriver 
att det är i den främre regionen som publiken befinner sig och att det är där framträdandet 
sker medan den bakre regionen är dold för publiken. I den bakre regionen kan individen ta 
av sig sin mask och kliva ur sin roll. Teamet kan använda den bakre regionen som ett 
ventileringsrum där de kan prata avskilt från publiken. Goffman (2014) belyser även att det 
är i den bakre regionen som teammedlemmarna kan utveckla förtroende gentemot varandra. 
I den bakre regionen kan individen vara personlig, vilket kan innefatta att individen inte är 
lika formell som i den främre regionen, individen kan ändra sitt språk, svära och delge 
privata erfarenheter.  

Det dramaturgiska perspektivet kan i vår studie förstås utifrån att en förskollärare intar en 
roll, en roll som förskollärare. I rollen som förskollärare är hon inte sitt privata jag utan sitt 
professionella jag. Förskollärarens arbetslag och chef betraktar vi som teamet, där varje 
individ har sin roll och förlitar sig på sina teammedlemmar. Teamet framträder även för 
publiken som i vår studie är föräldrarna. På förskolan finns det även främre och bakre 
regioner, i den främre regionen framträder förskolläraren i sin yrkesroll och möter föräldrar. 
I den bakre regionen på förskolan, exempelvis personalrummet kan förskollärare skala av 
sig sin rollgestalt och vara privat med sina kollegor. 

 

3 Metod 

I detta avsnitt presenteras litteratursökning, val av metod, datainsamlingsmetod, urval, 
studiens genomförande, bearbetning, hur vi följt de forskningsetiska principerna samt 
studiens tillförlitlighet.  

3.1 Litteratursökning 

De databaser vi använt oss av när vi sökt efter artiklar och avhandlingar är ERIC, Primo och 
i Google Schoolar.  De sökord vi använt oss av är: preschool teacher, role, parental 
cooperation, preschool, collaboration, teacher, parent, preschool home cooperation. Vi har 
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ställt in education level på early childhood education och preschool education samt ställt in 
årtalet på 2000 till 2019 för att minska antalet träffar och endast få fram nyare forskning. Vi 
har även fått inspiration till våra sökningar genom referenslistan i artiklarna samt i andra 
studenters självständiga arbeten som har skrivit om samma ämne som oss. Avhandlingen 
har vi påträffat när vi letat inspiration från andra studenters referenslistor i deras 
självständiga arbeten kring föräldrasamverkan i förskolan. Därefter har vi själva sökt efter 
avhandlingen i Primo. 

3.2 Val av metod 

Bryman (2018) belyser att i den kvalitativa metoden ligger intresset i att uppfatta världen så 
som deltagarna erfar den, att synliggöra deltagarnas eget perspektiv. Den kvalitativa 
metoden var bäst lämpad för studien då den kvalitativa metoden enligt Bryman (2018) utgår 
från det som deltagarna anser vara viktigt och betydelsefullt inom ämnet vilket även var 
syftet att belysa med vår studie. Syftet med denna studie var att belysa förskollärares 
perspektiv på föräldrasamverkan i förskolan, hur de betraktade sin roll i föräldrasamverkan 
samt hur de kunde utveckla trygghet i sin yrkesroll i samverkan mellan förskola och hem.  

3.3 Datainsamlingsmetod 

I denna studie har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer då vi, som Bryman (2018) 
beskriver det, ville belysa deltagarnas eget perspektiv och upplevelser kring ämnet. Trost 
(2010) framhåller att semistrukturerade intervjuer kan betyda att själva intervjun är 
strukturerad men att intervjufrågorna är öppna och därmed inte strukturerade.  I denna 
studie har vi använt oss av en strukturerad intervjuguide, de frågor vi har formulerat i 
intervjuguiden har vi formulerat med ambitionen att de ska vara öppna. I enlighet med 
Brymans (2018) beskrivning av semistrukturerade intervjuer har vi utgått från 
intervjuguiden och sedan ställt följdfrågor för att ytterligare belysa och få en fördjupning 
kring det deltagarna berättat. Den intervjuguide vi använt oss av är framarbetad, men 
modifierad, sedan en tidigare kurs. Vi har tagit bort en fråga, lagt till tre samt fördjupat två 
frågor utifrån den ursprungliga intervjuguiden.  

3.4 Urval 

Valet av deltagare till denna studie har gjorts genom ett målstyrt urval. Bryman (2018) 
skriver att målstyrda urval innebär att de frågor som studien ämnar besvara står i centrum 
samt att de deltagare som väljs ut att delta i studien är utvalda och betydelsefulla för studiens 
frågeställningar. Därför har åtta förskollärare valts ut för att synliggöra deras perspektiv och 
beskrivningar av studiens frågeställningar. Ett krav för att delta i vår studie var att 
deltagarna var utbildade förskollärare. Vi valde att intervjua förskollärare för deras särskilda 
ansvar som förskollärare i föräldrasamverkan som framkommer i läroplanen (Skolverket, 
2016, 2018). Samt genom det som framkommer i vår inledning i denna studie, att Harju och 
Tallberg Broman (2013) belyser att nyexaminerade förskollärare känner sig osäkra inför 
samverkansuppdraget i förskolan. Det var därför ett medvetet val av oss att inte intervjua 
nyexaminerade förskollärare. Med nyexaminerade förskollärare menar vi att de precis börjat 
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arbeta som förskollärare och inte har någon tidigare erfarenhet av arbete i förskolans 
verksamhet.  

3.5 Genomförande 

Deltagarna i den här studien har kontaktats antingen via telefon eller i ett privat meddelande 
på Facebook för att tillfrågas om sitt deltagande i studien, samtidigt informerades de om att 
studien skulle komma att handla om föräldrasamverkan i förskolan. Därefter tilldelades tre 
av studiens deltagare missivbrevet digitalt medan de andra fem tilldelades missivbrevet 
fysiskt av oss på sin arbetsplats. Efter att de läst missivbrevet och godkänt att delta i studien 
fick samtliga deltagare själva välja tid och plats för intervjun. Vår tanke med detta var att 
deltagarna skulle känna sig bekväma så som Trost (2010) belyser, att platsen där intervju 
ska ske bör vara en miljö som är trygg för den som blir intervjuad. Åtta intervjuer 
genomfördes där alla deltagare, utom en, önskade att intervjun skulle genomföras på 
deltagarens arbetsplats. De deltagare som valde att vi skulle komma till dem på deras 
arbetsplats för intervjun valde ett kontorsrum som intervjuplats. En av deltagarna valde 
istället att komma hem till en av oss för att genomföra intervjun.  

Trost (2010) belyser att platsen där intervjun ska ske bör vara fri från åhörare och 
störningsmoment, så var även fallet med våra intervjuer. Intervjuerna varade mellan cirka 
30 till 45 minuter. Vi deltog båda under samtliga åtta intervjutillfällen. Trost (2010) 
framhåller att två intervjuare kan ge stöd till varandra, detta upplevde vi att vi gav till 
varandra under samtliga intervjuer. Under intervjuerna utgick vi från en intervjuguide (se 
Bilaga 2). Frågorna i intervjuguiden delades upp mellan oss innan intervjutillfället, 
följdfrågor ställdes av oss båda och när deltagarna behövde få en fråga förklarad för sig så 
hjälptes vi åt. Innan vi började intervjun frågade vi deltagarna om de hade några frågor till 
oss. Sedan informerades deltagarna ännu en gång om studiens syfte. Efter varje intervju 
tillfrågades deltagarna om det var något de ville tillägga eller berätta mer om, utöver det som 
redan framkommit under intervjun. Deltagarna tillfrågades även om vi fick återkomma om 
vi behövde komplettera något i intervjun och de informerades vidare om att de även fick 
återkomma till oss om de ville komplettera eller ändra något. Samtliga intervjuer har med 
deltagarnas godkännande spelats in med ljud. Bryman (2018) framhåller att inspelade 
intervjuer är att föredra i en kvalitativ studie då det ger forskaren möjlighet att delta i 
intervjun för att verkligen lyssna på det som intervjupersonen berättar.  

3.6 Bearbetning 

Bearbetningen började med att vi transkriberade samtliga intervjuer. Bryman (2018) belyser 
att intervjuer bör transkriberas för att intervjun i sin helhet ska redovisas. Då vi genomförde 
åtta intervjuer bestämde vi att vi skulle transkribera fyra vardera för att dela upp arbetet. 
Innan vi transkriberade intervjuerna bestämde vi hur vi skulle gå tillväga. Vi la in vår 
intervjuguide i ett nytt dokument för att sedan ordagrant skriva ner det deltagarna berättade 
om varje fråga samt deras svar på eventuella följdfrågor. Bryman (2018) skriver att en 
transkribering bör överensstämma med det som deltagaren sagt så nära som det är möjligt. 
Deltagarnas talspråk har i våra transkriberingar ändrats till skriftspråk. Vi har endast ändrat 
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vissa ord, detta har vi gjort med stor försiktighet för att inte påverka innebörden som Bryman 
(2018) annars belyser kan gå förlorad. Transkriberingarna skrevs ut för att kodas enligt 
marginalmetoden som Aspers (2011) beskriver innebär att använda sig av olika färger för att 
framhäva gemensamma mönster och teman i det utskrivna intervjumaterialet. Vi 
diskuterade intervjupersonernas svar i ett tidigt skede, samtalade om det som framkommit 
under intervjuerna och antecknade mönster och möjliga teman. Därefter fastställdes fyra 
teman. Dessa teman var förskollärarnas förhållningssätt, förskollärarnas ansvar, 
förskollärarnas erfarenhet och förskollärarnas omgivning. I enlighet med Aspers (2011) 
beskrivning av marginalmetoden så har varje tema tilldelats en färg. När deltagarna 
exempelvis talade om sina erfarenheter markerade vi i de utskrivna transkriberingarna detta 
med färgen orange. Vi klippte sedan isär det utskrivna intervjumaterialet, markerade med 
deltagarens fingerade namn på arket och delade in materialet i olika högar efter dess tema 
och därefter förde vi in materialet i denna studies resultatavsnitt. Under hela 
arbetsprocessen bar vi med oss våra teoretiska utgångspunkter och när vi bearbetade vårt 
material till teman. Under tematiseringen kunde vi knyta an vårt resultat till studiens 
teoretiska utgångspunkter, det sociokulturella perspektivet och det dramaturgiska 
perspektivet. Goffmans (2014) beskrivning av teamet kunde vi till exempel relatera till när 
förskollärarna i temat förskollärarnas omgivning talar om när och hur de söker stöd av 
kollegor och chef för att få känna sig trygga i sin roll i föräldrasamverkan. Säljös (2000, 2013) 
beskrivning av det sociokulturella perspektivet kunde vi till exempel relatera till temat 
förskollärarnas erfarenheter, när de talar om hur de bär med sig tidigare erfarenheter och 
lärdomar och använder dem i nya situationer och möten med föräldrar. 

3.7 Forskningsetiska principer 

I studien har vi följt Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer kring informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I missivbrevet (Bilaga 1) 
informerades studiens deltagare om studien, att deras deltagande i studien är helt frivilligt 
och att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande utan närmare motivering och 
utan några negativa konsekvenser. Deltagarna har informerats i missivbrevet samt innan 
intervjun att den ljudupptagning vi spelar in under intervjun kommer att raderas efter det 
att studien publicerats på databasen DiVA. Vi talade om att materialet från intervjuerna 
kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga och kommer inte att brukas i något annat 
sammanhang än till vår studie på förskollärarprogrammet. Deltagarna informerades vidare 
om att de kommer vara anonyma i vår studie, att personnamn och platser kommer att 
anonymiseras och att de som deltagare skulle komma att tilldelas ett annat namn av oss. 
Innan vi startade ljudupptagningen vid intervjuerna talade vi om för deltagarna att vi 
började inspelningen. Därefter tillfrågades deltagarna om samtycke till intervjun. 
Ljudupptagningen från intervjuerna har även förvarats på en lösenordskyddad enhet för att 
ytterligare garantera deltagarnas anonymitet och för att förhindra att materialet inte brukas 
av obehöriga.  
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3.8 Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2018) skriver om bedömning av kvaliteter för kvalitativ forskning. En av dessa är 
tillförlitlighet som han belyser utifrån fyra underkategorier, trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. I enlighet med Brymans (2018) 
beskrivning av trovärdighet så har vi i vår studie erhållit trovärdighet genom att vi båda har 
deltagit under samtliga intervjuer för att säkerhetsställa att intervjuerna genomförts i 
enlighet med de forskningsetiska principerna. Även om deltagarna inte kommer att ta del av 
studien innan den är färdigställd så anser vi att trovärdigheten kring resultatet ändå är stark 
genom det faktum att vi båda två deltagit under alla intervjuer och tillsammans ställt 
följdfrågor för att ytterligare belysa och förstärka det deltagarna berättat för oss. Samtliga 
deltagare har även haft möjlighet att återkoppla till oss om de önskat ändra eller komplettera 
sina svar, ingen av studiens deltagare har hört av sig till oss i efterhand. Den andra kategorin 
som Bryman (2018) påvisar handlar om överförbarhet. I vår studie handlar överförbarhet 
om att vi sett samma beskrivningar, mönster och teman i deltagarnas beskrivningar, från 
den första intervjun till den sista. Med våra åtta deltagare vill vi i vår studie belysa deras egna 
beskrivningar kring vårt valda ämne, studiens deltagare gav utförliga beskrivningar genom 
intervjuerna.  

Den tredje kategorin som Bryman (2018) skriver om handlar om pålitlighet. Pålitlighet 
handlar i vår studie om att vi i metodavsnittet försökt att så utförligt som möjligt redovisat 
hur vi gått tillväga i vår studie, från urval, genomförande och bearbetning till hur vi följt de 
forskningsetiska principerna. Under arbetets gång har vi även reflekterat kring studien vid 
ett flertal handledningstillfällen, i grupp och enskilt, med handledare och andra studenter 
vilket enligt Bryman (2018) även bidrar till pålitlighet i studien. Den sista kategorin som 
Bryman (2018) lyfter fram är en möjlighet att styrka och konfirmera.  I enlighet med 
Brymans (2018) beskrivning anser vi att vi inte lagt in några personliga värderingar i vårt 
genomförande, under intervjun har vi lyssnat på våra deltagare utan att lägga värderingar i 
det de har berättat för oss. Vi har även strävat efter att inte styra deltagarna i våra följdfrågor. 
Följdfrågorna har ställts i syfte att ytterligare förtydliga det som deltagaren berättat. 
Studiens teoretiska utgångspunkter har inte styrt genomförandet, de frågor vi ställt under 
intervjuerna har inte varit i syfte att de ska överensstämma med våra teoretiska 
utgångspunkter. I efterhand när vi bearbetat vårt material har vi kunnat skönja hur vi 
kommer kunna använda våra teorier. 

 

4 Resultat 

I denna del presenterar vi studiens deltagare. Därefter redovisar vi vårt bearbetade material 
utifrån fyra teman. Sist i detta avsnitt presenterar vi en sammanfattning av resultatet.  
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4.1 Presentation av deltagarna 

Julia är 28 år och har arbetat som förskollärare i fyra år. Innan och under utbildningen till 
förskollärare arbetade även Julia, hennes sammanlagda erfarenhet av arbete i förskola är 
åtta år.   

Margareta är 47 år gammal och var klar med sin förskollärarutbildning för ett år sedan. 
Margaretas sammanlagda erfarenhet av arbete i förskolan är sex år, då hon arbetat innan 
och under sin studietid.  

Laila är 57 år och har arbetat som förskollärare sedan 1990. Dessförinnan arbetade hon som 
barnskötare i tio år.  

Annika är 51 år gammal och blev färdig med sin förskollärarutbildning 1993. Innan sin 
utbildning arbetade Annika som barnskötare sedan hon var arton år.  

Stina är 54 år och blev färdigutbildad förskollärare 2011. Hon har arbetat inom 
barnomsorgen sedan 1980-talet.  

Signe är 61 år gammal och utbildade sig till förskollärare på halvtid mellan 2008 till 2013 
samtidigt som hon arbetade kvar i förskolans verksamhet. I barnomsorgen har hon arbetat 
sedan 1986.  

Marita är 55 år och har arbetat som förskollärare i tjugo år. Innan hon utbildade sig till 
förskollärare arbetade hon som barnskötare, sedan hon var nitton år.  

Elin är 62 år gammal och har arbetat som förskollärare sedan 1991. Innan Elin utbildade 
sig till förskollärare arbetade hon som vikarie i olika förskolor.  

4.2 Förskollärarnas förhållningssätt 

Samtliga av studiens förskollärare talar om sitt förhållningssätt när de samverkar med 
föräldrar. De talar om lyhördhet och tydlighet som ett viktigt förhållningssätt i mötet med 
föräldrarna. Det kan dels handla om att vara tydlig i den information som går ut till 
föräldrarna samt i den dagliga kommunikationen. Marita berättar att hennes 
förhållningssätt i föräldrasamverkan handlar om att våga ta upp saker på en gång för att 
undvika missförstånd. Elin talar även hon om att det kan uppstå missförstånd och irritation 
i mötet med föräldrarna, därför uppskattar hon att föräldrarna är ärliga och kan ifrågasätta 
något hon sagt eller gjort så att hon får chans till att förklara. Stina talar även om vikten av 
att ha ett öppet klimat så att föräldrarna känner att de vågar fråga och inte får ett otrevligt 
bemötande, irritation säger Stina att hon får lyfta i personalrummet. Stina berättar att hon 
bemöter föräldrar utifrån hur hon själv vill bli bemött och säger:  

...alla har ju dåliga dagar men det försöker man ju ta i personalrummet. För det är ju ingen som 
behöver höra om jag har sovit dåligt på natten, av föräldrarna, för det är ju inte dom intresserade 
av. Eller som jag när jag kom till frisören en gång och hon sa att hon bara sovit en timme inatt och 
då kände jag sluta klipp, du är inte koncentrerad. Och det skulle ju vara likadant här. 
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Signe talar om att det är viktigt att hon är ärlig mot föräldrarna i sitt förhållningssätt, till 
exempel om något barn har skadat sig på förskolan. Hon belyser att det är viktigt att hon 
förmedlar vad som hände samt hur de kan förhindra att samma sak händer igen i framtiden. 
Signe berättar att det även är viktigt att vara ärlig mot föräldrarna om hon inte såg vad som 
hände. Detta belyser även Elin, att förklaring är viktigt i hennes bemötande, att förklara för 
föräldrarna varför de exempelvis inte kan genomföra vissa av föräldrarnas önskningar i 
verksamheten. Laila beskriver att det är viktigt att hon i sitt förhållningssätt väljer sina ord 
när hon pratar med föräldrar. Laila lyfter fram att vissa åsikter får hon ta i personalrummet 
med sina kollegor. Marita berättar om sitt förhållningssätt att:  

...har jag en förälder som jag har en bra connection med då är halva jobbet gjort iallafall… Är jag 
rak och tydlig så... jag har så mycket tillbaka av det. Och att man samtidigt är ödmjuk och lyssnar 
in föräldrarna, det är precis som med barnen, jag måste behandla föräldrarna som barnen. 

Elin och Marita beskriver föräldragruppen som en grupp av olika individer. Marita beskriver 
hur föräldragruppen varje år ändras och att det inte finns något färdigt recept för hur hon 
som förskollärare kan fånga föräldragruppen. Att det krävs olika saker för olika föräldrar. 
Elin beskriver att hon aldrig kan ”bunta ihop” föräldrar och berättar att:  

...det kan vara svårt att nå varje förälder för att alla är vi väldigt olika, alla har vi olika 
personligheter så man får anpassa det individmässigt också, hur ska jag nå en förälder, jag kan 
inte behandla dig likadant som kanske Doris eller Kalle eller Pelle… 

Elin och Marita säger att de i sin roll som förskollärare måste bemöta varje förälder på olika 
sätt. Annika berättar att hon alltid tänker på hur hon bemöter föräldrar, att hon med vissa 
föräldrar kan skämta medan hon inte kan det med andra föräldrar. Julia beskriver att hon 
måste läsa och känna av föräldrarna för att veta vad hon kan fråga utan att riskera att trampa 
någon på tårna. Förskollärarna berättar hur de kan vara professionella i sitt förhållningssätt 
i föräldrasamverkan. Att det är en balansgång mellan att vara professionell och privat i sin 
yrkesroll. Signe lyfter fram att på arbetsplatsen är hon den anställde och har en profession, 
där hon försöker se sig själv som professionell. Annika och Signe berättar att de kan dela 
med sig av personliga erfarenheter till föräldrarna till exempel om sina egna barn eller om 
andra barn de tidigare haft på förskolan. Signe anser att när hon delar med sig av personliga 
erfarenheter så visar hon föräldrarna att hon har erfarenhet och att det bidrar till att 
föräldrarna känner sig trygga. Till skillnad från Marita som berättar att för henne handlar 
det om att hålla isär sina egna personliga åsikter och sina professionella åsikter. Julia 
berättar även hon att det är viktigt att inte lägga in för mycket av hennes sina värderingar i 
mötet med föräldrarna för att kunna bemöta dem professionellt. Julia berättar att:  

Man kanske ska vara försiktig med sina egna värderingar. Som ibland så frågar dom om råd som 
vi hade någon nu som fick bebis nu nyligen då frågade dom hur ofta vi tycker att barnet ska gå på 
förskolan och där kanske man liksom får säga det är upp till er och ni får känna av hur det går 
hemma och… istället för att man kanske säger det man själv tycker. 

Marita blickar tillbaka på sitt yrkesliv och berättar att hon känner sig mer professionell nu 
än när hon var yngre då hon var mer privat med föräldrarna. Marita upplever att det idag 
istället är föräldrarna som har svårt att hålla isär detta, det kan handla om barn som hon har 
på förskolan som ringer på dörren till hennes bostad. Marita lyfter detta som ett problem 
och upplever att föräldrarna inte har någon förståelse för att när hon är hemma då är och 
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vill hon vara privata Marita. Marita beskriver att hennes förhållningssätt är att vara 
professionell, hon är i sin yrkesroll och inte i sitt privata jag som hon kan vara hemma, hon 
säger att det handlar om att vara en god förebild. I personalrummet, med kollegorna, kan 
Marita vara mer privat och prata om sitt privatliv. Marita lyfter även fram att i rollen som 
förskollärare inte bli för vänskaplig med föräldrar och umgås med dem privat då det kan 
vara svårt att vara professionell i mötet med föräldrar som är vänner privat. Flertalet av 
studiens förskollärare lyfter fram att de använder sig av ett yrkesspråk i föräldrasamverkan. 
Stina belyser att den privata Stina är ”duktig på att svära”, vilket hon aldrig skulle göra i sin 
roll som förskollärare. Stina berättar att: “...så fort man kliver innanför dörren här, då sätter 
man på sig yrkesrollen tycker jag”.  

4.3 Förskollärarnas ansvar 

Samtliga av studiens förskollärare beskriver att de i sin roll har ett ansvar i samverkan med 
hemmet. Flera av förskollärarna talar om att föräldrasamverkan är till för att göra föräldrar 
och barn trygga. Margareta berättar att hon tror att trygga föräldrar ger trygga barn. Elin 
säger att tryggheten ska sitta i förskolans väggar och att tryggheten inte endast ska befinna 
sig hos henne som person. Julia beskriver att samverkan handlar om att tillsammans förstå 
barnet. Julia berättar: “...jag tror det är viktigt att vi samtalar med föräldrarna om hur barnet 
mår och...för att vi ska kunna bemöta barnet på bästa sätt…”. Laila berättar att samverkan 
för henne handlar om att ta tillvara på föräldrars erfarenheter av sina barn för att främja det 
enskilda barnets utveckling och lärande. Elin berättar att hennes roll som förskollärare i 
föräldrasamverkan handlar om att ha barnets bästa i fokus, att samarbeta med föräldrarna 
och göra dem delaktiga i verksamheten. Elin säger: “...att man också öppnar upp dörren till 
en förälder, det tycker jag också tillhör min yrkesroll men framförallt att man har en bra 
relation med föräldrar… jag har ett ansvar gentemot föräldrar och också varje individ”. Stina 
och Signe beskriver att samverkan handlar om att bli en helhet med föräldrarna, att bilda en 
enhet som strävar åt samma mål med barnet som central punkt. Marita beskriver att 
föräldrasamverkan för henne innebär att hon i gemensam anda med föräldrarna ska fostra 
barnen. Signe och Elin ser på sin roll som förskollärare som ett komplement till hemmet. 
Signe belyser att hennes fokus främst handlar om barnets utveckling och lärande och att 
förskola och hem berikar varandra, där hon ser sig själv som expert på barnet i förskolan och 
föräldrarna som experter på barnet i hemmet. Signe berättar:  

Jag måste vara ödmjuk i min inställning till detta också för att det ska… det ska jag försöka 
förmedla till föräldrar också, det är så lätt att det blir, det är klart att vi är experter här för att vi 
har läst så mycket om barns utveckling och lärande men det är ju inte i syfte att trycka ned utan 
det är ju i syfte att komplettera föräldrarnas bild av barnet och att vi tillsammans lägger ett pussel 
runt barnet som blir att barnet växer och mognar, så ser jag det. 

Elin belyser även föräldrarna som experter på sina egna barn men att samarbetet mellan 
förskola och hem handlar om ett givande och tagande, att personal och föräldrar delger 
varandra och stöttar varandra i frågor kring barnet. Margareta beskriver hur hon som 
förskollärare har kunskap kring barns utveckling och att föräldrarna har “mjuk” kunskap om 
barnet och om de möts i detta blir det en bra kombination. Laila berättar att hon inte vill 
benämna sig själv som ett “proffs” men att hon i många fall kan uppleva att hon har mer 
kunskap än föräldrar om barn och att det handlar om att delge föräldrarna sin kunskap på 
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ett bra sätt. Flertalet av studiens förskollärare beskriver att föräldrasamverkan handlar om 
att göra föräldrar delaktiga och ge dem insyn i verksamheten. Elin berättar om den goda 
respons de fått från föräldrar när de gett föräldrarna insyn i verksamheten genom deras 
digitala lär plattform och att detta motiverar henne. Signe och Stina belyser även den digitala 
lärplattformen som ett verktyg de kan använda i samverkan med föräldrarna. Annika talar 
om den insyn som föräldrarna ska ges i verksamheten och att ett av hennes ansvar i detta är 
att påvisa styrdokumentens riktlinjer för verksamheten. Julia talar även om detta, att hon i 
sin roll kan hänvisa till olika styrdokument och genom läroplan belysa för föräldrarna vad 
deras barn ska få uppleva i förskolan. Marita beskriver att hennes ansvar i 
föräldrasamverkan är omfattande, hon berättar:  

Alltså det är ju världens ansvar, jag ska ju ändå se till att mina barn, min barngrupp, hela 
förskolan, alltså man ska ju fostras till… ja men goda medborgare liksom… och på det sättet som 
jag vill, utifrån läroplanen. Sen kanske inte vad jag vill är relevant utifrån läroplanen. 

Förskollärarna talar om att de i sin roll som förskollärare även har ett ansvar i 
samverkansformerna. Den dagliga kontakten beskriver flertalet av studiens förskollärare att 
de har ett ansvar för. Annika belyser denna samverkansform som betydelsefull då hon får 
chans till att samtala med varje förälder om barnets dag på förskolan. Julia berättar att det 
handlar om att inte bara förmedla om barnet sovit och ätit till föräldrarna utan att även 
berätta mer om den pedagogiska verksamheten. Laila belyser att hon har ett ansvar att 
förmedla daglig information och information från chefer till föräldrarna.  Stina och Annika 
berättar om veckobrev som en samverkansform som möjliggör att de kan delge föräldrar 
information och dokumentation. Annika, Marita och Signe belyser utvecklingssamtal som 
en samverkansform som de ska erbjuda föräldrarna minst en gång per år. Annika belyser sin 
roll som förskollärare som viktig, då det är hon som ska hålla i utvecklingssamtalen och 
berättar:  

...jag ska titta på barnets lärande och att jag lägger upp mitt arbete så att det blir ett lärande för 
barnet också och att jag ser att barnet utvecklas. Det är ju min sak att förbereda dom inför det 
kommande livet så att säga, vi startar ju ett väldigt viktigt arbete här på förskolan. 

Flertalet av studiens förskollärare betonar även sitt ansvar i barnets inskolning på förskolan. 
Annika berättar att hennes relation med barnets föräldrar börjar redan vid barnets 
inskolning på förskolan. Annika beskriver hur hon går tillväga vid en inskolning, bland annat 
att hon börjar med ett samtal för att få information om barnet för att främja barnets 
inskolning. Signe talar även om att erhålla viktig information om barnet från barnets 
föräldrar vid inskolning så att barnet ska få känna trygghet i hennes verksamhet. Stina 
berättar att de på hennes förskola använder sig av föräldraaktiv inskolning som präglas av 
föräldrarnas deltagande i barnets inskolning. Stina berättar att föräldrarna genom detta får 
en inblick i förskolans verksamhet och får förståelse för hur dagen på förskolan kan se ut.  

4.4 Förskollärarnas erfarenhet 

Samtliga förskollärare i studien talar om de erfarenheter de upplevt i samverkan mellan 
förskola och hem och hur det haft en betydelse för trygghet i deras roll som förskollärare i 
föräldrasamverkan. Flertalet av studiens förskollärare belyser att deras största erfarenhet av 
föräldrasamverkan är den dagliga kontakten. Stina och Laila lyfter fram den dagliga 
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kontakten som viktig i föräldrasamverkan, särskilt då de arbetar med de yngre barnen. Laila 
berättar:  

...i och med att vi har så tät kontakt med föräldrarna när dom är så små så får man ju en ganska 
bra kommunikation, man är öppen, man har en öppen dialog, man kan säga vad man tycker och 
tänker och dom kan även säga vad dom tycker och tänker. 

Resultatet visar att flera av förskollärarnas erfarenheter av föräldrasamverkan har varit 
positiva. Annikas positiva erfarenheter av föräldrasamverkan handlar om att redan vid 
barnets inskolning på förskolan skapa en god relation med barnets föräldrar. Annika 
berättar: “...eftersom jag arbetat ganska många år på småbarnsavdelning först i över tjugo 
år så jag tycker att redan när man börjar inskolningen så knyter man kontakt med föräldrar… 
“. Marita berättar att hennes erfarenheter lett till att hon kan ha en trygg relation med 
föräldrarna och automatiskt får en trygg relation med barnet också. Elin beskriver att 
erfarenheterna från hennes långa yrkesliv i förskolan och alla möten hon har erfarit har 
berikat henne i hennes roll i förskolan. Marita beskriver hur hon lärt sig av sina erfarenheter: 

...vi satt just och diskuterade det här på morgonen, hur man var när man var ung. Man var… alltså 
jag tror att jag var ganska mesig (skrattar). Jag var inte den som var så, tog för mig, visade upp 
mig och sa saker som jag, bara pratade på så, det gjorde jag inte för det hade jag inte lärt mig. Jag 
sa nog ganska lite… det kan hända att man säger saker man inte ska säga för man vet inte. Nu har 
man ju fått en helt annan bild av det, hur man ska jobba tillsammans. 

Flertalet av studiens förskollärare talar om negativa erfarenheter av föräldrasamverkan. 
Laila, Annika och Marita beskriver att negativa erfarenheter kan ha handlat om att föräldrar 
missuppfattat något de sagt, vilket kan ha skapat irritation och konflikt. Därför belyser 
förskollärarna att de hela tiden får tänka efter innan de pratar och på vad de säger till 
föräldrarna. Förskollärarna lyfter fram att deras erfarenheter har bidragit till att de känner 
sig trygga i sin roll som förskollärare i föräldrasamverkan. Laila berättar att hennes 
erfarenheter bidragit till att hon vet hur hon ska gå tillväga och förmedla sig i olika 
situationer som kan uppstå i föräldrasamverkan. Marita och Signe beskriver hur de i sin 
erfarenhet varit med om alla typer av föräldrar och att det är det som bidrar till trygghet för 
dem. Marita beskriver att hon lärt sig av allt som hänt och kan plocka fram det i andra 
situationer. Margareta beskriver att anledningen till att hon känner sig trygg i sin roll i 
föräldrasamverkan är att hon ”har några år på nacken” och har haft många vuxna relationer. 
Margareta berättar:  

...många möten som man kan referera till, man har lite verktyg som man kan plocka fram, man 
har varit med om en del, man vet hur det funkat på andra föräldrar, både positivt och negativt, 
erfarenhet är ju alltid bra.  

Signe berättar att hennes utbildning till förskollärare har bidragit till att hon känt sig ännu 
tryggare i sin roll, då hon upplevt att hon fått bekräftelse på det hon redan gjort och en 
teoretisk grund att stå på. Utbildningen till förskollärare stärkte Signe då hon upplevde att 
hon tydligare kunde sätta ord på det hon gör i sitt arbete. Annika och Margareta beskriver 
att deras kunskap kring barn är bidragande till att de upplever trygghet i sin roll. Stina 
belyser även detta då hon berättar att innan hon utbildade sig till förskollärare så kände hon 
att den kunskap hon redan hade efter flera år av arbete som barnskötare räckte och att en 
förskollärarutbildning inte skulle göra någon skillnad. När Stina nu blickar tillbaka på detta 
så kan hon se att utbildningen till förskollärare gjort henne tryggare i sin yrkesroll både när 
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det handlar om att sätta ord på saker i sitt yrke, men även att hon känner sig tryggare i sin 
yrkesroll gentemot föräldrar. Stina beskriver hur hon ibland får ge föräldrar personliga råd 
utifrån sin yrkeserfarenhet, hon beskriver att dessa råd kan handla om omsorgsfrågor som 
föräldrarna vill ha hjälp kring. Elin belyser föräldrasamverkan som en “träningssak” och att 
hon i sitt yrke lärt sig att läsa av föräldrars kroppsspråk och sedan hur hon ska bemöta varje 
förälder på ett bra sätt. Elin beskriver att hon aldrig kan känna sig helt förberedd inför sitt 
uppdrag som förskollärare i föräldrasamverkan då hon kan behöva förbereda sig inför till 
exempel ett samtal. Signe blickar tillbaka till de första åren i hennes yrke då hon inte kände 
sig förberedd inför mötet med föräldrar:  

…ja då måste jag ju gå tillbaka till när jag jobbade på fritids, då var jag ju inte själv förälder ännu 
och jag kan säga att då tyckte jag att det var lite läskigt med föräldrakontakt, alltså inte så att jag 
oroade mig för det men jag kände att dom var äldre än mig, många och dom hade erfarenhet av 
både ett och flera barn. 

Julia beskriver att hon som nyexaminerad inte var förberedd inför föräldrasamverkan då 
hon inte hade någon kurs om detta i sin utbildning. Julia beskriver att hon idag är trygg i sin 
yrkesroll på grund av att hon vågar ta jobbiga samtal med föräldrarna. Detta belyser även 
Laila, att hon i början av sin yrkesroll upplevde att det var jobbigt att ta de tyngre samtalen 
med föräldrarna men att hon idag har så mycket i sin ryggsäck så hon står för det hon säger 
till föräldrarna.  

4.5 Förskollärarnas omgivning 

Flertalet av studiens förskollärare talar om omgivningens betydelse för deras trygghet i 
rollen som förskollärare i föräldrasamverkan. Omgivningen beskriver de kan vara kollegor 
och chefer. En av studiens förskollärare Laila, berättar att det faktum att hon trivs på sin 
arbetsplats och med sina kollegor, att hon får stöd av dem och av sin chef bidrar till att hon 
känner att hon står på en stabil grund i sin roll som förskollärare i samverkan.  Laila berättar 
att:  

Är det så att det är någonting som du absolut känner att du inte kan svara på då självklart tar du 
ju reda på det med hjälp av chef eller högre ort eller… så att det… det är väl det man känner och 
sedan att man har kollegorna, det är ju det viktigaste att man har dem bakom sig, då är det mycket 
lättare att ta upp saker, just som är negativt och sådant, positiva saker hänger ju alla med på 
(skrattar) så det… det är dom jobbiga sakerna som kan vara..ja. 

Några av studiens förskollärare talar om hur de kan finna stöd i kollegor och chefer gällande 
frågor de fått av föräldrar och i samtal med föräldrar, specifikt när det handlar om 
svårigheter eller negativa aspekter som förskollärarna måste framföra. Annika lyfter fram 
att ett svårt samtal med föräldrar kan handla om att barnet ifråga är i behov av stöd i 
verksamheten. I sådana samtal har hon känt sig trygg i att hon haft möjlighet till att ta med 
sig sin chef eller sin kollega för att få stöd i samtalet. Elin och Margareta berättar även om 
samtal med föräldrar där de sökt stöd av sina kollegor och medverkat som stöd åt kollegor. 
Margareta påvisar att det krävs en mognad och trygghet i sig själv för att kunna be om hjälp. 
Elin lyfter fram att hon varit med om att de varit två kollegor även vid de traditionella 
utvecklingssamtalen, för att stötta varandra. Elin beskriver även stödet i att det alltid finns 
någon som hon kan bolla sina tankar med, hon känner sig aldrig ensam. Hon beskriver att 
stödet kan komma från arbetslaget, kollegor, chef, specialpedagog, psykolog och tolk. Marita 
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belyser att en aspekt som kan lyfta henne i hennes roll som förskollärare är kollegor som 
berömmer och peppar henne. Annika beskriver hur det är viktigt för henne att ha en dialog 
och ett samarbete med sina kollegor:  

...annars skulle man nog känna sig ganska ensam om man inte hade det då skulle nog jag inte 
känna mig så trygg om jag inte hade kollegor också som man kan prata med om det blir 
svårigheter eller man kan fundera på hur man ska lägga upp ett arbete eller synliggöra vårt arbete 
också det är…jag tycker att kollegor är viktigt. 

 
Flertalet av studiens förskollärare beskriver att arbetslaget samarbetar som en enhet i 
arbetet med barnen och i föräldrasamverkan. Att stå enade inför föräldrar är viktigt och 
Marita berättar att: “...då måste vi som är på förskolan ha samma syn på saker och ting så 
inte du tycker en sak och du tycker en sak, i vårt arbetslag, vi måste vara samspelta så vi kan 
förmedla det till föräldrarna”. Julia talar även om detta, att i samarbetet med kollegorna 
prata ihop sig om hur de ska bemöta olika situationer i föräldrasamverkan. Signe berättar 
att det är viktigt för henne att hon och hennes kollegor strävar mot samma mål, att de delar 
samma grundtanke om att barn är kompetenta. Dialog, att kunna samtala med sina kollegor 
och att ha en samsyn är även viktiga aspekter belyser Signe. Hon beskriver att det annars 
kan ge ett splittrat intryck inför föräldrarna och att det vidare kan skapa en osäkerhet hos 
föräldrarna. Elin berättar att det är bra att diskutera och framföra olika åsikter i ett arbetslag, 
till exempel kring ett barn som har svårigheter, för att sedan samla in informationen och 
skapa en gemensam bild av situationen. Elin beskriver att detta är viktigt för att föräldrar 
ska få samma beskrivning oavsett av vem i arbetslaget föräldern vänder sig till, detta menar 
Elin bidrar till att ge ett mer ett professionellt intryck. Några av studiens förskollärare blickar 
tillbaka till när de var nyexaminerade, de belyser att det kändes skönt och tryggt att få och 
ta stöd av en mer erfaren kollega gällande samverkan med hemmet. Signe berättar att:  

Det var väldigt skönt att ha en kollega som jobbat längre än mig som kunde stötta mig i dom här 
mötena och få mig att ändå tänka att, okej dom är experter på sina barn men här är vi ändå 
experterna.  

Elin och Signe beskriver att en fördel med att arbeta i ett arbetslag är att det i arbetslaget 
ingår flera pedagoger med olika personligheter. Att pedagogerna har olika personligheter ser 
de som en fördel i föräldrasamverkan, där kan de använda sig av varandra för att bygga 
relationer med föräldrarna. Om någon i arbetslaget känner att den inte når en viss förälder, 
lyfter Elin och Signe fram att det alltid finns någon annan i arbetslaget som får en god 
kontakt med föräldern. Elin berättar att det är viktigt att ha en tillåtande miljö i arbetslaget, 
där kollegor vågar lyfta sådana aspekter så att de i arbetslaget kan söka stöd hos varandra 
inför alla samverkanssituationer med föräldrarna. 

4.6 Sammanfattning av resultat 

I vårt resultat framgår det att förskollärarna beskriver att de i sin roll som förskollärare intar 
ett visst förhållningssätt och har ett ansvar i föräldrasamverkan. I förhållningssättet ingår 
bemötande, hur de är professionella samt att gränsen mellan professionell, personlig och 
privat kan vara svår att skönja. Förskollärarna beskriver att de i sin roll som förskollärare 
har ett ansvar för föräldrasamverkan. Ett ansvar för de samverkansformer som erbjuds, ett 



 

 

20 

ansvar utifrån styrdokumenten, ett ansvar för den roll som de har i barnets fostran samt ett 
ansvar för föräldrarnas delaktighet och inflytande i verksamheten. Det som förskollärarna 
beskriver som bidragande till deras känsla av trygghet i rollen som förskollärare i 
föräldrasamverkan är deras erfarenheter och deras omgivning. Förskollärarna beskriver hur 
de i sina erfarenheter mött olika föräldrar och erfarit positiva och negativa möten. Detta 
framhåller förskollärarna har bidragit till kunskap och kompetens i rollen samt att även 
utbildningen till förskollärare bidragit till trygghet i yrkesrollen. Förskollärarna lyfter även 
fram sin omgivning som bidragande till en känsla av trygghet i rollen som förskollärare i 
föräldrasamverkan. Förskollärarnas omgivning beskrivs som kollegor och chef.  

5 Analys 

I detta avsnitt redogör vi studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning i relation 
till studiens resultat. Detta avsnitt presenteras under rubrikerna; Förhållningssätt i 
föräldrasamverkan, Ansvar i föräldrasamverkan, Erfarenhet av föräldrasamverkan och 
Omgivningen i föräldrasamverkan.  

5.1 Förhållningssätt i föräldrasamverkan 

Goffman (2014) talar i det dramaturgiska perspektivet om hur vi människor intar olika roller 
och tar på oss en mask i rollen. Resultatet i denna studie visar att förskollärarna intar rollen 
som förskollärare på sina arbetsplatser, exempelvis när de utelämnar sina privata 
värderingar och åsikter i mötet med föräldrarna. Vi kan även relatera detta till Goffmans 
(2014) beskrivning av framträdande och publik i det dramaturgiska perspektivet. Resultatet 
visar att förskollärarna har tagit på sig sin yrkesroll på sin arbetsplats och framträder i sin 
roll inför publiken, som i förskolan är föräldrarna.  

I Goffmans (2014) dramaturgiska perspektiv ingår även främre och bakre regioner. Detta 
blir synligt i förskollärarnas berättelser när de talar om att det finns ett professionellt jag och 
ett privat jag. Resultatet visar att förskollärarna kan vara privata med sina kollegor och i 
personalrummet, där kan de dela med sig av funderingar och irritation kring föräldrar samt 
dela med sig av sitt privatliv. Den bakre regionen på förskolan är exempelvis 
personalrummet samt när förskollärarna vid andra tillfällen är dolda för publiken, som i 
denna studie är föräldrarna. Den bakre regionen framträder även utifrån vår tolkning när 
förskollärarna inte befinner sig på förskolan eller i anslutning till förskolekontexten. I 
hemmet och i sin privata miljö är inte förskollärarna i sin roll, de har skalat av sig sin 
förskollärarroll och mask och blivit sitt privata jag. Att förskollärarna har tagit av sin mask, 
sin förskollärarroll blir synligt i förskollärarnas berättelser när de beskriver hur de agerar 
när de möter föräldrar och barn utanför förskolekontexten. Goffman (2014) beskriver hur 
individen i den bakre regionen kan vara mer personlig och exempelvis ändra sitt språk. Detta 
synliggörs när förskollärarna i vår studie berättar att de på arbetet använder sig av ett 
yrkesspråk. 

Goffman (2014) belyser även team i det dramaturgiska perspektivet. Där individen som är 
en del av teamet samtidigt inte kan vara en del av publiken. Vi kan se detta i en av 
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förskollärarnas utsagor då hon talar om att inte bli vän med föräldrarna privat.  Vi tolkar det 
som att hon därmed i rollen som förskollärare tillhör teamet och inte samtidigt kan vara sitt 
privata jag i publiken med föräldrarna. I Vuorinens (2010) studie framgår det att 
förskollärarna intar olika roller och förhållningssätt när de stöttar föräldrar. Att vara 
professionell och inte privat kan vi se ingår i förskollärarnas förhållningssätt och roll i 
föräldrasamverkan i vår studie. I Vuorinens m.fl. (2014) studie ingår bemötande och att läsa 
av föräldrar i en förskollärares förhållningssätt. Precis som i tidigare forskning (Sandberg & 
Vuorinen, 2008), visar vår studie att föräldragruppen består av olika individer som kräver 
olika bemötande och olika samverkansformer av förskollärarna.  

En av de aspekter som nyexaminerade förskollärare i Mahmoods (2013) studie ser som en 
utmaning i samverkan mellan förskola och hem handlar om relationen och 
kommunikationen med barnets föräldrar. Precis som i Hedlins (2017) studie så framgår det 
även i vårt resultat att förskollärarna vill ha ett öppet klimat i relationen och i 
kommunikationen med hemmet så att konflikter kan undvikas. I tidigare forskning 
(Markström, 2005; Vuorinen, 2010) framträder att förskollärare kan inta en personlig roll i 
mötet med föräldrarna. På samma vis visar resultatet i vår studie att förskollärarna kan bli 
lite personliga i mötet med vissa föräldrar, att de kan dela med sig av sina personliga 
erfarenheter av sina egna barn och av sina yrkesmässiga erfarenheter. Vuorinen (2010) och 
Markström (2005) lyfter fram att den roll förskollärare intar i föräldrasamverkan kan stötta 
föräldrar i deras föräldraroll.  

5.2 Ansvar i föräldrasamverkan 

I läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) och (Skolverket, 2018) framgår förskollärares 
ansvar i samverkan mellan förskola och hem, att förskollärare bland annat har ett ansvar i 
barnets inskolning, föräldrarnas delaktighet och inflytande i verksamheten och ett ansvar 
för utvecklingssamtalen. Förskollärarna i vår studie beskriver sitt ansvar i barnets 
inskolning på förskolan. Resultatet i vår studie visar att det kan handla om att starta 
inskolningen med ett samtal, få barnet att känna sig tryggt samt att skapa en god relation till 
föräldrarna. Flertalet av förskollärarna i studien talar om sitt ansvar i att ge föräldrarna en 
inblick i deras verksamheter. Det kan handla om att ge inblick genom en digital lärplattform, 
påvisa till föräldrarna vad som står om delaktighet och inflytande i läroplanen samt påvisa 
vad de kan förvänta sig att deras barn ska få uppleva i förskolan utifrån läroplanen. Precis 
som i tidigare forskning (Sandberg & Vuorinen, 2008) beskriver förskollärarna i vår studie 
olika samverkansformer, där de lyfter fram sitt särskilda ansvar som förskollärare i 
utvecklingssamtalet. Sandberg och Vuorinen (2008) belyser informationsbrevet som en 
samverkansform. Att använda sig av veckobrev för att samverka med hemmet beskriver även 
förskollärarna i vår studie kan vara en väg till att delge föräldrar information och 
dokumentation.  

I Mahmoods (2013) studie framkommer vikten av den dagliga kontakten mellan personalen 
och barnets föräldrar. Detta kan vi se återfinns i förskollärarnas beskrivningar av samverkan 
i förskolan i vår studie, flera av dem beskriver att de har ett ansvar för den dagliga kontakten. 
Vuorinen m.fl. (2014) skriver om kommunikativa och sociala kompetenser som förskollärare 
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bör besitta i föräldrasamverkan. Detta framgår även i vår studie då förskollärarna belyser att 
kommunikation är deras väg till att delge föräldrar om deras barns vardag på förskolan, 
kring barnets lärande samt daglig information om barnet. Den dagliga kontakten mellan 
förskola och hem lyfter Hedlin (2017) fram som en viktig aspekt att ta tillvara på då det kan 
visa föräldrarna att just deras barn blir sett och uppmärksammat på förskolan. Som tidigare 
forskning visar (Vourinen m.fl., 2014) så visar även vårt resultat att förskollärarna beskriver 
att de har ett ansvar i att göra föräldrar och barn trygga på förskolan. Markström (2005) 
framhåller att barnets trygghet och trivsel på förskolan är viktig för både föräldrar och 
personal. En av förskollärarna i vår studie berättar att tryggheten ska sitta i förskolans 
väggar och inte endast befinna sig hos henne som person.  

I Markströms (2005) avhandling framkommer det även att förskolan stöttar och 
kompletterar föräldrar i deras roll i barns fostran. Förskolan som komplement lyfts 
dessutom fram i Skolverket (2016). Flera av förskollärarna i vår studie talar om den roll de 
har i barnens fostran. I Vuorinens (2010) studie kan vi läsa om hur förskollärare intar olika 
roller när de stöttar föräldrar i deras föräldraroll. Flera av dessa roller kan vi återfinna i vår 
studie utifrån förskollärarnas utsagor. Förskollärarna i vår studie beskriver hur deras fokus 
bör vara på barnets utveckling och lärande på förskolan och att föräldrarna innehar andra 
kunskaper om barnet. Detta kan vi se går i linje med Vuorinens (2010) avgränsande 
tillvägagångssätt, där förskollärarens roll handlar om barnets utveckling och lärande på 
förskolan. Denna aspekt lyfts även fram av Persson och Tallberg Broman (2017). En 
förskollärare i vår studie talar om hur hon ser sig själv som expert på barnet i förskolan 
medan föräldrarna är experter på barnet i barnets hemmiljö. En annan förskollärare 
beskriver att hon i många fall kan uppleva att hon har mer kunskap än föräldrarna om 
barnet. Detta kan vi relatera till Vuorinens (2010) beskrivning av expertrollen.  

Markström (2005) talar om olika förväntningar och krav på förskolans roll i barnets liv. 
Detta kan vi se framträder i vårt resultat, då förskollärarna beskriver sin roll i barnets liv och 
fostran på olika sätt. Persson och Tallberg Broman (2017) lyfter fram att förskolans ansvar i 
barnets fostran har blivit större än vad det tidigare varit och att en önskan finns kring att 
föräldrarna tog mer ansvar för sina barns fostran. Precis som tidigare forskning (Markström, 
2005; Vuorinen, 2010) så beskriver flertalet av förskollärarna i vår studie hur de i samverkan 
med föräldrar delger varandra erfarenheter kring barnet för att främja barnets vistelse på 
förskolan. Detta kan vi även tolka utifrån det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2013) om 
att vi människor delar erfarenheter mellan varandra och sedan utvecklas av dem. Resultatet 
i vår studie visar att förskollärarna delar sina erfarenheter av barnet med föräldrarna i syfte 
att utveckla sina kunskaper om barnet. Markström (2005) framhåller att genom de 
samverkansformer som förskolan ska erbjuda föräldrarna så delger förskola och hem 
information om barnet. Detta kan vi se går i linje med hur en av studiens förskollärare 
beskriver att hennes roll i föräldrasamverkan handlar om att ha barnets bästa i fokus samt 
att i detta samarbeta med föräldrarna. Resultatet av vår studie visar att förskollärarna 
tillsammans med hemmet kan bilda en enhet för att skapa en helhet för barnet detta 
relaterar vi till Markström (2005) och Vuorinen (2010) beskrivningar av förskola och hem 
som en enhet. Markström (2005) beskriver att det är föräldrarna som har ansvaret för barnet 
men att förskolan tar över ansvaret under den tid barnen är på förskolan. Detta kan vi se 
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framgå i förskollärarnas berättelser då de talar om att deras ansvar som förskollärare är 
betydande, de har ansvaret för barnet när barnet är på förskolan.  

5.3 Erfarenhet av föräldrasamverkan 

Det sociokulturella perspektivet innebär att vi lär i samspel med andra, när vi integrerar med 
andra människor i olika aktiviteter (Säljö, 2000). Förskollärarna i vår studie berättar om 
sina erfarenheter av föräldrasamverkan i förskolan, både positiva och negativa. Genom det 
sociokulturella perspektivet enligt Säljös (2000) beskrivning, tolkar vi det som att 
förskollärarnas erfarenheter och lärdomar har erhållits genom att de integrerat med 
föräldrar i förskolans verksamhet och mött olika slags familjer och situationer i 
föräldrasamverkan under sina verksamma år som förskollärare. 

Flertalet av förskollärarna i denna studie belyser den dagliga kontakten som deras största 
erfarenhet av föräldrasamverkan i förskolan. I Sandberg och Vuorinens studie (2008) 
framhålls det att såväl föräldrarna som förskollärarna beskriver den dagliga kontakten som 
den främsta formen av samverkan mellan parterna. Resultatet i vår studie visar att den 
dagliga kommunikationen i föräldrasamverkan är viktigare ju yngre barnet är. Alanko 
(2018) påvisar i sin studie att förskollärarprogram och lärarprogram i Finland bör innehålla 
kurser för att förbereda lärare inför samverkan med hemmet. En förskollärare i vår studie 
lyfter fram att hon som nyexaminerad förskollärare inte kände sig förberedd inför sitt 
uppdrag som förskollärare i föräldrasamverkan då hon inte hade läst några kurser om 
föräldrasamverkan under sin utbildning till förskollärare. De erfarenheter hon senare 
erhållit som verksam förskollärare beskriver hon har gjort henne trygg i att exempelvis 
genomföra svåra samtal med föräldrar. Denna aspekt framkommer även i en annan 
förskollärares utsagor, att hon idag känner sig trygg då hon kan vila på sina tidigare 
erfarenheter. Alanko (2018) undersöker i sin studie om de finska lärarutbildningarna 
innehåller de förberedelser som krävs för att lärare ska kunna utveckla kunskaper i hur de 
kan samverka med hemmet. Resultatet i vår studie visar att förskollärarnas utbildning har 
bidragit till ökad trygghet för dem i föräldrasamverkan. Förskollärarna beskriver att 
förskollärarutbildningen har bekräftat dem, gett dem ord att använda sig av och en teoretisk 
grund att stå på i sin roll som förskollärare.  

Alanko (2018) belyser att samverkan mellan hem och skola är betydande för barnets mående 
och att det därför är viktigt att läraren besitter erfarenheter i hur denna samverkan kan 
främjas. Alanko (2018) påvisar i sin studie att lärarprogram bör förbereda inför samverkan 
med alla individuella familjer som lärare kommer att stöta på i sin yrkesroll. I vår studie 
beskriver förskollärarna att de kan plocka fram tidigare erfarenheter från föräldrasamverkan 
och använda dessa i nya situationer. Det som förskollärarna i vår studie berättar om tidigare 
erfarenheter kan ur det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000) förstås som att lärande 
återfinns överallt i mänskliga aktiviteter och hur vi människor, bär med oss erfarenheter från 
tidigare situationer och får användning av dessa i framtida situationer. Detta tydliggörs 
ytterligare när en av förskollärarna i studien beskriver hur hon ibland ger föräldrar 
personliga råd utifrån sin yrkeserfarenhet. Mahmood (2013) lyfter fram att förskollärarna i 
hennes studie förstår vikten av samverkan, att bygga en relation till föräldrarna samt att 
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förskollärarna i samverkan har en roll. Detta framkommer även i vår studie då en av 
förskollärarna talar om att skapa goda relationer till föräldrarna och att detta startar redan 
vid barnets inskolning på förskolan. En annan förskollärare i vår studie berättar att hennes 
erfarenheter av föräldrasamverkan i förskolan bidrar till att hon kan skapa trygga relationer 
till föräldrarna och till barnen i hennes verksamhet. Detta relaterar vi återigen till det 
sociokulturella perspektivet utifrån Säljö (2000). I vår studie beskriver förskollärarna även 
sina negativa erfarenheter av föräldrasamverkan. Förskollärarna i vår studie talar om att 
konflikter i föräldrasamverkan kan ha uppstått om föräldrarna har missuppfattat något som 
de sagt. I resultatet kan vi se att förskollärarna har lärt sig att hantera detta genom att de 
beskriver hur de alltid måste tänka på vad och hur de framför budskap till föräldrar för att 
undvika missförstånd och irritation. Detta kan vi se går i linje med det Mahmood (2013) 
belyser kring utmaningar i föräldrasamverkan, där en av utmaningarna handlar om 
konflikter med föräldrarna och att det är av stor vikt att en lärare lär sig att hantera detta. 

5.4 Omgivningen i föräldrasamverkan 

I det dramaturgiska perspektivet lyfter Goffman (2014) fram begreppet team, som består av 
flera individer som sammanträder för att genomföra ett framträdande. Förskollärarna i 
denna studie talar om omgivningens betydelse för deras roll i föräldrasamverkan. Att de 
finner stöd och trygghet i kollegor och chef inför möten med föräldrar. Vi tolkar det som att 
förskollärarna tillsammans med kollegor och chef bildar ett team och att publiken i detta fall 
är föräldrarna som de möter i sina verksamheter. Goffman (2014) påvisar att i ett team 
förlitar sig medlemmarna på varandra. Majoriteten av förskollärarna i denna studie talar om 
hur deras teammedlemmar, kollegorna och chef, utgör ett viktigt stöd och trygghet för dem 
inför exempelvis samtal med föräldrar. Resultatet visar att förskollärarna kan ta med sig en 
kollega eller en chef för att få stöd men även att de själva kan stötta en kollega i dennes 
samtal. Vi kan även i resultatet se att förskollärarna vänder sig till sitt team om de får en 
fråga av en förälder som de inte kan besvara. Goffman (2014) beskriver att 
teammedlemmarna i den bakre regionen är dolda för publiken, där bygger 
teammedlemmarna ett förtroende till varandra. Vi tolkar genom förskollärarnas 
beskrivningar att de bygger upp förtroendet för varandra i den bakre regionen som är dold 
för föräldrarna. Genom att förskollärarna ingår i ett team i förskolan så beskriver de att det 
alltid finns någon att bolla sina tankar med. Kollegor och chef kan skapa en stabil grund att 
stå på i rollen som förskollärare i föräldrasamverkan. Resultatet i vår studie visar också att 
en förskollärares team kan bestå av specialpedagog, psykolog och tolk. Goffman (2014) lyfter 
fram hur vi i teamet intar olika roller som är beroende av teammedlemmarnas roller. Några 
av studiens förskollärare beskriver hur alla i ett arbetslag har olika personligheter och att de 
ser detta som en fördel i föräldrasamverkan då de kan komplettera varandra i mötet med 
föräldrarna men att det även är viktigt med en samsyn i arbetslaget.  

En av studiens förskollärare beskriver hur hon i samtal med sina kollegor kan prata ihop sig 
om hur de ska bemöta olika situationer i föräldrasamverkan. Säljö (2013) framhåller att 
enligt det sociokulturella perspektivet är samtalet mellan människor den främsta grunden 
för lärande. Vi kan se att när förskollärarna söker efter trygghet i rollen så söker de efter 
detta genom att samtala med sina kollegor och sin chef som kan stötta dem i olika situationer 
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i föräldrasamverkan. Resultatet i Alankos (2018) studie visar att finska lärarprogram 
innehåller förberedelser inför lärarens framtida samverkan med hemmet. Några av 
förskollärarna i vår studie blickar tillbaka till när de var nyexaminerade och sökte stöd hos 
en mer erfaren kollega i arbetslaget. Att kommunicera mellan människor och generationer 
och delge varandra erfarenheter beskriver (Säljö, 2013) leder till utveckling. Detta synliggörs 
i resultatet av vår studie, att det var särskilt betydelsefullt för några av förskollärarna som 
nyexaminerade att ha en mer erfaren kollega i arbetslaget.  

En förberedelse som de flesta lärarprogrammen i Alankos (2018) studie erbjuder 
studenterna är träffar i mindre grupper där studenter ges möjlighet att diskutera samverkan 
mellan förskola och hem. Precis som studenterna i Alankos studie får träffas i mindre 
grupper för att diskutera samverkan så visar resultatet i vår studie att förskollärarna 
beskriver att de söker stöd av varandra i föräldrasamverkan. Detta kan vi relatera till det 
sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000) att vi lär och utvecklar kunskaper i samspel med 
andra. Säljö (2000) belyser även hur vi lär oss i olika miljöer, bland exempelvis kollegor. I 
förskollärarnas utsagor kan vi se att kollegor och chef stödjer dem i deras roll som 
förskollärare. Detta relaterar vi till det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2013) att de 
kunskaper en människa innehar har utvecklats i det samhälle individen lever i och i samspel 
med de människor som lever där.  

 

6 Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi först i resultatdiskussion att diskutera vårt resultat utifrån studiens 
syfte och frågeställningar och hur studiens resultat kan förstås i relation till studiens teori 
och tidigare forskning. Därefter diskuterar vi vårt val av metod och studiens genomförande. 
Efter detta följer en redogörelse för studiens slutsats, undersökningens betydelse för 
yrkesutövningen samt förslag på fortsatt studie.  

6.1 Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen presenteras utifrån studiens frågeställningar under rubrikerna 
Förskollärares roll i föräldrasamverkan och Bidragande till känsla av trygghet i rollen som 
förskollärare i föräldrasamverkan.  

6.1.1 Förskollärares roll i föräldrasamverkan 

I vårt resultat framgår det att förskollärarna i sin roll intar ett visst förhållningssätt i 
föräldrasamverkan. I resultatet kan vi se att det handlar om att vara professionell och att 
utelämna det privata jaget. I resultatet framgår det att förskollärarna intar rollen som 
förskollärare på sina arbetsplatser och att de hemma eller exempelvis i personalrummet 
intar en annan roll, en privat roll. Detta kan förstås utifrån Goffmans (2014) dramaturgiska 
perspektiv, där människor intar olika roller i olika regioner. Vi ser det som betydande att en 
förskollärare kan inta olika roller, på arbetet är vi de professionella, vi är i vår 
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förskollärarroll. Privata åsikter och värderingar hör inte hemma i den professionella rollen. 
Som resultatet visar så tänker vi att det troligen är gynnsamt att vara lite personlig i mötet 
med föräldrarna, men att samtidigt tänka på var gränsen mellan personlig och privat går, 
detta är en aspekt som vi kommer bära med oss i vår yrkesroll. I resultatet framgår det även 
att förskollärarna bemöter föräldrarna individuellt och intar ett visst förhållningssätt. Precis 
som förskollärarna i Vuorinens m.fl. (2014) studie bemöter föräldrarna olika, så kan vi se att 
det även framgår av förskollärarna i vårt resultat. I resultatet kan vi se att flera av 
förskollärarna får ge råd till föräldrar och att föräldrar även ställer frågor till dem om annat 
än barnets utveckling och lärande. Det är tänkbart att föräldrar ställer personliga frågor 
kring barnet för att de tror att förskollärarna har svaren. Det tolkar vi som det som Goffman 
(2014) belyser kring att det finns förväntningar på rollen som individen intar i ett 
framträdande, att en individ i en roll förväntas ha de kunskaper som följer med rollen. 
Föräldrarna kan därmed enligt oss betraktas ha förväntningar på att förskollärarna i sin roll 
bör ha svar på frågor om barnet. Vi har själva upplevt att föräldrar ställer exempelvis frågor 
om sjukdomar och liknande, sådana frågor har gjort oss osäkra då vi själva inte har barn. Av 
egen erfarenhet vet vi att det kan vara svårt att besvara frågor där vi saknar personlig 
erfarenhet, men vi tänker att det kommer att bli lättare att besvara när vi har längre 
erfarenhet av yrket och egna barn att relatera till. Vi har reflekterat kring det faktum att vi 
eventuellt då kanske kan bli lite mer personliga i mötet med föräldrar, precis som 
förskollärarna i vår studie belyser att de varit när de gett föräldrar råd utifrån sin egen 
föräldraroll.  

De ansvarsområden som förskollärarna i vår studie beskriver återfinns i läroplanen 
(Skolverket, 2016, 2018). Förskollärare har ett uttalat ansvar i föräldrasamverkan genom 
läroplanen för förskolan, i vårt resultat framgår det att förskollärarna är medvetna om sitt 
ansvar utifrån styrdokumenten. Precis som resultatet i denna studie visar att förskollärarna 
talar om sitt ansvar i föräldrasamverkan utifrån läroplanen så anser även vi att vårt ansvar i 
vår kommande yrkesroll är att följa dessa riktlinjer i läroplan. I resultatet framgår det även 
att förskollärarna betraktar sin roll i barnets fostran på olika sätt, detta lyfter även 
Markström (2005) samt Persson och Tallberg Broman (2017) fram. Resultatet i vår studie 
visar att några förskollärare ser sig som expert i fråga om barns utveckling och lärande, vissa 
andra som ett komplement och andra lyfter fram föräldrar som experter på sitt eget barn. Vi 
är förvånande och ser det som intressant att förskollärarna belyser sin roll i barnets fostran 
på olika sätt och vad det beror på. Kan det bero på yrkesverksamma år i förskolan, när de 
utbildade sig till förskollärare eller erfarenhet av egna barn? Krävs det en viss 
yrkeserfarenhet för att se sig själv som en expert, då vi själva inte alls upplever oss som 
experter i vår yrkesroll. Kan detta vara något som ändras, inte bara av yrkeserfarenhet utan 
även av livserfarenhet är frågor vi ställt oss.  

6.1.2 Bidragande till känsla av trygghet i rollen som förskollärare i 
föräldrasamverkan 

I resultatet framgår det att det som bidrar till en känsla av trygghet i rollen som förskollärare 
i föräldrasamverkan är deras erfarenheter av samverkan mellan förskola och hem. I 
resultatet framgår erfarenheter av olika form, både positiva och negativa. Dessa erfarenheter 
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beskrivs som lärdomar som förskollärarna kan plocka fram i nya situationer. Förskollärarna 
i studien har upplevt sina erfarenheter i samspel med föräldrarna, vilket ur ett sociokulturellt 
perspektiv (Säljö, 2000) kan förstås genom att vi människor bär med oss tidigare 
erfarenheter och använder dessa i nya situationer. En förskollärare möter många olika 
föräldrar i sin yrkesroll och alla dessa vardagliga möten ger en förskollärare erfarenhet. Varje 
dag och varje möte i yrkesrollen blir viktigt för att få erfarenhet och utvecklas i sin roll som 
förskollärare i föräldrasamverkan. Resultatet visar att förskollärarna känner trygghet i sina 
tidigare erfarenheter då de har lärt sig av dem och kan bära med sig erfarenheterna och 
lärdomarna i nya möten med andra föräldrar. Även svåra och negativa möten kommer att 
vara en lärdom i yrkesrollen och ytterligare vidga erfarenheterna. Gällande förskollärarnas 
erfarenhet av föräldrasamverkan så har vi reflekterat kring hur det hade sett ut om 
lärarprogrammen skulle innehålla de förberedelser som Alanko (2018) belyser att det bör 
göra. Vi tänker att förskollärarnas erfarenheter inte skulle vara så pass avgörande för 
upplevd trygghet i rollen som förskollärare i föräldrasamverkan. Vi tänker att förskollärarna 
då även som nyexaminerade, utan erfarenheter, haft en god grund att stå på om 
lärarprogrammet innefattat förberedelser för detta. I resultatet framgår det att 
förskollärarna innan sina erfarenheter inte kände sig förberedda och trygga inför sin roll 
som förskollärare i föräldrasamverkan trots sin förskollärarutbildning. Detta är något vi 
känner igen oss i och det kan inte undgå oss att reflektera kring det faktum att vi förmodligen 
hade känt oss trygga inför vårt uppdrag i föräldrasamverkan om förskollärarprogrammet 
innehållit fler kurser inom ämnet.  

I resultatet framgår det även att en annan betydande faktor för känsla av trygghet i rollen 
som förskollärare i föräldrasamverkan är förskollärarens omgivning som består av kollegor 
och chef. Resultatet visar att förskollärarna söker stöd i kollegor och chef om det uppstår en 
situation i föräldrasamverkan som de inte vet hur eller känner sig trygga i att hantera. Detta 
kan förstås utifrån det sociokulturella perspektivet, att människor lär i samspel med andra 
där samtalet har stor betydelse för att kunskaper ska utbytas och utvecklas hos individen 
(Säljö, 2000, 2013). Förskollärarens omgivning kan även förstås utifrån Goffmans (2014) 
beskrivning av teamet i det dramaturgiska perspektivet. I teamet har medlemmarna olika 
roller och förlitar sig på varandra (Goffman, 2014). Genom att förskollärarna i vår studie 
söker stöd av varandra och av chefer så visar det att de förlitar sig på varandra. Om 
förskollärarna inte hade upplevt att de hade stöd i sin roll av kollegor och chef, hade det 
kunnat bli problematiskt då en viktig trygghetsfaktor försvunnit. Möjligtvis hade det även 
bidragit till att förskollärarna kände att de stod ensamma inför föräldrar utan kollegornas 
eller chefens stöd. Då vi själva har erfarenhet av arbete i förskolan så kan vi även hålla med 
om omgivningens viktiga betydelse för yrkesrollen. Vi kan inte säga att vi har tillräcklig 
erfarenhet för att känna oss att trygga i rollen som förskollärare i föräldrasamverkan. Vad vi 
däremot kan säga är att kollegor och chef kommer i vår blivande yrkesroll att spela en 
avgörande roll för att vi ska känna oss trygga i mötet med föräldrarna. Detta framkommer 
även explicit genom två av studiens deltagare som framhåller att de mer erfarna kollegorna 
var ett stort stöd för dem i början av yrkesrollen. Att söka stöd i kollegor och chef kommer vi 
att ta med oss i vår blivande yrkesroll och det faktum att vi aldrig behöver stå ensamma då 
vi som blivande förskollärare kommer att ingå i ett arbetslag.  
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6.2 Metoddiskussion 

I denna studie har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2018). Det har 
givit oss en struktur i vår intervjuguide. Genom detta tillvägagångssätt har vi även haft 
möjlighet att ställa följdfrågor under intervjuerna till våra deltagare, vilket vi även gjorde. Vi 
har försökt att inte vara ledande i våra följdfrågor utan försökt att ställa följdfrågor för att 
ytterligare belysa eller förklara det deltagarna berättade. Vi ser det som mycket positivt att 
vi båda har deltagit under samtliga intervjuer då vi kunde stötta och hjälpa varandra att 
ställa följdfrågor (Trost, 2010). Under intervjuerna och under transkriberingarna upplevde 
vi båda att en del av frågorna gick in i varandra. Detta blev synligt när deltagarna påpekade 
att de redan tyckte att de hade besvarat frågan. Vi diskuterade om vi eventuellt skulle ta bort 
några frågor ur intervjuguiden. Vi kom senare fram till att ändå behålla samtliga frågor. I 
efterhand kan vi se att detta var ett klokt val då trots att några deltagare upplevde vissa frågor 
som likadana så kunde vi samtidigt se att andra deltagare besvarade samtliga frågor utan att 
reflektera över om frågorna liknade varandra. Den intervjuguide vi använt oss av har vi även 
använt i en tidigare studie, dock så modifierade vi den. Då vi tidigare använt intervjuguiden 
så fanns en viss förförståelse om ämnet, under intervjuerna var vi därför noggranna med att 
inte lägga orden i mun på deltagarna eller försöka styra dem i deras svar med våra följdfrågor 
(Bryman, 2018). I och med att vi använt intervjuguiden tidigare visste vi att intervjuerna, 
beroende av hur mycket deltagarna hade att berätta, skulle ta mellan cirka 30–45 minuter. 
Att vi informerade deltagarna om tidsåtgången var även något de uttryckte tacksamhet över, 
då de kunde planera med sina kollegor hur länge de skulle vara frånvarade från 
verksamheten. Missivbrevet och de kontrollfrågor vi informerat om och ställt till deltagarna 
innan intervjuerna samt att de själva fått välja plats för intervjun anser vi har bidragit till att 
deltagarna känt sig trygga i att dela med sig av sina beskrivningar.  

Sju av studiens åtta deltagare valde att vi skulle komma till deras arbetsplatser för 
intervjuerna. En av deltagarna i studien valde att komma hem till en av oss för att genomföra 
intervjun. Att vi genomfört en av intervjuerna i hemmiljö anser vi inte påverkat resultat då 
vi kunnat skönja gemensamma mönster och teman i samtliga intervjuer. Vi har vid ett flertal 
gånger uttryckt vad studien kommer att handla om, hur intervjun kommer gå till samt att vi 
både i missivbrevet och innan intervjun informerade deltagarna om de etiska principerna 
(Vetenskapsrådet, 2017). Ingen av studiens deltagare uttryckte att de inte ville bli inspelade 
med ljud, ingen av studiens deltagare hade heller några frågor eller funderingar innan vi 
startade ljudupptagningen. Ljudupptagningen har förvarats på en lösenordskyddad enhet, 
en mobiltelefon, om någon obehörig mot förmodan skulle få tag på mobiltelefonen går det 
inte att utläsa vilken intervju som tillhör vilken person. Ingen av ljudupptagningarna är 
döpta efter deltagarnas namn utan döptes till inspelning 1, 2 och så vidare. Vi är medvetna 
om det faktum att studiens deltagare inte fått se vår sammanställning av deras 
beskrivningar, därmed har vi inte gjort en respondentvalidering (Bryman, 2018). Vi anser 
att vår styrka ligger i att vi under hela studiens arbetsprocess har arbetat tillsammans och 
tillsammans fastställt deltagarnas beskrivningar och sett gemensamma mönster och teman 
i deras beskrivningar. Dessutom har vi även transkriberat intervjuerna ordagrant för att 
undvika att deltagarnas beskrivningar skulle kunna misstolkas av oss.  
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De flesta av deltagarna i studien är i 50-årsåldern, en av deltagarna är yngre, 28 år. Att en av 
deltagarna är yngre anser vi inte heller har påverkat studiens resultat, i den yngre 
deltagarens berättelser har vi sett samma mönster och teman som i de äldre deltagarnas 
berättelser.  

Att vi valt den kvalitativa metoden och semistrukturerade intervjuer som tillvägagångssätt 
anser vi har möjliggjort att besvara studiens frågeställningar. Fokus har varit i enlighet med 
Brymans (2018) beskrivning av den kvalitativa metoden, förskollärarnas egna 
beskrivningar. Vi har inte sökt bredd utan intresset har varit i att belysa dessa åtta 
förskollärares djupa beskrivningar.  

6.3 Slutsats 

Studiens syfte var att öka kunskapen om förskollärares perspektiv på föräldrasamverkan i 
förskolan, hur förskollärare betraktar sin roll samt hur de anser att de kan utveckla trygghet 
i rollen som förskollärare i föräldrasamverkan. Studiens frågeställningar handlade om 
förskollärarnas beskrivning av deras roll i föräldrasamverkan samt vad som enligt 
förskollärarna bidrar till en känsla av trygghet i rollen. I vår studie framgår det att 
förskollärarna beskriver att de i sin roll som förskollärare intar ett förhållningssätt. I 
förhållningssättet ingår bemötande, hur de är professionella samt att skilja på professionell, 
personlig och privat i mötet med föräldrarna. Förskollärarna beskriver att de i sin roll som 
förskollärare även har ett ansvar för föräldrasamverkan. Ett ansvar för de samverkansformer 
som erbjuds, ett ansvar utifrån styrdokumenten, ett ansvar för den roll som de har i barnets 
fostran samt ett ansvar för föräldrarnas delaktighet och inflytande i verksamheten. Det som 
förskollärarna beskriver som bidragande till deras känsla av trygghet i rollen som 
förskollärare i föräldrasamverkan är deras erfarenheter. Förskollärarna beskriver hur de i 
sina erfarenheter mött olika slags föräldrar och erfarit positiva och negativa möten. Detta 
beskriver förskollärarna har bidragit till kunskap och kompetens i rollen samt att 
utbildningen till förskollärare bidragit till trygghet. Förskollärarna lyfter även fram deras 
omgivning som bidragande till en känsla av trygghet i rollen som förskollärare i 
föräldrasamverkan. Förskollärarnas omgivning beskriver de vara kollegor och chef. Som 
svar på studiens syfte och frågeställning så kan vi se att förskollärarna beskriver att de i sin 
roll i föräldrasamverkan intar ett visst förhållningssätt samt har ansvarsområden. Vad som 
bidrar till en känsla av trygghet i rollen som förskollärare i föräldrasamverkan är 
förskollärarnas erfarenhet och omgivning.  

6.4 Undersökningens betydelse för yrkesutövningen 

Vår studie anser vi har fördjupat våra kunskaper kring föräldrasamverkan i förskolan. 
Genom studien har vi erhållit förståelse för att vårt förhållningssätt som förskollärare i 
föräldrasamverkan kommer att ha stor betydelse i vår kommande yrkesutövning. Vi har även 
genom studien fått förståelse för de ansvarsområden en förskollärare har i 
föräldrasamverkan i förskolan. Förskollärarnas erfarenheter av föräldrasamverkan har 
synliggjorts i studien som en bidragande faktor till känsla av trygghet i rollen. Vi kan se 
genom studien att erfarenheterna kommer med tiden men att vi nu som blivande 
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nyexaminerade förskollärare kan finna stöd i och trygghet i vår omgivning, i våra kollegor 
och chefer. Vår förhoppning är att vår studie bidrar till att belysa för andra nyexaminerade 
förskollärare och även för verksamma förskollärare att de kan finna trygghet i sin roll i 
föräldrasamverkan genom sin omgivning, sina kollegor och chef.  

6.5 Förslag på fortsatta studier 

Under en av studiens intervjuer framkom det att en av förskollärarna ansåg att det vore 
intressant att veta vad en nyexaminerad förskollärare skulle ha att säga om våra 
intervjufrågor. Detta har vi sedan reflekterat över då vi även i Alanko (2018) och Mahmood 
(2013) kan läsa om nyexaminerade förskollärares tankar kring föräldrasamverkan samt 
lärarprogrammens förberedelser inför samverkan med hemmet. Vi anser att det vore 
intressant att undersöka vidare om förskollärarprogrammen enligt nyexaminerade 
förskollärare innehåller tillräckliga förberedelser för att de ska känna sig trygga i 
föräldrasamverkan. Hur skulle nyexaminerade förskollärare beskriva sin roll samt vad som 
kan bidra till en känsla av trygghet i rollen som förskollärare i föräldrasamverkan.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev 

Information om en studie kring förskollärares roll i föräldrasamverkan i 
förskolan 
 
Våra namn är Emelie Kvist och Sofia Kvist, vi studerar vår sista termin på 
förskollärarprogrammet vid Mälardalens Högskola och det har nu blivit dags att författa vårt 
självständiga arbete. Det ämne vi valt att studera är föräldrasamverkan i förskolan och härmed 
tillfrågas du om deltagande i vår studie. Vi hoppas att just du har möjlighet att delta i vår 
studie genom en intervju. Intervjun beräknas pågå i 30-45 minuter och kommer att spelas in 
med ljud.  
 
Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares perspektiv på föräldrasamverkan i 
förskolan. I studien undersöker vi hur förskollärare betraktar sin roll i samverkan med 
föräldrar samt hur förskollärare anser att de kan utveckla trygghet i sin yrkesroll gällande 
samverkan mellan förskola och hem. I styrdokument och litteratur framhålls samverkan 
mellan förskola och hem som betydelsefull, för verksamheten och även för det enskilda barnet. 
I kontrast till detta belyses det även att nyexaminerade förskollärare inte känner sig förberedda 
inför samverkansuppdraget i förskolan. Därför vänder vi oss nu till dig som är verksam 
förskollärare i förskolan eftersom dina erfarenheter, beskrivningar, tankar, åsikter och 
upplevelser i ämnet är viktiga. 
  
I studien följer vi Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer för forskning. Ditt deltagande i 
studien är helt frivilligt. Du har rätten till att när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Studien kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola som i sin slutversion läggs ut på 
databasen Diva. Ljudupptagningen kommer att raderas efter publicering på databasen Diva. 
Materialet kommer förvaras oåtkomligt för obehöriga och kommer inte att brukas i något 
annat sammanhang än till vår studie. Vidare kommer du att vara anonym i vår studie, 
personnamn och platser kommer att anonymiseras och du tilldelas ett fingerat namn.  
 
Välkommen att höra av dig till oss eller till vår handledare om du har ytterligare frågor. 
  
Vänliga hälsningar 
Emelie och Sofia Kvist.  
 
Västerås 2019-04-09 
 
 
Emelie Kvist                                                                  Sofia Kvist                                                       
                                         
e-post: ekt16001@student.mdh.se                              e-post: skt16001@student.mdh.se               
telefonnummer: xxx xxx xx xx                                      telefonnummer: xxx xxx xx xx 
 
Handledare Kristina Jonsson 
e-post: kristina.jonsson@mdh.se 
telefonnummer: xxx xxx xx xx 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Berätta lite om dig själv: Ålder, när du utbildade dig till förskollärare och hur länge du 
har arbetat som förskollärare. Arbetade du i förskolans verksamhet innan du utbildade dig? 
Sammanlagd erfarenhet.  

 

Vad har du för erfarenheter av föräldrasamverkan i förskolan? Berätta lite om 
dina erfarenheter. Positiva, negativa, svårigheter, möjligheter. 

 

Vad anser/upplever du samverkan mellan förskola och hem handlar om? Varför 
samverkan?  

 

Hur ser du på din roll som förskollärare i föräldrasamverkan? Vad är ditt 
ansvar? 

 

Hur kan du som förskollärare påverka samverkan mellan förskola och hem? 
Påverka positivt och negativt. Hur kan du främja?  

 

Hur ser du på ditt förhållningssätt i föräldrasamverkan som förskollärare?  

 

Hur tänker du kring att vara professionell i föräldrasamverkan? Hur/när 
upplever du att du är professionell?  

 

Känner du att du är förberedd inför ditt uppdrag som förskollärare i 
föräldrasamverkan? Hur var det när du var nyexaminerad? 

 

Upplever du att du är trygg i din roll som förskollärare i föräldrasamverkan? 
Hur tänker du då? Om ja, vad gör dig trygg? Om nej, varför känner du så? 

 

Vad kan vara bidragande till att du känner trygghet i föräldrasamverkan?  

 


