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_______________________________________________________ 

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare synliggör barns lärande och 

undervisning i förskolan för vårdnadshavare och hur de resonerar kring 

begreppet undervisning. Studien utgår från psykologen Bronfenbrenner 

utvecklingsekologiska teori, inom vilken barns utveckling påverkas av hem och 

samhälle. Studien har en kvalitativ forskningsansats med åtta 

semistrukturerade intervjuer med förskollärare. Det blir utifrån resultatet 

tydligt att olika ramfaktorer kan påverka förskollärares möjlighet att synliggöra 

barns lärande för vårdnadshavare, men även vilka metoder som främjar detta. 



 

Resultatet visar även att förskollärarna har en varierad uppfattning om 

begreppet undervisning. Slutsatsen visar på förskollärares ansvar för 

föräldrasamverkan samt dialogen om barns lärande.  

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Barn, förskola, förskollärare, lärande, samverkan, 

pedagogisk dokumentation, undervisning och vårdnadshavare.  
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1 Inledning    

Under vår studietid på förskollärarprogrammet har mycket fokus legat på att vi studenter 

ska lära oss att sätta ord på det lärande som sker i förskolan I den kommande Läroplanen 

för förskolan, Lpfö18 ingår begreppet undervisning, vilken ska utgå från de mål som finns i 

förskolans läroplan och syfta till att främja barns utveckling och lärande (Skolverket, 

2018). I den tidigare Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) har betydelsen av barns 

lärande betonats. Vallberg-Roth och Tallberg Broman (2018) jämför begreppen lärande 

samt undervisning och förklarar att lärande är en individualistisk term, där fokus är på det 

individer gör. Undervisning ses istället som ett relationellt begrepp, vilket innefattar en 

relation mellan en lärare och en individ som blir undervisad. Det beskrivs hur barns 

lärande, utveckling, omsorg och lek är aspekter som inte förutsätter förskollärare, dessa 

kan dock ingå i begreppet undervisning, som enligt Sheridan och Williams (2018) 

förutsätter didaktisk kunskap. 

Vi reflekterar över förskollärares syn på sina möjligheter att synliggöra det lärande som 

sker i förskolan för vårdnadshavare. Det är en aspekt som vi inte anser lyfts tidigare under 

vår utbildning och är anledningen till att vi valt att undersöka detta ämne. Jensen och 

Jensen (2008) beskriver att kvalitén på förskolor främjas genom samarbete där 

förskolläraren, med sin kunskap och erfarenhet om barns utveckling och lärande samt 

vårdnadshavaren, med sin kunskap om sitt barn, samverkar och utbyter perspektiv. Detta 

ställer krav på förskollärare att kunna bemöta vårdnadshavare och utveckla en ”god” 

samverkan. Det kan påverka kommunikationen mellan parterna vilket är en förutsättning 

för att synliggöra barns lärande.  

Genom att undersöka synliggörandet av lärande i förskolan är vår strävan att även 

undersöka hur förskollärare kan upplysa vårdnadshavare om den undervisning som ska 

ske i förskolan, när Lpfö18 träder i kraft. Vi ser förskollärares förståelse av undervisning i 

förskolan som en förutsättning för att kunna synliggöra den för vårdnadshavare. Vi ställer 

oss dock frågande till förskollärares uppfattning om begreppet och kommer därför 

undersöka hur förskollärare även resonerar kring undervisning. Att undersöka hur lärande 

och undervisning kan synliggöras för vårdnadshavare ser vi som betydande för barns 

utveckling men även förskolans pedagogiska kvalité. 
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1.1 Syfte och frågeställningar        

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring och synliggör barns 

lärande och undervisning för vårdnadshavare.  

Våra frågeställningar är följande: 

• Hur resonerar förskollärare kring begreppet undervisning och deras möjlighet att 

synliggöra undervisning för vårdnadshavare? 

• Hur beskriver förskollärare sina möjligheter till att utveckla vårdnadshavares 

förståelse för barns lärande i förskolan? 

1.2 Studiens Disposition 

Studien är uppdelad i sex avsnitt. I ovanstående rubrik fick du som läsare ta del av kapitel 1 

som innehåller rubrikerna: Inledning samt Syfte och frågeställningar.  

I avsnitt två presenteras studiens bakgrund som är uppdelad i sju olika rubriker: 

Litteratursökning, Styrdokument, Historisk tillbakablick, Begreppen undervisning och 

lärande i förskolan, Föräldrasamverkan, relation och verbal kommunikation, 

Samverkansformer och Pedagogisk dokumentation.  

Vidare i avsnitt tre presenteras den utvecklingsekologiska teorin. Denna Teori används 

som utgångspunkt för diskussion och analys av studiens resultat.  

I avsnitt fyra redogörs för valet av metod. Avsnittet är uppdelat i sex rubriker: 

Forskningsdesign, Urval och datainsamling, Procedur, Dataanalysmetod, Tillförlitlighet 

och Etiska aspekter. 

I avsnitt fem presenteras resultatet av det insamlade materialet. Resultatet har 

tematiserats och presenteras i tre rubriker, för att synliggöra likheter och skillnader i 

respondenternas uttalanden. Dessa rubriker är: Begreppen lärande och undervisning, 

Föräldrasamverkan och förskollärares förhållningssätt, Verbal kommunikation samt 

Metoder för synliggörande av lärande och undervisning för vårdnadshavare. 

I avsnitt sex presenteras först Analys och diskussion som delats in i rubrikerna: 

Undervisning och lärande i förskolan, Föräldrasamverkan, verbal kommunikation och 

förskollärares förhållningssätt samt Synliggöra lärande och undervisning för 

vårdnadshavare. Studiens resultat analyseras och diskuteras under dessa rubriker utifrån 

ett utvecklingsekologiskt perspektiv samt med stöd från studiens Bakgrund. Sedan följer 

Metoddiskussion. Avsnittet avslutas med rubrikerna Slutsats, Relevans för 

förskolläraryrket och Förslag för fortsatt forskning.  
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras vår litteratursökning, styrdokument, historisk tillbakablick som 

presenteras utifrån populärvetenskaplig litteratur och tidigare forskning. Tidigare 

forskning har delats in i fyra teman: Begreppen undervisning och lärande i förskolan, 

Föräldrasamverkan, Relation och verbal kommunikation, Samverkansformer samt 

Pedagogisk dokumentation.  

2.1 Litteratursökning 

Vi börjar med att presentera styrdokument, läroplaner och skollagen, eftersom det 

pedagogiska arbetet i förskolan ska utgå från dem. För att ge läsaren en historisk 

tillbakablick på föräldrasamverkan och vårdnadshavares roll i förskolan har vi utgått från 

populärvetenskaplig litteratur som vi använt tidigare under vår studiegång på 

förskollärarprogrammet.  

För att söka efter vetenskapliga artiklar och avhandlingar har vi använt högskolebiblioteket 

och dess databas för ämnesspecifika områden där “undervisning och utbildning” valdes. Vi 

valde därefter databaserna ERIC ProQuest och SwePub. I ERIC ProQuest använder 

sökorden: education, family involvement, preschool, parent, teaching, learning, 

involvement och preschool. I SwePub användes sökorden: barn, förskola, dokumentation, 

lärande, undervisning, samverkan och vårdnadshavare. För att välja ut de vetenskapliga 

artiklar som utgör grunden för denna studie och få aktuella perspektiv gentemot studiens 

frågeställningar och syfte utgick vi i första hand efter vilket år de publicerats och 

abstrakten. Vi sammanställde artiklarna för att sedan jämföra dem, vilket resulterade i 

urvalet av litteraturen.  

2.2 Styrdokument 

Skolverket (2016) skriver i Läroplanen för Förskolan hur ett av förskolans uppdrag är att 

barns vårdnadshavare får utveckla ett förtroende gentemot verksamheten. Samarbete 

mellan hem och förskola ska verka som ett positivt stöd för barn och främja barns 

möjlighet att utvecklas efter sina individuella premisser. Förskolans verksamhet ska enligt 

Skollagen (SFS 2010:800)utgå från en helhetssyn på barn och deras behov, där omsorg, 

utveckling och lärande skapar en helhet. Lärandet enligt Skolverket (2016) ska utvecklas 

genom att arbetslaget aktivt diskuterar begreppet lärande och ska väcka barns livslånga 

lust för lärande.  

Begreppet undervisning skrivs enligt Skollagen (SFS 2010:800), SkolL, 1 kap. 3 § som 

”sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till 

utveckling och lärande genom inhämtande av kunskaper och värden”. I den kommande 

Läroplanen för förskolan, Lpfö18 som träder i kraft den 1 juli 2019, ingår begreppet 

undervisning. Undervisning ska både stimulera och utmana barns utveckling samt lärande. 

Det sker utifrån ett planerat innehåll samt under spontana tillfällen eftersom barns lärande 
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och utveckling sker kontinuerligt. Förskollärare har ansvaret över det pedagogiska 

innehållet i undervisningen och att arbetet är målinriktat (Skolverket, 2018).   

2.3 Historisk tillbakablick 

Tallberg Broman (2013) beskriver föräldrasamverkan utifrån ett historiskt perspektiv i 

Sverige. Förskolan sågs under tidigt 1900-tal som en institution för att stödja 

vårdnadshavare gällande barnuppfostran men verkade även för att fostra och forma 

vårdnadshavare då deras kompetens till att uppfostra barn inte såg som tillräcklig. 

Föräldrasamverkan sågs som avgörande för att främja barns livsvillkor. Det övergick 

därefter med Folkhemmet till att bli en institution som inte fostrade vårdnadshavare men 

utgick från visionen om barns bästa, där barnen sågs som budbärare för hem, 

vårdnadshavare och framtiden. I samband med Barnstugeutredningen på 1970-talet 

framkom betydelsen av föräldrasamverkan då relationen mellan förskollärare och 

vårdnadshavare sågs som betydelsefull (Socialstyrelsen, 1988). 

Under 1990-talet blossande diskussionen upp kring föräldrasamverkan. Förskollärare 

upplevde svårigheter kring vilken omfattning vårdnadshavare skulle ges inflytande i 

verksamheten och vårdnadshavare upplevde sitt inflytande som begränsat och att det 

enbart cirkulerade kring barns trivsel på förskolan (Skolverket, 1998). Först i Läroplanen 

för förskolan (98) skrivs samarbetet mellan hem och förskola fram tydligt genom att 

återges ett eget avsnitt som redogör för betydelsen av föräldrasamverkan för barns 

utveckling och lärande. 

2.4 Begreppen undervisning och lärande i förskolan 

Lärande i förskolan förutsätter enligt Sheridan och Williams (2018) inte förskollärare på 

samma sätt som undervisning, som enligt Björklund och Pramling Samuelsson (2018) 

innebär att förskollärare skapar en didaktisk process utifrån en teoretisk bakgrund för att 

främja barns lärande.  

Sheridan och Williams (2018) framhåller hur undervisning i förskolan sker när 

förskollärare är medvetna om vad de vill utveckla barns lärande inom och hur de ska 

möjliggöra lärandet. Didaktisk kunskap är därför en förutsättning för att bedriva 

undervisning. Ett lärande kan ske utan någon form av didaktisk kunskap i samtliga 

omgivningar som barn vistas i. Förskollärares förståelse av lek, omsorg, undervisning och 

lärande som en helhet, beskrivs som grundläggande för att bedriva en pedagogisk 

verksamhet utifrån en vetenskaplig grund (Björklund & Pramling Samuelsson, 2018).  

Förskollärares inställning till undervisning beskriver Jonsson, Williams och Pramling 

Samuelsson (2017) som delad. Vissa förskollärare kopplar undervisning till ett 

förtydligande av deras roll som lärare och lyfter förskolans och förskollärares status i 

samhället. Det beskrivs även skapa en rädsla hos andra förskollärare som hävdar att det 

kan ta ett kliv från förskolans tradition.  
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2.5 Föräldrasamverkan, relation och verbal kommunikation  

Samverkan är ett begrepp som enligt Nationalencyklopedin (2008) beskriver ett 

gemensamt handlande och är likvärdigt med begreppet samarbete. Inom en förskolkontext 

är ett betydelsefullt gemensamt handlande, det som finns mellan förskola och barns familj. 

Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams (2014) redogör i deras undersökning för hur 

förskollärare ser på sina kompetenser gällande föräldrasamverkan. Resultaten återges som 

tre dimensioner där förskollärare anser att deras pedagogiska kompetens synliggörs för 

vårdnadshavare. Dessa tre dimensioner är att skapa och bibehålla relation, kommunicera 

samt att individualisera. När det handlar om att skapa och bibehålla en relation till 

vårdnadshavare beskriver författarna att förskollärares kommunikativa kompetens är 

viktig. Den kommunikativa kompetensen är en förutsättning för att på ett professionellt 

sätt kunna förmedla frågor eller iakttagelser kring ett barn till vårdnadshavare, även om 

frågorna kan upplevas som känsliga eller obekväma.   

Individualisering beskrivs som förskollärares förmåga att se och bemöta vårdnadshavare 

som individer och skapa en förståelse för dess livssituation, vilket är grundläggande för 

interaktionen mellan förskollärare och vårdnadshavare (Vuorinen, Sandberg, Sheridan & 

Williams, 2014). Betydelsen av individualisering framhävs även av Vuorinen (2018) som 

undersökt samverkan utifrån ett föräldraperspektiv, det beskrivs hur föräldrar kan uppleva 

att de blir ignorerade eller motarbetade om förskollärare inte strävar efter att få en 

förståelse för vårdnadshavares livssituation. Kommunikation är därför ett verktyg som kan 

främja relationen mellan vårdnadshavare och förskollärare, vilket Nitecki (2015) beskriver 

i sin studie om att bygga multidimensionella relationer mellan hem och skola. Författaren 

framhåller att den vardagliga kommunikationen bör tillvaratas, då det är en faktor som 

främjar relationen mellan förskollärare och vårdnadshavare.  

Om kommunikation mellan förskollärare och vårdnadshavare är ömsesidigt och präglas av 

en öppenhet framhåller Vuorinen m.fl. (2014) att det kan utveckla vårdnadshavares 

förtroende och trygghet gentemot förskollärare. Den slutsatsen stöds även av Nitecki 

(2015) som däremot också lyfter förskollärares attityd vid det vardagliga mötet som en 

viktig faktor för att skapa en god föräldrasamverkan. Den vardagliga kommunikationen 

framhävs som en aspekt vilken kan utveckla relationen och tryggheten mellan förskollärare 

och vårdnadshavare. Tidsbrist, stress och språkbarriärer, där vårdnadshavare och 

förskollärare inte talar samma språk, beskrivs av Sandberg och Vuorinen (2008) påverka 

möjligheten till föräldrasamverkan. Att tillämpa bild- och filmsekvenser kan dock främja 

kommunikationen vid språkbarriärer och samtidigt utveckla relationen mellan 

vårdnadshavare och förskollärare. 

Alasuutari (2010) redogör att relationen mellan förskollärare och vårdnadshavare kan ses 

utifrån en vertikal eller horisontell ram. Inom den vertikala ramen ses förskollärares 

kunskap gentemot vårdnadshavares som asymmetrisk då förskollärare ses som expert 

inom barns utveckling och lärande. Det bidrar till att vårdnadshavares inflytande i 

förskolan påverkas, då deras synpunkter ses som önskningar istället för något nödvändigt 

eller viktigt. Den vertikala ramen kan ses i likhet till Vuorinen (2010) beskrivning av 

expertstrategin. Författaren belyser i sin studie förskollärares olika strategier att bemöta 
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vårdnadshavare, förskollärare som tillämpar expertstrategin påvisas se sin kunskap om 

barn som mer relevant än vårdnadshavares. Strategin präglas av ett synsätt där 

förskollärare ser vårdnadshavares egna strategier som misslyckade.  

I motsats till den vertikala ramen och expertstrategin återfinns den horisontella ramen som 

Alasuutari (2010) förklarar, där jämlikhet ses som betydande. Vårdnadshavare och 

förskollärare ses ingå i ett samarbete, vilket Vuorinen (2010) även belyser inom 

teambuildingstrategin. Inom dessa synsätt på relationen mellan vårdnadshavare och 

förskollärare ses parterna ingå i ett samarbete och ses som ett “vi”. De ska inom denna 

strategi delge sin särskilda kunskap kring barnet för att främja dess utveckling samt 

lärande och tillsammans samarbeta för att hantera och lösa olika situationer som kan 

uppkomma (Alasuutari, 2010; Vuorinen, 2010). 

2.6 Samverkansformer 

Sandberg och Vuorinen (2008) beskriver att förskolor bör erbjuda flera olika 

samverkansformer eftersom olika samverkansformer tilltalar olika individer. Om förskolor 

använder sig av olika samverkansformer kan förskollärares möjlighet till att samverka med 

samtliga vårdnadshavare främjas. 

Markström och Simonsson (2017) belyser introduktion som en start för samarbetet mellan 

vårdnadshavare och förskollärare. Introduktionen beskrivs som ett tillfälle där 

förskollärare kan förklara vårdnadshavares roll och betydelsen av deras delaktighet i 

förskolan. Under introduktionen kan parterna även utbyta information kring barn och då 

verka för barnets bästa.  

Utvecklingssamtal är enligt Sandberg och Vuorinen (2008) den samverkansform som är 

mest efterfrågad av vårdnadshavare eftersom det enskilda barnets lärande och utveckling 

då är i fokus.  Syftet med samverkansformen beskrivs vara att skapa en bro mellan barns 

hem och förskola. Både vårdnadshavare och förskollärare i Sandberg och Vuorinens 

(2008) studie upplever att samverkansformer utan barns deltagande främjar relationen 

mellan vårdnadshavare och förskollärare.  

Föräldramöten beskrivs som en sådan samverkansform, Kocyigit (2015) framhåller att 

förskollärare därför bör samla vårdnadshavare till ett föräldramöte vid en ny termin för att 

lyfta samt förklara förskolans syn på föräldrasamverkan. Det beskrivs som positiv för 

föräldrasamverkan samtidigt som det minimerar en framtida problematik gällande 

föräldrasamverkan. Innehållet i dessa möten kan enligt Sandberg och Vuorinen (2008) 

variera från informationsmöten till temakvällar. Informationsmöten påvisas resultera i en 

låg närvaro av vårdnadshavare.  

För att nå ut med allmän information om förskolan till vårdnadshavarna lyfts tillämpandet 

av vecko- eller månadsbrev. Om vårdnadshavare får hem informationen för att senare ta 

del av den beskrivs kommunikationen mellan vårdnadshavare och förskollärare främjas, 

samtidigt som informationen når ut till alla vårdnadshavare. Sandberg och Vuorinens 
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studie (2008) visar dock att vårdnadshavares önskar fler utvecklingssamtal istället för 

vecko- eller månadsbrev (Sandberg & Vuorinen, 2008). 

Sandberg och Vuorinen (2008) belyser samverkansformen Drop-in som betydelsefull för 

relationskapandet mellan vårdnadshavare och förskollärare. Vårdnadshavarna i deras 

studie såg däremot Drop-In som en samverkansform där relationen till det egna barnet 

främjades och inte relationen med förskollärare. Förskollärarna delade inte detta synsätt 

och påvisade att vårdnadshavare under denna samverkansform främst fokuserar på 

varandra och inte på deras barn under denna samverkansform. Studien visar att 

förskollärarna upplever Drop-In som stressande eftersom de behöver ta hand om barn vars 

vårdnadshavare inte kommit ännu och samtidigt socialisera sig med de vårdnadshavare 

som är på förskolan (Sandberg & Vuorinen, 2008).  

Den dagliga kontakten är enligt Sandberg och Vuorinen (2008) den mest frekventa 

samverkansformen i förskolan, eftersom den ingår i det möte som uppstår vid hämtning 

och lämning av barn. Mötet kan kvalitetsmässigt variera, när flera barn hämtas och lämnas 

samtidigt beskrivs det resultera i en kort kommunikation som behandlar det mest 

nödvändiga. Nitecki (2015) framhåller att förskollärares scheman därför bör anpassas och 

skapa förutsättningar för att möta vårdnadshavare vid den dagliga kontakten.  

2.7 Pedagogisk dokumentation 

Elfström (2013) belyser i sin avhandling hur förskollärare arbetar med pedagogisk 

dokumentation. Det beskrivs som ett arbetssätt och handlar om hela förskolans 

verksamhet, där både barns och förskollärares deltagande synliggörs. Pedagogisk 

dokumentation består av ett innehåll och en process, vilket tillvara tas genom 

fotograferingar, teckningar, ljud- och videoinspelningar och barns egna alster.  

Pedagogisk dokumentation förklarar Elfström (2013) som ett projektinriktat arbetssätt 

med syftet att synliggöra och gå vidare med både barns samt förskollärares lärprocesser. 

Barn och förskollärare ska därmed arbeta tillsammans och synliggöra det lärande som sker 

i förskolan. Pedagogiska dokumentationen har på senare tid bidragit till att barns 

delaktighet främjats genom deras deltagande i dokumentationsprocessen och reflektion 

kring det dokumenterade materialet. Det påverkar också barns förståelse kring 

dokumentationen (Elfström, 2013).  

3 Teori 

I detta avsnitt introduceras den teoretiska utgångspunkten för studien, den 

utvecklingsekologiska teorin. Teorin presenteras först och sedan kopplat till 

föräldrasamverkan, eftersom föräldrasamverkan är en förutsättning för att synliggöra 

lärande och undervisning för vårdnadshavare. Vi har sedan valt att belysa den 

utvecklingsekologiska teorin kopplat till theory of overlapping spheres of influence, 

för att understryka betydelsen av samverkan mellan vårdnadshavare och 

förskollärare.  
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3.1 Den utvecklingsekologiska teorin 

Studien utgår från Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska teori där individen är ett 

aktivt subjekt och samspelar med omvärlden. Miljön tillsammans med biologiska 

förutsättningar påverkar enligt teorin individens utveckling. Den utvecklingsekologiska 

teorin kan förklaras genom att se teorin som en rysk docka, där barn befinner sig i sin 

närmiljö i den innersta cirkeln vilket benämns som mikrosystemet. Denna cirkel omringas 

sedan av andra cirklar som visar hur andra relationer kring barn har en påverkan för dess 

utveckling (Bronfenbrenners, 1979). 

Bronfenbrenners (1979) teori innefattar ett mikro-, meso-, exo- och makrosystem. Dessa 

fyra analysnivåer förklarar tillsammans mänsklig utveckling. Mikrosystemet är den 

innersta cirkeln och innefattar barns interaktion med sina olika närmiljöer och personer 

inom dessa, exempelvis familj och förskola. Det är i mikrosystemet som barn lever sitt 

vardagliga liv samtidigt som systemet har en påverkan på barns förutsättningar att 

utvecklas. I mesosystemet sker samspelet mellan barns olika närmiljöer, exempelvis 

samverkan mellan barns hem och förskola. Exosystemet innefattar individer bortom 

närmiljön som indirekt kan påverka barns utveckling exempelvis vårdnadshavares 

arbetsgivare och socialtjänsten. Makrosystemet beskrivs hålla ihop övriga system och 

innefattar de rådande kulturella och ekonomiska förhållandena som finns i det samhälle 

som barn lever i.  

Vår studie riktar sig främst mot mesosystemet då den innefattar samspelet mellan barns 

vårdnadshavare och förskollärare. Fredriksson (1991) kopplar den utvecklingsekologiska 

teorin till betydelsen av föräldrasamverkan i förskolan. Föräldrasamverkan beskrivs som 

en förutsättning för barns utveckling och lärande. Om barns olika närmiljöer inte är 

åtskilda utan samarbetar främjas goda relationer och en bra kontakt. För att hem och 

förskola ska kunna skapa en stark och god relation framhåller Fredriksson (1991) att det 

bör finnas förtroende, maktbalans och känslomässiga relationer mellan alla som berörs. 

Det skapar goda förutsättningar för barns välmående om förskollärare och 

vårdnadshavares relation är respektfull (Fredriksson, 1991). 

Den utvecklingsekologiska teorin kan kopplas till Epsteins (2001) theory of overlapping 

spheres of influence där barns lärande främjas när föräldrar, lärare och andra enheter 

kring barnet som stödjer hen i sin utveckling, samarbetar. Teorin förklaras utifrån en 

modell av tre överlappande cirklar som tillsammans belyser hur samspelet mellan barns 

familj, förskola och samhälle påverkar barns utveckling. Genom att dessa olika kontexter 

samverkar med dess särskilda kunskap kring barnet, skapas ett bredare perspektiv på hur 

barns utveckling och lärande kan främjas utifrån det enskilda barnet. Författaren 

framhåller att det fokus som ligger på föräldrasamverkan och dess betydelse för barns 

utveckling och lärande bör vidgas till ett bredare perspektiv där flera enheter omfattas 

(Epstein, 2001).  

Vi finner likheter mellan dessa teorier då både visar på hur barns utveckling främjas genom 

samarbete mellan olika individer exempelvis förskollärare och vårdnadshavare. Både dessa 

teorier har därför som mål att främja barns bästa, men belyser på olika sätt hur barns bästa 
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kan påverkas. Epsteins (2001) teori handlar främst om barns liv utanför förskolan och hur 

vårdnadshavare involveras till skillnad från Bronfenbrenners (1979) teori som återger ett 

bredare perspektiv, eftersom fokus ligger på hur olika system kring barn kan främja dess 

utveckling.    

4 Metod 

I detta avsnitt presenteras den metod som använts för att genomföra studien och är 

uppdelat i sex underrubriker: forskningsdesign, urval och datainsamling, procedur, 

dataanalysmetod, tillförlitlighet och etiska aspekter. 

4.1 Forskningsdesign 

Den forskningsmetod som valts ut för att bedriva denna studie är ett kvalitativt 

angreppssätt. Valet baserades på Brymans (2018) förklaring av kvalitativ forskning och hur 

den verkar för att synliggöra en bild av hur respondenter, i den sociala verkligheten, 

upplever samt resonerar kring de forskningsfrågor som studien undersöker. Syftet med 

studien var att undersöka hur förskollärare resonerar kring deras möjligheter att 

synliggöra barns undervisning och lärande för vårdnadshavare. Vi valde därför att använda 

oss av semistrukturerade intervjuer för datainsamling. Bryman (2018) belyser 

tolkningsperspektivet som är ett synsätt inom kunskapsteoretisk uppfattning. Detta synsätt 

bygger på tolkning och förståelse exempelvis hur individer subjektivt uppfattar eller tolkar 

ett fenomen. Eftersom studiens huvudfokus baseras på förskollärares förståelse av begrepp 

samt hur de resonerar kring synliggörande av barns lärande och undervisning. Vi har 

därför valt att använda oss av tolkningsperspektivet för att kunna besvara studiens syfte 

och belysa hur förskollärare i den sociala verkligheten resonerar kring studiens syfte. 

4.2 Urval och datainsamling 

Studien har enligt Bryman (2018) ett målinriktat urval, då respondenter som var relevanta 

för undersökningens syfte valdes ut för att kunna besvara forskningsfrågorna. Syftet med 

att enbart lyfta förskollärares perspektiv i studien baseras på förskollärares ansvar 

gentemot barns vårdnadshavare vid olika samverkansformer samt för vårdnadshavares 

delaktighet (Skolverket, 2016). Dessutom för att undersöka hur förskollärare resonerar 

kring begreppet undervisning som de enligt Lpfö18 har ett särskilt ansvar över. Urvalet av 

förskollärare är enligt Bryman (2018) ett bekvämlighetsurval, eftersom de förskollärare 

som vi valt att intervjua är verksamma på tre olika förskolor som vi sedan tidigare har 

kopplingar till. Två av dessa förskolor befinner sig i samma kommun och en förskola i ett 

angränsande län. Detta urval kan främja vår förståelse för huruvida förskollärares 

resonemang kring studiens syfte skiljer sig åt eller liknar varandra på olika förskolor, vilket 

bidrog till ett mer omfångsrikt resultat. 

Utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor valde vi kvalitativa intervjuer som metod, 

vilket Bryman (2018) framhäver ge ett individuellt perspektiv på respondentens 

uppfattning om det valda ämnet. Vi ansåg semistrukturerade intervjuer som lämplig metod 
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då det gav oss möjligheten till att följa upp den intervjuade med följdfrågor, som kunde 

anpassas efter dess relevans gentemot respondentens svar. Intervjuguiden återfinns i 

Bilaga 2. 

4.3 Procedur 

För att få kontakt med samtliga åtta förskollärare inför intervjuerna skickades enskilda 

mejl ut där de tillfrågades om medverkan i undersökningen. Till mejlet bifogades ett 

missivbrev (Bilaga 1). Samtliga tillfrågade förskollärare valde att delta i studien, det finns 

därför inget bortfall. Tid och plats för intervjutillfället bestämdes genom mejlkontakt. 

Studiens forskningsfrågor och intervjuguide (Bilaga 2) bifogades däremot inte till 

förskollärarna, då vår strävan var att få förskollärares spontana tankar gentemot studiens 

syfte. 

För att underlätta för förskollärarna gällande tid och plats blev intervjuerna uppdelade 

mellan oss, vilket bidrog till att vi inte kunde medverka gemensamt under sex 

intervjutillfällen. En av intervjuerna genomfördes på Mälardalens högskola efter 

förskollärarens begäran, resterande intervjuerna genomfördes på förskollärarnas 

arbetsplatser. Förskollärarna fick välja vart intervjuerna skulle genomföras samtliga 

intervjuer genomfördes i avskilda rum. Intervjuerna tog cirka 30 minuter och kunde 

genomföras ostört. 

Innan intervjuerna påbörjades frågade vi förskollärarna om de hade läst igenom 

missivbrevet och förklarade återigen att deras medverkan i undersökningen förblir anonym 

och att all datainsamling blir raderad när studien är klar. Bryman (2018) argumenterar för 

inspelning av intervjuer skapar möjlighet för en djupare analys av datainsamlingen. Innan 

intervjuerna påbörjades tillfrågade vi därför samtliga förskollärare om deras samtycke till 

att spela in intervjuerna med mobiltelefon, vilket alla gav.  

Intervjuerna transkriberades under samma dag som de genomfördes. Vi genomförde det 

tillsammans genom att spela upp inspelningarna i korta sekvenser och turas om att 

transkribera. Efter att ljudfiler transkriberats diskuterade vi kring innehållet och vad vi 

ansåg som relevant för studien. Transkriberingarna verkade sedan som ett 

dokumentationsunderlag. Därefter skapade vi ett urval av respondenternas svar och dess 

relevans gentemot studiens frågeställningar, vilket presenteras under rubriken Resultat. 

Resultatet kopplades sedan till det teoretiska perspektivet och bakgrund som presenteras 

under rubriken Analys och diskussion.   

4.4 Dataanalysmetod 

Analysen av datainsamlingen genomfördes genom att tematisera det transkriberade 

intervjumaterialet, vilket enligt Bryman (2018) främjar en struktur av materialet 

eftersom det delas upp efter olika teman. För att skapa tematiseringen utgick vi från 

studiens forskningsfrågor vilket resulterade i fyra huvudteman. Innehållet av 

datainsamlingen lästes ett flertal gånger, ett urval av de svar som respondenternas 

återgett och var relevanta för studiens forskningsfrågor valdes därefter ut och 
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samlades i ett dokument. Dokumentet skrevs sedan ut. Vi valde därefter att klippa ut 

respondenternas svar för att tematisera dem under de olika huvudtemana. Denna 

metod av kodning beskriver Bryman (2018) som något föråldrad i dagens 

högteknologiska samhälle, vi ansåg dock att denna metod skulle främja en helhetsbild 

av datainsamlingen och dess tematisering. För att tematisera datainsamlingen utgick 

vi från respondenternas svar och placerade de utskrivna lapparna under det tema 

som var relevant utifrån innehållet på lappen. Dessa sammanställdes sedan i ett 

dokument och utgör studiens Resultat, under denna rubrik återges även de fyra 

huvudtemana. Vi valde även att ta med citat under samtliga rubriker som belyser 

innehållet. Följande teman skapades:  

1. Begreppen lärande och undervisning 

2. Föräldrasamverkan och förskollärares förhållningssätt 

3. Dialogen om barns lärande 

4. Synliggöra lärande och undervisning för vårdnadshavare 

4.5 Tillförlitligheten 

En studies tillförlitlighet skapas om undersökningen återger den sociala verklighet som den 

undersökt samt innehåller pålitliga analyser (Bryman, 2018). För att stärka studiens 

tillförlitlighet återger vi ett flertal citat där den verklighet som respondenterna beskriver 

kan styrkas och förmedlas till läsaren, Bryman (2018) påvisar att läsaren bedömer 

tillförlitligheten. Valet att spela in intervjuerna för att sedan transkribera dessa påverkar 

också studiens tillförlighet då materialet kunnat genomgå djupare analyser samt påverka 

vår möjlighet till att gå tillbaka och korrigera eventuella fel i transkriberingarna. För att 

skapa pålitliga analyser har datainsamlingen kopplats till områdesspecifik 

forskningslitteratur såsom en avhandling och vetenskapliga artiklar som publicerats i 

refereegranskade tidskrifter. 

4.6 Etiska aspekter 

För se till de forskningsetiska principerna i denna studie har samtliga fyra krav som 

Vetenskapsrådet (2017) redogör för, tagits hänsyn till.  

Informationskravet är uppfyllt då respondenterna genom missivbrev (Bilaga 1), 

mejlkorrespondens och vid intervjutillfället blev informerade kring sin roll i 

undersökningen, hur intervjun skulle struktureras, tidsramen samt deras villkor, såsom ett 

frivilligt deltagande (Vetenskapsrådet, 2017).  

I missivbrevet beaktades Nyttjandekravet genom att vi beskrev att det insamlade 

materialet skulle raderas efter studien avslutats och därför enbart användas för 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 2017). Vi raderade ljudfilerna efter att materialet 

avkodats och tematiserats. 
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Samtyckeskravet är uppfyllt då respondenterna blev förfrågad angående deras möjlighet 

till deltagande samt möjlighet till att avbryta deltagandet i föreliggande studie 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

Slutligen beaktades Konfidentialitetskravet då respondenterna i missivbrevet blev 

informerade om att de skulle avkodas från sin identitet och ges fingerade namn 

(Vetenskapsrådet, 2017). Respondenternas personuppgifter hanteras därför varsamt och 

återges under resultat och analys som F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 och F8.  

5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras vår databearbetade empiri under fyra olika teman som skapades 

under vår analys av datainsamlingen. Dessa är: Begreppen lärande och undervisning, 

Föräldrasamverkan och förskollärares förhållningssätt, Verbal kommunikation och Metod 

för synliggörande av lärande och undervisning för vårdnadshavare. 

5.1 Begreppen lärande och undervisning 

Förskollärarna visar på olika förståelse för begreppen undervisning och lärande, två 

förskollärare framhåller att begreppen är likvärdiga, en av förskollärarna förklarar 

begreppet enligt följande:  

Jag tänker att undervisning och lärande är samma sak, bara ett annat ord liksom, att det är lite 
mera tyngd bakom det, att det faktiskt är undervisning som vi gör (F4). 

En förskollärare beskriver däremot en otydlighet kring begreppet undervisning och hur det 

ska implementeras i förskolan: 

Det är lite diffust, när undervisar vi? Är det när vi har en samling eller när vi på ett pedagogiskt 
sätt hjälper att barn att klä på sig? Det är lite svårt, när sker undervisning i förskolan (F3)? 

Övriga förskollärare belyser undervisning som ett förtydligande av förskollärares ansvar 

och roll när det kommer till barns lärande. Anledningen är att begreppet kräver ett 

planerat lärandemål samt medel för hur de undervisar barn till ett lärande, ett lärande kan 

däremot ske utan undervisning. En förskollärare redogör hur undervisning i förskolan kan 

skilja sig åt beroende på dess sammanhang och skiljer begreppet undervisning från dess 

innebörd inom skolans verksamhet och katederstyrd undervisning. En av förskollärarna 

beskriver undervisning enligt följande: 

Det kan förvirra många vad undervisning är, men det är inte så konstigt, det är något vi gör 
redan idag, det är bara att man har fått ett nytt ord, en ny benämning. Tidigare har det varit 
verksamhet, nu är det utbildning, så vad vill vi erbjuda barnen i våran utbildning? Undervisning 
är vårt förhållningssätt, hur vi undervisar. Det är att vi lyssnar in, att vi är närvarande och ställer 
öppna frågor för att barnen själva ska kunna tänka vidare. Vi lägger inte in färdiga svar utan vi 
vill att barnen själva ska kunna komma på olika lösningar och svar. Vi vill se barnen hitta olika 
lärprocesser, för det är de som är undervisning, lärprocesser (F6). 

Förskollärare för vidare fram att förskollärare behöver arbeta med sig själv för att 

utveckla sin förståelse för vad undervisning betyder i förskolan och reflektera kring 
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det med arbetslaget. Det framhålls därefter kunna påverka förskolan och det 

pedagogiska arbetet att främja barns utveckling och lärande.  

5.2 Föräldrasamverkan och förskollärares förhållningssätt 

Föräldrasamverkan beskrivs enligt samtliga förskollärare som en betydelsefull aspekt för 

att främja deras möjlighet att stödja barn i deras utveckling och lärande. En förskollärare 

uttrycker dess betydelse genom att förklara föräldrasamverkan som grundläggande och en 

annan förskollärare som en självklarhet i förskolan. För att skapa en god samverkan utgör 

vårdnadshavares delaktighet, inblick i verksamheten samt att de känner sig välkomna, som 

viktiga aspekter enligt samtliga förskollärare. Två förskollärare framhåller att grunden för 

föräldrasamverkan skapas under barns inskolning då de beskriver att föräldrar även skolas 

in i verksamheten.  

Föräldrasamverkan och en ”god” sådan ska enligt en av förskollärarna innefatta en 

samsyn kring barnet, då de tillsammans ska samarbeta för att skapa och utbilda 

barnet till en individ. För att skapa denna samsyn beskrivs relationen mellan 

förskollärare och vårdnadshavare som betydelsefull. Flera förskollärare lyfter att 

relationen främst skapas och bibehålls genom kommunikationen vid den dagliga 

kontakten under hämtning och lämning av barnet på förskolan:  

Föräldrasamverkan handlar mycket om det bemötande som sker dagligen i det vardagliga 
samtalet (F4).  

Vi behöver visa på hur vi jobbar med barns lärprocesser och berätta om dessa kontinuerligt, inte 
vänta till utvecklingssamtalet för att prata om lärande (F1).   

Samtliga förskollärare framhåller att förskollärares bemötande av vårdnadshavare 

påverkar föräldrasamverkan och möjligheten till att synliggöra barns lärande i förskolan. 

Förskollärares förhållningssätt vid den vardagliga kontakten beskrivs som betydelsefull, 

det framhålls även påverka det sociala klimat som finns på förskolan. En förskollärare 

beskrev följande:  

Men bara det här i tamburen vid hämtning och lämning, vårt förhållningssätt hur vi bemöter 

barnet och vårdnadshavaren, att man hela tiden har den här dagliga kontakten och berättar vad 

vi har gjort, lärprocesser, om dom undrar något. Det är grunden till hela föräldrasamverkan. Vi 

måste få den kulturen, att vi jobbar med lärande och att vi har den professionen. Föräldrar idag, 

de kanske inte har tid, men om vi får den kulturen att vi jobbar med lärande, att vi har den 

professionen och berättar om det, så blir ju det en del av det vi vill förmedla (F1). 

Föräldrasamverkans påverkan på det sociala klimatet i förskolan kan bli problematisk om 

förskollärare upplever svårigheter att utveckla en ”god” samverkan med vårdnadshavare. 

En förskollärare beskriver att det påverkar möjligheten att utveckla vårdnadshavares 

förståelse för barns lärande och behov. Det kan leda till att vårdnadshavare talar illa om 

förskollärare. Om det dessutom sker i barns närhet kan barn påverkas negativt.  Om 

förskollärare strävar efter att ha ett öppet förhållningssätt till vårdnadshavare framhåller 

en förskollärare att kommunikationen mellan parterna kan främjas. Förskollärares 

förhållningssätt kan även påverka klimatet på förskolan: 
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Vi ska samarbeta med varandra och ha ett öppet klimat för att enkelt kunna utbyta information. 

Som förskollärare kan man försöka bjuda på sig själv lite för att även få en förälder att bjuda på 

sig och våga öppna upp (F2). 

5.3 Verbal kommunikation 

Kommunikation beskrivs enligt en förskollärare i studien vara en avgörande aspekt för att 

utveckla en anknytning till vårdnadshavarna och därmed påverka möjligheten till en god 

föräldrasamverkan. En förskollärare lyfter förskollärare som ansvariga att skapa en 

kommunikation kring barns lärande:  

Vi förskollärare måste bjuda in till dialogen om barns lärande för att synliggöra det (F1). 

Majoriteten av förskollärarna belyser däremot hur möjligheten att bemöta och ha en dialog 

kring barns lärande påverkas av tiden. En förskollärare förklarar att tiden inte räcker till då 

det ofta är brist på personal. Det resulterar i att tiden som behövs för att samtala om barns 

lärande med vårdnadshavare inte räcker till. Två förskollärare beskriver istället hur de 

upplever vårdnadshavare som stressade och därför påverkar dialogen kring barns lärande: 

Jag upplever att föräldrarna ofta är stressade, så många tycker det är viktigaste med 
omvårdnads biten, hur har dom ätit och hur har det varit under dagen och fokuserar därför inte 
så mycket på lärande (F5). 

En del föräldrar är utmattade och dom bryr sig inte ett skit. Har sitt barn på förskolan elva 
timmar om dag, föräldern vill bara hämta och lämna, sedan sova (F7). 

En annan förskollärare hävdar dock att verksamhetens struktur påverkar förskollärares 

möjlighet till att synliggöra barns lärande och därmed inte bristen på tid. En av 

förskollärarna framhåller hur olika faktorer bygger upp verksamheten och dess struktur, 

vilket påverkar möjligheten till att synliggöra barns lärande. Om verksamheten är 

välstrukturerad ska tid finnas för både föräldrasamverkan och synliggörandet av lärande: 

Hela verksamheten bygger på, beroende på vilken verksamhet man har, organisation, struktur, 
rutiner, förhållningssätt, barnsyn, kunskapssyn, alla dom är faktorer som bygger upp en 
verksamhet. Vet man att alla dom här fungerar, då fungerar även verksamheten och då hinner 
man dokumentera, sitta i reflektion, prata med föräldrar, lyssna in barnen, på det sättet som 
man vill. Men visar det säg att det inte fungerar då kan det bli ganska rörigt. Man får alltid göra 
sig tid till att bemöta föräldrarna, det är a och o. Det ska alltid finnas någon som pratar och ger 
sig tid till föräldrarna (F6). 

Flera förskollärare framhåller att de behöver initiera en dialog kring barns lärprocesser 

med vårdnadshavare, dialogen beskrivs annars främst handla om barns omsorg. De 

framhåller att vårdnadshavares okunskap eller ointresse kring förskollärares uppgift att 

främja barn i sitt lärande kan resultera i att de inte tar initiativ till att diskutera ämnet. En 

förskollärare hävdar att det kan påverkas av vårdnadshavares osäkerhet av lärande i 

förskolan:  

Att föräldrar väljer att fråga om omsorg kan ha och göra med deras trygghet, de väljer därför att 

fråga om de bitar som de känner sig säkra på (F2).  

En förskollärare förklarar vårdnadshavares frågor gällande barns lärande istället som ett 

resultat av vårdnadshavares utbildningsnivå. Hen beskriver att majoriteten av 
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vårdnadshavare som självmant ställer frågor kring barns lärande i förskolan har en 

akademisk utbildning. Vårdnadshavares utbildningsnivå kan därför bidra till att de 

innehar en förståelse för att aktiviteter i förskolan har olika syften för att främja barns 

lärande. En annan förskollärare ställer sig dock frågande till vårdnadshavares förståelse av 

förskolan som en verksamhet där barns utveckling och lärande främjas: 

Föräldrar förstår att barnen lär sig saker till exempel utvecklar språket. Men det upplever jag att 

dom tror är på grund av en normal biologisk utveckling inte att det är på grund av vårt arbete i 

förskolan (F7) 

Flera förskollärare framhäver betydelsen av att de i sin yrkesroll behöver ta initiativ till 

denna dialog för att utveckla vårdnadshavares kunskap för hur barns lärande främjas i 

förskolan. Det beskrivs även som viktigt för förskollärarprofessionen: 

Att berätta om barns lärprocesser är viktigt för vår profession (F1). 

Föräldrar frågar oftast frågor om omsorg, vi måste därför styra in dem på att det finns andra 

frågor att ställa (F3).  

Flera förskollärare redogör att kommunikationen mellan förskollärare och vårdnadshavare 

kan bli problematisk om parterna har förståelse för olika språk. Det beskrivs även kunna 

påverka relationen mellan vårdnadshavare och förskollärare: 

Det språkliga är en faktor som påverkar möjligheten till att synliggöra barns lärande, många 

förstår inte så bra svenska, så det kan sätta stopp för vår kommunikation, det är svårt att skapa 

en relation när man inte kan kommunicera med ord (F4). 

5.4 Metoder för synliggörande av lärande och undervisning 
för vårdnadshavare 

Vårdnadshavares intresse för barns lärande i förskolan beskriver majoriteten av 

förskollärare kunna påverkas av vårdnadshavares synsätt på förskolan som ett 

komplement till hemmet. Förskollärarna framhäver att vissa vårdnadshavare inte ser 

förskolan som en verksamhet där barns utveckling och lärande främjas, utan mer som en 

verksamhet med fokus på omsorg. För att utveckla vårdnadshavares förståelse för barns 

lärande i förskolan lyfter flera förskollärare pedagogisk dokumentation som ett lämpligt 

verktyg. Några förskollärare beskriver hur detta verktyg kan leda till nya samtal med både 

vårdnadshavare och barn. Genom konkreta material som bilder, kan barn själva förklara 

för vårdnadshavare vad som har hänt på bilden, vilket även kan skapa ett större intresse för 

barns lärande hos vårdnadshavaren. En förskollärarna upplever dock svårigheter med att 

bjuda in vårdnadshavare till verksamheten för att visa upp dokumentation: 

Man försöker ibland uppmuntra föräldrar till att “titta här vad barnet har gjort idag” och 
försöker dra in dem i verksamheten, men det blir ganska kortvarigt då (F8).  

Det konkreta materialet beskrivs även kunna bestå av dokumentationsväggar, sociala 

medier eller skriftliga lappar. Om vårdnadshavare senare i hemmet kan ta del av 

dokumentation kring barns vardag på förskolan kan dialogen kring barns vardag och 

lärande fortsätta i hemmet. En förskollärare beskriver att det kan utveckla 

vårdnadshavares intresse för barns lärande samtidigt som det öppnar upp för nya 
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diskussioner gällande olika aktiviteter på förskolan. En annan förskollärare lyfter att 

tillämpandet av IT kan väcka frågor kring det pedagogiska arbetet samt barns lärande: 

 
Så det hade ju varit enklare att synliggöra lärande om man hade ett rullande bildspel i hallen, då 
skulle även barnen hinna visa föräldrarna. Det skapar ju en dialog om barnet uppmuntrar 
föräldrar till att titta på bildspelet och om föräldern då frågar vad de gjort, då blir det ju en 
dialog (F8). 

IT beskrivs även kunna tillämpas för att synliggöra hur barn lär genom undervisning i 

förskolan. Flera förskollärare framhåller att de upplever dokumentation som tidskrävande. 

En förskollärare lyfter därför tillämpandet av IT och beskriver det som effektivt och 

underlättande för dokumentationsarbetet vid tidsbrist. En förskollärare hävdar dock att 

dokumentation som synliggörs på förskolan enbart är en del av det lärande som sker och 

därför inte speglar allt som händer i verksamheten. Det problematiseras ytterligare av en 

förskollärare som framhåller att barns integritet kan påverkas genom dokumentation som 

synliggör barns lärande: 

En faktor som gör det svårare att synliggöra lärandet är att man måste vara försiktig när man 
sätter upp bilder och hur pass synliga barn då är, vi får heller inte sätta upp bilder på barn i 
exempelvis Facebookgruppen och ibland kan det vara lite svårt att visa exakt vad vi gör och 
lärandet, när man inte får visa barn (F3). 

För att utveckla vårdnadshavares förståelse för den undervisning som bedrivs i förskolan 

beskriver en förskollärare att de kan koppla temaarbeten till läroplans mål och därmed 

synligliggöra den undervisning som sker. Flera förskollärare lyfter dock pedagogisk 

dokumentation som ett lämpligt verktyg för att utveckla vårdnadshavares förståelse för 

undervisning i förskolan samt som ett underlag för att synliggöra barns lärande vid 

utvecklingssamtal. En förskollärare förklarar hur detta verktyg kan användas: 

Metoder för att synliggöra undervisningen är att man exempelvis skriver ner det dom säger, 
man tar kort, och sen samlar in material och information för att kunna ta med dom i reflektions 
tillfällena, för att man sedan ska kunna ta med sig de ut i barngruppen för att kunna få dom här 
lärprocesserna (F6). 

En förskollärare belyser hur de genom att erbjuda vårdnadshavare en variation av olika 

samverkansformer kan utveckla deras förståelse och intresse för lärande genom 

undervisning i förskolan. Flera förskollärare lyfter det som positivt, de beskriver olika 

samverkansformer som vårdnadshavare erbjuds:  

Allt börjar med inskolning sedan är det uppföljningssamtal. Efter det så blir det hämtning och 
lämning. Sen är det ju såklart också att man får bolla lite grann om utveckling, omsorg och 
lärande, det gör man ju hela tiden, om vi säger så. Sen så småningom så är det 
utvecklingssamtal, efter inskolningssamtal. Andra former vi använder är Drop-in (F6). 

Utvecklingssamtal är ett bra tillfälle att gå in lite djupare på vad vi gör och varför vi gör det och 
hur barnet utvecklas genom att göra olika aktiviteter. Så då kan det bli ett mer djupt samtal. Om 
man även har någon film då så känns de som att de blir mer intresserade än att man bara 
berättar eller bilder. Jag tycker att man även får en väldigt bra relation då, det känns som att 
man efteråt kan känna att man fått en väldigt fin relation med föräldern och en Connection 
gällande barnet. Så jag tycker att det är väldigt viktigt med utvecklingssamtal (F4).  

Vi satsar ju på Drop-in, istället för ett traditionellt föräldramöte. För varje avdelning så visar vi, i 
höstas visade vi hur vi jobbar inom olika ämnen. Vilket vi fått positiv feedback från föräldrarna 
på. Drop-in gör så att dom blir mer intresserade och dom ser mer vad vi gör, speciellt när det är 
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ett vanligt föräldramöte, då har jag upplevt att mera det här vardagliga att man exempelvis 
påminner om att märka kläder och liknande (F5). 

Utvecklingssamtal redogör flera förskollärare som en samverkansform som främjar 

vårdnadshavares intresse för barns lärande och relationen mellan vårdnadshavare och 

förskollärare. Den samverkansform som istället synliggör verksamheten och det 

pedagogiska arbetet beskrivs vara föräldramöten. En förskollärare framhäver att 

vårdnadshavare under föräldramöten kan få en annan inblick i vad som sker i 

verksamheten, vilket kan vara svårt att beskriva i sin helhet vid den vardagliga kontakten. 

Det är däremot beroende på föräldramötets innehåll. Majoriteten av förskollärarna redogör 

att de istället för föräldramöten anordnar Drop-In. De upplever att denna samverkansform 

ökar både vårdnadshavares närvaro och intresse för barns lärande.  

6 Analys och diskussion 

I detta avsnitt presenteras vår analys och diskussion av resultatet med den 

utvecklingsekologiska teorin som utgångspunkt och med stöd av styrdokument och tidigare 

forskning. Vår analys och diskussion presenteras under tre rubriker. Vidare diskuterar vi 

vårt metodval, studiens Slutsats, Relevans för förskolläraryrket och Förslag för fortsatt 

forskning.  

6.1 Undervisning och lärande i förskolan 

Skolverket (2018) skriver i Lpfö18 att undervisning ska ingå för att utveckla barns 

utveckling och lärande i förskolan. Resultatet visar på en varierad uppfattning av begreppet 

hos förskollärarna. Vissa förskollärare ser likheter mellan begreppen undervisning och 

lärande medan vissa beskriver begreppet som diffust. Inom det sistnämnda synsättet 

kopplar förskollärare undervisning till förskollärares förhållningssätt och belyser likt 

Jonsson m.fl. (2017) hur undervisning samt dess tillkomst i Lpfö18 är ett förtydligande av 

förskollärares roll och ansvar.  

I resultatet lyfts didaktik som viktigt för att bedriva undervisning, vilket överensstämmer 

med Björklund och Pramling Samuelsson (2018) redogörelse hur undervisning innebär att 

förskollärare förankrar teori i en didaktisk process och därmed främjar barns lärande. 

Sheridan och Williams (2018) har en liknande syn då undervisning beskrivs förutsätta ett 

konkretiserat mål, medel samt didaktisk kunskap vilket är i likhet med definitionen av 

undervisning som skrivs i Skollagen (SFS 2010:800). Resultatet visar i likhet med Jonsson 

m.fl. (2017) olika uppfattningar av undervisning i förskolan, det beskrivs som ett resultat 

av förskollärares rädsla att förskolan ska gå ifrån dess tradition. Utifrån resultatet tolkar vi 

att denna uppfattning av begreppet påverkas av förskollärares förståelse av begreppet och 

hur undervisning ska tillämpas och bedrivas i förskolan.   

Det framgår i resultatet att vårdnadshavare kan koppla barns lärande till en normal 

biologisk utveckling och därför inte ser det pedagogiska arbetet med att främja barn i deras 

utveckling och lärande i förskolan. Vi ser detta som ett förtydligande av förskollärares roll 

att synliggöra barns lärande och kopplar det till Fredrikssons (1991) beskrivning av den 
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utvecklingsekologiska teorin om hur olika närmiljöers samarbete påverkar barns 

utveckling. Om förskollärare vid tillfällen där de utbyter information med vårdnadshavare 

även redogör för barns lärande i förskolan tror vi att vårdnadshavares syn på förskolan kan 

förändras.  Om förskollärare genom den dagliga samverkan och vid planerade 

samverkanstillfällen strävar efter att sätta ord på barns lärande som utvecklas genom 

undervisning, visar resultatet att vårdnadshavares förståelse för lärande även kan påverkas 

och höja förskolläraryrkets professionella status. Vuorinen m.fl. (2014) belyser att 

förskollärares kommunikation kan synliggöra deras pedagogiska kompetens, samtidigt 

som det skapar förutsättningar för barns lärande genom dess påverkan inom mesosystemet 

(Phillips, 2011). Det framkommer även i resultatet att förskollärare i deras yrkesroll 

behöver bjuda in till dialogen om barns lärande för att synliggöra lärande och utveckla 

kulturen på förskolan till en plats där barn lär och utvecklas genom undervisning.  

För att sätta ord på barns lärande ser vi betydelsen av att förskollärare utvecklar förståelse 

för begrepp som de enligt Skolverket (2018) ska utgå från för att främja barns lärande. Vi 

ser att förskollärare genom att sätta ord på lärande inom olika ämnesdidaktiska områden 

samt förmågor som barn under dess vardag på förskolan utvecklar, kan påverka 

vårdnadshavares förståelse för det pedagogiska arbetet som förskollärare utför i förskolan. 

Vi reflekterar om förskollärares skilda uppfattning av undervisning är ett resultat av 

kompetensutveckling och ser därför att förskollärare i sådana fall bör erbjudas 

kompetensutveckling när läroplanen revideras. Särskilt då resultatet visar hur ett 

betydande begrepp som undervisning i Lpfö18 kan uppfattas olika av förskollärare, som 

inom någon månad ska ha ett särskilt ansvar för undervisning. Vi ställer oss frågande till 

hur reviderade läroplaner introduceras till förskollärare. För att Lpfö18 ska ligga till grund 

för det pedagogiska arbetet på förskolor ser vi därför kompetensutveckling som en 

förutsättning samtidigt som det kan höja förskolläraryrkets professionella status. Vi ser 

förskollärares strävan att utveckla sin förståelse för revideringar av läroplanen som ett 

lärande. Förskollärare bör därför erbjudas stöd i detta lärande eftersom individer lär på 

olika sätt. Kompetensutveckling kan därför främja att förskollärare ges likvärdiga 

förutsättningar att utveckla deras förståelse för olika revideringar i läroplanen och hur 

dessa kan levandegöras i förskolans verksamhet.  

Det framgår i resultatet att förskollärares förståelse för undervisning utvecklas om de 

strävar efter att enskilt reflektera kring undervisning och sedan diskutera begreppet med 

arbetslaget. Vi kopplar detta tillvägagångssätt till Skolverkets (2016) redogörelse av 

lärande, som ska utvecklas genom diskussion i arbetslaget. Det förutsätter att förskollärare 

enskilt tar ansvar och reflekterar kring begreppet. Förskollärarna lyfter flera olika faktorer 

som påverkar deras möjlighet att synliggöra lärande och undervisning för vårdnadshavare. 

Frågan är om förskollärare upplever att olika faktorer även påverkar deras möjlighet att 

utveckla förståelse för undervisning enligt Lpfö18 (Skolverket, 2018). Vi vill därför peka på 

vikten av att förskollärare erbjuds kompetensutveckling i samband med att läroplaner 

revideras.  

6.2 Föräldrasamverkan, verbal kommunikation och 
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förskollärares förhållningssätt  

I resultatet beskrivs föräldrasamverkan som en grundläggande förutsättning för att 

synliggöra undervisning och utveckla vårdnadshavares förståelse för lärande i förskolan. 

Detta synsätt på föräldrasamverkan ser vi stämmer överens med den utvecklingsekologiska 

teorin som utgår från att individens omvärld påverkar dess utveckling (Bronfenbrenner, 

1979). Det framgår i resultatet att olika faktorer likt Vuorinen m.fl. (2014) redogör, kan 

påverka förskollärares möjlighet att utveckla en ”god” samverkan med vårdnadshavare. 

Resultatet visar att en ”god” samverkan skapas när vårdnadshavare ges insyn i 

verksamheten, känner sig välkomna av arbetslaget och ges förutsättningar att vara delaktig 

i verksamheten. En samsyn kring barn beskrivs även som en viktig faktor för 

föräldrasamverkan och skapas genom kommunikation mellan förskollärare och 

vårdnadshavare. Här ser vi likheter till Niteckis (2015) förklaring av hur kommunikation 

kan bygga multidimensionella relationer (se även Vuorinen m.fl. 2014). Författarna 

beskriver förskollärares kommunikativa kompetens och förmåga att agera professionellt 

som betydande, vilket även framkommer i resultatet.  

Kommunikation mellan förskollärare och vårdnadshavare kan utveckla en relation. Hur 

förskollärare kommunicerar och därmed bemöter vårdnadshavare lyfter Vuorinen m.fl. 

(2014) som faktorer vilka påverkar föräldrasamverkan. Förskollärares kommunikation kan 

även ge uttryck för deras förmåga att individualisera samt vilken strategi de använder vid 

bemötande av vårdnadshavare (Vuorinen, 2010; Vuorinen, 2018). Här reflekterar vi kring 

betydelsen av förskollärares förhållningssätt gentemot vårdnadshavare, eftersom det kan 

påverka kommunikationen mellan parterna. Vi ser det som betydande då kommunikation 

skapar förutsättningar att synliggöra lärande och utveckla förståelse för undervisning i 

förskolan. Denna tolkning för vi utifrån den utvecklingsekologiska teorin, om förskollärare 

strävar efter att sätta ord på det lärande som sker i förskolan kan mesosystemet påverkas 

(Fredriksson, 1991). Eftersom samspelet med barns vårdnadshavare påverkas genom 

utbyte av information om barnet främjas barns utveckling och lärande. Det framgår i 

resultatet att barn kan påverkas om relationen mellan vårdnadshavare och förskollärare är 

av en negativ karaktär. Vi reflekterar över att barn oavsett sin uppfattning eller relation till 

förskollärare kan påverkas negativt. Barns vårdnadshavare är ofta en individ som barn ser 

upp till. Om vårdnadshavare talar illa om förskollärare kan barn möjligtvis uppleva en inre 

konflikt av känslor gentemot förskollärare, vilket kan påverka barns utveckling och vardag i 

förskolan. Vi ser därför förskollärares bemötande som viktigt. Resultatet visar att 

förskollärares uppfattning om vårdnadshavares intresse för barns lärande i förskolan är 

varierat, frågan är om det kan bero på förskollärares förhållningssätt? Om förskollärare 

tillämpar pedagogisk dokumentation som arbetssätt kan de likt Elfström (2013) beskriver 

synliggöra sitt deltagande. Det kan synliggöra deras förhållningssätt och utveckla 

förskollärares förståelse för sitt bemötande av vårdnadshavare. Det kan bidra till att 

påverka barns utveckling inom mesosystemet (Fredriksson, 1991).  

Vårdnadshavares intresse och eget initiativ att fråga om barns lärande påverkas enligt 

resultatet av deras utbildningsnivå och uppfattning om förskolan som en verksamhet, 

exempelvis att främst fokusera på barns omsorg. Dessa förklaringar kan belysa 
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förskollärares syn på relationen med vårdnadshavare utifrån den horisontella eller 

vertikala ramen (Alasuutari, 2010). Vi ser att dessa olika faktorer som framkommer i vårt 

resultat kan påverka dialogen kring barns lärande. Eftersom förskollärare befinner sig i sin 

yrkesroll och är den professionella i mötet med vårdnadshavare ser vi, likt det lyfts i 

resultatet, förskollärare som ansvariga att bjuda in till dialog om barns lärande. Om 

vårdnadshavare däremot inte upplevs vilja diskutera lärande ser vi att förskollärare istället, 

likt det beskrivs i resultatet, kan skapa en miljö som väcker frågor kring barns lärande. Vi 

ser att förskollärare då strävar efter att främja samarbetet mellan barns hem och förskola 

genom att synliggöra lärande, som de enligt Skolverket (2016) ska.  

Resultatet visar att vårdnadshavares frågeställningar främst handlar på barns omsorg 

samtidigt som tidsbrist påverkar dialogen om barns lärande. Vi ser risken att förskollärares 

möjlighet att utveckla vårdnadshavares förståelse för lärande då minimeras och kopplar 

detta till Sandberg och Vuorinens (2008) beskrivning av kommunikation och hur dess 

kvalité påverkas vid stress. I resultatet lyfter en förskollärare sitt ansvar att utveckla 

vårdnadshavares förståelse så att de kan ställa andra frågor, till exempel om barns lärande. 

Det ser vi kan påverka kommunikationens kvalité även om dialogen vid tidsbrist och stress 

blir kortfattad. Förskollärare bör därför sträva efter att frångå dialogen om barns omsorg, 

om inget särskilt inträffat barn under dagen, för att istället skapa en kultur på förskolan 

som i förstahand fokuserar kommunikationen på barns utveckling och lärande. Som en 

förskollärare lyfter i resultatet behöver förskollärare synliggöra att de i sin profession 

arbetar med lärande. 

6.3 Synliggöra lärande och undervisning i förskolan för 
vårdnadshavare  

Det framkommer i resultatet att förskollärares möjlighet att synliggöra lärande och 

undervisning i förskolan för vårdnadshavare påverkas av vårdnadshavares syn av 

förskolan. Vi kan utläsa två skilda synsätt på förskolan, det ena är en verksamhet som 

arbetar målinriktat för att främja barns utveckling och lärande. Det synsättet är i motsats 

till det andra synsättet där verksamheten främst fokuserar på barns omsorg. För att 

utveckla vårdnadshavares förståelse för det pedagogiska arbete som bedrivs i förskolan 

med syfte att utveckla barns lärande visar resultatet på fördelar med tillämpande av 

konkret material. Det konkreta materialet kan skapas genom pedagogisk dokumentation 

som Elfström (2013) belyser. Att utforma miljön i förskolan och sätta upp dokumentation i 

exempelvis hallen, där flera vårdnadshavare dagligen vistas, kan ett intresse för 

dokumentation skapas och väcka frågeställningar kring den. Sandberg och Vuorinen 

(2008) framhåller att konkret material även kan främja kommunikation vid språkbarriärer 

vilket resultatet visar som en påverkansfaktor för att synliggöra lärande och undervisning. 

Vi ser därför det som viktigt att förskollärare skapar ett konkret material som pedagogisk 

dokumentation, för att utveckla vårdnadshavares förståelse för barns lärande i förskolan. 

Som det utvecklingsekologiska perspektivet belyser kan samtliga barn främjas i sin 

utveckling genom konkret material då kommunikation mellan vårdnadshavare och 

förskollärare påverkas och därmed främjar samspelet som sker inom mesosystemet 

(Bronfenbrenner, 1979). 
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Vi finner likheter mellan Bronfenbrenners (1979) och Epsteins (2001) teorier eftersom 

båda belyser vikten av att olika enheter eller system samarbetar för barns utveckling. 

Epstein (2001) poängterar att olika enheter, exempelvis vårdnadshavare och förskollärare, 

har särskilda kunskaper kring barn. Författaren framhäver vikten av de utbyter dessa för 

att främja barns utveckling. Vi ser här likheter till vårt resultat där betydelsen av ett 

samarbete mellan hem och förskola för att främja barns utveckling framgår, eftersom det 

är centralt i både Bronfenbrenners (1979) och Epsteins (2001) teorier. En förskollärare 

lyfter i likhet med teambuildingstrategin (Vuorinen, 2010) att vårdnadshavare och 

förskollärare behöver inneha en samsyn kring barn då de tillsammans ska främja deras 

utveckling. Det kan förklaras utifrån mesosystemet (Bronfenbrenner, 1979). Epstein (2001) 

belyser främst att flera enheter kring barn bör involveras för att främja barns utveckling 

utanför förskolan. Eftersom vikten av ett samarbete mellan barns hem och förskola även 

lyfts av författaren ser vi kopplingar mellan vårt resultat och både teorierna, även om 

förskollärarna inte uttryckligen återgett att de utgår från en viss teori när de redogjort för 

betydelsen av föräldrasamverkan.  

Nitecki (2015) framhåller förskollärares attityd vid det vardagliga mötet som viktigt, vilket 

även framgår i vårt resultat. Attityden beskrivs påverka förskollärares möjlighet att 

synliggöra lärande. Den dagliga kontakten som sker vid hämtning och lämning beskrivs av 

Sandberg och Vuorinen (2008) som den mest frekventa samverkansformen i förskolan och 

kan innehållsmässigt variera beroende på tiden. Det lyfts även i vårt resultat då stress och 

tidsbrist beskrivs vara faktorer som påverkar möjligheten att möta upp 

vårdnadshavare. Det framgår däremot att vissa förskollärare i vårt resultat inte anser att 

tidsbrist påverkar möjligheten för föräldrasamverkan utan att den istället påverkas av hur 

verksamheten i sin helhet är strukturerad. Nitecki (2015) lyfter en lösning som ger goda 

förutsättningar för en förskolas struktur och föräldrasamverkan, författaren beskriver att 

förskollärares scheman bör anpassas efter hämtningar och lämningar för att tillräckligt 

med förskollärare ska finns på plats. Att anpassa förskollärares tider efter hämtning och 

lämning av barn lyfts även i vårt resultat. Betydelsen av att möta upp vårdnadshavare 

kopplar förskollärarna inte till någon teori, vi kan däremot se att de närmar sig den 

utvecklingsekologiska teorin när de beskriver att kontakten med barns vårdnadshavare ska 

prioriteras. Denna prioritering ser vi skapar möjligheter att utveckla relationen mellan 

förskollärare och vårdnadshavare, som utifrån mesosystemet bidrar till att främja barns 

utveckling och lärande (Fredriksson, 1991).    

För att skapa förutsättningar att synliggöra lärande och undervisning framgår det i resultat 

att förskollärare bör erbjuda vårdnadshavare olika samverkansformer. Sandberg och 

Vuorinen (2008) beskriver en liknande syn och belyser att vårdnadshavares deltagande 

under olika samverkanstillfällen då kan öka. I vårt resultat framkommer det att 

utvecklingssamtal och Drop-In är de former av samverkan som främst påverkar 

förskollärares möjlighet att synliggöra undervisning och utveckla vårdnadshavares 

förståelse för barns lärande. I utvecklingssamtalet belyser Sandberg och Vuorinen (2008) 

att fokus är på det enskilda barnets utveckling och lärande och är därför mest efterfrågat av 

vårdnadshavare. Detta framgår även i vårt resultat, där det även framkommer att 

utvecklingssamtalet utvecklar förskollärares relation till vårdnadshavare. Utifrån den 
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utvecklingsekologiska teorin kan denna samverkansform vara betydelsefull då den enligt 

resultatet och Sandberg och Vuorinen (2008) beskrivs främja både samverkan och dialog 

om barns lärande, vilket därmed främjar barns utveckling inom mesosystemet. 

Resultatet visar att Drop-In främjar vårdnadshavare insyn i verksamheten och skapar 

förutsättningar för möjligheten att synliggöra barns lärande och undervisning. Sandberg 

och Vuorinen (2008) beskriver samverkansformen som ett sätt att främja relationen 

mellan förskollärare och vårdnadshavare. Författarna belyser dock skilda uppfattningar 

gällande Drop-In. Enligt Sandberg och Vuorinens studie såg vårdnadshavarna främst 

Drop-In som ett tillfälle att umgås med sitt barn medan förskollärarna såg det som 

stressigt samt att vårdnadshavare främst fokuserade på varandra. Vårt resultat visar 

däremot på motsatsen då förskollärarna belyser Drop-In som ett samverkanstillfälle som 

upplevs främja vårdnadshavares intresse för lärande och undervisning.  

Det framgår i resultatet att förskollärare använder Drop-In istället för ett traditionellt 

föräldramöte, som enligt Sandberg och Vuorinen (2008) kan resultera i en låg närvaro. Att 

temakvällar däremot resulterar i en högre närvaro av vårdnadshavare (Sandberg & 

Vuorinen, 2008) stämmer överens med vårt resultat. Vi ser betydelsen av att skapa 

föräldramöten både som temakvällar och i mer formella former likt det traditionella 

föräldramötet, som Kocyigit (2015) belyser främja föräldrasamverkan. Det formella mötet 

ser vi som ett strukturerat informationsmöte vilket skapar möjligheter att nå ut med viktig 

information kring verksamheten, då förskollärare kan styra innehållet för mötet. Vi 

problematiserar att det kan finnas en risk att viktig information inte blir lika tydligt eller 

lyfts fram vid mer informella samverkansformer som exempelvis om vårdnadshavare går 

runt i verksamheten på egen hand likt Drop-In. Vi ser dock innehåll och tidsåtgång som 

betydande vid de formella samverkansformerna. Ett möjligt tillvägagångsätt är att 

förskolor använder sig av både informella och formella samverkansformer för att nå ut 

med information om verksamheten samt utveckla förståelse för hur förskollärare genom 

undervisning främjar barns lärande.  

Om förskollärare upplever svårigheter att väcka vårdnadshavares intresse för lärande och 

undervisning i förskolan redogörs det i resultatet för ett annat tillvägagångssätt, att 

tillämpa digitala medier, månads- eller veckobrev vilket även Sandberg och Vuorinen 

(2008) belyser. Om förskollärare strävar efter att skapa samverkansformer likt 

ovanstående framgår det enligt vårt resultat att vårdnadshavare istället kan reflektera kring 

dokumentation med barn vid senare tillfälle. Digitala medier och skriftlig information ser 

vi som en bra metod eftersom den öppnar upp till dialogen om barns lärande och 

undervisning mellan förskollärare och vårdnadshavare. Om vårdnadshavare i lugn och ro 

kan läsa eller se vad som skett i förskolan kan det skapa förutsättningar för att 

vårdnadshavare blir mer intresserade att öppna dialogen med förskollärare. Vi ser därför 

positivt på denna form av samverkan då den skapar förutsättningar för föräldrasamverkan, 

vilket främjar barns utveckling genom påverkan inom mesosystemet. Vårt resultat belyser 

dock om en problematik med att publicera bilder på sociala medier och samtidigt skydda 

barns integritet. Det beskrivs av den anledningen komplicera synliggörande av lärande vid 

denna samverkansform, eftersom barn inte får synas på bilder. Vi har reflekterat kring 
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detta och tänker att bilder som publiceras på sociala medier i förskolor inte riktar in sig på 

det enskilda barnets utveckling, utan hela barngruppens utveckling. Vi anser att barn inte 

behöver vara synliga på bilder som läggs upp på sociala medier. Målet med dessa bilder bör 

inte vara att rikta in sig på det enskilda barnet, bilder bör istället synliggöra det lärande 

eller undervisningstillfällen som sker i verksamheten.   

6.4 Metoddiskussion 

Vi fann fördelar med tillämpandet av semistrukturerade intervjuer för datainsamling, då 

det påverkade vår möjlighet till att följa upp förskollärare olika svar med följdfrågor. 

Samtliga intervjuer spelades in och blev sedan transkriberade, detta gjorde att intervjuerna 

kunde spelas upp och vi kunde ta del av förskollärarnas exakta uttryck. Tillämpandet av 

kodning för att strukturera upp materialet såg vi som positivt, då det främjade en 

helhetsbild av resultatet och påverkade våra möjligheter att finna likheter och skillnader 

mellan förskollärarnas resonemang. 

En nackdel med intervjuer är att de är tidskrävande. Det fanns svårigheter med att planera 

in intervjuer efter både vår och förskollärarnas tid, vilket bidrog det till att vi fick utföra 

några intervjuer enskilt. Vi upplevde dock inte denna uppdelning som negativ då 

transkribering och analys genomfördes gemensamt och den part som inte medverkat vid 

intervjun ansåg att de följdfrågor hen kunnat ställt ändå togs upp. Tidsaspekten bidrog 

även till att vi intervjuade ett mindre antal förskollärare och vi är medvetna om att det 

begränsade antalet respondenter och bekvämlighetsurvalet medför svårigheterna att 

generalisera resultatet. Syftet har dock inte varit att generalisera utan att undersöka hur 

förskollärare resonerar kring och synliggör barns lärande och undervisning för 

vårdnadshavare och därmed lyfta olika tankar i förskollärares praktik. 

Vi valde att inte skicka studiens frågeställningar till respondenterna innan intervjutillfället 

på grund av vår strävan att få förskollärares spontana tankar och svar på frågorna. Vi 

reflekterade kring möjligheten att förskollärare då kunnat formulera svar som de tolkade 

att vi ville höra. Eftersom flera av förskollärarna är verksamma på samma förskola hade 

möjligheten funnits att de då även hade kunnat diskutera frågorna innan intervjutillfället. 

Det skulle därför kunnat bidragit till att de återgett liknande svar. Vi reflekterar dock över 

att vissa frågeställningar möjligtvis fått mer djupgående svar om förskollärarna tagit del av 

dem i förhand. Vi ser i efterhand ändå positivt på vårt tillvägagångssätt, främst när det 

kommer till förskollärares förståelse för undervisning då det synliggjorde olika 

uppfattningar av begreppet. 

6.5 Slutsats 

För att undersöka hur förskollärare resonerar kring och synliggör barns lärande och 

undervisning för vårdnadshavare drar vi utifrån vår studie slutsatsen att 

föräldrasamverkan är en grundläggande förutsättning. Föräldrasamverkan innefattar 

relation, förhållningssätt och kommunikation mellan vårdnadshavare och förskollärare. 

Det framgår i vår undersökning att förskollärare har det huvudsakliga ansvaret för 
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relationen, att skapa ett förtroende samt vidareutveckla relationen då förskolläraren är den 

professionella i sammanhanget. Av den anledningen drar vi slutsatsen att förskollärare 

behöver strukturera verksamheten så att olika ramfaktorer inte påverkar barns utveckling i 

mesosystemet och möjligheten att möta upp vårdnadshavare.  

För att förskollärare ska kunna synliggöra och utveckla vårdnadshavares förståelse för 

barns lärande i förskolan ser vi ett rikt omfång av samverkansformer som en lämplig 

strategi. Tyngdpunkten ligger däremot på den vardagliga kontakten, där förskollärare kan 

utforma verksamheten på ett sätt som öppnar upp för frågor och diskussioner. De kan även 

forma verksamheten på ett sätt som möjliggör en dialog med vårdnadshavare, där barns 

lärande kan konkretiseras. Vi drar slutsatsen att förskollärare bär ansvaret att påbörja 

dialogen kring barns lärande och redogöra för hur de arbetar för att utveckla barns lärande, 

det vill säga genom undervisning. Vi drar slutsatsen att det kan öka vårdnadshavares 

förståelse och intresse kring barns lärande i förskolan. 

Vår studie har utvecklat en förståelse för undervisning i förskolan samt gett insikt om att vi 

under samtliga år på förskollärarprogrammet faktiskt resonerat kring undervisning i 

förskolan för att främja barns lärande utan att använda begreppet. Vi har därmed skapat en 

förståelse för didaktik samt betydelsen av ett tydligt mål och medel vid lärandetillfällen, 

vilket beskrivs som förutsättningar för undervisning i förskolan.  

Vi kan utifrån vår undersökning dra slutsatsen att det finns skilda uppfattningar om 

begreppet undervisning. Vissa förskollärare beskrev det som diffust och andra som ett 

tydliggörande av sin yrkesroll. Det har lett oss in på diskussionen kring 

kompetensutveckling och huruvida förskollärare bör ha kompetensutveckling när nya 

läroplaner ska implementeras. Det kan bidra till en utvecklad förståelse för förskollärarens 

och förskolans uppdrag. Om förskollärare utvecklar sin förståelse för undervisning och hur 

den redan idag ingår i förskolans arbete, skulle det kunna bidra till att se begreppet som ett 

tydliggörande av det pedagogiska uppdrag som finns inom förskollärares yrkesprofession. 

Om förskollärare även strävar efter att skapa en kultur där de talar om barns lärande, 

genom att sätta ord på den undervisning som sker i förskolan till vårdnadshavare, kan 

förutsättningar skapas för att den professionella statusen för förskolläraryrket höjs. En 

förutsättning för detta är dock att förskollärare har förståelse för sitt uppdrag, vilket kan 

vidareutvecklas genom kompetensutveckling. Vi låter en av de intervjuade förskollärarna 

sätta punkt för vår slutsats genom hens reflektion över just behov av en sådan kultur:  

[…] Vi måste få den kulturen, att vi jobbar med lärande och att vi har den professionen. 
Föräldrar idag, de kanske inte har tid, men om vi får den kulturen att vi jobbar med lärande, att 
vi har den professionen och berättar om det, så blir ju det en del av det vi vill förmedla. 

6.6 Relevans för förskolläraryrket 

Vi har genom studiens procedur fått förståelse för hur vårdnadshavare intresserar sig för 

barns lärande i förskolan utifrån förskollärares perspektiv. Betydelsen av att utveckla 

vårdnadshavares förståelse för barns lärande ser vi utifrån den utvecklingsekologiska 

teorin för att genom en god relation kunna skapa en dialog kring lärande. Det framgår att 

de flesta vårdnadshavare ställer omsorgsrelaterade frågor om sitt barn. Vi anser därför att 
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denna studie är relevant för förskolläraryrket då det kan vara ett resultat av 

vårdnadshavares bristande kunskap kring det lärande som sker i förskolan.  

Vår tolkning av resultatet visar att förskollärare behöver använda olika metoder och 

samverkansformer för att intressera vårdnadshavare för barns lärande i förskolan. En röd 

tråd genom studien är att betydelsen av samarbete mellan hem och förskola lyfts som 

förutsättning för barns lärande och utveckling.  

 

Vi ser att studien även har pedagogisk relevans då den visar att förskollärare har olika 

förståelse av väsentliga begrepp för förskolläraryrket, då de återges i förskolan uppdrag 

enligt Skolverket (2018). Vi har undersökt förskollärares tolkning av undervisning och 

tycker oss urskilja ett behov av kompetensutveckling, då flera förskollärare beskrev 

begreppet som diffust. Vi ser det som viktigt då undervisning förutsätter den didaktiska 

kunskap som förskollärare ska ha. Undervisning i förskolan bör därför konkretiseras och 

medvetandegöras hos förskollärare. Betydelsen av förskollärares förståelse av begreppet 

undervisning betonas eftersom förskollärare i Lpfö18 (Skolverket, 2018) har ansvar över 

det pedagogiska innehållet i undervisning och därmed påverkar barns förutsättningar för 

lärande och utveckling.  

6.7 Förslag för fortsatt forskning 

Denna studie har utvecklat vår förståelse för föräldrasamverkan och hur det kan påverka 

barns utveckling och lärande. Det framgår i studien att förskollärare upplever svårigheter 

att samverka och skapa en relation till vårdnadshavare som inte talar samma språk. Ett 

förslag till fortsatt forskning är att undersöka vilka metoder och tillvägagångssätt som 

förskollärare kan tillämpa för att utveckla en relation till vårdnadshavare när de inte talar 

samma språk. Vi ser stora vinster med att genomföra observationer för att undersöka detta. 

Eftersom en relation kan kräva en viss tidsperiod för att utvecklas ser vi inskolning som ett 

relevant tillfälle att genomföra undersökningen. Särskilt som vår studie visar att inskolning 

utgör starten för föräldrasamverkan.  

Vi ser i studien att förskollärares förståelse för undervisning i förskolan är varierad. Det 

vore därför relevant att undersöka vad som påverkar denna varierade förståelse. Om det är 

förskollärares eget intresse och initiativ alternativt att förskolor erbjuder 

kompetensutveckling vid exempelvis revidering av en läroplan. Det skulle bidra till en ökad 

förståelse av kompetensutveckling och dess relevans när läroplaner revideras. En lämplig 

metod är semistrukturerade intervjuer där urvalet består av förskollärare från ett flertal 

olika förskolor.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev 

 
Hej, 
 
Vi är två studenter som läser till förskollärare på Mälardalens högskola i Västerås. Vi 
läser vår sista termin och skriver vårt examensarbete inom ett förskolepedagogiskt 
område, vi har valt att fördjupa oss i ämnet föräldrasamverkan.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare i förskolan synliggör barns 
lärande för vårdnadshavare. Vi har valt att undersöka ämnet då vi ser det som 
betydande för förskollärarprofessionen att kunna sätta ord och synliggöra det lärande 
som sker i förskolan. Vi vill därför utveckla vår kunskap kring hur lärande kan 
synliggöras för vårdnadshavare då vi upplevt att området kan vara utmanande. För 
att kunna få en djupare förståelse för hur förskollärare förhåller sig och resonerar 
kring ämnet har vi valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod, där vi 
undersöker ämnet genom att utföra 8 intervjuer med olika förskollärare. Vi vill därför 
fråga dig som förskollärare i förskolans verksamhet om du har möjlighet och vill vara 
med i studien. 
 
Intervjun kommer att ske enskilt och utgå från öppna frågor samt följdfrågor, som 
förhoppningsvis kan leda till en djupare diskussion inom ämnet. Tidsramen för 
intervjun är beräknad till cirka 30 minuter och kommer bli dokumenterad genom 
anteckningar samt ljudupptagning, om samtycke ges. Ljudfilen kommer sedan att 
transkriberas för att sedan raderas. För att vi ska försäkra dig som deltagare att din 
anonymitet bibehålls har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets riktlinjer och principer, 
deltagandet är frivilligt och kan avbrytas utan motivering och utan några 
konsekvenser för dig. För att se till konfidentialitetskravet kommer ditt deltagande i 
det transkriberade materialet att avkodas från din identitet och få ett fingerat namn. 
Intervjun kommer bli presenterad som resultat i arbetet och kommer i sin slutversion 
kommer att publiceras på DIVA-portalen där allmänheten kan ta del av arbetet. 
  
Om du är intresserad av att delta i vår studie så önskar vi att du kontaktar oss så snart 
som möjligt för att boka in intervjutillfället. Vi skulle verkligen uppskatta ditt 
deltagande i studien och om du har några frågor eller funderingar över studien eller 
ditt deltagande får du vänligen kontakta oss. 
 
Med vänliga hälsningar, 
  
Josefin Andersson                                                                        Jenni Larsson:      
jan16003@student.mdh.se                                                        jln16002@student.mdh.se 
0737307110                                                                                    0707663395 
 
Handledare: 
Bengt Nilsson 
bengt.nilsson@mdh.se 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

• Hur resonerar du kring begreppet föräldrasamverkan? (samverka, samarbeta, 

medverka, påverka...) 

• Hur arbetar ni med föräldrasamverkan? 

• Vad använder ni för metoder för att synliggöra det lärande som sker 

förskolan? 

• Hur upplever ni vårdnadshavarens intresse kring barns lärande vid den 

vardagliga kontakten? (hämtning/lämning) 

• Vilka samverkansformer upplever ni öka intresset hos vårdnadshavare 

gällande det lärande som sker i förskolan? 

• Upplever du att vårdnadshavare självmant vill utveckla deras förståelse för 

barns lärande i förskolan?  

• Upplever du att det finns faktorer som påverkar era möjligheter till att 

synliggöra barns lärande för vårdnadshavare? 

• Hur tänker du kring begreppet undervisning som tillkommer i den nya 

Läroplanen för förskolan gentemot begreppet lärande som funnits sedan 

tidigare?  

• Vilka metoder kan tillämpas för att synliggöra den undervisning som ska ske i 

förskolan?  

 

 

 


