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Studiens syfte var att belysa och jämföra förskollärares respektive föräldrars 

perspektiv på hur samverkan mellan förskola och hem fungerar i praktiken. Studien 

utfördes som en kvalitativ intervjustudie och både förskollärare och föräldrar 

intervjuades. Den datainsamlingsmetod som användes var semistrukturerade 

intervjuer. Resultatet visade att samverkan mellan föräldrar och personal sker genom 

att aktörerna möts i olika typer av formella och informella möten. Det finns många 

likheter i deras upplevelser av dessa samverkansformer. Resultatet visade att 

samverkan underlättas om det mellan parterna finns en öppen dialog och en 

gemensam barnsyn. I resultatet framkom det även att svårigheter ofta orsakas av 

skilda sätt att se på förskolans uppdrag, brister och missförstånd i aktörernas 

kommunikation eller av att aktörer inte handlar i enlighet med vad som förväntas. 

Slutsatser som kunde dras var bland annat att samverkan sker såväl dagligen i 

vardagen som under olika typer av formella möten. En gemensam strävan efter barns 

bästa och förståelse för varandras perspektiv underlättar samverkan och motverkar 

att svårigheter uppstår.   
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1. Inledning 

I läroplan för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2010) fastslås att förskoleverksamhetens 
arbete med barnen ska ske ”i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen” 
(s. 15). Verksamheten ska som beskrivs utgöra ett komplement till hemmen och 
ansvaret för samverkan ligger hos arbetslaget. Förskollärare har även ansvar för att 
ge föräldrarna möjlighet till delaktighet i och inflytande över verksamheten. Läroplan 
anger att samverkan ska ske och vad de båda parterna ska samverka kring men den 
ger däremot inga mallar för hur arbetet rent praktiskt ska gå till. Detta utgör ett motiv 
till att undersöka hur samverkan fungerar i praktiken.  

Det har även genom utvärderingar på nationell nivå visat sig att nyexaminerade 
lärare ofta upplever sig vara i behov av mer kunskap kring arbetet med 
föräldrasamverkan (Olsson, 2013). Vidare framkommer i en studie av Vuorinen, 
Sandberg, Sheridan och Williams (2013) att nyexaminerade förskollärare, på grund 
av den bristfälliga yrkeserfarenheten, kan känna sig obekväma med att axla ansvaret 
för samverkan med barnens föräldrar. Detta kan vi som förskollärarstudenter i slutet 
av vår utbildning identifiera oss med. Under förskollärarutbildningen har vi fått 
breda teoretiska kunskaper och den verksamhetsförlagda utbildningen har gett oss 
möjlighet att omsätta stora delar av dessa kunskaper till praktik. Inom flertalet 
områden känner vi oss redo att börja axla ansvaret för att konkretisera förskolans 
uppdrag men vi upplever oss båda två vara i behov av fördjupade kunskaper inom 
området föräldrasamverkan. 

Med anledning av det identifierade behovet av mer kunskap inom området och på 
grund av att samverkan med barnens familjer är en del av förskolans uppdrag 
(Skolverket, 2010) menar vi att en undersökning av hur samverkan fungerar i 
praktiken är motiverad. För att stärka tillförlitligheten i studien belyses två olika 
perspektiv på detta; förskollärares och föräldrars. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att belysa och jämföra förskollärares respektive föräldrars perspektiv på hur 
samverkan mellan förskola och hem fungerar i praktiken. 
 
1. Vilka erfarenheter har förskollärare respektive föräldrar av samverkan mellan 
föräldrar och personal? 
 
2. Vilka faktorer upplever förskollärare och föräldrar underlättar respektive försvårar 
samverkan? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Under Begreppsdefinitioner förklaras och definieras begrepp centrala för studien. I 
Bakgrundsavsnittet presenteras innehåll från förskolans styrdokument samt tidigare 
forskning relevant för studiens syfte. Den teoretiska utgångspunkt som studien utgår 
från presenteras i slutet av avsnittet. I avsnittet Metod beskrivs metodval och 
genomförande. Det redogörs för den datasamlings- och analysmetod som används 
och urvalsgrupp, hur etiska aspekter beaktats samt hur det arbetats för att stärka 
studiens tillförlitlighet och trovärdighet presenteras. I avsnittet Resultat och Analys 
presenteras studiens resultat utifrån fyra huvudteman. Under varje tema 
åskådliggörs respektive kategorier till temat och varje tema avslutas med en analys av 
temat i sin helhet. Avsnittet Diskussion består av fyra delar. I den första delen, 
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metoddiskussion, diskuteras för- och nackdelar med studiens val av 
datainsamlingsmetod och genomförande. Nästa del är resultatdiskussion och 
slutsatser. I denna del dras slutsatser utifrån studiens resultat och som stöd används 
relevant litteratur och teori. Därefter diskuteras relevans för förskolläraryrket och 
diskussionsavsnittet avslutas med att förslag till fortsatt forskning lyfts fram.  

1.3 Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt definieras och förklaras de begrepp som är centrala för studien. 

 Samverkan 

I denna studie definieras och används begreppet samverkan så som det beskrivs av 
Sandberg och Vuorinen (2007). Som dessa författare lyfter fram finns ett flertal 
benämningar för samverkan mellan förskola och hem och vanligt är att 
benämningarna medverkan, samarbete, samverkan och föräldrainflytande används. 
Som författarna beskriver använder de benämningen samverkan som ett 
paraplybegrepp som inbegriper ”all kontakt mellan förskola och hem” (s. 18). 
Samverkan definieras som alla de formella och informella möten som äger rum 
mellan parterna. Formella möten utgörs exempelvis av föräldramöten och annan 
organiserad kontakt medan informella möten kännetecknas av en mer vardaglig och 
lättsam kontakt exempelvis i form av dagliga möten i tamburen vid hämtning och 
lämning.  

Ett så kallat paraplybegrepp är lämpligt att använda eftersom begreppet ska 
inbegripa all form av samverkan mellan aktörerna. Att till exempel använda den 
snävare benämningen föräldrainflytande vars definition enligt Nationalencyklopedin 
(1996) beskrivs vara föräldrars möjlighet att påverka verksamheten skulle begränsa 
oss. Detta eftersom det inte enbart är detta som fokuseras i denna studie utan 
samverkan i alla dess former.  

 Samspel  

Begreppet samspel används och definieras i denna studie enligt sociokulturellt 
perspektiv. Det är i samspel med andra människor som vi människor handlar, lär och 
utvecklas (Säljö, 2000). Sociala kontexter och vårt samspel med andra människor 
inom kulturella sammanhang påverkar hur vi tänker såväl som hur vi agerar. Se även 
avsnitt 2.3, Teoretisk utgångspunkt. 

 Social praktik 

Denna studie utgår som ovan nämnts från ett sociokulturellt perspektiv. Som Säljö 
(2000) beskriver handlar människor inom ramarna för olika kulturella och sociala 
sammanhang vilket inom sociokulturell teori namnges sociala praktiker. Förskolan i 
sin egenskap av institution är ett exempel på en social praktik (Markström, 2007). En 
människas handlande anses som Säljö (2000) beskriver det växa fram ur och bidra 
till upprätthållandet av olika sociala praktiker. Se även 2.3, Teoretisk utgångspunkt.  

 Aktörer  

Begreppet aktör används i denna studie synonymt med begreppen deltagare och 
medverkande. Studien utgår från definitionen i Norstedts svenska ordbok (1990) som 
lyder personer som agerar. Begreppet används främst i sammanhang där det syftas 
på de medverkande parterna i samverkan mellan förskola och hem, det vill säga 
förskollärare/personal och föräldrar.  
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 Personal  

Begreppet personal definieras i Norstedts svenska ordbok (1990) som samtliga 
anställda på en arbetsplats. I studien tas utgångspunkt i denna definition men 
definitionen begränsas på så vis att den enbart innefattar den personal som arbetar i 
barngrupp på förskolan och har en pedagogisk högskole- eller gymnasieutbildning, 
det vill säga förskollärare och barnskötare. Detta till skillnad från om kökspersonal, 
städpersonal eller annan personal på förskolan som inte arbetar i barngrupp hade 
inkluderats i begreppsdefinitionen. 

 Förskollärare  

Begreppet förskollärare definieras i denna studie i enlighet med läroplan för 
förskolan, Lpfö98 (Skolverket 2010) som den avdelningsansvariga personalen på 
förskolan. Det syftas med detta begrepp på personal med förskollärarutbildning eller 
annan pedagogisk högskoleutbildning mot barn i yngre åldrar med behörighet att 
arbeta som förskollärare i förskoleverksamhet.  

 Föräldrar  

Begreppet föräldrar syftar i denna studie på barnens vårdnadshavare, biologiska 
föräldrar likväl som fosterföräldrar eller föräldrar via adoption. Begreppet används i 
enlighet med hur Norstedts svenska ordbok (1990) definition som lyder ”person som 
är far eller mor till en viss person” (s. 309).   

 Hem  

Begreppet hem definieras i Norstedts svenska ordbok (1990) som den fysiska plats 
som utgör en viss persons bostad men i denna studie används begreppet snarare 
synonymt med begreppet familj. Begreppet syftar på ett visst barns 
familjemedlemmar och inkluderar barnets föräldrar likväl som eventuella syskon, 
mor- och farföräldrar eller annan person i barnets hemmiljö som utgör dess familj. 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras innehåll från förskolans styrdokument samt tidigare 

forskning relevant inom ramen för studiens syfte. I slutet av avsnittet presenteras den 

teoretiska utgångspunkt som studien utgår från.  

2.1  Förskolans styrdokument 

I förskolans uppdrag ingår det att samverka med barnens familjer och det är enligt 
läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) personalens ansvar att verka för att en 
tillitsfull relation utvecklas mellan föräldrarna och personalen på förskolan. Enligt 
läroplan ska följande samverkansformer mellan de två parterna förekomma: 
fortlöpande samtal om barnens förehavanden i och utanför förskolan, 
utvecklingssamtal minst en gång per år, att barnen och föräldrarna får en god 
introduktion i verksamheten och att föräldrarna får vara delaktiga i att utforma och 
utvärdera verksamheten. Som beskrivs ska föräldrarna ges ”möjlighet att inom ramen 
för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan” (Skolverket, 
2010, s. 13) och att man från förskolans sida ”är tydlig i fråga om mål och innehåll är 
därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande” 
(Skolverket, 2010, s. 13). 
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2.2 Tidigare forskning 

För att hitta relevant forskning inom det studerade ämnet har sökningar gjorts i 
följande databaser för vetenskapliga publikationer: ERIC, Taylor & Francis Online 
och DIVA. Sökningarna har avgränsats på så vis att material som inte är peer 
reviewed (förgranskat) har filtrerats bort. Ord som vi sökt på i dessa databaser har 
varit sådana av relevans för vår studie och vi har även gjort sökningar på namn på 
författare/forskare som vi vet utkommit med publikationer inom ämnet. Ett par av 
sökningarna inspirerades vi att göra av att läsa referenslistor i tidigare arbeten. På 
detta sätt fann vi artiklar som verkade intressanta och sökte sedan rätt på dem genom 
att använda delar av titlarna som sökord.  

I databasen ERIC gjordes två sökningar. I den första användes sökorden Tuula 
Vuorinen vilket gav sex träffar. Två artiklar valdes ifrån denna sökning. Därefter 
användes sökorden parent teacher partnerships som gav 883 träffar. En artikel 
valdes. I databasen Taylor & Francis Online gjordes två olika sökningar. I den ena 
användes sökorden Anette Sandberg parents och detta gav 32 träffar. En artikel 
valdes. I den andra sökningen användes sökorden Tuula Vuorinen collaboration och 
detta gav tre träffar. En artikel valdes. Den sista sökningen gjordes i DIVA och då 
begränsades sökningen till att enbart visa avhandlingar. Sökorden som användes var 
parents och preschool/pre-school. Detta gav 29 träffar och en avhandling valdes.   

Utöver detta har böcker som vi kommit i kontakt med under tidigare kurser om 
föräldrasamverkan använts.  

2.2.1 Samverkan – vad och varför? 
Begreppet samverkan beskrivs av Sandberg och Vuorinen (2007) inbegripa all 
kontakt mellan förskola och hem och denna kontakt består av både formella och 
informella möten. Formella möten beskrivs vara organiserade möten som äger rum 
mellan parterna så som utvecklingssamtal, temakvällar och föräldramöten medan 
informella möten beskrivs som den kontakt som sker mellan de båda aktörerna i 
vardagen och på ett mer lättsamt vis. Det dagliga mötet som äger rum vid lämning 
och hämtning lyfts av författarna fram som ett exempel på informell kontakt.   

Samverkan mellan förskola och hem ska som Jensen och Jensen (2008) uttrycker det 
ske i syfte att höja kvaliteten på verksamheten och för att gynna barnen. Föräldrar 
och personal på förskolan är som författarna lyfter fram mycket betydelsefulla för 
varandra; föräldrarna i egenskap av experter på sina barn och förskolans personal 
med sin erfarenhet av att arbeta i barngruppen och sin kunskap om barns utveckling 
och lärande. Samverkan kan handla om allt som rör barnet och dess vardag samt 
syftar åt att ”främja barnets trivsel, utveckling och lärande” (s. 47). Det är inte minst 
med anledning av att barn lever i två olika världar (förskolans värld och hemmets) 
som det är viktigt att de båda parterna samverkar med varandra för att synkronisera 
dessa världar för barnen.  

Vikten av en god kommunikation mellan personal och föräldrar lyfts även fram av 
Sandberg och Ottosson (2010). De visar på att barn känner av de kommunikativa 
signaler som finns mellan förskolans personal och föräldrarna och påverkas av dessa 
oavsett om de är positiva eller negativa. En god kommunikation mellan de båda 
aktörerna skapar goda förutsättningar för barns lärande. 
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2.2.2 Samverkan - hur? Om olika samverkansformer 

Informella möten  

Jonsdottir och Nyberg (2013) belyser förskollärares perspektiv på inskolning och 
påvisar att detta anses vara ett värdefullt tillfälle för samverkan kring det individuella 
barnet. Föräldrarna ges möjlighet till inblick i verksamheten medan personalen kan 
få information om barnet. Som Jonsdottir och Nyberg (2013) skriver är det under 
inskolningen som relationen mellan föräldrar och personal grundläggs. 
Förskollärarna i studien menar att det är viktigt att personalen skapar 
”förutsättningar för en positiv kontakt redan här” (s. 68).  

Samverkan i form av ett kontinuerligt informationsutbyte kring ”barnets liv i dess två 
världar” (Jensen & Jensen, 2008, s. 48) utgör enligt Jensen och Jensen en stor och 
betydande del av samverkan mellan förskola och hem. Detta överensstämmer med 
vad Jonsdottir och Nyberg (2013) skriver om att tamburkontakten vid hämtning och 
lämning ur lärares perspektiv förefaller vara den viktigaste samverkansformen. 
Genom denna kontakt beskrivs relationsbyggandet mellan de båda parterna främjas. 
Som författarna lyfter fram kan aktörerna vid tamburkontakt samtala om och 
tillsammans med barnen och även om kontakten kan innehålla stressmoment är den 
som lärarna i deras studie framhåller av avgörande betydelse för föräldrarnas känsla 
av trygghet och tillit. Jonsdottir och Nyberg (2013) diskuterar vidare kring 
tamburkontaktens brister och skriver i relation till detta att samtalen ofta är av ytlig 
karaktär och ”enbart berör det praktiska kring barnen” (s. 69). Som de menar är det 
med anledning av detta viktigt att tamburkontakten kompletteras med andra 
informella kontakter som fixardagar, drop in-kaffe och gårdsfester.   

Utöver muntlig kommunikation kan den dagliga kontakten som Ottoson (2014) lyfter 
fram innehålla utdelning av information i pappersform från personalens sida. Som 
poängteras av författaren kan många föräldrar vara stressade under 
lämning/hämtning och att erbjuda dem alternativa sätt att ta del av information är 
därför viktigt. I enlighet med detta påvisas i en studie av Sandberg och Vuorinen 
(2008) att både föräldrar och förskollärare upplever samverkansformen veckobrev 
eller månadsbrev som väldigt värdefull. Fördelarna med denna samverkansform som 
lyfts fram av förskollärarna är att information blir lättillgänglig för alla föräldrar och 
de har möjligheten att sitta ner i lugn och ro hemma och läsa den. 

Sandberg och Vuorinen (2008) påvisar i en studie att föräldrar uppskattar att få 
tillbringa tid inte bara med personalen på förskolan utan också tillsammans med 
andra föräldrar. En samverkansform som lyfts fram som uppskattad är träffar i stil 
med drop in-fika där föräldrarna både får ta del av förskolans verksamhet men också 
utbyta ord med andra föräldrar om exempelvis föräldraskap. Författarna lyfter dock 
fram att det finns förskollärare i studien som upplever att det lätt blir rörigt under 
den här typen av träffar då de ska räcka till för barnen samtidigt som de måste ägna 
tid och uppmärksamhet åt föräldrarna som är där. 

Formella möten 

Jensen och Jensen (2008) skriver att föräldramöten hålls en till två gånger om året 
och i dansk förskola beskrivs de till en början bedrivas som ett gemensamt 
föräldramöte för alla avdelningar och därefter som ett enskilt på respektive 
avdelning. Författarna beskriver att det finns tre områden som brukar fokuseras 
under föräldramöten och det är (1) att personalen ger information om förskolan, (2) 
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att personalen informerar om förskolans pedagogiska arbete och (3) att föräldrarna 
får möjlighet att dela med sig av sina åsikter och tankar.  

Som Jensen och Jensen (2008) vidare tar upp är det viktigt att innehållet i ett 
föräldramöte är väl genomtänkt och att det finns ett syfte med vad man som personal 
väljer att lyfta fram. Det ska, som författarna uttrycker det, vara ”pedagogiskt 
meningsfullt och konstruktivt att lägga ner tid på” (s. 66). 

Utvecklingssamtal beskrivs av Jonsdottir och Nyberg (2013) handla om barnens 
utveckling och ha ett, i förlängningen, utvärderande och uppföljande syfte. 
Markströms (2007) granskning av utvecklingssamtals innehåll och funktion visar att 
social kontext samt formella direktiv påverkar samtalens utformning. Samtalen 
kännetecknas av en dubbelhet i form av att agendan ska följas samtidigt som det ska 
finnas utrymme att frångå den. Samtidigt kännetecknas de av en strävan mot att 
skapa gemensam mening kring vad som är rätt och en gemensam syn på barnet. Det 
råder som författaren beskriver en synliggörandenorm som innebär att barnet, 
förskolan och till viss del även hemmet ska synliggöras under utvecklingssamtalen. 
Utöver att förhandla om olika frågor och sträva efter att skapa en gemensam bild av 
barnet innehåller samtalen enligt författaren ”värderande, bedömande och 
kategoriserande inslag”(s 138). Samtalen tenderar att fungera som en 
normaliseringspraktik vilket innebär att ”talet om barnen även skapar bilder av hur 
det normala eller genomsnittliga barnet förväntas vara” (s. 138). Denna 
normaliseringspraktik inbegriper även personalen och föräldrarna genom att 
parterna ger uttryck för föreställningar av hur en god förälder eller ”förskolefröken” 
är.  

Föräldraråd är en annan samverkansform som lyfts fram i Sandbergs och Vuorinens 
(2008) tidigare nämnda studie och den beskrivs ha tillkommit för att öka 
föräldrainflytandet i enlighet med förskolans läroplansmål. Föräldraråden beskrivs 
uppfylla syftet att ge föräldrarna möjlighet att utöva inflytande över verksamheten 
men ett problem som lyfts fram relaterat till föräldraråden är då man som förälder av 
någon orsak inte kunnat delta vid mötena. Då upplever föräldrarna sig gå miste om 
möjligheten till inflytande.  

Bridge (2001) belyser i en fallstudie hur man på en förskola i England försökte göra 
föräldrarna mer delaktiga i arbetet med barns lärande genom att införa en ny form av 
samverkan. Den gick ut på att föräldrarna fick i uppgift att planera och utföra 
uppgifter hemma tillsammans med sina barn och gjordes dessa inte klart i hemmet 
fick de tas med till förskolan för att färdigställas. På det sättet utvecklades ett 
samarbete mellan hemmet och förskolan som alla föräldrar kunde delta i, även de 
med bristfällig möjlighet att vara delaktiga i den fysiska verksamheten. Det 
resulterade som författaren beskriver bland annat i att hem och förskola 
synkroniserades och kunde arbeta i gemensamma projekt för att främja barns 
lärandeprocesser. Föräldrarna fick en förstärkt roll i och med det delade ansvaret för 
barnens utveckling och lärande. 

2.2.3 Förutsättningar för och utmaningar inom samverkan 
I studien av Vuorinen m.fl. (2013) beskrivs den kommunikativa kompetensen hos 
förskollärare ha en avgörande betydelse för hur väl samverkan mellan förskola och 
hem fungerar. Det som innefattas av begreppet kommunikativ kompetens förklaras 
vara förmågan att, som förskollärare, kunna etablera och bevara goda relationer till 
barnens familjer.  
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Vidare lyfts det i ovan nämnda studie av Vuorinen m.fl. (2013) fram hur 
nyexaminerade förskollärare, på grund av den bristfälliga yrkeserfarenheten, kan ha 
svårt att känna sig bekväma i att axla ansvaret för samverkan med barnens familjer. I 
relation till detta beskrivs dock vidare att de nyblivna förskollärarna med tiden 
upplevt sig bilda självsäkerhet kring att ta sig an samverkansuppdraget och 
kommunikationen med föräldrarna.  

I Ivarsson Janssons avhandling (2001) påvisas i relation till detta att samverkan 
mellan förskollärare och föräldrar försvåras ifall förskollärare inte känner sig trygga i 
sin yrkesroll. Författaren visar på att föräldrar lätt tar över och utövar mer inflytande 
över verksamheten än vad förskolläraren egentligen finner acceptabelt. Vissa 
förskollärare påvisas av författaren vara tydliga med att de i egenskap av förskollärare 
på förskolan som har huvudansvaret för barnens lärande medan vissa främst tar 
utgångspunkt i att föräldrarna i egenskap av vårdnadshavare för sina barn måste få 
bestämma över verksamhetens utformning.   

Ljungberg (2013) påvisar att det vid utvecklingssamtal finns en önskan hos föräldrar 
av att få bekräftelse och bedömningar av sina barn, särskilt positiva bedömningar. 
Detta problematiseras av författaren som hänvisar till att förskolan enligt läroplan 
inte ska bedöma de enskilda barnens färdigheter utan snarare utvärdera förskolans 
verksamhet. Målet är att genom utvärdering kunna utveckla verksamheten och 
främja barnens utveckling. Författaren menar vidare att det vid utvecklingssamtal är 
viktigt att personalen är medveten om den maktposition de har och skriver att ”Det 
gäller att vara medveten om barns och föräldrars sårbarhet och utsatthet” (s. 151).  

Tidigare nämnd studie av Sandberg och Vuorinen (2008) visar på en problematik i 
form av att föräldrars upplevelser av innehållsvärdet i föräldramöten varierar. Det 
lyfts exempelvis fram att flera föräldrar upplever att dessa oftast inte bidrar med 
något nytt utan att informationen som tas upp på dessa möten ofta är densamma som 
informationen de får ta del av ändå genom bland annat veckobrev. De här föräldrarna 
ser därför inte riktigt syftet och funktionen med föräldramöten och beskriver sig 
kunna prioritera bort att delta i dessa för att istället få tid till sådant som upplevs 
viktigare i vardagen.  

Jonsdottir och Nyberg (2013) problematiserar hur samspelet mellan de två aktörerna 
förskola/personal och hem/föräldrar fungerar i praktiken och lyfter i relation till 
detta upp hur det ibland kan uppstå osäkerhet hos föräldrarna inför vilka 
förväntningar personalen har på deras deltagande. Det kan också uppstå otydlighet 
kring hur olika problem ska hanteras. Att kontinuerligt samtala och försöka sätta sig 
in i varandras perspektiv beskrivs kunna motverka att den här sortens otydlighet och 
osäkerhet uppstår.  

I relation till detta lyfter Sandberg och Ottosson (2010) upp språkliga och kulturella 
skillnader som faktorer som försvårar samverkan. Detta överensstämmer med vad 
Keyes (2000) framhåller om att förskollärare och föräldrar har goda möjligheter att 
utveckla ett gott samarbete om de står för liknande värderingar och matchar 
varandra i kultur. Även Ljungberg (2013) skriver om hur klass, etnisk tillhörighet och 
kulturell positionering spelar in för hur man ser på fostran och förskola. Detta 
påverkar i sin tur mötet mellan föräldrar och profession. Vilket förhållningssätt man 
intar i möten med andra beror som författaren uttrycker det på vilka föreställningar 
man har med sig sedan innan.   
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Som läroplan för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2010) fastslår ska omsorg, lärande 
och utveckling bilda en helhet i förskolan. Vuorinen m.fl. (2013) beskriver dock hur 
deras studie visat att det finns en skillnad mellan hur förskola och hem talar om 
förskolans uppdrag och det ofta synliggörs i den dagliga kommunikationen. I studien 
framkommer det att medan förskollärare är måna om att förmedla verksamhetens 
arbete med barns lärande och utveckling är föräldrarna först och främst intresserade 
av att få information om och diskutera kring omsorgsfrågor och barnens trivsel på 
förskolan. En av deltagarna i studien menar att föräldrar tenderar att se arbete med 
lärande som något skolrelaterat snarare än något som hör förskolan till.  

Vidare lyfter Vuorinen m.fl. (2013) fram hur lärare enligt en rapport från Agency for 
School Improvement (2008) upplever att föräldrakontakten tenderar att fokuseras 
mindre ju äldre barnen blir. De spontana, vardagliga mötena mellan aktörerna 
beskrivs bli mindre vanliga och kontakten centreras i allt högre grad kring möten i 
form av utvecklingssamtal och liknande. 

2.3 Teoretisk utgångspunkt  

Denna studie tar stöd och utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet på 
människan som en social varelse som lär, utvecklas och handlar i direkt eller indirekt 
samspel med andra. Som beskrivs av Säljö (2000) är en utgångspunkt inom 
sociokulturellt perspektiv att kommunikation, tänkande och handlande är ”situerat i 
sociala kontexter” (s. 104). Eftersom denna studie undersöker hur samverkan mellan 
människor fungerar tjänar sociokulturell teori som en utgångspunkt och 
förklaringsmodell när studiens resultat ska tolkas.   

Att det finns kopplingar mellan kontext och handling är allmänt giltigt ur ett 
sociokulturellt perspektiv och i varje situation finns det som Säljö (2000) beskriver 
ramar som vi känner av och förhåller oss till. Detta hjälper oss att förstå hur vi ska 
handla samtidigt som det begränsar oss. Människors handlande anses på så vis växa 
fram ur, och bidra till upprätthållandet av, en viss social praktik. Att vi handlar inom 
ramarna för olika kulturella sammanhang i interaktion med vår omgivning är som 
författaren uttrycker det vad som gör människan till en kulturvarelse. Även 
Markström (2007) behandlar i sin text det sociokulturella perspektivet och skriver att 
genom att använda sig av strukturerade resurser och regler formar människor 
innebörder i vardagen för att kunna hantera verklighetsbeskrivningar, idéer, 
kategoriseringar och principer.  

Det en människa gör måste som Säljö (2000) poängterar förstås som ”relativt till 
kontexter och kontextuella villkor” (s. 129). Varken genetik eller biologiska 
förutsättningar kan i någon vidare stor utsträckning förklara människors handlande. 
Hur vi agerar i och uppfattar världen är beroende av den kultur, de föreställningar, 
mönster och förväntningar som vi möter i interaktion med vår omvärld. Vidare lyfter 
Säljö fram att även tidigare erfarenheter påverkar hur vi handlar i olika situationer i 
nuet. De hjälper oss att veta hur vi ska agera. Vi känner av och handlar inom de 
ramar som vi upplever att situationen kännetecknas av och ofta kan vi följa 
väletablerade rutiner för hur vi ska agera. Markström (2007) skriver att förskolan 
som institution och en form av social praktik bidrar till att ange vad som betraktas 
vara ett normalt handlingsmönster och begränsar därför aktörernas alternativa 
handlande i situationer som uppstår.  
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3. Metod 
I det här avsnittet beskrivs undersökningens metodval och genomförande. Den 

datasamlings- och analysmetod som används redogörs för och urvalsgrupp, hur 

etiska aspekter beaktats samt hur det arbetats för att stärka studiens tillförlitlighet 

och trovärdighet presenteras.  

3.1 Forskningsansats 

I denna studie har en kvalitativ forskningsansats används. För studiens ändamål 
ansågs denna ansats vara mest lämplig eftersom den, som Bryman (2011) beskriver, 
lägger vikten vid att fånga individers tolkningar. Forskning genom en kvalitativ 
forskningsansats kan ge djupgående förståelse för deltagarnas upplevelser (Bryman, 
2011) vilket stämmer väl överens med syftet med denna studie. En kvalitativ metod 
genom vilken det gavs möjlighet till viss flexibilitet i datainsamlingen valdes.  

3.2 Datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod som användes var semistrukturerade intervjuer. Detta 
valdes för att det inom denna metod finns ett visst mått av struktur men också en 
flexibilitet kring hur intervjuprocessen ska ske (Bryman, 2011) vilket passar bra med 
tanke på studiens syfte att fånga deltagarnas tankar och uppfattningar. Ett antal 
semistrukturerade intervjufrågor (Se bilaga 1) utgjorde utgångspunkten under 
intervjuerna men datainsamlingen var flexibel på så vis att ordningsföljden i 
intervjuguiden frångicks då anledning fanns. Följdfrågor ställdes i situationer då det 
fanns anledning till detta, exempelvis när deltagarna gav korta svar och det skulle 
vara värdefullt att få ta del av mer djupgående beskrivningar.  

3.3 Urval 

Den urvalsmetod som valdes till datainsamlingen var bekvämlighetsurval (Bryman, 
2011). Det innebar att vi fann deltagare till studien inom vår bekantskapskrets och 
metoden valdes eftersom att det under perioden för studien visade sig vara svårare 
att använda andra metoder, som till exempel snöbollsurval, på grund av den 
begränsade tidsram som fanns för arbetet. Urvalsgruppen bestod av fyra kvinnliga 
förskollärare samt en manlig och tre kvinnliga föräldrar i åldern tjugofem till fyrtio år 
boendes i Mellansverige. Samtliga fyra förskollärare hade flerårig erfarenhet av 
arbete i förskolan och de arbetade på olika förskolor. De fyra föräldrarna hade sina 
barn placerade på olika förskolor och flerårig erfarenhet av att ha sina barn i en 
förskoleverksamhet. Detta med undantag av en deltagande föräldrar som enbart hade 
tre månaders erfarenhet av att ha sitt ettåriga barn i förskolan.  

3.4 Forskningsetiska aspekter 

Deltagarna i undersökningen informerades tidigt om syftet med studien, vilka 
moment som ingår i den, att deras deltagande var frivilligt och att de behövde ge oss 
sitt samtycke till att delta. Detta informerades de om genom att motta varsitt 
missivbrev innehållande all information (Se bilaga 2) i god tid före intervjuerna.  

I enlighet med Bryman (2011) informerades deltagarna genom dessa missivbrev om 
att den insamlade datan ska hanteras med så stor konfidentialitet som möjligt. Det 
tydliggjordes att de insamlade uppgifterna endast kommer att användas för kursens 
ändamål och därefter förstöras, samt att det i det färdiga arbetet inte kommer vara 
möjligt att urskilja vilka som deltagit i studien eller vem som svarat vad. Deltagarna 
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informerades också om att arbetet efter färdigställande kommer publiceras på den 
vetenskapliga databasen DIVA. 

3.5 Datainsamling och analysmetod 

Efter att de tillfrågade deltagarna informerats om syftet med studien och vilken 
tidsram som fanns till att genomföra intervjuerna var det en av föräldrarna som 
tackade nej till att delta. De övriga tillfrågade föräldrarna och samtliga förskollärare 
var positiva till att delta och nästa steg blev att finna en ersättare för föräldern som 
tackat nej. Detta gick tämligen snabbt att göra vilket innebar att sammanlagt åtta 
deltagare hade funnits vilket upplevdes lagom inom studiens tidsram och omfattning. 
Då missivbrev skickats ut till alla deltagare och de gett sitt informerade samtycke till 
att delta bokades intervjuer med var och en av dem in. 

Nästa steg i genomförandet var att utforma en intervjuguide. Där nedtecknades de 
frågor som önskades få svar på under intervjuerna. Tre preliminära utkast av 
intervjuguiden utformades innan den färdigställdes. Därefter delades intervjuerna 
upp mellan oss båda varpå de genomfördes enskilt. Båda två utgick från 
intervjuguiden under intervjuerna men som tidigares nämnts frångicks ibland 
ordningsföljden på frågorna likväl som att deltagarna ställdes följdfrågor då 
situationen inbjöd till detta. Intervjuerna spelades in för att det skulle gå att fokusera 
på dialogen snarare än på att anteckna vad som sades samt för att möjliggöra 
transkribering av intervjuerna i syfte att inte gå miste om något viktigt innehåll.  

Att transkribera intervjuerna var nästa steg och därefter gicks innehållet igenom för 
att skilja ut det som var relevant inom ramen för syftet. En narrativ analysmetod har 
legat till grund för sammanställning och analys av resultatet vilket tagit sig i uttryck 
på så vis att det är deltagarnas berättelser och upplevelser av något inträffat som 
fokuserats. Som Bryman (2013) menar är det inom narrativ analys inte objektiv fakta 
som eftersöks utan intervjuerna är ”betydligt mer inriktade på att få fram 
intervjupersonens perspektiv” (s. 532). Narrativ analys används enligt författaren 
med fördel för att analysera kvalitativ data som samlats in genom semistrukturerade 
intervjuer. Detta föranledde oss att låta resultatanalysen i denna studie inspireras av 
narrativ analysmetod. Deltagarnas berättelser sammanställdes och jämfördes med 
varandra och i enlighet med hur man inom narrativ analysmetod enligt Bryman 
(2013) ska ta hänsyn till kontextens betydelse för det upplevda och berättade 
analyserades deras berättelser utifrån sociokulturellt perspektiv.  

3.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Som beskrivs av Vetenskapsrådet (2011) kan olika faktorer och förhållanden påverka 
resultatets hållbarhet och för att stärka tillförlitligheten i denna studie valdes att i 
resultatanalysen lyfta fram och diskutera olika aspekter som kan ha påverkat 
resultatet och/eller tolkningen av resultatet. På så vis togs det Bryman (2011) lyfter 
fram om att man, för att stärka tillförlitligheten, kan göra en felanalys eller diskussion 
”av tänkbara felkällor och andra förhållanden som kan påverka resultatens 
hållbarhet” (s. 44) fasta på.  

Utöver detta har trovärdigheten i vårt resultat syftats åt att stärkas genom att två 
perspektiv på samverkan har belysts, både förskollärares och föräldrars. De 
förskollärare och föräldrar som intervjuats har haft erfarenhet från separata förskolor 
vilket stärker studiens tillförlitlighet eftersom det gav möjlighet att belysa en viss 
mångfald av erfarenheter och olika verksamheters sätt att ta sig an 
samverkansuppdraget.  
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Studiens tillförlitlighet stärktes även genom att deltagarna ställdes så öppna 
intervjufrågor som möjligt. I den mån som det var möjligt undveks det intervjuerna 
igenom att säga saker som kunde leda deltagarna att svara på ett visst sätt. Utöver 
detta användes få ja och-nej-frågor för att motverka korta och/eller outvecklade svar.  

4. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultat och analys. Avsnittet är uppdelat efter fyra 

huvudteman som framkommit vid resultatsammanställningen. Under varje tema 

åskådliggörs respektive kategorier till temat. Varje tema inleds med att de deltagande 

förskollärarnas och föräldrarnas berättelser presenteras och jämförs med varandra. 

Detta följs upp av en analys i slutet av varje tema. Varje temaområde analyseras i sin 

helhet och har delats in i kategorier enbart för att underlätta läsningen. Modellen i 

figur 1 illustrerar de teman och kategorier som studiens resultat presenteras utifrån.  

 

 

Figur 1. Illustration över resultatet. 

4.1 Informell kontakt  

Som lyfts fram i avsnitt 1.3, Begreppsdefinitioner, definieras samverkan som alla de 

formella och informella möten som äger rum mellan förskola och hem (Sandberg och 

Vuorinen, 2007). Informell kontakt utgörs av all vardaglig kontakt som äger rum 

mellan parterna, exempelvis i form av telefonkontakt och dagliga möten i tamburen 

vid hämtning och lämning. Under detta tema kommer de deltagande föräldrarnas och 

förskollärarnas erfarenhet av informell kontakt att presenteras och analyseras.  

4.1.1 Dagliga möten 
De fyra förskollärarna berättar enhetligt att de dagliga mötena med barnens föräldrar 
vid hämtning och lämning står för den största delen informell kontakt som äger rum 
mellan parterna. Vid mötet som äger rum under hämtning berättar samtliga 
förskollärare att de brukar prata med föräldrarna om hur dagen varit på förskolan. 
Vad barnen gjort under dagen och om det hänt något särskilt beskrivs av dem alla 
ingå i den dagliga muntliga informationen de ger till föräldrarna. En av dem 
beskriver sig värdesätta att kommunicera med föräldrarna kring deras barns 
utveckling. Detta menar hen är extra roligt när föräldrarna är medvetna om barnets 
lärprocesser och kan vara aktiva i diskussioner om dess utveckling. Hen beskriver att 
föräldrarna ofta inte reflekterar särskilt mycket kring sina barns lärprocesser utan att 
det främst är något som personalen gör. Två andra förskollärare beskriver att de 
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värdesätter att kommunicera varför de gör som de gör till föräldrarna så föräldrarna 
får en bättre inblick i verksamheten.  

Den information som samtliga förskollärare beskriver sig värdesätta att få av 
föräldrarna vid lämning på morgonen är information som kan påverka barnets dag på 
förskolan. Förskollärarna nämner i relation till detta att de vill veta hur barnens 
morgon varit. Som en av dem beskriver vill hen veta om något hänt under morgonen 
som exempelvis gjort barnet ledsen eller arg. Om det hänt något allvarligt som att en 
anhörig till barnet dött värdesätter hen att få ta del även av den informationen. Som 
beskrivs av en annan värdesätter hen att få veta om barnet sovit bra eller dåligt under 
natten och om det till exempel haft en stor släkttillställning hemma dagen innan och 
därmed med stor sannolikhet kan komma att bli ovanligt trött under dagen.  

En av de deltagande förskollärarna lyfter även upp att det förekommer att den 
dagliga kontakten med barnens föräldrar kan resultera i att man går iväg för ett 
spontant, avskilt möte. Det kan som hen beskriver handla om att en förälder behöver 
diskutera ett problem som uppstått och istället för att boka in ett formellt möte för att 
diskutera detta väljer man att ha ett möte direkt. Det berättas även enhälligt av 
förskollärarna att den dagliga muntliga kontakten är ett tillfälle för föräldrarna att 
lyfta fram åsikter för att i stort och smått påverka verksamheten. Som en av dem 
uttrycker det försöker hen främja föräldrarnas inflytande genom att kontinuerligt 
uppmana föräldrarna att komma med idéer och förslag.   

I likhet med förskollärarna beskriver de deltagande föräldrarna att det är vid 
hämtning och lämning som den största delen informell kontakt äger rum. Det är även 
denna kontakt som de i likhet med förskollärarna beskriver sig värdesätta mest. Vid 
den här typen av kontakt berättar de enhetligt att de tycker det är viktigt att få veta 
vad deras barn gör på förskolan. Som en förälder uttrycker värdesatte hen inte minst 
när hens barn var yngre att få information om ”det här traditionella om de ätit, bajsat 
och kissat”.  

En förälder poängterar vikten av att specifikt få veta vad hens barn gjort under dagen 
och att detta är ett sätt för hen som förälder att känna sig trygg i att hens barn 
verkligen blivit sedd under dagen. Flera av föräldrarna berättar i likhet med vad som 
lyfts fram av förskollärarna att de anser det viktigt att informera personalen om hur 
deras barns morgon varit. De förklarar enhetligt att ifall det finns något som kan 
påverka barnets vistelse under dagen på förskolan så vill de att personalen ska vara 
medveten om detta. Det kan exempelvis handla om att barnet sovit dåligt under 
natten. Samma sak gäller vid hämtning då föräldrarna vill ha information om ifall det 
hänt något under dagen på förskolan som kan påverka barnet resten av dagen.  

4.1.2 Inskolning 
Samtliga förskollärare berättar att de arbetar med föräldraaktiv inskolning under ett 
antal dagar, tre till fem, då föräldrarna är delaktiga i verksamheten tillsammans med 
sina barn. Under den här perioden beskriver de att man samtalar mycket med 
föräldrarna om deras barn, deras familj och om verksamheten. En av förskollärarna 
uttrycker det som att hen under inskolningen försöker lära känna föräldrarna. De 
beskriver sig alla kommunicera med föräldrarna genom att svara på föräldrarnas 
frågor och själva ställa frågor till föräldrarna rörande deras barn.  

En av förskollärarna berättar att man på hennes arbetsplats också ger föräldrarna ett 
frågeformulär att fylla i innan inskolningen tar sin början. Formuläret består som hen 
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beskriver av frågor om barnet och familjen. Tre dagar innan inskolningen startar 
träffas parterna på förskolan för att gå igenom och diskutera kring frågorna.    

Som en av förskollärarna beskriver måste man under inskolningen ”vara lite sådär 
människokännare och förstå vilka behov just den här föräldern har”. Hen menar att 
föräldrar som har flera barn och erfarenhet av inskolning sedan tidigare ofta tar sig 
an situationen på ett lugnt sätt eftersom de vet hur det går till. En förälder som skolar 
in sitt första barn kan känna större oro och man behöver då vara noga med att 
förklara vad man gör och varför. Det är som hen uttrycker det även viktigt att förklara 
rutiner och liknande för föräldrarna. Som den här förskolläraren beskriver är det 
viktigt att ligga före och förklara saker och ting noggrant för att förebygga oro hos 
föräldrarna. Att barn ofta sover oroligt om nätterna under inskolningsperioden lyfts 
fram som ett exempel på detta. Förskolläraren poängterar att det är bättre att 
förvarna om sådant än låta föräldrarna oroa sig och kanske felaktigt tro att den dåliga 
sömnen beror på att barnet inte har det bra på förskolan.  

Gemensamt bland förskollärarna med undantag av en deltagare är att de beskriver 
sig ha ett uppföljningssamtal med föräldrarna en till två månader efter inskolningen. 
Syftet med detta beskrivs vara att få ta del av föräldrarnas upplevelser av 
inskolningen. Som en av dem uttrycker det efterfrågas av föräldrarna deras 
upplevelser av vad som var positivt, vad som var negativt och vad arbetslaget kan 
göra bättre och hen menar att det är viktigt att göra detta så att man kontinuerligt 
följer upp och utvecklar arbetet.  

Samtliga föräldrar berättar att de har positiva erfarenheter av inskolning. 
Föräldrarna nämner att de upplevde personalen som engagerad och att de under 
inskolningen arbetade aktivt för att få in deras barn i den nya barngruppen. Två 
föräldrar nämner att personalen visade engagemang genom att de aktivt ställde 
frågor om barnet. En förälder lyfter fram att ”om förhållningssättet och barnsynen 
inte är bra under inskolningen så spelar resten ingen roll”. Som två av föräldrarna 
beskriver så upplevdes dock inskolningen som en lite konstlad situation.  

Två av föräldrarna beskriver att de samverkade med personalen även under tiden 
innan inskolningen. Den ena berättar till skillnad från övriga deltagare att personalen 
gjorde ett hembesök för att träffa familjen och barnet i dess hemmiljö. Föräldern 
upplevde det som positivt men menar också att det kan finnas en risk med att 
personalen dömer familjen utefter hur hemmiljön ser ut. Likt vad som beskrivs av en 
av de deltagande förskollärarna fick den andra föräldern innan inskolningen hälsa på 
i verksamheten tillsammans med sitt barn. Syftet med detta var som hen berättar att 
de skulle kunna bilda sig en uppfattning om verksamheten.  

4.1.3 Skriftliga och mediala kontaktformer 
De förskollärare som för närvarande arbetar med yngre barn på förskolan berättar att 
de kommunicerar mycket med föräldrarna genom telefonsamtal under barnets första 
tid på förskolan efter inskolningen. Som en av förskollärarna berättar ringer 
personalen till föräldrarna varje dag under den första tiden för att berätta vad deras 
barn gör, hur det mår och hur dagen framskrider. Den här förskolläraren poängterar 
vikten av att inte bara ringa och informera dem ifall det hänt något särskilt utan att 
ringa varje dag om så bara för att försäkra dem om att allt går bra, detta för att lugna 
och skapa förtroende hos föräldrarna.   

En annan förskollärare berättar att hon och personalen på hennes arbetsplats brukar 
skicka SMS till föräldrarna, detta inte minst under och en tid efter inskolning. Som 
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hen beskriver kan detta ske upp till sex gånger per dag. Hen berättar att detta är 
väldigt uppskattat hos föräldrarna och hen upplever det själv som ett bra sätt att nå 
ut med bilder och information snabbt.  

Ovan nämnda samverkansform beskrivs av förskolläraren underlätta arbetet och som 
hen berättar i relation till detta kan hen skicka SMS till föräldrarna exempelvis när 
avdelningens personal går hem för dagen och barnen lämnas kvar med övrig 
personal. Ett snabbt sms till föräldrarna innehållande kort information om hur dagen 
varit kan då ersätta den muntliga kontakten med ordinarie personal som tvingas 
utebli. Om det hänt något särskilt eller om barnet varit ledset över något får 
föräldrarna reda på det och som förskolläraren beskriver brukar hon via SMS ta upp 
att de kan diskutera händelsen nästkommande morgon när ordinarie personal åter är 
på plats. Som beskrivs av förskolläraren är denna kontakt mycket betydelsefull för att 
skapa förtroende hos föräldrarna och hen slipper själv känna stress i den här typen av 
situationer. Nackdelen med denna samverkansform beskrivs vara att föräldrarna lätt 
blir ”bortskämda” med att ha SMS-kontakt med personalen. Det beskrivs av 
förskolläraren ha lett till att föräldrarna exempelvis kan be personalen att ”Om vi har 
glömt kläder eller blöjor kan du inte sms:a oss då?”, vilket berättaren inte riktigt 
anser faller inom ramen av syftet med denna samverkansform.  

Samtliga fyra förskollärare berättar att de samverkar med föräldrar via någon form av 
digital plattform. Två av dem använder sig i arbetet av en blogg där information som 
rör verksamheten publiceras. Som exempel lyfter en av dem upp att bilder och 
veckobrev publiceras där likväl som man kan skriva meddelanden till enskilda 
personer. Flertalet förskollärare berättar att de använder en digital plattform som 
deras kommuner beslutat ska användas av alla förskolor och en av dem har kontakt 
med föräldrarna via en Facebook-sida. Via dessa plattformar beskriver de sig ha 
kontakt med föräldrarna på liknande sätt som i ovan beskrivna blogg.  

Flera förskollärare berättar att de även brukar ha kontakt med föräldrar via mejl. De 
beskriver sig ta kontakt med föräldrar via mejl främst när det är något av mer privat 
karaktär som behöver lyftas.  

Föräldrarna nämner i likhet med förskollärarnas berättelser att de får ta del av vecko- 
eller månadsbrev. En förälder berättar att personalen i veckobrev kan lyfta saker som 
de kanske inte har tid att prata med alla om under dagliga möten. Genom 
veckobreven upplever föräldern sig få ta del av verksamhetens innehåll. En annan 
förälder har istället erfarenhet av månadsbrev där det skickas ut information om 
aktuella projektarbeten och annat som händer i verksamheten. Föräldern tycker att 
månadsbrev ger bra information och upplever det som tillräckligt att få 
informationen månadsvis till skillnad från varje vecka i form av veckobrev. Som 
beskrivs av en förskollärare är veckobrev en betydelsefull samverkansform som 
bidrar till att föräldrarna får ta del av verksamhetens innehåll.  

Till skillnad från de deltagande förskollärarnas berättelser beskriver endast en av 
föräldrarna sig ha erfarenhet av samverkan via digitala plattformar. Den föräldern 
berättar att förskolan nyligen börjat använda en digital plattform som används av alla 
förskolor i kommunen. Föräldern beskriver sig vara dåligt insatt i hur den digitala 
plattformen fungerar och berättar att hen inte brukar vara inne där. En annan 
förälder har istället för digital plattform en whiteboardtavla på förskolan. Där ges 
information till föräldrarna varje dag om vad som ska göras under dagen eller vilken 
lunch som serveras på förskolan. Denna whiteboardtavla beskrivs av föräldern finnas 
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tillgänglig utanför huvudentrén. Föräldern berättar att den sitter på ett genomtänkt 
ställe så man kan titta vid både hämtning och lämning på förskolan.  

4.1.4 Analys 
Det framgår att deltagarna ser dagliga möten som ett tillfälle för föräldrarna att 
kunna vara med och påverka verksamheten vilket överensstämmer med läroplan för 
förskolan (Skolverket, 2010). Som läroplan fastslår ska föräldrarna vara delaktiga i 
att utforma verksamheten och som deltagarna beskriver ges föräldrarna möjlighet att 
under dagliga möten komma med idéer, förslag och åsikter.   

Resultatet visar att dagliga möten är den informella samverkansform som deltagarna 
värdesätter mest och detta är även det vanligast förekommande mötet som äger rum 
mellan aktörerna. Detta stämmer överens med vad Jonsdottir och Nyberg (2013) 
skriver om att tamburkontakten vid hämtning och lämning förefaller vara den 
viktigaste samverkansformen ur förskollärares perspektiv. Dagliga möten beskrivs av 
författarna främja relationsbyggandet mellan de båda aktörerna. Detta kan även 
förstås ur ett sociokulturellt perspektiv och stämmer överens med hur Säljö (2000) 
beskriver människan som en social varelse som handlar i interaktion och samspel 
med andra. 

Gemensamt bland deltagarna är att de värdesätter att under denna kontakt utbyta 
information om barnens dag på förskolan. Att få veta ingående vad ens barn gjort 
under dagen beskrivs av en förälder som betydelsefullt för att den ska känna sig trygg 
med att barnet blivit sedd under dagen. Förskollärare likväl som föräldrar menar att 
de värdesätter att på morgonen utbyta information om eventuella faktorer som kan 
påverka barnets dag på förskolan på samma sätt värdesätts att vid hämtning delge 
information om hur dagen varit och om det hänt något särskilt som kan påverka 
barnets fortsatta dag. Även kontakt via telefonsamtal och SMS beskrivs värdesättas i 
egenskap av att vara verktyg för informationsutbyte. Detta kan kopplas till det som 
Jensen & Jensen (2008) skriver om att informationsutbyte kring ”barnets liv i dess 
två världar” (s. 48) står för en betydande del i samverkan mellan de båda aktörerna.  

I relation till detta lyfter en förälder fram att hen värdesätter att utbyta information 
om det praktiska som rör barnet. Detta kan kopplas till det Jonsdottir och Nyberg 
(2013) skriver om tamburkontaktens brister i form av att den främst berör ”det 
praktiska kring barnen” (s. 69) och på så vis tenderar att vara av ytlig karaktär. Att 
fokus under dagliga möten delvis riktas mot praktiska frågor beskrivs dock inte som 
negativt av någon deltagare utan de deltagare som diskuterar detta beskriver det som 
en värdefull del av samtalet.  

Av förskollärarna beskrivs det dagliga mötet som ett värdefullt tillfälle att 
kommunicera med föräldrarna om barnens utveckling och lärande. För att främja 
föräldrarnas inblick i verksamheten beskriver de i relation till detta att de gärna 
lägger fokus vid att förklara inte bara vad de gör utan också varför. Detta kan ses i 
relation till läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) som fastslår att föräldrarna ska 
erbjudas möjlighet till delaktighet i verksamheten.  

Resultatet visar att ett flertal informella samverkansformer utöver dagliga möten äger 
rum mellan aktörerna. De varianter som beskrivs äga rum dagligen är kontakt i form 
av telefonsamtal och SMS. Mejlkontakt, veckobrev och kontakt via digitala 
plattformar är informella samverkansformer som beskrivs äga rum kontinuerligt i 
vardagen men inte dagligen. Kontakt via samtal och SMS beskrivs ur personalens 
perspektiv underlätta arbetet och vara ett sätt att snabbt komma i kontakt med 
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föräldrarna för att delge värdefull information. Som beskrivs leder detta till 
förtroende och trygghet hos föräldrarna och det upplevs vara uppskattat. Kontakt via 
vecko- och månadsbrev lyfts fram av både förskollärare och föräldrar och beskrivs ge 
föräldrar god inblick i och information om verksamheten. Att deltagarna beskriver 
dessa alternativa informella samverkansformer som värdefulla överensstämmer med 
vad Ottoson (2014) skriver om att föräldrar bör erbjudas fler möjligheter att ta del av 
information än enbart möjligheten som erbjuds vid hämtning och lämning. Detta 
samstämmer med vad som påvisas av Sandberg och Vuorinen (2008) om att 
information via vecko- och månadsbrev är en samverkansform som uppskattas och 
upplevs lättillgänglig för alla föräldrar.  

Det påvisas i en rapport från Agency for School Improvement (2008) att den 
informella kontakten mellan föräldrar och personal minskar i takt med att barnen 
blir äldre (Vuorinen m.fl., 2013). Detta överensstämmer med vad en av förskollärarna 
i studien lyfter fram om att föräldrakontakten när barnen blir äldre centreras till 
formella möten som utvecklingssamtal och föräldramöten. Informell kontakt 
begränsas som hen uttrycker det till att främst äga rum då något särskilt inträffat. 

Det framkommer i enlighet med Jonsdottir och Nyberg (2013) att inskolning är ett 
betydelsefullt tillfälle för samverkan kring det enskilda barnet och för föräldrarna att 
få inblick i verksamheten. Författarna menar att det är vid inskolningen som 
relationen mellan föräldrar och personal grundläggs vilket överensstämmer med vad 
som uttrycks av samtliga i studien deltagande förskollärare. Som en av dem beskriver 
försöker hen under inskolning att lära känna barnens föräldrar. Som påvisas av 
författarna är det av vikt att man från förskolans sida skapar ”förutsättningar för en 
positiv kontakt redan här” (s. 68). Detta överensstämmer väl med vad föräldrarna i 
denna studie beskriver vara viktigt vid inskolning. Personalens engagemang och 
bemötande samt att deras barnsyn och förhållningssätt gentemot barnen är bra 
beskrivs vara det föräldrar värdesätter mest. En deltagare uttrycker för att 
understryka detta att ”om förhållningssättet och barnsynen inte är bra under 
inskolningen så spelar resten ingen roll”.  

4.2 Formell kontakt  

Formell kontakt utgörs som tidigare nämnt (Se avsnitt 1.3, Begreppsdefinitioner) 
exempelvis av föräldramöten och andra möten av organiserad karaktär parterna 
emellan. Under detta tema presenteras och analyseras deltagarnas erfarenheter av 
formell kontakt.  

4.2.1 Föräldramöten 
Samtliga förskollärare berättar att de under föräldramöten går igenom vad barnen 
gör i den dagliga verksamheten. Två förskollärare berättar i relation till detta att 
föräldrarna på dessa möten får de ta del av projekt som barnen arbetar med just nu. 
En av förskollärarna nämner att arbetslaget brukar diskutera likabehandlingsplanen 
och gå igenom hur de arbetar med den i verksamheten. Hen tar även upp att de 
tillsammans med föräldrarna utvärderar verksamheten. Att prata om barnens 
läroprocesser tar en förskollärare upp som en viktig del av föräldramötet. Hen 
beskriver att personalen arbetat för att försöka göra föräldrarna mer medvetna om 
lärandets roll i förskolan och hur man arbetar med det i verksamheten. Två 
förskollärare nämner att de under föräldramöten ofta delger föräldrarna 
övergripande information om förskolan. En av förskollärarna nämner att föräldrarna 
under föräldramöten brukar ges möjlighet att ställa frågor till personalen. Detta 
brukar som hen berättar uppskattas av föräldrarna som även inspireras av varandra 
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att ställa frågor. De fyra förskollärarna uttrycker enhetligt att föräldramöten även är 
en samverkansform genom vilken föräldrarna ges möjlighet till inflytande i 
verksamheten genom att de uppmuntras komma med synpunkter och idéer.  

I likhet med vad som berättas av förskollärarna nämner flera av de deltagande 
föräldrarna att de under föräldramöten får möjlighet att vara med och påverka 
verksamheten vilket de båda lyfter fram som något positivt. En förälder berättar till 
exempel att hen får bidra med idéer och förslag på hur förskolans gård ska se ut med 
bland annat ”uppsättning av nya leksaker”. En annan förälder har erfarenhet av 
föräldramöten där föräldrarna fått sitta i grupp och diskutera olika frågor eller utföra 
aktiviteter, ofta aktiviteter som speglar något barnen gjort på förskolan. Syftet med 
detta är att föräldrarna ska få bättre inblick i vad deras barn gör på förskolan. 

Föräldrarna berättar att föräldramöten är en bra formell samverkansform men till 
skillnad från någon av förskollärarna uttrycker flera av föräldrarna sig värdesätta 
delar av innehållet högre än andra. De menar att den klassiska informationen de får 
ta del av under föräldramötena lika gärna skulle kunna tas upp i vecko- eller 
månadsbrevet. En av föräldrarna har förståelse för att vissa föräldrar kan bli 
irriterade när de tvingats ta ledigt för information det lika gärna kunde fått ta del av i 
pappersform. Hen beskriver sig trots detta uppskatta även denna del av mötena då 
det är ett trevligt sätt att få ta del av informationen. 

En av de deltagande föräldrarna nämner i motsvarighet till förskollärarnas 
berättelser att formella möten av detta slag ger föräldrarna insyn i verksamheten, en 
förståelse för vad pedagogerna gör och för vad deras yrkesroll handlar om. 

4.2.2 Utvecklingssamtal 
På utvecklingssamtal berättar alla förskollärare att de pratar med föräldrarna om det 
enskilda barnets utveckling och lärande. En förskollärare beskriver sig informera om 
vilka projekt man för närvarande arbetar med i barngruppen och lyfter i relation till 
detta fram att hen brukar diskutera med föräldrarna kring hur enskilda barnet 
arbetar med projektet. Denna förskollärare berättar även att föräldrarna under 
utvecklingssamtal ges möjlighet till inflytande i verksamheten genom att de 
uppmanas att ställa frågor och komma med åsikter om den dagliga verksamheten. 
Detta nämns även av en annan förskollärare. 

Samtliga föräldrar beskriver i motsvarighet till förskollärarnas berättelser att de 
under utvecklingssamtal får ta del av information som rör det enskilda barnet. Som 
beskrivs får de reda på vad barnen tycker om och brukar göra på förskolan. En av 
föräldrarna berättar att det vid utvecklingssamtal tas upp om det skulle finnas något 
problem som berör barnet och hen beskriver vidare att ”under utvecklingssamtal 
bidrar man till sin bild av barnet, så här funkar det hemma. Det här kan jag se och 
just nu är det problem med det här, har ni också sett det?”  

En annan förälder beskriver att personalen under utvecklingssamtal brukar berätta 
om hur barnet utvecklas och ”vad jag och de kan göra för att det ska bli ett bra 
samarbete kring honom (barnet)”. En annan förälder berättar, till skillnad mot vad 
övriga deltagare i studien lyft fram, att hens barn brukar vara med under 
utvecklingssamtalen och få fylla i ett frågeformulär. Frågorna kan exempelvis handla 
om hur barnet tycker det känns att gå till förskolan. Föräldern upplever 
frågeformuläret som ett bra initiativ men lyfter samtidigt upp att ”de här formulären 
kan jag tycka att det är bättre om man får fylla i hemma för det tar för mycket onödig 
tid, för man har inte så långa stunder om barnen ska koncentrera sig på det här”.  
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4.2.3 Tillställningar och träffar 
Formella möten utöver föräldramöten och utvecklingssamtal (som behandlas i 
avsnitt 4.2.1 och 4.2.2) som deltagarna har erfarenhet av är inskolningssamtal, 
föräldraråd, fixardagar, drop in-fika, vernissage, möten för att diskutera speciella 
åtgärder och traditionella tillställningar som lucia- och sommarfiranden. Som en av 
förskollärarna beskriver brukar personalen under traditionella tillställningar passa på 
att kommunicera med föräldrarna om verksamheten. En annan berättar om drop in-
fika och beskriver att arbetslaget brukar sätta upp dokumentation på väggarna i 
önskan om att föräldrarna under drop in-fikat ska uppmärksamma och diskutera 
denna. Hen beskriver vidare att föräldrarna dock snarare riktar sin uppmärksamhet 
mot varandra än mot den här dokumentationen.    

Andra formella möten som föräldrarna beskriver sig ha erfarenhet av i likhet med 
förskollärarna är fixardagar, drop-in fika, föräldraråd (som i det här fallet kallas 
samverkansgrupp) och traditionella tillställningar som lucia- och sommarfirande. Till 
skillnad från förskollärarna så berättar en förälder att hen har erfarenhet av 
kulturdag som en formell kontakt. Föräldern beskriver att under kulturdagen samlas 
alla förskolor i området och har en utställning där de visar upp teman som de jobbat 
med under terminen. Barnen får även prova på experiment och föräldrarna står för 
allt fix och bakande till den dagen. Likheter finns mellan denna samverkansform och 
den som av förskollärarna benämns vernissage. 

Likt de förskollärare som lyfter fram föräldraråd som en samverkansform de 
använder så beskriver en förälder sig ha erfarenhet av samverkansgrupp. Det 
beskrivs vara ett formellt möte av samma princip som föräldraråd där föräldrar och 
personal träffas för att diskutera eventuella förändringar som ska göras och där 
föräldrarna får komma med sina åsikter. Föräldern berättar att de på dessa möten får 
möjlighet att lyfta saker som de exempelvis inte är nöjda med. Hen menar att det vid 
dessa möten finns goda möjligheter att påverka verksamheten men det ”förutsätter ju 
att man har möjlighet att vara med och delta”. Föräldern lyfter även, i likhet med 
förskollärarna, fram föräldrafika som en formell samverkansform hen har erfarenhet 
av. Detta har förskolan en gång per termin. Föräldern berättar att man som förälder 
på dessa träffar får möjlighet att samverka med andra föräldrar. Hen upplever att 
föräldrafikan skapar en gemenskap som gynnar både barn och verksamhet. Som hen 
uttrycker det blir det ”en väldigt öppen gemenskap och man står och byter ett ord 
med de man möter och det tycker jag ger trevligt klimat och jag tror att det gynnar 
miljön och barnen och allting”. 

4.2.4 Analys 
Föräldraråd och föräldramöten beskrivs i resultatet vara tillfällen för föräldrarna att 
vara med och påverka verksamheten vilket kan ses i relation till läroplan för förskolan 
(Skolverket, 2010) som fastslår att föräldrar ska få ha inflytande över verksamheten. 
Det står även i läroplan att en förutsättning för detta är att personalen 
medvetandegör föräldrarna om verksamhetens mål och innehåll. I relation till detta 
beskrivs föräldramöten av flera av studiens deltagare vara ett tillfälle där föräldrar får 
bred inblick i verksamhetens innehåll. Som några deltagare nämner får föräldrar 
under dessa möten övergripande information om förskolan och några lyfter fram att 
de delges djupgående information om vad som sker i barngruppen. 
Föräldraråd/samverkansgrupp beskrivs enhetligt av de deltagare som har erfarenhet 
av samverkansformen som ett tillfälle för föräldrarna att utöva reellt inflytande. Detta 
kan kopplas till Sandbergs och Vuorinens (2008) studie som påvisar att 
samverkansformen syftar åt att öka föräldrainflytandet i enlighet med förskolans 
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läroplansmål. Föräldraråd beskrivs ge föräldrar goda möjligheter till inflytande över 
verksamheten men ett problem som lyfts fram relaterat till föräldraråden är då man 
som förälder av någon orsak inte kunnat delta vid mötena. Även detta samstämmer 
med vad som lyfts fram av en deltagande förälder om att en förutsättning för att 
kunna påverka är ”att man har möjlighet att vara med och delta”. 

Något som av vissa föräldrar lyfts fram som en nackdel med föräldramöte är att en 
del av informationen som delges är information som lika gärna kunde delges i 
pappersform. Detta överensstämmer med Sandbergs och Vuorinens (2008) studie 
som påvisar just att föräldrars upplevelser av föräldramötets innehållsvärde varierar. 
När informationen upplevs kunna delges genom veckobrev lika gärna som under ett 
formellt möte påvisar författarna att syftet med mötet kan vara svårförståeligt för 
föräldrar som av den anledningen lätt väljer att prioritera bort att delta. Detta kan 
kopplas till det Jensen och Jensen (2008) skriver om att innehållet i ett föräldramöte 
måste tjäna ett syfte och vara ”pedagogiskt meningsfullt och konstruktivt att lägga 
ner tid på” (s. 66). Som en av föräldrarna lyfter fram uppskattar hen mötet i sin 
helhet, även den information som kan upplevas onödig och skulle kunna delges på 
enklare sätt. Hen beskriver sig värdesätta att träffa personal och andra föräldrar. 
Detta kan ur ett sociokulturellt perspektiv relateras till att människan är en social 
varelse som till sin natur vill agera i samspel med andra människor (Säljö, 2000). 

Deltagarnas berättelser om vad ett föräldramöte kan innehålla stämmer överens med 
Jensens och Jensens (2008) beskrivningar av att tre områden brukar fokuseras: 
möjlighet för föräldrar att komma med synpunkter och idéer, information om 
förskolan och information om det pedagogiska arbetet. Samtliga förskollärare 
beskriver sig i relation till detta informera om vad barnen gör i den dagliga 
verksamheten och exempel på detta är att barnens nuvarande projekt och 
läroprocesser lyfts fram och diskuteras. Från personalens sida beskrivs av en 
förskollärare att man försöker medvetandegöra föräldrarna om lärandets roll i 
förskolan och detta kan även urskiljas i två av föräldrarnas berättelser. Den ena 
föräldern lyfter fram hur den brukar få utföra aktiviteter som speglar aktiviteterna 
som barnen gjort på förskolan för att få en bättre inblick i vad man gör på förskolan 
och varför. Den andra föräldern menar att föräldramöten ger förståelse för vad 
pedagogerna gör och för vad deras yrkesroll handlar om. Diskussioner kring 
likabehandlingsplan beskrivs som exempel på övergripande information som 
förekommer under mötena och det som av förskollärare och föräldrar nämns 
angående föräldrars möjlighet att påverka är att de av personalen uppmanas att 
komma med åsikter, frågor och idéer. Det kan som en förälder berättar handla om att 
få ge förslag på hur utemiljön ska utformas. 

Samtliga deltagare lyfter fram att det under utvecklingssamtal finns tillfälle att 
tillsammans utbyta information om det enskilda barnets lärande och utveckling. 
Detta kan kopplas till vad Jonsdottir och Nyberg (2013) skriver om att dialogen under 
utvecklingssamtal brukar handla om barns utveckling. En förskollärare berättar i 
relation till detta att föräldrar under utvecklingssamtal ges inblick i verksamheten 
genom att man diskuterar vilket projekt man arbetar med just nu och barnets 
delaktighet i projektet. En förälder berättar att det under utvecklingssamtal ges 
information om barnets utveckling och hur de tillsammans kan få ett bra samarbete 
kring barnet. Enligt Ljungberg (2013) vill föräldrar ofta ha bekräftelse genom positiva 
bedömningar. Författaren anser att detta är ett problem då det enligt förskolans 
läroplan är verksamheten som ska utvärderas och inte det enskilda barnet. Detta kan 
kopplas till det som Jonsdottir och Nyberg (2013) lyfter fram angående risken med 
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att utvecklingssamtal skapar en normaliseringspraktik när ”talet om barnen även 
skapar bilder av hur det normala eller genomsnittliga barnet förväntas vara” (s. 138). 
Denna studie har dock visat att det främst är verksamhetens innehåll och barnets 
utveckling inom, deltagande i och upplevelser av detta som fokuseras. En förälder 
beskriver exempelvis att hens barn är med under utvecklingssamtalet och att de 
under mötet går igenom ett frågeformulär som barnet fått fylla i innehållande frågor 
om barnets upplevelser av förskolan. Detta kan kopplas till det Jonsdottir och Nyberg 
(2013) menar med att utvecklingssamtalet ska ha ett utvärderande och uppföljande 
syfte. 

Resultatet visar att föräldrar under utvecklingssamtal ges möjlighet till inflytande i 
verksamheten genom att de uppmanas att lyfta fram frågor och idéer. En förälder 
berättar att de två parterna under utvecklingssamtal brukar ta upp eventuella 
problem som rör barnet och diskutera kring om det finns likheter i deras 
resonemang. Detta kan kopplas till det Markström (2007) menar med att det brukar 
finnas en strävan hos aktörerna att vid utvecklingssamtal frambringa en gemensam 
syn på barnet. Enligt författaren råder under utvecklingssamtal en 
synliggörandenorm och Ljungberg (2013) menar i relation till detta att personalen 
har en maktposition under dessa samtal. Det är som författaren uttrycker det viktigt 
att personalen är medveten om den sårbarhet och utsatthet som föräldrar och barn 
under utvecklingssamtal orsakas.  

Det framkom i resultatet att föräldrar värdesätter att delta i formella möten där de 
ges möjlighet att samverka med andra föräldrar. Föräldrafika är ett exempel på detta 
som lyfts fram och som en förälder uttrycker det bidrar dessa möten till att skapa en 
öppen gemenskap som gynnar både barn och verksamhet. Detta resonemang kan 
kopplas till vad Sandberg och Vuorinen (2008) påvisar i sin studie om att det upplevs 
värdefullt för föräldrar att erbjudas möjlighet att samverka inte bara med personalen 
utan också med andra föräldrar. En av förskollärarna berättar angående föräldrafika 
att personalen brukar arbeta för att skapa diskussioner kring den pedagogiska 
verksamheten under dessa möten genom att tillgängliggöra sin pedagogiska 
dokumentation. Som konstateras av denna förskollärare tenderar dock föräldrarna 
att hellre rikta uppmärksamheten mot varandra. I dessa två deltagares berättelser 
kan en koppling till dilemmat som lyfts fram av Vuorinen m.fl. (2013) urskiljas. Som 
dessa författare påvisar finns det en skillnad mellan hur man från förskolans sida 
respektive föräldrars sida talar om förskolans uppdrag och det kan bli tydligt i den 
dagliga kommunikationen. Som påvisas av författarna kan fokus från personalens 
sida vara att förmedla verksamhetens arbete med barns lärande medan föräldrarna 
först och främst intresserar sig för att få information om och diskutera omsorg och 
barnens trivsel på förskolan. Som författarna vidare visar fram kan förskollärare 
uppleva drop in-fika som rörigt och de syftar då på att de samtidigt som de måste 
räcka till för barnen som är där måste kunna ägna tid och uppmärksamhet åt 
föräldrarna. I denna studie går det att urskilja två skilda fokuseringar vid föräldrafika 
som kan kopplas till att de två parterna, i likhet med vad som framkom i ovan 
nämnda studie, värdesätter olika saker. Det som kan urskiljas är att föräldrar 
värdesätter att samverka med andra föräldrar och ur deras perspektiv kan detta 
upplevas som målet med den här typen av formella möten. Det som framhävs 
önskvärt hos förskolläraren är istället att fokus under drop in-mötet ska vara dialog 
kring verksamhetens arbete. Enligt vår tolkning framgår det från personalens sida 
finnas en bristande insikt i och/eller förståelse för föräldrars perspektiv. Vi är dock 
medvetna om att denna tolkning kan vara orsakad av en brist i våra intervjufrågor. 
Deltagarna ställdes få om ens några direkta frågor om denna samverkansform och 
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vår tolkning bygger enbart på ett fåtal deltagares berättelser vilket vi kan inse ger den 
en bristande tillförlitlighet.    

4.3 Upplevda svårigheter  

4.3.1 Bristfällig kommunikation 
De fyra föräldrarna har olika erfarenheter av vad som upplevs vara svårigheter i 
samverkan mellan förskola och hem. Gemensamt bland dem alla är att de beskriver 
kommunikation som a och o för att samverkan ska fungera bra och som de i likhet 
med varandra uttrycker det kan svårigheter uppstå om det finns brister i 
kommunikationen. Detta överensstämmer med vad förskollärarna lyfter fram om att 
det underlättar att ”så att säga tala samma språk” och att svårigheter och 
missförstånd i kommunikationen kan försvåra samverkan.   

Tre förskollärare berättar att språkliga skillnader hos parterna försvårar samverkan. 
Som en av dem uttrycker det kan det räcka med att ”en förälder pratar engelska för 
att det ska bli svårare, för man kan inte uttrycka sig lika bra på engelska och man 
hittar inte rätt ord”. Den här förskolläraren berättar vidare att det vid mejlkontakt 
med föräldrar finns risk för att information missförstås. Svårigheter av detta slag kan 
som hen uttrycker det undvikas om man istället väljer att samtala muntligt.  

Bristfällig kommunikation inom arbetslaget kan som en av förskollärarna berättar 
också orsaka svårigheter. Om man inte är överens om vilken information som ska 
delges föräldrarna finns det risk för att föräldrarna får osammanhängande 
information. Det kan vara att en personal säger en sak och en annan något annat 
vilket kan leda till att föräldrarnas förtroende för personalen försvagas.  

4.3.2 Förhållningssätt  
Att förhålla sig professionellt gentemot föräldrarna i alla situationer kan som en 
förskollärare beskriver vara en utmaning i arbetet. Denna svårighet beskrivs kunna 
uppstå när föräldrarna exempelvis har separerat och talar illa om varandra inför 
personalen. Ett professionellt agerande i sådana situationer är som förskolläraren 
uttrycker det att förhålla sig lika till båda föräldrarna och vara neutral oavsett vad 
man själv tycker och tänker. Enligt en förskollärare är även oro hos föräldrarna en 
svårighet som kan vara svår att hantera. Som hen berättar har hen erfarenhet av 
föräldrar som oroar sig för det mesta och som inte är mottagliga för personalens 
försök att möta deras oro på ett konstruktivt sätt. 

En svårighet som en förälder nämner är när ledighetsansökan ska lämnas in inför 
sommarledigheten ”förskolan är en lite osmidig verksamhet som vill veta tre 
månader i för väg hur jag ska göra på sommaren och jag kanske inte vet hur jag 
jobbar på sommaren”. Föräldern menar att det måste finnas ett bättre sätt för 
förskolan att bemöta föräldrarna vid sådana tillfällen.  

Av ett flertal förskollärare beskrivs även kulturkrockar kunna orsaka svårigheter. 
Problem kan som beskrivs uppstå när parterna inte talar samma språk och har svårt 
att förstå varandra språkmässigt eller när de har olika förhållningssätt och bristande 
förståelse för varandras perspektiv. En förälder poängterar att alla människor är olika 
och privat kan man tycka en sak men när man är på förskolan måste man kunna 
förhålla sig professionellt i enlighet med förskolans normer och värdegrund. 

4.3.3 Skilda synsätt 
Svårigheter orsakade av skilda sätt att se på förskolans uppdrag tas upp av flera 
förskollärare. En av dem lyfter fram att föräldrar kan ha svårt att förstå att inte allt 
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kan anpassas efter just deras barn utan att personalen måste se till hela barngruppen. 
Stora barngrupper gör det omöjligt att anpassa allt efter varje individ vilket kan vara 
en utmaning att förklara för föräldrarna som denna förskollärare upplever har väldigt 
höga och ibland orimliga förväntningar på personalen. Som en annan berättar är det 
vanligt att föräldrar betraktar verksamheten som en institution för barnpassning 
snarare än en pedagogisk verksamhet. Det kan som hen berättar vara föräldrar som 
själva gått på dagis när de var små och inte förstår att verksamheten utvecklats sedan 
dess. Det kan också handla om att föräldrar från andra länder saknar erfarenhet av 
svensk förskola och då är det som hen uttrycker det ”jättevanligt att man inte förstår 
syftet med vad vi gör här”. Detta beskrivs kunna resultera i att föräldrar behandlar 
verksamheten som en barnpassning där man kan hämta och lämna sina barn som 
man själv vill.   

Ovan nämnda förskollärare beskriver sig också uppleva det som en svårighet att 
föräldrar lämnar sina barn på förskolan trots att de är sjuka och struntar i 
personalens antydningar om att ”det kanske är bra att ha barnet hemma”. Detta 
menar förskolläraren blir mer och mer vanligt och hen kan delvis se att det beror på 
att föräldrarnas syn på sjukdom skiljer sig från personalens. Vissa menar att man är 
sjuk först när man har feber medan man på förskolan anser att förkylning är 
anledning nog att stanna hemma eftersom det har negativ påverkan över barnets dag 
på förskolan. Att barn lämnas på förskolan trots sjukdom behöver som förskolläraren 
vidare beskriver dock inte enbart bero på föräldrarnas synsätt utan kan också orsakas 
av en socioekonomisk utsatthet hos föräldrarna som gör det ekonomiskt svårt att ha 
barnen hemma.  

Flera föräldrar lyfter fram att skilda värderingar och synsätt kan försvåra samverkan. 
En förälder lyfter fram att det till exempel kan vara en svårighet om personal och 
förälder har olika åsikter om vilka kläder barnet ska ha ute och inne. ”Där går våra 
åsikter isär. Det är ju det här klassiska men det är nog det värsta jag kan komma på”. 
Föräldern menar att om man från början har en öppen dialog så brukar sådana 
problem inte uppstå.  

Även en av förskollärarna lyfter fram att skilda åsikter om hur saker ska skötas kan 
orsaka svårigheter i samverkan. Hen beskriver sig ha erfarenhet av föräldrar som 
själva arbetar inom förskola och anser att saker ska vara på ett visst sätt. Det kan då 
vara svårt att komma överens. Att i egenskap av förskollärare kunna visa sig säker i 
vad man gör och varför och kunna förmedla detta till föräldrarna beskrivs i relation 
till detta som viktigt. Man behöver som hen beskriver känna viss säkerhet i sin 
yrkesroll och kunna förmedla detta. Det här kan som hen beskriver vara en utmaning 
men det är också en förutsättning för att få föräldrarnas förtroende. 

4.3.4 Analys 
Som resultatet visar är brister i kommunikationen en vanlig orsak till att svårigheter 
uppstår. Det kan till exempel handla om bristande kommunikation inom arbetslaget. 
Som en förskollärare lyfter fram angående detta finns det risk för att föräldrarna får 
osammanhängande information om man inom arbetslaget inte kommunicerar väl 
och är överens om vilken information föräldrarna ska delges. Detta kan som beskrivs 
leda till otydlighet och förvirring vilket i sin tur kan försvaga föräldrarnas förtroende 
för personalen. Detta kan ses i relation till vad Jonsdottir och Nyberg (2013) skriver 
om att det i samverkan kan uppstå osäkerhet hos föräldrarna inför vilka 
förväntningar personalen har på deras deltagande. Som författarna poängterar är 
kontinuerliga samtal och att man från båda sidor är öppna för att sätta sig in i 
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varandras perspektiv viktigt för att motverka uppkomsten av denna typ av otydlighet 
och osäkerhet. 

Svårigheter i kommunikationen mellan personal och föräldrar kan som resultatet 
också orsakas av språkliga skillnader. Som en av förskollärarna beskriver kan det 
räcka med att ”en förälder pratar engelska för att det ska bli svårare, för man kan inte 
uttrycka sig lika bra på engelska och man hittar inte rätt ord”. Gemensamt bland 
deltagarna är att de beskriver betydelsen av en välfungerande kommunikation som a 
och o. Detta kan förstås ur ett sociokulturellt perspektiv som enligt Säljö (2000) tar 
utgångspunkt i att människan är en social varelse som handlar i samspel och 
interaktion med andra människor. Med denna utgångspunkt framstår enligt vår 
tolkning möjligheten att kunna kommunicera ha stor betydelse för samverkan och 
det framstår oundvikligt att brister i kommunikationen kan orsaka svårigheter. 

En svårighet i samverkan som uttrycks av en deltagande förskollärare är att alltid 
förhålla sig professionellt gentemot föräldrarna. Detta menar hen är en utmaning om 
föräldrar exempelvis pratar illa om varandra framför personalen och hen som 
personal måste förhålla sig neutralt inför detta. I motsvarighet till detta lyfts av en 
förälder fram att trots att aktörerna privat kan ha olika åsikter och värderingar måste 
de på förskolan kunna verka i enlighet med de normer och värderingar som läroplan 
och verksamhet innefattas av. Detta kan ses i relation till det sociokulturella 
perspektivet som ett exempel på att människors handlingar växer fram ur, och bidrar 
till upprätthållandet av, en viss social praktik (Säljö, 2000). Som Markström (2007) 
skriver i relation till detta bidrar förskolan i egenskap av en social praktik till att ange 
vad som betraktas som ett normalt handlingsmönster och begränsar på så vis också 
aktörernas alternativa handlande. Vår tolkning är att svårigheter lätt kan uppstå när 
aktörer inte förhåller sig inom de ramar som de inom den sociala praktiken förväntas 
göra.  

Ytterligare svårigheter uttryckta av deltagarna som kan kopplas till betydelsen av att 
förhålla sig inom ramarna för den sociala praktiken är svårigheter orsakade av 
kulturkrockar och skilda värderingar. Det kan som en deltagare uttrycker det 
underlätta att ”så att säga tala samma språk” och som vi tolkar detta uttryck syftar 
deltagaren inte (enbart) på det talade språket utan även på att det kan underlätta 
samverkan om aktörerna har liknande synsätt och värderingar. Detta stämmer 
överens med vad Keyes (2000) skriver om att föräldrar och personal har goda 
möjligheter att utveckla ett gott samarbete om de står för liknande värderingar och 
matchar varandra i kultur. I relation till detta lyfts av några deltagande förskollärare 
fram att svårigheter kan orsakas om parterna saknar förståelse för varandras 
perspektiv. 

Resultatet visar även att det kan vara en utmaning för förskollärare att stå på sig och 
kunna förmedla varför man väljer att göra som man gör när föräldrar har starka 
åsikter om hur saker ska skötas i verksamheten. Detta kan kopplas till vad Ivarsson 
Jansson (2001) påvisar i sin avhandling om att samverkan mellan förskollärare och 
föräldrar försvåras ifall förskollärare inte känner sig trygga i sin yrkesroll. 
Förskollärare kan som Ivarsson Jansson (2001) lyfter fram i relation till detta välja i 
hur stor grad föräldrarna ska få styra över verksamheten. Som den deltagande 
förskolläraren poängterar är det viktigt att man i egenskap av förskollärare kan visa 
sig säker i vad man gör och varför och kunna förmedla detta till föräldrarna. Hen 
menar att detta är en förutsättning för att inge föräldrarna förtroende vilket i sin tur 
är nödvändigt för att samverkan ska fungera. Detta kan även ses i relation till 
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läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) som slår fast att det är personalens ansvar 
att verka för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan de två aktörerna.  

Resultatet påvisar också svårigheter orsakade av skilda sätt att se på förskolans 
uppdrag. Det som lyfts fram är att man från personalens sida kan uppleva att 
föräldrar ser verksamheten som en barnpassning och/eller saknar förståelse för syftet 
med verksamheten. Detta kan kopplas till hur Vuorinen m.fl. (2013) påvisar att det 
finns en skillnad mellan hur förskola och hem talar om förskolans uppdrag och att 
medan personalen ofta är måna om att kommunicera sitt arbete med barns lärande 
fokuseras ofta från föräldrarnas att diskutera praktiska frågor. En utmaning i arbetet 
med samverkan skulle, som vi tolkar det med tanke på den identifierade skillnaden i 
fokus, kunna vara den att engagera båda parterna i samverkan och kommunikation 
kring uppdragets alla delar och etablera en gemensam syn på att dessa delar 
tillsammans utgör en helhet i verksamheten. Detta i enlighet med läroplan för 
förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2010) som fastslår att omsorg, lärande och utveckling 
ska bilda en helhet i förskolan. 

4.4 Faktorer som underlättar  

4.4.1 Kommunikation  
Öppenhet och dialog beskrivs av samtliga förskollärare underlätta (och vara 
avgörande för) samverkan. Utöver detta pekar två förskollärare ut tydlighet i 
kommunikationen som en viktig faktor och en av dem beskriver vidare att det även 
underlättar om man har en viss tro på sig själv och sin professionalitet. Som hen 
beskriver behöver man som personal med viss självsäkerhet kunna uttrycka och 
förklara för föräldrarna vad man gör och varför för att få deras förtroende.  

Samtliga föräldrar lyfter i likhet med förskollärarna fram betydelsen av en god 
kommunikation och som en av dem lyfter fram leder god kommunikation till att 
trygghet skapas vilket underlättar samverkan. En förälder berättar att tryggheten till 
personalen uppstått mycket tack vare att parterna är öppna och glada mot varandra. 

4.4.2 Bemötande 
På frågan om vad som underlättar samverkan nämner en förälder att det handlar om 
att som förälder kunna känna sig trygg med och bli sedd av pedagogerna på 
förskolan. När hen anländer till förskolan för att hämta sitt barn möter personalen 
självmant upp och delger föräldern den information hen värdesätter. Föräldern 
menar att ”vill pedagogen möta mig som förälder så gör den det och ser den mig som 
viktig så tar ju pedagogen sig lite tid för att bekräfta mig. Det får ju mig trygg”. Detta 
överensstämmer med flera av de andra föräldrarnas berättelser. Som en förälder 
beskriver är det viktigt att ”när jag kommer och vill veta om dagen att jag känner att 
de bryr sig, att de tar sig tid och lyssnar på det jag undrar”. En annan uttrycker att det 
underlättar att känna sig välkommen på förskolan. På hens barns tidigare förskola 
upplevde hen sig vara tvungen att fråga om det passade att komma. På den 
nuvarande förskolan upplever föräldern att personalen uppskattar om man vill 
komma och vara med en dag vilket hen beskriver som positivt. Hen uttrycker att ”det 
är viktigt som förälder att man känner sig inbjuden i princip alla stunder som det går, 
att det är en öppen verksamhet på det sättet”.  

Flera av förskollärarna lyfter fram betydelsen av att för barnens skull bygga upp en 
god relation till föräldrarna. Som en av dem menar känner barn av om föräldrarna är 
trygga med att lämna barnen på förskolan eller inte och om föräldrarna är oroliga blir 
även barnen oroliga. ”Att se till att föräldrarna är lugna och att man har en öppen 
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dialog” redan från inskolningen beskrivs av hen leda till trygghet hos både barn och 
föräldrar. Som en annan deltagare lyfter fram lägger hen mycket tid på att under 
inskolningen lära känna barnen och detta menar hen ger trygga föräldrar.  

Något som enligt en förskollärare underlättar samverkan med föräldrar är att 
personalgruppen är vi gentemot föräldrarna och inte jag. Att prata om arbetslaget 
som ett team och vara tydlig med att vi gör så beskrivs av denna förskollärare vara 
viktigt för att minska risken för att föräldrarna favoriserar en viss personal framför en 
annan i tron om att det är en ”bättre fröken”. Som hen beskriver kring detta har varje 
personal olika styrkor och vissa är bättre än andra på att småprata med föräldrarna. 
En sådan person kan ge intrycket av att vara den som driver arbetet och i 
föräldrarnas ögon kan det se ut som att resterande personal är oengagerad i 
jämförelse med denna person. Därför bör man som hen uttrycker det tala i vi-form så 
det blir mer tydligt för föräldrarna att hela arbetslaget står bakom det som sägs, inte 
enbart den enskilda personen.  

Förskollärarna lyfter enhetligt upp att de i syfte att underlätta samverkan organiserar 
verksamheten för att kunna bemöta föräldrarna på ett bra sätt vid hämtning och 
lämning. Två av dem beskriver i relation till detta att de lagt upp schemat på så vis att 
personaltätheten är hög under tidpunkterna för hämtning och lämning vilket gör det 
möjligt att ägna tid åt föräldrarna utan att det ska upplevas stressigt.   

4.4.3 Förhållningssätt 
Samverkan beskrivs enhälligt av förskollärarna underlättas när båda aktörerna har 
barns bästa i fokus. Som en av dem uttrycker det kan samverkan fungera bra trots att 
man tycker och tänker olika om vissa saker men att samtliga aktörer har barns bästa i 
fokus beskrivs vara en nödvändighet för att samverkan ska fungera. Som en parantes 
till detta beskrivs samverkan av en förskollärare underlättas av att ”man utgår från 
att alla föräldrar vill sina barns bästa”. I relation till detta berättar flera av deltagarna 
att det även underlättar om det hos parterna finns en strävan efter att förstå 
varandras perspektiv. Som en förälder uttrycker det kan de flesta svårigheter lösas 
och/eller undvikas så länge det finns en öppen dialog mellan aktörerna och intresse 
för att sätta sig in i varandras perspektiv. En deltagande förskollärare lyfter fram att 
det är viktigt att förhålla sig ödmjukt inför varandras olikheter inte minst för att vi 
lever i ett mångkulturellt samhälle. Ett ödmjukt förhållningssätt och att aktivt försöka 
sätta sig in i varandras perspektiv beskrivs av denna förskollärare motverka 
uppkomsten av svårigheter och underlätta samverkan. 

Två föräldrar beskriver att de känner sig trygga med personal som arbetat länge och 
har stor erfarenhet. Den ena föräldern menar att hen ”klaffar mer med de som är 
äldre” men lyfter även fram att ”alla är nya någon gång” och beskriver i relation till 
detta att det först och främst handlar om huruvida personen är framåt och visar 
engagemang eller inte. Som en annan förälder i likhet med detta lyfter fram har 
personalens förhållningssätt till barnen stor betydelse. Om inte personalen har en bra 
barnsyn och bra förhållningsätt gentemot barnen spelar andra faktorer ingen roll, 
detta är grundläggande för att föräldern ska känna förtroende för personalen. 
Föräldern beskriver sig också tycka att om parterna inte kommer bra överens så ska 
detta inte märkas från personalens sida. Hen menar i likhet med vad som nämns av 
en av de deltagande förskollärarna att personalens förmåga att vara professionell har 
betydelse. Som föräldern beskriver måste personalen kunna förhålla sig 
professionellt mot varje förälder och sträva efter en välfungerande samverkan trots 
eventuella oenigheter parterna emellan.  
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Vidare beskrivs av en förskollärare vikten av att både parter engagerar sig i 
samverkan och är aktiva i att delge och ta emot information. Att personalen tar sitt 
ansvar för att ge föräldrarna nödvändig information likväl som att föräldrarna läser 
den information som personalen delger dem underlättar som hen beskriver 
samverkan. 

4.4.4 Analys 
Resultatet visar att öppenhet och dialog underlättar samverkan. En av de deltagande 
föräldrarna lyfter fram betydelsen av att känna sig välkommen och menar att det en 
faktor som hen upplever underlättar samverkan. Detta kan ses i relation till 
Jonsdottir och Nyberg (2013) skriver angående att den dagliga tamburkontakten 
främjar relationsbyggandet mellan de båda aktörerna och verkar positivt för 
föräldrarnas tillit. Tydlighet i kommunikationen och att båda parter strävar efter att 
förstå varandras perspektiv är andra faktorer som av studiens deltagare enhetligt 
beskrivs underlätta samverkan.  

Flera deltagare beskriver en god samverkan som viktig för barnens skull. En 
förskollärare lyfter i relation till detta fram vikten av ”Att se till att föräldrarna är 
lugna och att man har en öppen dialog” och poängterar att huruvida föräldrarna är 
oroliga eller trygga med att lämna sina barn på förskolan speglar av sig på barnen. 
Detta stämmer överens med vad Sandberg och Ottosson (2010) skriver om att barn 
känner av de kommunikativa signalerna mellan förskolans personal och deras 
föräldrar och påverkas av dessa om de är positiva likväl som negativa. En god 
kommunikation mellan aktörerna skapar som dessa författare uttrycker det goda 
förutsättningar för barns lärande.    

Resultatet visar även att samverkan underlättas om personalen vågar tro på sig själv 
och sitt arbetssätt. En av förskollärarna menar att man måste kunna förklara för 
föräldrarna vad man gör och varför och att detta är av betydelse för att föräldrarna 
ska få förtroende för personalen. Här går det att urskilja en koppling till vad Ivarsson 
Jansson (2001) påvisar i sin avhandling om att samverkan mellan förskola och hem 
försvåras ifall personalen inte känner sig trygg i sin yrkesroll. Det går också att koppla 
till det Vuorinen m.fl. (2013) lyfter fram om förskollärares kommunikativa 
kompetens och dess betydelse för samverkan.  

Som resultatet visar organiserar förskolans personal aktivt verksamheten för att 
underlätta samverkan med föräldrarna. De deltagande förskollärarna beskriver sig 
exempelvis organisera för att på bästa sätt kunna möta föräldrarna vid hämtning och 
lämning genom att ha hög personaltäthet vid tidpunkten. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv (Säljö, 2000) kan vi förstå detta som att personalen känner av och 
förhåller sig till de ramar som finns i verksamheten. Genom att tidigare erfarenhet av 
vilket handlande som fungerar bäst inom dessa ramar utgör utgångspunkten när 
personalen organiserar för samverkan är deras handlande en produkt av, likväl som 
det bidrar till upprätthållandet av, en viss social praktik. 

Något som av en förskollärare beskrivs underlätta samverkan är att såväl föräldrar 
som personal är aktiva i att delge och ta emot information. Detta kan ses ur ett 
sociokulturellt perspektiv och kopplas till vad Markström (2007) skriver om att 
förskolan som en social praktik bidrar till att ange vad som betraktas som ett normalt 
handlingsmönster och påverkar hur aktörerna agerar. Vår tolkning är att samtliga 
aktörer för att upprätthålla en fungerande samverkan behöver förhålla sig till de 
ramar och förväntningar som finns på dem och handla i enlighet med dessa. I detta 
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fall förväntningen på aktivt deltagande. Detta överensstämmer med vad Säljö (2000) 
lyfter fram om att människor tar hjälp av att kunna känna av och förhålla sig till 
ramar som finns inom en viss social praktik. Detta hjälper som författaren uttrycker 
det människan att förstå hur den ska handla samtidigt som det begränsar den.    

Vuorinen m.fl. (2013) påvisar hur nyexaminerade förskollärare, på grund av den 
bristfälliga yrkeserfarenheten, kan ha svårt att känna sig bekväma i att axla ansvaret 
för samverkan med barnens familjer. I relation till detta beskriver två av de 
deltagande föräldrarna sig uppskatta att samverka med erfaren personal och en av 
dem beskriver sig klaffa ”mer med de som är äldre”. Det som poängteras av dem båda 
är dock att åldern inte har någon avgörande betydelse för samverkan. Avgörande 
egenskaper beskrivs istället vara ifall personalen de samverkar visar engagemang 
eller inte.  

Det framkommer i relation till detta att deltagarna upplever att samverkan 
underlättas när båda aktörerna har barns bästa i fokus. En av förskollärarna uttrycker 
att man kan tycka olika om mycket men för att samverkan ska kunna fungera är det 
en nödvändighet att samtliga aktörer har barns bästa i fokus. En förälder menar att 
om inte personalen har en bra barnsyn och bra förhållningsätt mot barnen spelar 
andra faktorer ingen roll. Detta beskrivs som grundläggande för att föräldern ska 
känna förtroende för personalen. Det här kan kopplas till vad Keyes (2000) 
framhåller om att förskollärare och föräldrar har goda möjligheter att utveckla ett 
gott samarbete om de står för liknande värderingar. Som vi tolkar det är vissa 
värderingar, synsätt och åsikter betydelsefulla men inte av avgörande vikt för 
aktörerna att dela medan vissa är direkt avgörande. Att aktörerna har barns bästa i 
fokus och en någorlunda gemensam barnsyn framgår i vår studie som avgörande 
faktorer för att samverkan ska fungera.  

Vidare framkommer att deltagarna upplever att samverkan underlättas om det hos 
parterna finns en strävan mot att förstå varandras perspektiv. Som en av dem 
uttrycker det kan de flesta svårigheter undvikas så länge det mellan parterna finns en 
öppen dialog och intresse för att sätta sig in i varandras perspektiv. En annan lyfter 
fram att vikten av att vara ödmjuk inför varandras olikheter och perspektiv inte minst 
med anledning att vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Detta kan ses i relation till 
det Ljungberg (2013) skriver om att vilket förhållningssätt en människa intar i möten 
med andra beror på vilka erfarenheter och föreställningar den har med sig sedan 
innan. Enligt vår tolkning är det inte minst med anledning av detta som det upplevs 
underlätta samverkan att parterna är ödmjuka mot varandra och villiga att försöka 
sätta sig in i varandras perspektiv.  

5. Diskussion 
Detta avsnitt består av fyra delar. I del ett, metoddiskussion, diskuteras för- och 

nackdelar med studiens val av datainsamlingsmetod och genomförande. I del två dras 

slutsatser utifrån studiens resultat och som stöd används relevant litteratur. Därefter 

diskuteras relevans för förskolläraryrket och diskussionsavsnittet avslutas med 

förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Metoddiskussion  

Att använda en kvalitativ datainsamlingsmetod med semistrukturerade intervjuer var 

ett bra val eftersom det har gett inblick i och förståelse för förskollärares och 

föräldrars erfarenheter och upplevelser av samverkan vilket också var syftet med 
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studien. Genom semistrukturerade intervjuer har det varit möjligt för oss att vara 

flexibla i vår datainsamling och det har inte vara nödvändigt att under intervjuerna 

vara fastlåst i en specifik ordningsföljd. Möjlighet fanns att ställa följdfrågor för att 

möjliggöra mer ingående svar från våra deltagare. Genom att ställas många öppna 

frågor gavs våra deltagare möjlighet att formulera utförliga svar. Ett problem som 

upptäcktes var att vi hade formulerat flera frågor som gick in i varandra vilket ledde 

till viss upprepning. Det var en fördel att en semistrukturerad datainsamlingsmetod 

valts att använda eftersom vi när detta upptäcktes kunde välja att frångå 

ordningsföljden och/eller ställa lämpliga följdfrågor för att undvika upprepning.  

Det kan ha varit en nackdel att intervjuerna delades upp och att utfördes var och en 

för sig. I efterhand då vi lyssnade på och transkriberade de inspelade intervjuerna 

upptäcktes att utfrågningen ibland gått för fort fram. Trots intentionen att anpassa 

våra frågor efter deltagarna i syfte att kunna fånga deras berättelser på bästa sätt 

upptäcktes att vi ofta hade varit snabba med att gå vidare till nästa fråga vilket kan ha 

orsakat att vi missat värdefull information. Om vi hade utfört alla intervjuer 

tillsammans hade det troligen varit lättare att följa upp deltagarnas berättelser med 

fler och bättre följdfrågor. Detta eftersom en då hade kunnat ansvara för att utföra 

intervjun medan den andra kunde koncentrera sig enbart på att lyssna till vad som 

sades och flika in frågor när den ansvariga intervjuaren gick för fort fram.  

5.2 Resultatdiskussion och slutsatser 

Syftet med studien var att belysa och jämföra förskollärares respektive föräldrars 
perspektiv på hur samverkan mellan förskola och hem fungerar i praktiken. Studiens 
första forskningsfråga löd Vilka erfarenheter har förskollärare respektive föräldrar 
av samverkan mellan föräldrar och personal?  

Det framkom under vårt arbete att det finns flera gemensamma nämnare bland 
aktörernas erfarenheter av samverkan. Samverkan mellan föräldrar och personal sker 
i enlighet med Sandbergs och Vuorinens (2007) definition av begreppet genom att 
aktörerna möts i olika typer av formella och informella möten. Den informella 
kontakt som vi kunnat urskilja som vanligt förekommande mellan parterna är dagliga 
möten vid hämtning och lämning, samverkan vid inskolning, kontakt genom vecko- 
och månadsbrev, kontakt via digitala plattformar samt mejl- och telefonkontakt.  

En av de informella samverkansformer som studien visat värdesätts högst av 
aktörerna är de dagliga mötena vid hämtning och lämning som består av 
informationsutbyte kring barnen. Detta resultat överensstämmer med vad Jensen & 
Jensen (2008) skriver om att informationsutbyte kring ”barnets liv i dess två världar” 
(s. 48) är en viktig del i samverkan mellan de båda aktörerna. Dagliga möten 
framkommer också som ett informellt tillfälle för föräldrarna att få inblick i 
verksamheten och möjlighet att påverka den vilket de även ges tillfälle till genom 
samverkansformerna vecko-/månadsbrev och digitala plattformar. Studien har i 
enlighet med Jonsdottir och Nyberg (2013) visat att inskolning är ett betydelsefullt 
tillfälle för samverkan kring det enskilda barnet och för föräldrarna att få inblick i 
verksamheten samt att det är vid detta tillfälle som relationen mellan parterna 
grundläggs.  

Formella möten som framkommit vanligt förekommande är föräldramöten, 

utvecklingssamtal, föräldraråd, inskolningssamtal, fixardagar, vernissager, möten för 

att diskutera särskilda åtgärder, drop in på förskolan samt olika typer av traditionella 
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tillställningar, exempelvis sommaravslutningar. En slutsats vi kan dra i vårt arbete är 

att formella möten till stor del värdesätts i egenskap av att vara tillfällen för föräldrar 

att få övergripande likväl som fördjupad information om och insikt i förskolans 

verksamhet. Formella möten värdesätts även i egenskap av att vara ett tillfälle för 

interaktion och relationsskapande mellan parterna som gynnar både barn och 

verksamhet. Detta kan ur ett sociokulturellt perspektiv relateras till att människan är 

en social varelse som till sin natur vill agera i samspel med andra människor (Säljö, 

2000). Att föräldrar även genom flera formella samverkansformer ges goda 

möjligheter till inflytande framkommer också som en erfarenhet deltagarna delar och 

enhetligt beskriver sig värdesätta. En slutsats vi kan dra är att samverkan genom 

formella möten ofta sker i enlighet med läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) som 

slår fast att föräldrarna ska få vara delaktiga i att utforma verksamheten. 

Studiens andra forskningsfråga löd Vilka faktorer upplever förskollärare och 
föräldrar underlättar respektive försvårar samverkan? 

Brister och missförstånd i kommunikationen aktörerna emellan framkommer i vår 
studie som en vanlig orsak till svårigheter i samverkan. Det kan som identifierats 
handla om språkliga skillnader eller missförstånd i skriftlig kommunikation. En 
annan gemensam nämnare i deltagarnas berättelser är att skilda synsätt och 
bristfällig förståelse för varandras perspektiv kan leda till svårigheter i samverkan. 
Det kan handla om att aktörerna har olika syn på förskolans uppdrag vilket 
exempelvis kan ställa till problem när föräldrar har förväntningar på personalen som 
personalen inte anser falla inom ramen för förskolans uppdrag. Det framkommer 
som en röd tråd i flera av de svårigheter som påvisats i vår studie att de ofta orsakas 
av att aktörer inte förhållit sig till de ramar och förväntningar som finns på förskolan. 
Detta kopplar vi till att förskolan som institution enligt Markström (2007) fungerar 
som en social praktik som anger vad som är ett normalt handlingsmönster och 
samtidigt begränsar alternativt handlande. När aktörer avviker från vad som 
förväntas av dem och handlar utanför dessa ramar kan oenigheter och svårigheter i 
samverkan uppstå.   

I vårt arbete kan vi dra slutsatsen att strävan efter förståelse för varandras perspektiv, 
ett positivt bemötande och öppenhet och dialog parterna emellan är faktorer som 
underlättar samverkan. Betydelsen av en välfungerande kommunikation beskrivs 
som a och o. Detta kan förstås ur ett sociokulturellt perspektiv som Säljö (2000) 
beskriver tar utgångspunkt i att människan är en social varelse som handlar i samspel 
och interaktion med andra människor. 

En gemensam barnsyn och att båda parter har barns bästa i fokus kunde vidare 
identifieras som faktorer som underlättar och även enligt vissa är direkt avgörande 
för en fungerande samverkan. Som studien visar upplevs samverkan kunna fungera 
även då det bland parterna förekommer skillnader i synsätt och förhållningssätt, 
detta med hjälp av en öppen dialog mellan parterna och strävan efter förståelse för 
varandras perspektiv. En gemensam barnsyn och strävan efter barns bästa hos båda 
parter framkommer som undantag till denna regel. Vår slutsats är att vissa 
förhållningssätt, värderingar och åsikter är betydelsefulla men inte av avgörande vikt 
för aktörerna att dela medan vissa, som de två ovan nämnda, upplevs nödvändiga att 
dela för att samverkan ska fungera. I relation till detta påvisades en deltagare mena 
att även om man tycker en sak privat måste man på förskolan kunna förhålla sig 
professionellt i enlighet med förskolans normer och värdegrund. Detta kan ses i 
relation till vad Markström (2007) skriver om att förskolan i egenskap av social 
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praktik bidrar till att ange vad som anses som ett normalt agerande vilket också 
begränsar aktörers alternativa handlande. Det framkom även under våra intervjuer 
med föräldrar att ”om förhållningssättet och barnsynen inte är bra under 
inskolningen så spelar resten ingen roll” vilket samstämmer med vad Keyes (2000) 
skriver om att samverkan underlättas om aktörerna står för liknande värderingar.  

Professionalitet från personalens sida och att båda parter tar sitt ansvar för 
samverkan genom ett aktivt deltagande har också påvisats vara faktorer som 
underlättar. Att personalens professionalitet har betydelse överensstämmer med 
läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) som slår fast att ansvaret för samverkan 
ligger hos arbetslaget.       

5.3 Relevans för förskolläraryrket  

Denna studie kan enligt vår upplevelse vara värdefull för yrkesverksamma inom 
förskolan i allmänhet att ta del av eftersom den bidrar till fördjupad kunskap inom 
samverkan mellan förskola och hem. Att det finns behov av detta påvisas av Olsson 
(2013) som lyfter fram hur nationella utvärderingar visat att nyexaminerade 
förskollärare ofta upplever sig vara i behov av mer kunskap inom området. 
Nyexaminerade förskollärare kan, som även Vuorinen m.fl. (2013) lyfter fram, på 
grund av den bristfälliga yrkeserfarenheten känna sig obekväma med att axla 
ansvaret för samverkan med barnens föräldrar. Denna studie bidrar till en insikt i hur 
och kring vad aktörerna samverkar, vilka svårigheter som kan uppstå i arbetet och 
vilka faktorer som av båda parter upplevs underlätta samverkan. Med anledning av 
att studien belyser två olika perspektiv ges läsaren en omfattande och mer tillförlitlig 
inblick i området än om enbart ett perspektiv hade fokuserats. Vi upplever det själva 
som att vi i vår framtida profession kommer ha stor nytta av den kunskap studien 
bidragit med. Att få ta del av både förskollärares och föräldrars perspektiv har varit 
mycket värdefullt eftersom det gett en bred förståelse för hur samverkan fungerar i 
praktiken. I vår framtida profession är det vår övertygelse att vi inte minst kommer 
ha stor nytta av de insikter vi fått i föräldrars upplevelser av samverkan; vad som ur 
deras perspektiv upplevs svårt, vad som upplevs underlätta och vad de uppskattar 
mest i samverkan.   

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har varit tämligen liten och som vi ser det skulle det vara värdefullt att 
utföra en mer omfattande studie av hur samverkan fungerar i praktiken för att få en 
bredare och därmed även mer tillförlitlig bild. Det skulle vara intressant att ta reda 
om det finns skillnader mellan förskollärares och barnskötares syn på och upplevelser 
av samverkan mellan förskola och hem. Det skulle även vara intressant att utöka 
studien genom att inkludera deltagare från olika kommuner, exempelvis kommuner 
med varierade socioekonomiska förhållanden och se om detta påverkar resultatet. 
Vidare upplever vi att det skulle vara värdefullt att undersöka och jämföra om det 
finns skillnader i samverkansarbetet inom privata respektive kommunala förskolor.  
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Bilagor  

Bilaga 1- intervjuguide  

 Vad har du för utbildningsbakgrund? 

 Ålder? 

 Hur många år har du arbetat i förskolan? (förskollärare) 

 Vilken åldersgrupp arbetar du med? (förskollärare) 

 Hur många barn har du? Ålder på barn? (föräldrar) 

 Erfarenhet av en eller flera förskolor? Hur många års erfarenhet? (föräldrar) 

Temafrågor med anknytning till våra frågeställningar: 

Frågeställning 1: Vilka erfarenheter har förskollärare respektive föräldrar av 
samverkan mellan föräldrar och personal? 

Informell kontakt  

 Vad för slags informell, det vill säga vardaglig, kontakt mellan föräldrar och 
personal på förskolan har du erfarenhet av?  

 Vilken information värdesätter du att utbyta med personalen/föräldrarna vid 
vardaglig kontakt (till exempel vid hämtning/lämning, via digitala plattformar, 
veckobrev)? 

 Hur organiserar du för vardaglig samverkan med föräldrarna? (förskollärare) 

 Hur samverkar du med föräldrarna under inskolning? (förskollärare) 

 Kan du berätta om hur du upplevde kontakten med personalen under 
inskolningen? (föräldrar) 

 Berätta hur kontakten utvecklats sedan inskolningen. (föräldrar) 

Formell kontakt 

 Vilka slags formella, det vill säga organiserade, möten har du erfarenhet av äger 
rum mellan föräldrar och personal?   

 Vilken information utbyter du med personalen/föräldrarna vid mer formell 
kontakt (till exempel under utvecklingssamtal eller möten)? 

Hur/när bjuds föräldrarna in? 

 På vilket sätt får du/föräldrarna ta del av verksamhetens innehåll?  

 Hur och när ges du/föräldrarna möjlighet att påverka verksamhetens innehåll?  

Frågeställning 2: Vilka faktorer upplever föräldrar och förskollärare underlättar 
respektive försvårar samverkan? 

 Vad kan försvåra samverkan? 

 Vilka svårigheter kan uppstå i kontakten mellan personal och föräldrar? 

 Hur skulle det kunna fungera bättre? 

 Berätta om någon negativ samverkanssituation  

 Kan skillnader i värderingar eller synsätt hos parterna försvåra samverkan? Om 
ja, kan du utveckla? 

Vad underlättar samverkan? 
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 Vilka faktorer underlättar samverkan? 

 Finns det faktorer som är avgörande för att samverkan ska fungera bra, i så fall 
vilka? 

 Vilka egenskaper hos den part (personal/förälder) som du samverkar med 
upplever du underlättar samverkan? Exempelvis tankesätt, barnsyn, värderingar, 
kunskap, kommunikativ förmåga, ålder, erfarenhet. 

Gemensam referensram 

 Vilken betydelse har en gemensam referensram för samverkan?  
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Bilaga 2 - Missivbrev 

Hej!  

Vi är två förskollärarstudenter som är i färd med att börja skriva vårt 
examensarbete. Vi kommer utföra en intervjustudie om föräldrars och förskollärares 
perspektiv på hur samverkan mellan förskola och hem fungerar i praktiken. Detta är 
viktigt att göra inte minst för att förskolans läroplan fastslår att förskolan ska 
samverka med hemmen och att personalen har ett ansvar i att skapa förutsättningar 
för en god samverkan.  
 
Genom detta brev vill vi be om ditt deltagande i studien. Du besitter kunskaper och 
erfarenheter som är värdefulla för oss och vår studie. Tidsåtgången för intervjun 
kommer vara omkring 30 till 45 minuter.  
 
För att kunna fokusera på dialogen snarare än på att anteckna vad som sägs kommer 
vi att spela in intervjuerna (endast med ljudupptagning). När vi sedan ska färdigställa 
resultatet av våra intervjuer kommer vi att transkribera varje intervju.  
 
Vår insamlade data kommer att hanteras med så stor konfidentialitet som möjligt 
vilket innebär att det bara är vi som kommer ha tillgång till ditt svar och att det i vårt 
arbete inte kommer vara möjligt att urskilja vilka som deltagit i studien eller vem som 
svarat vad.  
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Vi garanterar att era svar 
endast kommer att användas i vår studie och den insamlade datan kommer att 
förstöras när uppsatsen färdigställts.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig.  
 
Tack på förhand för ditt deltagande! 

Namn, telefon och e-post (till studenter och handledare): 
Frida Nordlinder, xxx-xxx xx xx, xxxxxxxx@student.mdh.se. 

Maria Nord, xxx-xxx xx xx, xxxxxxxx@student.mdh.se. 

Handledare: Anette Sandberg, xxx-xx xx xx, xxxxxx.xxxxxxxx@mdh.se.  

Ort/datum:  
Nacka, 2015-04-01.  
 

 

 


