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Detta är en studie genomförd med syfte att undersöka pedagogers syn på samverkan 
mellan hem och förskola och vilka strategier de använder i verksamheten för detta. I 
studien har en kvalitativ ansats använts vilket i detta fall har inneburit 
intervjuundersökning för att få pedagogers syn på samverkan mellan hem och 
förskola. Resultatet har visat att pedagoger anser att samverkan har stor betydelse i 
förskolan för att en relation ska kunna etableras och upprätthållas samt för att 
information kring barnet ska kunna utbytas. Resultatet visar även att pedagogerna 
anser sig vara säkra i sitt uppdrag och att de väljer att se utmaningar istället för 
svårigheter i möten med föräldrar. De kompetenser som är viktiga för att kunna 
samverka enligt pedagogerna är att vara professionell, trevlig, positiv och nyfiken. 
Slutsatsen är att pedagogers syn på betydelsen av och strategier för en god samverkan 
handlar om att upprätthålla goda relationer, föra samtal, se utmaningar istället för 
svårigheter och att vara professionell i mötet med föräldrarna. 
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1 Inledning 

Samverkan mellan hem och förskola har satts i fokus som aldrig tidigare (Harju & 
Tallberg Broman, 2013). Förskolan utgör en stor del av många barns vardag vilket gör 
att föräldrar och förskola får ett delat ansvar för barnet. Detta säger en del om hur 
viktig relationen mellan förskola och hem är och på det sättet angelägen att lära sig 
mer om. I denna studie kommer begreppet pedagoger att användas vilket innefattar 
all personal i förskolan som bedriver pedagogisk verksamhet. Genom att vara 
förberedd och kunnig som pedagog vad gäller mötet med föräldrar, kan både de och 
barnen få chans att bli trygga och känna glädje inför att vistas på förskolan. Jensen 
och Jensen (2008) beskriver att kunskap och erfarenhet är grundläggande 
egenskaper för pedagoger att kunna utföra ett gott samarbete med hemmet, där det 
också är viktigt att kunna möta alla föräldrar och barn. Förskolans uppdrag framhålls 
tydligt i läroplanen. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna vad gäller deras ansvar 
att fostra barnen, se till att de utvecklas och växer. Pedagogerna ska samarbeta med 
hemmet för att barnen ska få möjlighet att utvecklas utefter sina förutsättningar 
(Utbildningsdepartementet, 2010).  

Harju och Tallberg Broman (2013) betonar att många nyutbildade förskollärare 
uppfattar sig vara oförberedda inför att möta barnens föräldrar. Jensen och Jensen 
(2008) tillägger att det även finns en osäkerhet i yrkesrollen i övrigt där många 
pedagoger upplever att samarbetet med föräldrar är besvärligt i olika situationer. 
Dessa situationer kan i många fall handla om att framföra kritik, hantera konflikter 
och att det uppstår kommunikationsproblem av olika slag (Hougaard, 2008). Enligt 
Sandberg och Vuorinen (2007) är samverkan mellan hem och förskola mycket 
betydelsefullt för barns välbefinnande, utveckling och lärande. Ambitionen att främja 
samverkan i svenska förskolor beskrivs av författarna som aktuell i förskolans 
styrdokument och allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan. Problemet 
är enligt författarna att det finns ett mellanrum i det som uttrycks i dokumenten och 
det som faktiskt händer i det praktiska arbetet i förskolan. Detta kan bero på att det 
inte finns någon förutbestämd metod för hur samverkan ska fungera i 
förskoleverksamheten och blir därför en tolkningsfråga för hur pedagogerna ska 
arbeta med samverkan.  

Intresset för samarbetet som sker mellan hem och förskola väcktes under en av våra 
kurser som handlade om ämnet samverkan mellan hem och förskola. Det vi många 
gånger har reflekterat över är vår osäkerhet kring verkligheten av detta område. Vi 
har en förståelse för hur samverkan kan fungera på ett teoretiskt plan. Vi har även 
under vår verksamhetsförlagda utbildning fått uppleva och se utan att själva agera. 
Dessvärre har det praktiska arbetet kring ämnet gett ett fortsatt osäkert och 
främmande intryck. Även om arbetet med samverkan känns osäkert har vi under den 
verksamhetsförlagda utbildningen upplevt att goda relationer är av stor vikt för 
barnens vistelse i förskolan. Med den bakgrunden blir det aktuellt för oss att se vad 
pedagoger upplever kring samverkan och vilka strategier de använder för att främja 
en god samverkan. Det är också viktigt att undersöka vilka svårigheter som upplevs 
av pedagogerna. På det sättet kan vi belysa dessa för att i framtiden kunna arbeta 
fram nya sätt att använda för att stödja pedagoger i deras uppdrag som även kommer 
beröra oss. Förhoppningarna genom studiens resultat är att vi och även andra som är 
intresserade kan få en större insyn och erfarenhet av hur vi kan arbeta.  
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Den här studien utgår från ett utvecklingsekologiskt perspektiv där det centrala ligger 
i samspelet mellan individ och miljö. Perspektivet kan tydligare förstås som en 
modell som visar på olika nivåer av relationer som har betydelse för barnets 
utveckling. I centrum av modellen finns barnet som individ och i omgivningen finns 
dessa nivåer som i olika grad påverkar barnet. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka pedagogers syn på samverkan mellan 
hem och förskola och vilka strategier de använder i verksamheten för detta. 

1. Vilken betydelse har samverkan med hemmet i verksamheten enligt pedagoger? 
2. Upplever pedagoger att de kan behöva hantera svårigheter i samverkan med 

föräldrar? 
3. Vilka kompetenser och strategier beskriver pedagoger att de behöver för att kunna 

genomföra olika former av samverkan med föräldrar? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Den här studien kommer att handla om samverkan mellan hem och förskola. 
Studiens bakgrund inleds med en historisk tillbakablick sedan beskrivs det vad som 
står i förskolans styrdokument om samverkan. Vidare presenteras den teoretiska 
bakgrund som utgår från ett utvecklingsekologiskt perspektiv. Avsnittet avslutas med 
en forskningsbakgrund som är indelad i fyra teman vilka är samverkan mellan hem 
och förskola, samverkans olika former, svårigheter med samverkan samt strategier 
och kompetenser för samverkan. Dessa redovisar vad litteratur och tidigare forskning 
har att delge om studiens valda ämne.  

I metodavsnittet redogörs för de val av metoder som använts i genomförandet av 
studien. Valet av forskningsansats beskrivs och vad det får för betydelse för denna 
studie. Datainsamlingsmetod, urvalsmetod, genomförande och analysmetod 
behandlas även här. Avsnittet avslutas med studiens validitet och reliabilitet och den 
forskningsetik som använts för att respektera de inblandades anonymitet.  

I Resultatavsnittet bearbetas det material som kommit fram genom de intervjuer som 
genomförts med pedagoger i förskolan. De frågor som utgör intervjuunderlaget är 
baserade på studiens forskningsfrågor och har sedan haft ett syfte att kategoriseras 
utifrån dem för att göra resultatet tydligt genom det som framkommer i intervjuerna. 
Kategorierna fungerar sedan som stöd för den beskrivning pedagogerna ger angående 
samverkans betydelse, utmaningar och möjligheter med samverkan samt 
kompetenser och strategier som behövs för uppdraget. 

I analysavsnittet är resultatet sammanställt och tolkat med koppling till det 
utvecklingsekologiska perspektivet och den tidigare litteratur och forskning som 
redogjorts i bakgrundsavsnittet för studien. I analysen har en modell skapats där 
svaren i resultatet har utgjort fyra nya kategorier för att göra det tydligt vad som 
framkommer kopplat till perspektivet. Dessa kategorier är relationens betydelse för 
en fungerande samverkan, samtalets betydelse för utbyte av information, utmaningar 
i arbetet med samverkan samt kompetenser och strategier i mötet med föräldrarna. 
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Som avslutande avsnitt kommer diskussionen. Här sker ett samtal av studiens 
innehåll från resultatet och analysen. Det kommer sedan en metoddiskussion som 
diskuterar metodvalen och vad dessa har gett till studien. I slutet kommer en 
avslutande diskussion om studiens syfte och forskningsfrågor i relation till det 
resultat och den analys som intervjuerna med pedagoger i förskolan har gett. Genom 
det valda ämnet presenteras även förslag på fortsatt forskning om ämnet som studien 
vilar på. 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Nedan redogörs för två begrepp som är centrala i denna studie. Dessa begrepp är 
samverkan och samarbete. Begreppsdefinitionerna utgår från Sandberg och Vuorinen 
(2007) och Utbildningsdepartementet (2010). 

 Samverkan  

Begreppet samverkan beskrivs av Sandberg och Vuorinen (2007) innebära all kontakt 
som sker mellan pedagoger och föräldrar, vid det dagliga mötet och andra 
samverkansformer i förskolan. Samverkan och samarbete tolkas som oskiljbara och 
båda förekommer i studien. 

 Samarbete  

Begreppet samarbete används enligt Sandberg och Vuorinen (2007) i de situationer 
där pedagoger har ett gemensamt engagemang för något och arbetar mot samma mål. 
Förskolan ska i ett samarbete med föräldrar arbeta för att skapa möjligheter så att 
barn utvecklas efter sina förutsättningar (Utbildningsdepartementet, 2010). 
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2 Bakgrund 

Nedan kommer en historisk tillbakablick om samverkan mellan hem och förskola att 
presenteras. Vi behöver göra en historisk tillbakablick för att förstå var vi är nu och 
hur förhållandet mellan hem och förskola har sett ut under tiden. Det som står 
beskrivet i förskolans läroplan om samverkan kommer att beskrivas och likaså den 
teoretiska bakgrunden. Litteratur och tidigare forskning som behandlat samverkan, 
samverkansformer, svårigheter samt strategier och kompetenser med samverkan 
beskrivs. För att hitta relevant litteratur och forskning användes databaserna ERIC, 
Discovery och SwePub. Sökorden som användes i ERIC och Discovery var preschool 
AND collaboration AND home. Andra sökord var parents och family. I SwePub 
användes sökorden samverkan, samarbete, förskola, familj, föräldrar och 
förskollärare. Det valdes ut sex artiklar och 1 avhandling som berörde studiens valda 
ämne. Det har även använts tidigare kurslitteratur. Studien utgår från ett 
utvecklingsekologiskt perspektiv där det centrala ligger i samspelet mellan individ 
och miljö. 

2.1 Historisk tillbakablick 

För de allra flesta föräldrar tas idag förskoleverksamheten förgiven, då nästintill alla 
som vill och behöver får plats (Korpi, 2006). Tallberg Broman (2013) framhåller att 
förskolan redan tidigt i sin historia har haft fokus på hem och familj och att den 
fungerat som ett stöd åt föräldrar. Hon beskriver att samarbetet var avgörande för att 
förskolan skulle uppnå sina mål, dessvärre handlade samarbetet om rådgivning i 
uppfostran och vid denna tid blev både barn och föräldrar fostrade. Enligt Korpi 
(2006) har barnomsorg bedrivits ända sedan 1800-talet i Sverige och det var när 
människor började flytta från landsbygden för att skaffa arbete i städerna som olika 
samhällsinstitutioner började ta plats. När föräldrarna kom i arbete blev barnen ofta 
passade av äldre syskon, grannar eller släktingar, i annat fall kunde de även lämnas 
själva utan tillsyn.  

För att hjälpa de fattigaste av mödrar startades det barnkrubbor som krävde intyg 
från fattigvården. Barnkrubborna levde kvar med samma fattighetsstämpel länge och 
de hölls igång av stiftelser och kyrkliga församlingar med finansieringsmedel från 
donationer, välgörenhet och insamlingar från kyrkan. Med kritik om att samhället 
borde vara ansvarig för de som behövde hjälp kom en annan verksamhet med namn 
barnträdgård att träda i kraft. Det var ofta privatpersoner som drev verksamheten 
genom avgifter. De som nu fick plats i barnträdgårdarna var barn från välbärgade 
familjer där den grundläggande idén för verksamheten var att ge stöd åt hemmets 
fostran. Senare inrättades även folkbarnträdgården som skulle vända sig till alla barn. 
Syftet med verksamheten var att minska skillnaderna mellan de olika 
samhällsklasserna och på det sättet skapa en större harmoni. Under 1930-talet 
började en diskussion om barnomsorgens utbyggnad. Alva Myrdal är ett namn som 
är viktigt inom förskolans historia. Gars (2006) poängterar att Myrdal kämpade för 
att få bort fattighetsstämpeln på barnkrubborna, hon ville inrätta storbarnkammare i 
varje bostadsområde för att mödrar skulle kunna arbeta nära barnen. Det skulle vara 
bra för barnen att få möta en verksamhet av god kvalité med utbildad personal. Korpi 
(2006) tillägger att barnomsorgen skulle vara avgiftsfri och en plats för alla barn från 
olika samhällsklasser med samma förutsättningar för utveckling. I ett senare skede 
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kom daghemmen att stå för heldagsomsorg och lekskolorna för omsorg under kortare 
tid.  

Enligt Korpi (2006) tog Sverige ledningen i Europa över familjepolitiken under 1960-
talet vilket innebar en utbyggnad av barnomsorgen. År 1972 kom 
barnstugeutredningen som ligger till grund för utredning av den moderna 
barndomen. Under denna tid präglas daghemmen av autoritärt ledarskap med 
dåtidens utvecklingspsykologi som grund. Barns utveckling menades ske utefter 
mognad och i förutbestämda steg. Viktigast att veta för denna studie är att 
utredningen framhöll föräldrasamarbete. Vikten av föräldrars delaktighet och ansvar 
ansågs vara betydelsefullt för verksamhetens kvalitet. Förslag om föräldrakooperativ 
verksamhet var ett alternativ som kom upp även om forskningen inte hade tillräckligt 
med kunskap inom området. Erfarenheterna fick ta över och menade på att utbildad 
personal som samverkar med föräldrar och styr det pedagogiska arbetet kan ge en 
positiv start och framtid för barn. Verksamheten kunde på det sättet fungera som ett 
komplement till hemmet. Enligt Lundgren (2012) flyttades barnomsorgen från 
familjepolitiken till skolpolitiken under 1990-talet. Markström (2007) belyser att 
detta årtionde handlade om att barnen framhölls som kompetenta medborgare med 
eget ansvar som kunde ta beslut i en demokratisk anda. Den utveckling som ständigt 
sker handlar framförallt om att förskolan precis som andra institutioner utvecklas 
under påverkan av politiska ideologier, traditioner och andra idéer. Det är dilemman 
om familjen, arbetsmarknaden och utbildningspolitiken som är betydande för 
utvecklingen. Sandberg och Vuorinen (2007) framhåller att förskolan har förändrats 
med tiden och att behovet av samverkan och förutsättningarna som finns idag ser 
annorlunda ut. De menar att arbetslivet kommit att förändrats likaså familjers olika 
sammansättningar vilket ställer nya krav på förskolan att vara tillgänglig. Författarna 
menar även att utbildningsnivån i samhället har höjts vilket har lett till att föräldrar 
ställer nya och högre krav på verksamheten vad det gäller att få vara delaktiga och ha 
inflytande vilket får betydelse för samverkan.  

2.2 Förskolans styrdokument 

Förskolans läroplan är det styrdokument som ligger till grund för hela förskolans 
verksamhet (Utbildningsdepartementet, 2010). I läroplan framgår det att förskolans 
uppdrag är att utgå från en helhetssyn på barnet vilket innebär att lärande, omsorg 
och utveckling bildar en helhet. Förskolans uppdrag handlar om att i samarbete med 
hemmen bidra till att barnen utvecklas till ansvarskännande människor och 
samhällsmedborgare. Uppdraget förstås som ett komplement till hemmet genom att 
agera som stöd för familjerna i deras arbete med barnets fostran, utveckling och 
växande. Samarbetet utgår ifrån att båda parter låter barnet utvecklas efter sina 
förutsättningar. Pedagogernas förståelse för och samspel med barnet är av stor vikt 
för att få föräldrars förtroende, vilket även får betydelse för en positivt upplevd 
vistelse i förskolans verksamhet (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Det framhålls att föräldrar ska få möjlighet att vara med och påverka verksamheten i 
förskolan. Detta handlar främst om att kunna påverka de nationella målen vilket 
kräver att förskolan måste vara tydlig i sitt sätt att berätta om mål och innehåll. De 
riktlinjer som framkommer gällande förskollärares ansvar är att föräldrar och 
framförallt barn ska få en god introduktion i förskolan. De ansvarar även för 
utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande. Det är även 
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betydelsefullt att föräldrar får möjlighet att vara delaktiga i den utvärdering som sker 
av verksamheten (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Hela arbetslagets roll beskrivs vara att visa respekt för föräldrar och arbeta utefter att 
det bildas en tillitsfull relation mellan varandra. Arbetslaget har till uppgift att 
genomföra fortlöpande samtal med föräldrar där områden om barnets trivsel, lärande 
och utveckling både i och utanför förskolans diskuteras. Stor vikt ska läggas vid att 
beakta föräldrars synpunkter på planering och genomförande i verksamheten 
(Utbildningsdepartementet, 2010). 

I samarbetet mellan hem och förskola ingår även förskolechefens ansvar gentemot 
föräldrar, där de ska erbjudas att vara deltagande i kvalitetsarbetet. Inom chefens 
arbetsområde i läroplanen ska de samarbetsformer som finns mellan hem och 
förskola utvecklas. Föräldrar ska bli informerade om mål och innehåll som är 
grundläggande för det arbete som sker i förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010). 

2.3 Teoretisk bakgrund 

Den här studien tar stöd i ett utvecklingsekologiskt perspektiv. Perspektivet 
utvecklades av den amerikanska psykologen Bronfenbrenner (1979) och kan kort 
förklaras som en teori där det centrala ligger i samspelet mellan en individ och den 
miljö som finns runt om den. Detta kan exempelvis vara barn eller vuxnas samvaro 
med andra människor (Andersson, 1986). Utgångspunkten för studien är samverkan 
mellan hem och förskola vilket får en underliggande förståelse för att barnet är 
individen som föräldrar och förskolan samarbetar kring. 

För att försöka göra det utvecklingsekologiska perspektivet tydligare kan det förstås 
som en modell som visar på olika nivåer av relationer som har betydelse för barnets 
utveckling. I centrum av modellen finns barnet som individ och i omgivningen finns 
mikronivån, mesonivån, exonivån och makronivån. Andersson (1986) redogör för vad 
dessa nivåer innebär; 

 Mikronivå, här finns individen och dennes relationer med familj, förskola, 
vänner och grannar vilka är de som befinner sig i den omedelbara närmiljön. 

 Mesonivå, här samspelar relationerna familj, förskola, vänner och grannar 
med varandra vilket påverkar barnet i hög grad. Det kan handla om att 
föräldrar samtalar med personalen på barnets förskola när denne inte är 
närvarande. Beroende på vad de pratar om kan detta vara av betydelse för 
barnet.  

 Exonivå, är inte direkt kopplad till barnets närhet utan har en indirekt 
påverkan. Detta kan handla om olika förhållanden i föräldrars arbetssituation 
eller i förskolans organisation.  

 Makronivå, är på samhällelig nivå som innefattar exempelvis politik, kultur, 
lagstiftning, traditioner och förhållningssätt. Detta beskrivs som värderingar 
och kan bilda ett visst mönster som kan påverka barnets utveckling i en 
bestämd riktning. 

Bronfenbrenner (1979) förklarar att perspektivet visar på att barnets utveckling 
påverkas och är beroende av ett flertal olika faktorer. Det som gör att detta perspektiv 
är aktuellt för denna studie tar stöd i det Flising, Fredriksson och Lund (1996) 
framhåller kring vikten av att se relationers betydelse för utveckling. Relationen 
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mellan barn och föräldrar, såsom mellan barn och pedagoger kan ha betydelse för hur 
relationen mellan pedagoger och föräldrar förbättras och utvecklas. I denna studie 
berörs främst mikronivån och mesonivån. Bronfenbrenner (1979) förklarar 
mikronivån och menar att barnet i studiens fall påverkas på olika sätt i 
vardagssituationer där samspel sker i hemmet eller i förskolan. Mesonivån blir också 
betydande då den innefattar den samverkan som existerar inom och mellan nivåerna. 
Ylvén och Wilder (2014) yttrar begreppet ekologisk övergång som innebär att barnet 
förflyttar sig från ett mikrosystem till ett annat, vilket kan vara vid inskolningen i 
förskolan. Vidare beskrivs mesosystemet som kommer in på relationer och kontakter 
mellan pedagoger och familjen där den faktiska samverkan sker. Vikten av 
förberedelserna inför den ekologiska övergången påverkas av barnets ålder och blir 
följaktligen extra känslig ju yngre barnet är. Det finns flera betydande faktorer vid 
uppbyggandet av ett för barnet utvecklingsstimulerande mesosystem. Dessa två 
nivåer är mest betydelsefulla för studiens ämne då den handlar om att gynna barnet 
genom god samverkan mellan hem och förskola. Detta kräver förutsättningar för 
fungerade relationer i barnets omgivning vilket det utvecklingsekologiska 
perspektivet kan bidra till genom att studera verksamma pedagogers syn och 
uppfattningar av uppdraget kring samverkan med föräldrar. 

2.4 Forskningsbakgrund om samverkan 

I forskningsbakgrunden har olika typer av litteratur behandlats för att få en sådan 
bred bild som möjligt av ämnet. Litteratur från böcker ger en grund som sedan har 
kompletteras med forskning från artiklar och en avhandling som väger tyngre i vissa 
sammanhang. Strukturen är indelad i fyra teman. Den första delen behandlar en 
generell syn på samverkan mellan hem och förskola genom både litteratur och 
forskning. I andra delen är olika samverkansformer beskrivna en och en genom 
relevant litteratur. Tredje delen tar upp litteratur som beskriver svårigheter som kan 
uppstå vid samverkan. Sista delen är generella strategier och kompetenser från 
forskning som kan användas av pedagoger i all samverkan som sker med hemmet. 

2.4.1 Samverkan mellan hem och förskola 

Tallberg Broman (2013) talar om vikten av ett nära samarbete med föräldrar i dagens 
samhälle. Föräldrars ökade delaktighet är även aktuell i styr- och policydokument och 
det gäller på både internationell, nationell och lokal nivå. Det går inte enligt henne att 
bortse från att det finns ett uppdrag hos pedagoger att samverka med hemmen, 
frågan blir således hur och med vilka former det är angeläget att genomföra ett 
sådant arbete. Kocyigit (2015) pekar i sin studie på tidigare forskning som framhåller 
förskolans avgörande roll för barnets utveckling. För att detta ska vara möjligt menas 
det att detta måste ske i ett nära samarbete med hemmet. Kocyigit (2015) ville i sin 
studie synliggöra föräldrars delaktighet i förskolan och använde en kvalitativ metod 
där han intervjuade förskollärare och föräldrar. Intervjuerna var semistrukturerade 
och frågorna var förberedda och hade utrymme för ändring och diskussion. Dessvärre 
framkom det i hans studie att även fast förskolorna organiserade många möten där 
föräldrarna kunde delta så visade det sig att de inte var tillräckligt planerade för att få 
föräldrars engagemang. Många förskolor misslyckades därmed att utveckla ett väl 
fungerande samarbete mellan förskola och hem. 

Gren (2007) beskriver vikten av pedagogers och föräldrars dialog vid barnets start i 
förskolan. Hon menar att föräldrar behöver information om vägar för insyn, påverkan 
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och medverkan genom verksamhetens innehåll och mål. Samarbetet som förväntas 
ske mellan förskola och hem behöver klargöras för att föräldern ska undgå att känna 
sig i underläge, vilket kan vara vanligt då pedagogen ofta betraktas som den 
professionella i relationen till barnet. Författaren betonar betydelsen av pedagogers 
medvetenhet kring att vara tydlig och lyhörd i de frågor och synpunkter som föräldrar 
har. Ivarsson Jansson (2001) har genomfört en personal- och föräldraundersökning 
genom enkäter som hade fasta svarsalternativ. Syftet var att kartlägga hur personal i 
förskolan uppfattar sitt arbete och uppdrag att vara ett komplement till hemmet. 
Syftet var även att få föräldrars uppfattning om hur barnomsorgen fungerar som ett 
komplement till deras hem. I avhandlingen har förskolans styrdokument analyserats 
för att se vad uppdraget innebär i relation till att vara ett komplement till hemmet. I 
resultatet framkommer det att pedagogerna anser sig kunna arbeta självständigt utan 
föräldrars inverkan, de slipper på det sättet handskas med ännu en uppsjö av viljor 
och åsikter. Pedagogerna upplever även att föräldrarna saknar tid för att vara 
engagerade i verksamheten. Det intressanta som framkommer i avhandlingen utifrån 
föräldrarnas perspektiv är att de vill vara delaktiga i arbetet som sker i förskolan. De 
föräldrar med högre utbildning ville i högre grad vara med och påverka, till skillnad 
från de med lägre utbildning som hade uppfattningen om att pedagogerna är de som 
bestämmer. Enligt Ivarsson Jansson (2001) är föräldrar betydelsefulla för barnen och 
pedagogerna kan därför se till att de är med och utövar inflytande i det arbete som 
sker. 

2.4.2 Samverkans olika former 

Sandberg och Vuorinen (2007) beskriver att det förekommer olika slags 
samverkansformer i förskolan. Det beskrivs att föräldrar kan tycka om vissa 
samverkansformer mer än andra. Vidare menar de att pedagogerna måste vara 
lyhörda och öppna för användandet av olika samverkansformer i förskolan. Ivarsson 
Jansson (2001) pekar i sin avhandling på att pedagogerna i förskolan måste anpassa 
samverkansformerna efter de behov och intressen som föräldrarna visar då de kan 
variera beroende på hur gammalt barnet är. Vidare menar hon att relationerna har 
betydelse för att förskolan ska fungera som ett komplement till hemmet. Relationen 
mellan parterna ska enligt henne byggas upp och upprätthållas genom olika möten i 
verksamheten. Ett av dessa möten är inskolningen som för många barn och föräldrar 
är det första riktiga mötet med förskolan. Riktlinjerna för uppdraget finns nedskrivna 
i läroplan samtidigt som utrymmet för egen tolkning blir stort. Det står varken hur 
det ska gå till eller vad en god introduktion och inskolning innebär i praktiken. I 
sammanhang kring förskolan brukar inskolning innebära de dagar eller veckor innan 
föräldern börjar arbeta och barnet går efter ett bestämt schema (Arnesson Eriksson, 
2010). Ylvén och Wilder (2014) poängterar att barnet måste få god tid på sig att lära 
känna både pedagoger och barn, vilket först sker med föräldern för att sedan 
succesivt vänja sig av den.  

Ur egen erfarenhet pratar Arnesson Eriksson (2010) om upplevelser av att 
inskolningen pågår längre, det kan vara veckor, månader eller hel termin. Med det 
menas inte att föräldern är aktivt deltagande mer än några dagar, utan upplevelsen av 
att inskolningen känns lång kan bero på att det tar lång tid för föräldern att vänja sig 
med den nya situationen att inte längre ha hela ansvaret för barnet. Detta gäller 
således barnet då det är en lång process att komma in i gruppen av andra barn. I ett 
vidare perspektiv menar författaren att det berör den befintliga barngruppen och 
pedagogens arbete med att skapa en gemensam och individuell utveckling. 
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Författarens tanke är att se helheten i verksamheten och på det sättet vidga begreppet 
inskolning. Tanken är att anpassa alla delar av verksamheten för att senare kunna få 
igen all den tid och energi som går åt vid att få barn och föräldrar trygga. Ylvén och 
Wilder (2014) menar att det är viktigt att inskolningen upplevs som positiv för hela 
familjen då de senare kan samtala om starten i god anda, på det sättet kan det skapas 
en förväntan och positiv inställning. Inför inskolningen handlar det inte bara om 
förberedelse inför miljön, barn och personal. I ett bredare perspektiv är inskolningen 
ett utmärkt tillfälle för föräldrar att vara med och uppleva hur den kommande tiden 
för barnets vardag ser ut. 

Under barnets vistelse i förskolan kommer det att ske dagliga möten mellan 
pedagoger och föräldrar. Sandberg och Vuorinen (2007) skriver att mötena oftast 
inträffar under lämning och hämtning av barnet. Jonsdottir och Nyberg (2013) 
poängterar att dessa möten har en betydelsefull roll för att en relation mellan 
pedagoger och föräldrar ska utvecklas. Arnesson Eriksson (2010) tillägger att 
fördelen med de dagliga mötena är att de underlättar samarbetet genom att de kan 
delge varandra information om barnet. Det är inte alla gånger de dagliga mötena 
fungerar på ett optimalt sätt. När flera barn kommer samtidigt eller när det saknas 
pedagoger menas vara faktorer som avgör hur kommunikation och utbyte kan ske 
mellan pedagoger och föräldrar, kvaliteten kan därför variera beroende på mötenas 
utformning. Det som framhålls som viktigt är att alltid se till att försöka ta sig tiden 
att hälsa och prata för att skapa ett förtroende hos barn och föräldrar (Sandberg & 
Vuorinen, 2007). Det framkommer att det även kan vara tvärtom, att det är föräldrar 
som kan uppleva att de inte har tid eller att det kan vara besvärligt att ta emot 
information under lämning och hämtning. Därmed kan skriftlig information vara att 
föredra för att föräldrar ska kunna få information i vilket fall (Ottosson, 2014). 
Formerna för skriftlig information kan enligt Sandberg och Vuorinen (2007) vara 
veckobrev eller månadsbrev som föräldrar kan ta med sig hem och läsa när de har 
tid. Ur en annan synvinkel poängteras en fördel vara att de dagliga mötena i 
förskolan kompletteras genom att pedagogerna använder sig av andra 
samverkansformer som exempelvis utvecklingssamtal. I och med att samtalen vid 
dagliga mötena ofta är bristfälliga kan denna form av samverkan innefatta mer 
information än bara praktiska saker (Jonsdottir & Nyberg, 2013). 

Utvecklingssamtalet är en samverkansform som sker mellan hem och förskola. I 
förskolans styrdokument poängteras det vara tydligt framskrivet att pedagoger ska 
genomföra utvecklingssamtal. Vanligtvis är utvecklingssamtalet en gång per termin 
och vid de tillfällena blir föräldrarna inbjudna av pedagogerna till förskolan 
(Sandberg & Vuorinen, 2007). Utformningen av utvecklingssamtalet kan se olika ut 
från förskola till förskola likaså innehållet. Syftet beskrivs vara detsamma, att träffas 
och tillsammans prata om barnets individuella utveckling, lärande samt trivsel i 
förskoleverksamheten. Vid detta samtal ska barnet varken bedömas eller utvärderas 
på något sätt, det handlar om att både pedagoger och föräldrar delger varandra 
information där fokus är på barnet men att även förskoleverksamheten kan komma 
att diskuteras (Sandberg & Vuorinen, 2007). Ottosson (2014) beskriver att 
dokumentation som handlar om barns utveckling samt alster som de gjort är en 
betydelsefull del i samverkan då det ofta används som utgångspunkt vid 
utvecklingssamtalet för att visa föräldrarna vad barnen gjort under sin tid i 
verksamheten. Att ge information om innehållet till föräldrar och att de har möjlighet 
att ta upp saker innan samtalet äger rum poängteras ge ut signaler till föräldrarna att 
pedagogerna anser att deras tankar är betydelsefulla för vidare arbete (Ottosson, 



10 

 

2014). Sandberg och Vuorinen (2007) nämner att pedagoger kan uppleva 
utvecklingssamtal som en samverkansform som tar mycket tid då de behöver 
förbereda, genomföra och följa upp det som diskuterats. Författarna belyser dock att 
det är en viktig samverkansform för att det då sker kommunikation om barnet.  

En återkommande samverkansform är enligt Jensen och Jensen (2008) 
föräldramötet. De beskriver att detta möte vanligtvis sker en till två gånger om året. 
Ofta behandlas olika områden under mötena vilka kan vara information om 
förskolan, det pedagogiska arbetet som sker just nu samt hur samarbetet i 
föräldragruppen ser ut vilket exempelvis kan handla om värderingar och uppfostran 
vilket då kan bidra till diskussioner mellan föräldrarna.  

Ännu en samverkansform beskrivs enligt Sandberg och Vuorinen (2007) vara drop 
in. Föräldrar bjuds in till förskolan för att under lättsamma former få möjlighet att se 
sig runt i verksamheten och umgås med personalen och andra föräldrar. Det beskrivs 
att drop in vanligtvis intresserar föräldrar och gör att de vill delta. Arnesson Eriksson 
(2010) menar att det är viktigt att föräldrar får en inblick i verksamheten som deras 
barn vistas i för att de då kan tycka till och vara delaktiga. Sandberg och Vuorinen 
(2007) menar att fotografier och skriftlig text i förskolan kan fungera som ett sätt för 
föräldrarna att kunna få insyn och därmed vara delaktiga. Det menas också vara ett 
stöd för barnen när de berättar för sina föräldrar vad de gjort i verksamheten. 
Dessvärre beskriver Sandberg och Vuorinen (2007) att denna samverkansform har 
kommit att ifrågasättas i och med att den är tidskrävande och syftet inte alltid 
synliggörs av pedagogerna.  

2.4.3 Svårigheter med samverkan 

Vid samverkan mellan hem och förskola poängteras det emellanåt uppkomma 
problem och konflikter. Det menas vara någonting som är svårt att bortse från och 
undvika när pedagoger samarbetar med barngruppens alla föräldrar. Det menas vara 
pedagogens huvudansvar att se till att problemet eller konflikten i samverkan 
bearbetas och får en lösning (Jensen & Jensen, 2008). Hougaard (2008) menar att 
det är bra att ta itu med problemet med de iblandade på en gång. Om pedagoger eller 
föräldrar avvaktar med att lösa problemet menas det lätt kunna leda till större 
konflikter om problemet sker igen. I Ivarsson Janssons (2001) avhandling 
framkommer det att pedagoger kan vara osäkra i sin yrkesroll och därmed uppleva 
föräldrarna som ett hot och likaså synpunkterna som de framför. Detta menas kunna 
bidra till att samverkan hindras och inte fungerar på ett optimalt sätt. 

Vidare menar Hougaard (2008) att kritik kan vara någonting som kan upplevas som 
besvärligt för pedagogerna att framföra då föräldrar kan reagera på ett starkt sätt vid 
ett sådant samtal. Det kan innebära allt från att pedagogerna uppmärksammat att 
deras barn ofta har smutsiga kläder på sig i förskolan eller att barnet har sagt oroande 
saker om sitt hemförhållande. Det poängteras att föräldrarna kan uppleva det som att 
pedagogerna lägger sig i deras privatliv. En naturlig reaktion kan vara att föräldrarna 
blir arga då det kan vara svårt att ta emot kritik. Ylvén och Wilder (2014) betonar att 
problem i mikrosystemet kan vara om det finns lite eller ingen kontakt alls mellan 
relationerna som finns där. Då mesosystemet består av relationer och kontakter 
mellan personer som finns runt barnet beskrivs det vara negativt för barnets bästa 
om det uppstår konflikter. De menar därför att det är viktigt att konflikten blir löst på 
ett optimalt sätt. I en studie som genomförts i en stad i Turkiet skriver Kocyigit 
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(2015) att personalen i mötet med föräldrar kan behöva hantera problem med 
samverkan med hemmet. Dessa beskrivs kunna vara att föräldrar varken har tid eller 
lust att vara delaktiga. Detta leder i sin tur till lågt deltagande i det samarbete som 
erbjuds. I hans studie framkommer det att personalens positiva attityder har en stor 
påverkan för att få familjer mer engagerade i förskolan vilket beskrivs vara viktigt för 
barnet. 

Hougaard (2008) skriver att språket är det mest betydelsefulla redskapet för alla som 
arbetar med människor, då det möjliggör uppkomsten av samtal. En svårighet i 
kommunikationen mellan människor anses vara hur de förmedlar något utan att det 
blir missförstånd eller feltolkat så att någon blir arg, ledsen eller tar illa vid sig. Enö 
(2013) beskriver utifrån egna studier att problemen kan uppstå vid samverkan med 
föräldrar som har bristande kunskaper inom det svenska språket. Hon menar med 
hjälp av pedagoger i hennes studie att de bör undvika att använda sig av ett avancerat 
språk vid dessa tillfällen och istället anpassa sig till förälderns nivå. Sandberg och 
Vuorinen (2007) menar att det är betydelsefullt att pedagogerna är lyhörda vid de 
olika mötena så att det inte uppstår missförstånd. Enö (2013) tillägger att samarbetet 
kan upplevas som problematiskt av pedagoger då de måste hitta tillvägagångssätt för 
att underlätta kommunikationen. Det beskrivs att pedagoger kan ta hjälp av en tolk 
när de känner att samverkan påverkas negativt av språksvårigheterna, tolken kan 
bidra till att kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar främjas. En nackdel 
beskrivs vara att pedagoger enbart hinner prata om det mest relevanta när tolken 
finns tillgänglig vilket gör att de vid dennes frånvaro inte kan utbyta den information 
som önskas (Ylvén & Wilder, 2014). 

2.4.4 Strategier och kompetenser för samverkan 

Det finns en del forskning om samverkan mellan hem och förskola som tar upp 
frågan om strategier och kompetenser. Sandberg och Vuorinen (2008) lyfter i sin 
studie samverkan i förändring att social kompetens är en viktig beståndsdel inom 
samverkan. Detta menas underlätta för både personal och föräldrar, att det sker en 
enkel och rak kommunikation om barnet och dess vistelse i förskolan. Forskarna har 
använt en kvalitativ forskningsansats genom intervjuer och syftet med studien var att 
få en förståelse för hur förskollärare och föräldrar ser på samarbetet som sker mellan 
hem och förskola. Resultatet visar att det är just samarbetet kring barnet som är i 
fokus och att det är viktigt att erbjuda varierande former för att kunna nå alla 
föräldrar. I studien beskrivs social kompetens innebära mer än hur vi bemöter andra 
människor i dessa möten, det handlar såväl om hur vi ser och uppfattar oss själva i en 
större kontext. En liknande studie genomfördes av Foot, Howe, Cheyne, Terras och 
Rattrays (2002) och den utgår från enkäter till föräldrar även observationer och 
intervjuer med föräldrar och personal i förskolan. Syftet var att undersöka parternas 
åsikter om föräldrars delaktighet och möjligheter till att vara delaktiga. I studien 
behandlas yrkeskompetensens betydelse för hur samverkan mellan hem och förskola 
fungerar. De menar att personal som har för vana att vara självständiga i sitt arbete 
kan ha svårigheter med att släppa in föräldrar i förskolan. Det kan även gälla 
personal som känner sig osäkra i sin yrkesroll, då de använder sin integritet och 
professionella status som skydd när föräldrar har synpunkter på det arbete som sker i 
verksamheten. Studien visar däremot att personal som är medveten om sin 
yrkeskompetens på det sättet har lättare att samverka med föräldrar. De poängterar 
även relationens betydelse mellan partnerna, där de menar att båda måste ha en 
gemensam syn på vilket ansvar de har. I sin studie fann de däremot motsatsen, att 
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relationen inte klargjorde vem som hade vilket ansvar, detta fick i sin tur 
konsekvenser för samverkan.  

Jensen och Jensen (2008) skriver om förskollärares relationskompetens och kunskap 
om kommunikation. Det gäller både i arbetet med barnen och i samarbetet med 
föräldrar. De har kommit fram till att det är den professionellas resurser, beredskap 
och sätt att reagera i relation till kvaliteteten på det den arbetar för ofta är tabubelagt. 
Om föräldrasamarbetet ska kunna utvecklas måste detta tabu brytas. Det 
framkommer att förskolläraren har huvudansvaret för relationen och samarbetets 
kvalitet. Vidare nämns den yrkespersonliga utvecklingen som har betydelse för 
kompetens inom relationer. För att samarbetet mellan hem och förskola ska 
utvecklas måste ledningen bygga upp en kultur av öppenhet och givmildhet. Detta 
skulle i sin tur göra att förskollärare kan lägga fram sådant som berör kunskap inom 
relationsutveckling och att det då kan bildas reflektionsgrupper där både yrkes- och 
personlighetsutveckling stimuleras.  
  
Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams (2014) har genomfört en studie med 
syfte att analysera och diskutera förskollärares syn på kompetens inom sitt yrke med 
sikte på förskolans och hemmets samarbete. Genom intervjuer har de fått 
förskollärares syn på detta. Studien behandlar situationer där förskollärares 
kompetens blir synlig för föräldrar. Resultatet visar på att förskollärare avsiktligt 
arbetar med att skapa uppmärksamhet på sin förmåga att kunna tolka och tyda 
uppdraget som står i förskolans läroplan för att kunna främja barns utveckling och 
lärande, medan de upplever att föräldrar istället söker sociala och kommunikativa 
förmågor. Enligt författarna framhåller förskollärarna i studien sin yrkeskompetens 
som viktig för att kunna skapa en dialog med föräldrar och på det sättet få deras 
förtroende. Genom en tillitsfull relation kan samarbetet mellan hem och förskola 
etableras. I studiens resultat uttrycker förskollärarna att föräldrar söker deras 
kompetens i det dagliga mötet där frågor om barns välbefinnande uppkommer. De 
mest förekommande kompetenser under dessa tillfällen beskrivs vara att kunna 
skapa och hålla kontakt, individualisera samt att kunna kommunicera tillsammans 
om det som förskolläraren har tagit upp med föräldern om barnet. 

I en annan studie har Bridge (2001) intervjuat föräldrar och kunnat se en strategi 
som kan främja samverkan mellan hem och förskola. Studien beskriver att det 
handlar om att de aktiviteter som gynnar barns utveckling och lärande i förskolan 
istället sker med hjälp av hemmet. Enligt författaren går strategin ut på att barn och 
föräldrar diskuterar och gör planer för vad barnet bör engagera sig i för aktiviteter på 
förskolan. Bridge (2001) menar då att resultatet öppnar vägar för barns eget 
inflytande och att barnet är medveten om vad denne vill göra i förskolan och kommer 
på det sättet snabbare igång. Författaren menar därmed att hemmet borde vara mer 
aktuell i förskolans verksamhet för att studien visade på att föräldrar fick en större 
inblick i vad barnen gör i förskolan och gav dem en känsla av att de var mer delaktiga. 
På detta sätt menar författaren att det kan vara betydelsefullt att komma ifrån att det 
är förskolans regler och aktiviteter som påverkar hemmet och att familjen får vara 
med och påverka i större grad. 
 
I en annan studie har Vuorinen (2010) haft som syfte att diskutera och analysera hur 
förskollärare kan vara ett stöd för föräldrar i deras föräldraroll. Studien visar på att 
det inte finns några tveksamheter kring förskolans ambition att vara det. I studien 
framkommer det genom intervjuer med förskollärare att de upplever att föräldrar vill 
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ha rådgivning om såväl sin roll som förälder och i barnuppfostran. Författaren tar 
upp fem olika strategier som framkommit i studiens resultat kring förskollärares sätt 
att samarbeta med föräldrar. ”The teambuilding approach” är en strategi där 
förskollärare och föräldrar samarbetar med fokus på barnet för att lösa brister eller 
problem som har kommit upp. Föräldrar kan då bistå med sin information om barnet 
i hemmiljö medan förskollärarna kan bistå med information om sådant som gäller 
barnets utveckling och de erfarenheter som finns om barnet i förskolemiljön. 
Förskollärare och föräldrar har en kontinuerlig dialog med varandra där de delar sina 
erfarenheter och kommer gemensamt fram till olika sätt som kan fungera för barnet. 
Vuorinens (2010) studie tar upp ännu en strategi som handlar om ”the reflective 
approach” vilket menas betyda att förskollärarna har ett reflekterande 
förhållningssätt genom att ha en dialog med föräldrar där svårigheter identifierats 
och har till syfte att lösas. Det är föräldrarna som ser problemen samtidigt som 
förskollärarna försöker visa sin strategi genom att inte ge svar eller åtgärder för att få 
föräldern att komma med egna förslag att hantera problemen. Ett annat 
tillvägagångssätt är att förskolläraren innehar ”The expert approach” vilket får 
förskolläraren att framstå som den professionella som innehar kunskap om barnets 
utveckling. ”The delimited approach” är det fjärde tillvägagångssättet som beskrivs i 
studien och menas vara en avgränsande strategi som innebär att förskolläraren sätter 
en gräns mellan hem och förskola. De väljer att involvera sig i barns lek, lärande och 
utveckling och kan lyssna på svårigheter som föräldrar upplever, de avsäger sig dock 
diskussionen och frågor som gäller föräldraskap. Sista tillvägagångssättet nämns som 
”The personal approach” och visar på att det förekommer att förskollärare väljer att 
frångå sin yrkesroll och blir istället mer personliga i sin rådgivning till föräldrar. De 
utgår från sin egen erfarenhet av att vara förälder och hur de upplevt sitt 
föräldraskap.  
 
Resultaten av Vuorinens (2010) studie visar att de stödjande tillvägagångsätten 
varierar i bemärkelsen att fungera som förstärkning. Exemplet där förskolläraren ses 
som den professionella kan få motsatt effekt då de endast ser till sina egna 
erfarenheter och inte vill se föräldrars förmåga att hantera svårigheter. Det 
framkommer dock i denna studie att förskollärare upplever att föräldrar vill ha 
expertråd vilket har tolkats som att det finns en brist eller osäkerhet hos föräldrar.  
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3 Metod 

3.1 Forskningsansats och design 

I studien har en kvalitativ ansats använts vilket i detta fall har inneburit 
intervjuundersökning för att få pedagogers syn på samverkan mellan hem och 
förskola. Bryman (2011) beskriver att den kvalitativa ansatsen fokuserar på kvaliteten 
i det material som samlats in. Han skriver även att metoden har sitt fokus på ord och 
är ett tolkande synsätt där forskaren vill förstå helheten och behöver därmed komma 
nära deltagaren. Genom att använda kvalitativ ansats menar författaren att en 
förståelse kan bildas av hur deltagarna upplever och tolkar den sociala verkligheten, 
vilket i denna studie handlar om förskolan. Stukát (2011) framhåller att kvalitativ 
forskning kan bidra till ny förståelse av något och att den syftar till att kunna se nya 
saker i sådant som det redan kan finnas forskning kring, vilket är möjligt inom det 
valda området för studien. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Studien bygger på semistrukturerade intervjuer vilket enligt Stukát (2011) innebär att 
den som intervjuar har ett bestämt ämnesområde med en intervjuguide av frågor som 
ställs till alla deltagare på ett liknande sätt. Frågorna kan anpassas till deltagaren för 
att den på ett enkelt sätt får möjlighet att förstå frågans innehåll. För att kunna få en 
intervju som är rik på information kan intervjuaren ställa följdfrågor som exempelvis: 
Kan du utveckla dig? Vad menar du med det? vilket har varit till användning i denna 
studie. Bryman (2011) betonar att deltagarmas åsikter är det mest betydelsefulla i 
kvalitativa forskningsstudier, vilket har beaktats i denna studie. Intervjufrågorna 
(bilaga 2) skrevs fram utifrån studiens syfte och forskningsfrågor för att få en bred 
bild av det valda ämnet.  

3.3 Urvalsmetod 

I studien gjordes ett urval av fyra förskolor. Alla förskolor ligger inom räckhåll för 
varandra vilket var ett medvetet bekvämlighetsurval då tiden för studien var under 
tidspress. Bryman (2011) beskriver bekvämlighetsurval utifrån det val av personer 
som för tillfället är tillgängliga för forskaren. Studiens deltagare var utvalda 
oberoende av utbildningsgrad, i den meningen att det inte hade någon betydelse för 
om det var en förskollärare eller barnskötare. Detta underlättade även vid 
tillfrågandet av intresserade deltagare då det fanns ett större underlag av deltagare 
att tillfråga. Intervjuerna genomfördes med åtta verksamma pedagoger som arbetar i 
varierande barngrupper. Det var två deltagande pedagoger från varje förskola för att 
dels få en bred bild av synen på samverkan mellan hem och förskola dels att 
uppfattningarna kunde bidra till likheter i arbetssättet mellan pedagogerna som 
arbetade på samma förskola. 
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Tabell 1: Pedagoger, barnens ålder och år av erfarenhet i yrket 

Tabellen visar de åtta pedagogerna genom bokstäver. I studien används begreppet 
pedagog som ett samlingsnamn för alla som bedriver pedagogisk verksamhet i 
förskolan med syfte att främja barns omsorg, utveckling och lärande som en helhet. 
Begreppet pedagog används oavsett om personen är barnskötare eller förskollärare. 
Vidare beskrivs barngruppens ålder som de arbetar i följt av deras år av erfarenhet 
inom yrket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Genomförande 

På de aktuella förskolorna kontaktades sex pedagoger via telefonsamtal och två 
pedagoger genom ett muntligt tillfrågande på sin arbetsplats. De fick då information 
om studiens syfte och om det fanns något intresse för deltagande. Det bokades datum 
och tid för en trettio minuters intervju med åtta pedagoger som ville delta i studien. 
Det skickades ut missivbrev (bilaga 1) via e-post för att ge vidare information om 
studiens innehåll och riktlinjer. Vid intervjuerna har båda författarna till denna 
studie deltagit för att få en enhetlig bild av vad deltagarna har sagt. Intervjuerna ägde 
rum på deltagarnas arbetsplats i enskilda rum. För att få tid att delta i intervjuerna 
hade pedagogerna lämnat barngruppen eller tagit tid från planeringstiden. För att ta 
vara på all information som framkom spelades samtliga intervjuer in och fyra 
intervjuer transkriberades vardera. Det gjordes även egna anteckningar med papper 
och penna för att bli mer insatt i det som deltagaren ville informera om. Det sedan 
sammanställda materialet utgick från forskningsfrågorna för att kunna presentera ett 
tydligt resultat av de deltagarna sagt. I analysen skapades fyra kategorier utifrån 
resultatet och det utvecklingsekologiska perspektivet. Likheterna sammanställdes och 
det togs stöd i tidigare litteratur och forskning. Detta ledde sedan till en 
resultatdiskussion, metoddiskussion, avslutande diskussion och fortsatt forskning. 
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3.5 Analysmetod 

Studien utgår från ett utvecklingsekologiskt perspektiv vilket gav en möjlighet att 
analysera resultatet utifrån det valda perspektivet. Enligt Andersson (1986) är det 
mest förekommande inom perspektivet att studera individers interaktion med andra 
människor och den miljö som finns runt om. Genom intervjuerna med åtta pedagoger 
kunde deras beskrivningar bli synliga om hur de samverkar med familjer i förskolan 
för att sedan kopplas samman med perspektivet som utgår från att relationer runt 
barnet påverkar och får en betydelse för barnets fortsatta utveckling. 

Intervjuerna spelades in med ljudupptagning och transkriberades efteråt. Bryman 
(2011) poängterar att ljudupptagning underlättar analyserandet av materialet då 
forskarna kan återgå till det. Stukát (2011) menar att transkribering tar lång tid, det 
är därför vanligt att enbart intressanta samt relevanta delar skrivas ned. Vid 
transkriberingen skrevs helheten ut men det utelämnades vissa saker som inte 
innehöll betydelsefull information för studien vilket kunde vara att intervjun kom in 
på delar som inte berörde studiens syfte. En sammanställning av intervjusvaren 
kopplades till det teoretiska perspektivet och tidigare forskning för att kunna tolka 
resultatet. Med hjälp av deltagarnas svar har fyra nya kategorier utgjort ett stöd för 
att läsaren på ett tydligt sätt kan ta del av deltagarnas beskrivningar utifrån ett 
utvecklingsekologiskt perspektiv.  

3.6 Validitet och reliabilitet 

Enligt Tivenius (2015) står validitet respektive reliabilitet för giltighet och 
tillförlitlighet. Uppfattningen är att deltagarna varit ärliga i sina svar och vi har inte 
behövt gissa vad pedagogerna menar utan det har framkommit på ett tydligt sätt. 
Intervjutillfällena har genomförts tillsammans och likaså bearbetningen av resultatet, 
därmed anses risken för feltolkningar vara låg då det skapas en gemensam 
uppfattning. Stukát (2011) framhåller att detta skulle kunna vara reliabilitetsbrister 
om det hade varit åt det motsatta hållet. Intervjuerna i studien har genomförts på 
deltagarnas arbetsplats i enskilda rum utan att barn och annan personal störde vilket 
har gjort att det inte förekommit några yttre störningar som enligt Stukát (2011) kan 
påverka studiens reliabilitet. För att deltagarna skulle känna ett förtroende har 
konfidentialitetskravet påtalats. Det har använts samma frågor till alla deltagare för 
att säkerhetsställa att alla blir tillfrågade utifrån liknande grunder. För att kunna 
säkerhetsställa studiens tillförlitlighet har forskarna tagit hänsyn till den interna 
tillförlitligheten vilket enligt Bryman (2011) handlar om att knyta an tolkningar av 
data till studiens teoretiska perspektiv, vilket i denna studie är det 
utvecklingsekologiska perspektivet.  

3.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) redogör för fyra principer gällande etiken för forskning. 
Dessa principer är: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Vi har beaktat kraven genom att studiens deltagare har blivit 
informerade via ett missivbrev (bilaga 1) om studiens syfte, det tillvägagångssätt som 
använts och hur det insamlade materialet skulle behandlas samt presenteras. 
Deltagarna har även fått information om att de själva bestämmer om de vill delta och 
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att de har möjlighet att avbryta sin medverkan under studiens gång utan att det 
påverkar dem på ett negativt sätt. Samtliga deltagare har lämnat sitt samtycke 
muntligt till oss via telefon och vid besöket på förskolan. Inga namn eller specifika 
förskolor presenteras i studien för att ta hänsyn till deltagarnas anonymitet så att 
ingen utomstående kan identifiera vem som har sagt vad. Data som har samlats in 
(ljudinspelning) har enbart behandlats av oss och till studien vilket deltagarna är 
medvetna om.  Vid avslutad kurs har detta raderats för att ingen annan kan ta del av 
informationen. Den färdiga studien kommer att läggas ut på databasen Diva.   
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4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet utifrån en sammanställning av pedagogers 
beskrivningar av arbetet som sker mellan hem och förskola. Överlag har pedagogerna 
en enhetlig syn på hur de vill arbeta med samverkan. Det framkommer dock en viss 
variation i deras beskrivningar vilket har gjort att resultatet sorterats i kategorier som 
tar stöd i studiens forskningsfrågor. Studien bygger på det utvecklingsekologiska 
perspektivet där utgångspunkten var att få pedagogers beskrivning av samverkans 
betydelse, vilka svårigheter de kan mötas av samt vilka kompetenser och strategier 
som behövs för uppdraget. Resultatet vilar på en föreställning om att relationer har 
stor betydelse för barns utveckling. Barnet beskrivas vara i centrum och i 
omgivningen finns det flera nivåer som i olika grad påverkar barnet som individ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Ovanstående figur visar studiens centrala begrepp i resultatet som är 
fördelade i tre kategorier, samverkans betydelse, utmaningar och möjligheter med 
samverkan samt kompetenser och strategier för samverkan. 

4.1 Samverkans betydelse 

Alla pedagoger beskriver att samverkan mellan hem och förskola är viktigt för att en 
relation ska upprätthållas mellan parterna så att barnet får en så trygg vistelse i 
förskolan som möjligt. De menar att det är viktigt att delge varandra information som 
rör barnet och framhåller kommunikation och dialog som de främsta redskapen för 
en fungerande samverkan. Det måste dock finnas en trygghet mellan parterna som 
gör att de båda känner att de kan berätta saker för varandra som kan vara både 
lättare och svårare att förmedla. En pedagog säger att om föräldrarna känner att de är 
trygga kan de exempelvis berätta att de går igenom en skilsmässa vilket kan komma 
att påverka barnet. Det är främst de dagliga mötena som kopplas samman med 
samverkan där de belyser att både de och föräldrar kan kommunicera. Pedagogerna 
menar att det är viktigt att ge föräldrarna tid så att de inte bara säger hej och hejdå 
utan att de ger dem möjlighet att ställa frågor och meddela saker. Samtliga pedagoger 

Samverkan mellan hem och förskola 

Kompetenser och 
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Utmaningar och 
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framhåller därmed det dagliga mötet som sker när föräldrar lämnar och hämtar som 
den mest betydelsefulla formen för föräldrasamverkan. Pedagog A och H säger: 

Har det hänt något speciellt med barnet så vet vi om det på morgonen. De säger att det har varit 
si eller så, de har vaknat tidigt. Det är ju sådan allmän information som är viktig för dagen här 
för barnen. A. 

Viktigt att ha en dialog vad det än gäller, det är ju allt som vi gör här. På morgonen har vi alltid 
någon som står i hallen och säger god morgon och hälsar välkomna. Varje dag när barnen går 
hem så berättar vi något litet om vad som hänt under dagen. H. 

Pedagogerna poängterar vid ett flertal tillfällen att samverkan mellan hem och 
förskola har en stor betydelse för barnet. Föräldrarna uppfattats av pedagogerna som 
experter på sina barn medan de även ser sig själva som personer som finns i barnets 
närhet under en större del av dygnet och att de genom sin yrkeserfarenhet innehar 
kunskaper. Detta kan enligt dem göra så att de tillsammans med föräldrarna kan 
komma fram till lösningar som gynnar barnet på bästa sätt. Pedagog E och C säger: 

Ofta när små barn hamnar i den här trotsåldern kan man få jättemycket frågor från föräldrarna 
om varför beter de sig såhär? Varför kastar de sig bakåt? Hur ska vi hantera det? Då måste ju vi 
finnas, för vi har ju ganska så lång erfarenhet men ändå så är det föräldrarna som känner sitt 
barn bäst men tillsammans genom samtal kan man hitta vägar och lösningar. E. 

Samverkan är jätte viktigt för barnens skull, det kan vara om någonting har hänt hemma, att 
föräldrarna ska skilja sig. Det är viktigt för oss att få veta och har vi en bra samverkan så känner 
föräldrarna sig trygga att berätta sådana saker för oss. Då blir det i slutändan bättre för barnet. 
C. 

Pedagogerna säger sig använda olika samverkansformer som enligt dem har 
betydelse för samverkan och utbytet av information. Pedagogerna ser de dagliga 
mötena som den viktigaste samverkansformen för att de träffar föräldrarna varje dag 
och kan därigenom samtala om det mest väsentliga för barnet. Inskolningen beskrivs 
även vara av stor vikt för barnets fortsatta vistelse i förskolan. Det poängteras flera 
gånger att inskolningen lägger grunden för och bygger upp relationen för att 
föräldern och barnet ska känna trygghet och förtroende. För att kunna uppnå detta 
anser pedagogerna att de behöver engagera sig och lägga ner mycket tid på familjen. 
Pedagog E säger: 

Inskolningen är det allra första. När vi har inskolningar så känner man att man är helt slut som 
personal för att man ger allt till den här familjen känns det som och det är ju så det ska vara. 
Man måste engagera sig i familjen och det här lilla barnet för att man ska kunna få dem trygga. 
Så det är det första, att bygga upp det här förtroendet, att man har en öppen kommunikation 
och att man vågar prata om saker och ting, att man vågar förmedla och att vi hela tiden har den 
här tamburkontakten när föräldrar kommer på morgonen. E.  

En tid efter inskolningen beskrivs det att en del av pedagogerna har ett 
uppföljningssamtal med föräldrarna som handlar om hur de upplever att det går för 
barnet. Samtliga pedagoger säger att det har utvecklingssamtal minst en gång per år 
och att det finns möjlighet att ha flera samtal om någon av parterna upplever att det 
finns ett behov av det. Det kan vara att någon upplever att en specialpedagog behöver 
kopplas in eller att en tolk behöver komma för att underlätta samarbetet. Pedagog C 
och F säger: 

Vi berättar när deras barn börjar här att om de vill ha ett extra samtal så är det bara att säga till, 
de ska veta om det. Om vi känner någonting speciellt kan vi säga till att nu vill vi ha ett samtal, 
allt passar inte att ta i hallen när det är mycket barn och kommer andra vuxna. C. 
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Vi har enskilda möten med vårdnadshavare, utvecklingssamtal och även andra möten. Ibland 
med en tredje part, specialpedagog, tolk m.m. F. 

Utvecklingssamtalets innehåll beskrivs bestå av information om barnet och 
verksamheten samt att det finns utrymme för frågor och funderingar som kan finnas. 
Pedagog B säger: 

Vid utvecklingssamtal för vi samtal om barnet och verksamheten där de också har möjlighet att 
ställa frågor och ge idéer, förslag eller ta upp någonting som de undrar över. B. 

Föräldramötena beskrivs finnas till för samma typ av syfte. Några av pedagogerna 
nämner att mötena kan utformas på andra sätt än att bara delge information till 
föräldrarna. Det kan vara att de tar in föreläsare, har teman eller försöker göra 
föräldrarna mer delaktiga genom att de får komma med idéer och förslag. Pedagog B 
säger: 

Vi har jättemånga som kommer till föräldramötet och det känns ju jätteroligt och jag tror att det 
kan bero på, ja först för att de är intresserade men också för att vi skriver i den här inbjudan vad 
det är vi kommer att ta upp. Sedan skickar vi ut det på mejl, så då kan de se att vi tillexempel 
kommer prata om något med maten eller barns lärande och sådär. B. 

Månadsbrev är det många som använder sig av i syfte att ge samma information till 
alla föräldrar om vad som har hänt och kommer att hända framöver. En pedagog 
berättade dessvärre att det är få föräldrar som läser det och känner då att det blir en 
icke fungerande samverkansform. På alla förskolor förekommer IT-baserad 
samverkan i form av telefon och eller smskontakt där pedagoger eller föräldrar tar 
kontakt om barnet blivit sjuk eller om det blivit någon form av ändring vad gäller 
barnets tid. Att använda en blogg beskrivs som ännu en IT-baserad samverkansform 
som har mer till syfte att informera om vad barnen gör under sin vistelse på 
förskolan. E-post används även för att informera föräldrarna på ett smidigt sätt. På 
hemsidan menar pedagogerna att föräldrarna kan läsa och ta del av information om 
alltifrån matlista till hur förskolan arbetar. Drop-in och högtidsfirande menas av 
pedagogerna vara tillfällen som föräldrarna kan komma till verksamheten och göra 
något trevligt tillsammans med sina barn och se vad barnen har arbetat med. 
Pedagogerna menar på så sätt att föräldrarna kan bli delaktiga i verksamheten. En 
pedagog upplevde vid drop-in tillfällena att föräldrarna var stressade och mest ville ta 
sitt barn och gå hem vilket resulterade i att de fick dålig respons och därmed valde att 
ta bort den samverkansformen. Pedagog B säger: 

Vi har inte drop-in eller öppet hus, vi har haft det förut men vi har inte det just nu. Varför vi inte 
har det kan jag berätta och det var för att det inte var så många som kom och stannade kvar utan 
många har bråttom hem och då blev det inte så bra respons så då sa vi att vi kan hoppa över det 
ett tag. Men det kan man ju börja med igen senare. B. 

Samtliga pedagoger säger att det använder sig av enkäter som skickas ut till 
förskolorna som i sin tur delas ut till föräldrar. Pedagogerna menar att de på så sätt 
får feedback på sitt arbete och vad de behöver arbeta mer med. Inför 
enkätundersökningar berättar två pedagoger att de har en så kallad pedagogisk 
promenad där de strategiskt vill förbereda föräldrarna inför undersökningen. 
Föräldrarna bjuds in till förskolan för att få information och ta del av material som 
används i arbetet med barnen för att främja deras utveckling och lärande. 
Dokumentation i form av bilder och text är sådant som samtliga pedagoger använder 
för att samverka med föräldrar för att ge dem insyn i det som sker i verksamheten. En 
pedagog berättade att de använder en blogg för att dokumentera med samma syfte. 
Pedagog H säger: 
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Som för någon dag sedan när snön kom, tog jag bilder på barnen när de åkte stjärtlapp och la 
sedan in det på bloggen. H. 

Samtliga förskolor använder sig av ett varierat utbud av samverkansformer när de 
samarbetar med hemmen. Inskolning, uppföljningssamtal, utvecklingssamtal, 
månadsbrev, IT-baserad samverkan, drop in, enkäter och dokumentation är de 
exempel som pedagogerna lyfter. 

4.2 Utmaningar och möjligheter med samverkan 

Samtliga pedagoger medger att de känner sig säkra i sitt uppdrag att främja god 
samverkan i de vardagliga situationerna som exempelvis de dagliga mötena, 
föräldramöten och utvecklingssamtal med föräldrar. De framhåller att det ligger 
mycket träning bakom säkerheten som de känner idag. Innan de har hunnit bli säkra 
i mötet med föräldrar kan det handla om att pedagogerna tar på sig en roll som utger 
sig för att vara glad, positiv och professionell. Även fast pedagogerna känner sig säkra 
i uppdraget menar de att de alltid kan utvecklas och bli bättre. Pedagog D och A 
säger: 

Det skadar ju inte om man typ får gå på föreläsningar eller kurser vad man ska tänka på, dels 
kan man bli förstärkt i att man gör rätt eller, oj att på det sättet når man bättre. Kontinuerlig 
kompetensutveckling i föräldrasamverkan. D. 

Det är klart första gången man har ett utvecklingssamtal eller ska hålla ett föräldramöte är det 
klart att man inte vet precis men man får vara ett proffs och tänka att det här är mitt yrke. Sen 
lär man sig lite efter hand och känner in också. A. 

I vissa situationer medger pedagogerna att de kan känna en osäkerhet i uppdraget att 
främja samverkan. Detta menar de kan vara i situationer som de inte varit med om 
tidigare eller att det kan vara att föräldern är osäker vilket gör att pedagogerna kan 
känna sig osäkra hur de ska bemöta den. Pedagog E säger: 

Det är klart att man blir osäker om man inte varit med om någonting förut. Inom vårt yrke kan 
det hända förskräckliga saker som rör familjen och sen ska man ha samverkan med dem och det 
kanske måste kopplas in socialsekreterare och polis. Det kan vara allt möjligt som måste kopplas 
in och då blir man ju jätteosäker i sin roll. E. 

Det är ingen av pedagogerna som uttryckligen säger att de uppfattar samverkan som 
en svårighet. Det är snarare att svårigheterna beskrivs som utmaningar som det finns 
lösningar på. Föräldrar som inte kan det svenska språket helt är ett exempel som 
några av pedagogerna kan uppleva som en utmaning då de lätt blir missförstånd. 
Pedagogerna säger en sak och tror att föräldern har förstått fast senare visar det sig 
att den inte gjorde det. Pedagog G säger:  

Vi har många familjer med många olika kulturer och olika språk. Jag ser det som en utmaning 
att arbeta vidare med. G. 

Som lösning på detta beskriver de att både muntlig och skriftlig information är av 
nytta, en tolk kan vara användbar i samverkansarbetet mellan pedagoger och 
föräldrar. Missförstånd beskrivs även uppstå med föräldrar som kan det svenska 
språket, det kan vara att någon av parterna tolkar saker på olika sätt. För att lösa 
missförstånd menar pedagogerna att det gäller att vara uppmärksam och reda ut det 
när de märker att det har skett. Samtliga är övertygade om att förklaringar av något 
oftast skapar förståelse. Pedagog B säger: 
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Man ska reda ut saker så fort som möjligt man ska inte vänta och låta någonting gro. Upptäcker 
man att någonting inte känns bra eller ser det på föräldrarna ska man boka in ett samtal så 
brukar det oftast gå att reda ut. B. 

En annan utmaning menas vara att nå ut till föräldrar som upplevs ointresserade och 
har bråttom vid lämning och hämtning. Pedagogerna menar att de enbart kan 
informera och försöka få in föräldrarna i verksamheten. Om föräldrarna trots detta 
inte vill menar pedagogerna att de kan ha sitt samvete rent då de har gjort sitt bästa. 
För barnets skull upplevs det som tråkigt då det drabbar dem i slutändan. En 
övergripande utmaning anses vara att pedagogerna behöver säga saker flera gånger 
för att vara tydliga och påminna om allt som sker. De upplever på grund av det sig 
själva som tjatiga i samverkan med föräldrarna. Pedagog H säger:  

Ibland kan man ju känna sig lite tjatig över sådana här praktiska saker, om någon kommer 
ständigt försent mot vad som står på schemat som att man för barnets skull är det jätteviktigt att 
man ringer då han frågar efter dig vid den här tiden. Man får ta det på ett bra sätt utan att låta 
sur. B. 

Samverkansuppdraget beskrivs inte vara helt okomplicerat då det uppkommer olika 
utmaningar som pedagogerna säger att de måste hantera på bästa sätt. 

4.3 Kompetenser och strategier för samverkan 

Samtliga pedagoger är överens om att de är professionella i mötet med föräldrar. Med 
att vara professionell menar de att de pratar ostört med föräldern när det gäller något 
speciellt för att undvika att andra vuxna eller barn hör. Det framkommer dock att de 
använder sig av två skilda strategier när de samverkar med föräldrarna där vissa blir 
mer personliga beroende på vem de möter. Några framhåller att de intar en mer 
formell roll där de enbart samtalar om saker som gäller barnet och verksamheten. 
Den andra strategin som nämns är att frångå den formella rollen och istället vara mer 
personlig. En pedagog förklarar att det innebär att relationen blir mer kamratligt 
mellan parterna vilket automatiskt gör att samtalen blir mer spontana och inte lika 
krystade. En annan pedagog framhåller det negativa med att inte upprätthålla en 
formell roll. Det blir lätt att föräldrarna blir för personliga och delger saker som inte 
har med barnet att göra vilket exempelvis kan handla om föräldrarnas förhållande till 
varandra. Något som alla pedagoger framhåller som viktigt är att vara positiv och 
bemöta föräldrarna på ett trevligt sätt. Det handlar om att framhålla positiva saker 
som hänt under dagen istället för att fokusera på jobbiga eller negativa saker hos 
barnet. Det handlar även om att ställa öppna och nyfikna frågor till föräldrarna för 
visa ett genuint intresse för barnet. Pedagog F säger: 

Vid hämtning vill jag gärna förmedla något positivt från dagen som barnet upplevt eller varit 
med om. Vid svåra samtal har jag förberett mig mer, avsatt tid och bokat ett rum. Ibland ordnat 
för att vi kan vara två pedagoger med på samtalet. Återigen att lyssna in föräldern och ställa 
nyfikna frågor. F. 

Pedagogerna berättar att det är viktigt att få med sig föräldrarna i samverkansarbetet 
och menar att de får med sig dem genom att föra samtal om saker som hänt i 
verksamheten och visa bilder på det. Genom de olika samverkansformerna beskrivs 
föräldrarna kunna vara delaktiga och få chans att påverka. Det finns en genomgående 
syn att de alltid försöker ta till sig de föräldrarna uttrycker åsikter och förslag kring 
dock menas det inte alltid vara möjligt då de måste se till hela barngruppen och hur 
verksamheten fungerar. Föräldrar beskrivs vara mindre förstående för att se helheten 
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och ser oftast bara sin del. Pedagogerna framhåller därmed att det är viktigt att få 
dem att förstå hur en dag ser ut på förskolan. Enkla saker som att föräldrarna vill att 
barnet ska ha något speciellt klädesplagg kan pedagogerna givetvis beakta. Vissa 
gånger kan det handla om att pedagogerna inte kan ta ett eget beslut om något som 
en förälder vill och undrar vilket gör att de behöver vända sig till sitt arbetslag och 
diskutera det vidare. Pedagog C och H säger:  

Jag ändrar inte mitt arbetssätt för att en förälder säger en sak men jag visar att jag lyssnar och 
hör vad du säger. C. 

Vi lyssnar alltid på föräldrarna men sen är det ju inte alltid vi tycker att det är rätt det de säger, 
vi tar ju emot åsikter och sådant på ett respektfullt sätt självklart sen är det ju beroende på hur 
det fungerar med verksamheten och allt sådant när de har förslag och grejer. H. 

Hur pedagogerna får med sig föräldrar i samarbetet råder det lite olika uppfattningar 
om. En del av pedagogerna framhåller att information om vad exempelvis 
föräldramötet kommer innehålla har upplevts som givande för att väcka föräldrars 
nyfikenhet och få deras intresse att vilja medverka. Det handlar även om att försöka 
se vad föräldrar kan ha nytta av och utgå från vad som kan intressera dem. Det 
framhålls av en pedagog att det gäller att prova sig fram och se vad som fungerar för 
att få med sig föräldrarna i samverkansarbetet. Försök till att göra föräldrar mer 
delaktiga sker även genom att pedagoger hängt upp olika dokument i hallen som 
läroplan, likabehandlingsplan, kvalitetsredovisning och lokal/verksamhetsplan. 
Syftet med detta menas vara att föräldrar ska kunna veta att det finns information att 
läsa om verksamheten och det arbete som sker. Pedagogerna försöker uppmana 
föräldrar att läsa dokumenten. Dessvärre vet de inte hur mycket som når ut och 
föräldrarna tar in. Pedagogers generella syn är att dokumenten inte intresserar 
föräldrar.   
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5 Analys 

I detta avsnitt är resultatet analyserat utifrån delar av det utvecklingsekologiska 
perspektivet som utgår från att relationer runt barnet påverkar och får en betydelse 
för barnets utveckling. Analysen har framkommit genom det som varit mest 
väsentligt i sammanställningen av resultatet. Likheter mellan deltagarnas svar har 
kopplats till mikro- och mesonivå som är de två nivåerna som är mest relevanta och 
har en direkt påverkan på barnet i denna studie. Exo- och makronivån har en indirekt 
påverkan på barnet och får därmed inte samma betydelse i denna studie. Dessa 
nivåer påverkar förskolans organisation genom lagstiftningar, traditioner och politik 
vilket sedan översätts i läroplan som mål och riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas. 
För att stödja och vidga det deltagarna säger har även tidigare litteratur och forskning 
använts. Genom deltagarnas svar kunde fyra kategorier bildas och förtydliga deras 
svar om hur de samverkar med familjer i förskolan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Ovanstående figur utgår från det utvecklingsekologiska perspektivet. 
Förskola och familj är i mesonivån följt av de fyra kategorierna relationer, samtal, 
utmaningar och möten. I denna studie påverkas barnet som befinner sig i mikronivån 
av den samverkan sker mellan parterna.  

5.1 Relationens betydelse för en fungerande samverkan 

Något som framkommer som centralt i resultatet är pedagogers uppfattning om 
relationens betydelse för en fungerande samverkan. Pedagogerna framhåller att det 
är viktigt att en välfungerande relation mellan hem och förskola skapas för att de ska 
kunna samverka och att barnet på det sättet får en så fungerande vistelse i förskolan 
som möjligt. Bronfenbrenner (1979) menar att barnets utveckling påverkas och är 
beroende av flera faktorer vilket kan vara samspelet som sker i hemmet eller i 
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förskolan. Pedagogerna säger att relationen ska kännetecknas av trygghet då det 
öppnar upp för samtal om barnet i både hem och förskolemiljö men även för 
föräldrars olika levnadssituationer som kan komma att påverka barnet. Pedagogerna 
poängterar att relationen är uppbyggd på det sättet att föräldrar är experter på sitt 
barn och pedagogerna innehar kunskap genom sin yrkeserfarenhet. Detta menas göra 
att de i ett samarbete kan komma fram till lösningar som gynnar barnet på bästa sätt. 
Ylvén och Wilder (2014) beskriver även att relationerna runt barnet är viktiga. Om 
det skulle vara problem i mesosystemet är det viktigt att det tas på allvar då 
samspelet påverkar barnet i högsta grad. De menar även att problem i mikrosystemet 
kan vara om det finns lite eller ingen kontakt alls mellan relationerna som finns där. 
Pedagogerna menar att de alltid försöker hitta en lösning på problem som uppstår. 
Flising m.fl. (1996) menar att relationen mellan barn och föräldrar, såsom mellan 
barn och pedagoger får betydelse för hur relationen ser ut mellan pedagoger och 
föräldrar. De samverkansformer som pedagogerna lyfter som mest väsentliga för att 
få en fungerande samverkan är inskolning och de dagliga mötena. Vid inskolningen 
menar pedagogerna att de lägger ner mycket tid på familjen, vilket beskrivs bygga 
upp relationen och gör att föräldrar kan känna trygghet och förtroende. Det dagliga 
mötet handlar enligt pedagogerna om att parterna träffar varandra varje dag vilket 
kan bidra till att en relation byggs upp som också kan bli betydelsefull för utbytet av 
information. Pedagogernas resonemang om vikten av goda relationer relateras till 
Ivarsson Jansson (2001) som menar att förskolan kan fungera som ett komplement 
till hemmet om det finns en relation. Hon menar att relationerna kan byggas upp och 
upprätthållas genom olika möten i verksamheten. Den utvecklingsekologiska 
modellen visar de olika nivåerna av relationer där mötena sker och får på det sättet 
betydelse för barnet som är i centrum av den. 

5.2 Samtalets betydelse för utbyte av information 

Ännu en central del i resultatet är samtalets betydelse för en fungerande samverkan. 
Pedagogerna tycker att samtalen har en stor betydelse för att de genom dem kan 
delge varandra information som rör barnet. Arnesson Eriksson (2010) skriver även 
hon om att samtal kan underlätta samarbetet. Vid samtalen tycker pedagogerna att 
det är viktigt att ge föräldrar tid till att ställa frågor och ta upp eventuella funderingar. 
Återigen framhålls de dagliga mötena som den mest betydelsefulla formen för 
föräldrasamverkan där det finns stort utrymme för kommunikation. De övriga 
samverkansformerna menas även de finnas till för att kunna samtala kring barnet 
och verksamheten. Samtliga pedagoger menar att det finns möjlighet att boka in fler 
möten för att samtala om det finns en önskan om det från någon av parterna. Detta 
relateras till att pedagogerna genom att använda sig av flera former av samverkan kan 
nå ut till alla föräldrar vilket är beskrivet av Sandberg och Vuorinen (2008). 
Andersson (1986) beskriver mesonivån där det kan ske samtal mellan pedagoger och 
föräldrar. Beroende på vad samtalen handlar om kan det få stor betydelse för barnet. 
Exempel på detta kan enligt pedagogerna vara att föräldrarna på morgonen ger 
allmän information att deras barn har vaknat tidigt vilket de anser vara viktigt att få 
reda på för att barnet ska få en fungerande dag på förskolan. Bronfenbrenner (1979) 
menar att barnet i mikronivån påverkas på olika sätt i vardagssituationer där samspel 
sker mellan hem och förskola.  
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5.3 Utmaningar i arbetet med samverkan 

En till huvudpunkt i arbetet med samverkan är att pedagogerna medger att de är 
säkra i sitt uppdrag att främja god samverkan. De säger att träning och erfarenhet har 
resulterat i att exempelvis de dagliga mötena, föräldramöten och utvecklingssamtal 
inte känns som en besvärlig arbetsuppgift. När det mot förmodan uppkommer 
situationer som pedagogerna inte vanligtvis hamnar i beskriver de att de kan uppleva 
en osäkerhet i sitt uppdrag. Ivarsson Jansson (2001) menar att om pedagoger känner 
en osäkerhet i sin yrkesroll kan det leda till att samverkan hindras och inte fungerar 
på ett optimalt sätt. Även Foot m.fl. (2002) poängterar att yrkeskompetensen har 
betydelse för hur samverkan mellan hem och förskola fungerar. De menar att 
personal som känner sig osäker i sin yrkesroll kan ta skydd bakom sin professionella 
roll när exempelvis föräldrar ifrågasätter det arbete som bedrivs i 
förskoleverksamheten. Pedagogerna säger att det inte upplever några generella 
svårigheter med samverkan, de menar att de istället kan stöta på utmaningar. Det 
som återkommer i pedagogernas svar är utmaningar där det brister i 
kommunikationen på grund av föräldrars språksvårigheter. De upplever även att 
missförstånd kan uppstå i följd av detta samtidigt som det kan ske av andra orsaker 
med föräldrar som kan det svenska språket. Ännu en utmaning beskrivs vara att nå ut 
till föräldrar som är oengagerade i sitt barns vardag i förskolan. Pedagogerna är dock 
överens om att det finns lösningar på utmaningar som de beskriver. För att kunna få 
föräldrar mer intresserade menar de att de kan informera och genom det få in dem i 
verksamheten. Kocyigit (2015) håller med om att personal kan behöva handskas med 
föräldrar som inte vill eller har tid att vara delaktiga. I hans studie framkommer det 
att en positiv attityd från personalen kan bidra till ett större engagemang hos 
familjer. Vid kommunikationssvårigheter säger pedagogerna att både muntlig och 
skriftlig information kan vara användbar och även att ta hjälp av en tolk. Vid 
missförstånd anser de att det är viktigt att förklara vad de egentligen menar då det 
kan skapa förståelse. Ylvén och Wilder (2014) menar att det är viktigt att lösa 
konflikter när de uppstår i mesosystemet. Om detta inte sker beskrivs det påverka 
barnet på ett negativt sätt.  

5.4 Kompetenser och strategier i mötet med föräldrarna 

En sista huvudpunkt är de kompetenser och strategier som pedagogerna säger att de 
använder i mötet med föräldrarna. Några av pedagogerna säger sig inta en formell 
roll där de tar avstånd från att bli personliga med föräldrarna. De vill att mötet enbart 
ska handla om saker som rör barnet. Det framkommer även att vissa pedagoger blir 
mer personliga i mötet med vissa föräldrar och då handlar det om att det blir en mer 
kamratlig relation mellan parterna och samtalen blir mer spontana. Samtliga 
pedagoger medger att de är professionella på olika sätt. Detta relateras till två av de 
fem strategier som Vuorinen (2010) tar upp i sin studie. En av dessa strategier är 
”The delimited approach” som är en avgränsande strategi där förskolläraren sätter en 
gräns mellan hem och förskola vilket liknar den strategi som pedagogerna beskriver 
som den mer formella rollen. Den andra strategin är ”The personal approach” där 
förskollärare väljer att frångå sin yrkesroll och blir istället mer personlig i sin 
rådgivning till föräldrar vilket liknar den personliga rollen som pedagogerna 
beskriver i resultatet. Något som pedagogerna betonar som viktigt oavsett vilken roll 
de väljer att inta är att vara positiv och bemöta föräldrarna på ett trevligt sätt. De vill 
också framhålla positiva saker som har hänt under dagen för barnet och inte fokusera 
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på det negativa. Vidare menar de att det är viktigt att visa ett intresse för barnet 
genom att ställa frågor. Ylvén och Wilder (2014) menar att finns flera betydande 
faktorer vid uppbyggandet av ett för barnet utvecklingsstimulerande mesosystem där 
de håller med om att pedagogernas sätt att vara får en betydelse för hur barnet och 
familjen känner kring barnets vistelse i förskolan. 

6 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka pedagogers syn på samverkan mellan hem och 
förskola och vilka strategier de använder i verksamheten för detta. 
Forskningsfrågorna syftade till att ta reda på vilken betydelse pedagogerna ansåg att 
samverkan med hemmet hade? Vilka svårigheter de upplevde att de kan behöva 
hantera i samverkan? Vilka kompetenser och strategier de beskriver sig behöva för att 
kunna genomföra olika former av samverkan med föräldrar? Genom intervjuer har 
pedagogernas beskrivningar utgjort ett resultat utifrån studiens forskningsfrågor som 
i detta avsnitt kommer att diskuteras närmare.  

6.1 Resultatdiskussion 

I studien har det synliggjorts att samverkan mellan hem och förskola har en stor 
betydelse på flera olika sätt. Samverkan möjliggör enligt pedagogerna ett utbyte av 
information. Pedagogerna säger att det är viktigt för att både de och föräldrarna 
innehar olika kunskaper om barnet. Det är enligt dem grundläggande att ett utbyte av 
information sker för att barnet ska kunna bemötas på bästa sätt i förskolan och 
hemmet. Pedagogerna menar att samverkans olika former ger utrymme för att 
relationer byggs upp och upprätthålls vilket enligt Andersson (1986) är en 
förutsättning för barns utveckling. Han menar att relationen mellan förskola och 
familj kan handla om att parterna samtalar med varandra och beroende på vad det 
samtalas om kan det få betydelse för barnet. Pedagogerna framhåller de dagliga 
mötena som de mest betydelsefulla formerna för föräldrasamverkan vilket vi har 
förståelse för samtidigt som Jonsdottir och Nyberg (2013) menar att dessa möten vid 
många tillfällen är bristfälliga då kommunikationen ofta handlar om praktiska saker. 
Eftersom de dagliga mötena sker varje dag är det inte konstigt att den uppfattningen 
finns hos pedagogerna. Vi menar följaktligen att det kan vara viktigt att reflektera 
över hur och vad det samtalas om för att göra mötena mer värdefulla för relationens 
utveckling som i sin tur gynnar barnet.  

Pedagogerna beskriver att de möjliggör samverkan genom de olika 
samverkansformerna som de anser öppnar upp för utbyte av olika typer av 
information. Vid utvecklingssamtalet menar pedagogerna att de exempelvis kan prata 
med föräldrarna med fokus på deras barn medan de vid ett utskick av månadsbrev 
informerar om vad som hänt i verksamheten och kommer hända framöver. Vi anser 
att variationen av att använda olika former är av stor vikt för att kunna nå ut till en 
bred publik. Vi upplever genom resultatet att denna uppfattning även råder hos 
pedagogerna. En pedagog beskrev att den hade genomfört drop-in under en tid och 
märkt att det inte fungerade på det sättet som arbetslaget önskade. Föräldrarna 
kändes stressade och ointresserade av att stanna kvar. De valde därför att utesluta 
denna samverkansform och fokusera på de andra. Vi ser inte detta som ett 
misslyckande utan att det snarare visar på att det finns en tanke bakom det 
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pedagogerna gör. Vi ser det också som en fördel att de testar sig fram för att kunna få 
föräldrar delaktiga på det sättet de strävar efter. Detta är även något som Sandberg 
och Vuorinen (2007) beskriver då de menar att föräldrar kan tycka om vissa 
samverkansformer mer än andra. De menar att pedagoger därmed bör vara lyhörda 
och öppna för att använda olika former av samverkan. Ivarsson Jansson (2001) 
poängterar även vikten av att se till föräldrars olika intressen och behov för att kunna 
få ett deltagande vid samverkansformerna. Vi vill klargöra att vi inte anser att 
pedagoger alltid behöver utesluta en samverkansform som inte fungerar utan de kan 
också gå till grunden med varför det inte fungerar så att det finns ett reflekterande- 
och ett lösningsinriktat förhållningssätt i arbetet.  

Pedagogerna beskrev att de inte upplever några svårigheter i samverkan med familjer 
och det grundar sig i att de känner en säkerhet i sin yrkesroll på grund av den 
erfarenhet de har. De medger att denna säkerhet inte alltid har funnits där utan den 
har kommit med åren. Trots detta säger pedagogerna att de i ovanliga situationer kan 
bli osäkra när det exempelvis händer något i familjen och socialsekreterare eller polis 
behöver kopplas in. De väljer att se svårigheterna som utmaningar som det alltid 
finns lösningar på. Detta ger enligt oss en positiv bild av yrket då pedagogerna väljer 
att frångå att detta skulle vara någonting negativt med att exempelvis behöva ta in en 
tolk när kommunikationen brister med föräldrar som inte kan det svenska språket 
fullt ut. Även fast de överlag känner sig säkra i uppdraget säger de att de alltid kan 
fortsätta att utvecklas. En pedagog ser positivt på kompetensutveckling i form av 
föreläsningar och kurser inom föräldrasamverkan. I ett vidare perspektiv blir detta 
intressant då vi tror på utbildning och teoretisk kunskap, då vi har den uppfattningen 
att det inte bara går att handla och stödja sig på sin erfarenhet. Vi tror även att 
människan ständigt lär sig och är i utveckling likaså samhället. Detta gör att 
pedagoger inte kan stanna upp och nöja sig när säkerheten i yrket har infunnit sig, då 
det ständigt händer nya saker. Vi kopplar detta till det Sandberg och Vuorinen (2007) 
framhåller om att förskolan har förändrats med tiden och att behovet av samverkan 
och förutsättningarna som finns idag ser annorlunda ut. Markström (2007) menar 
även hon att förskolan utvecklas under påverkan av politiska ideologier, traditioner 
och andra idéer. Vidare beskrev pedagogerna en utmaning kring att nå ut till 
föräldrar som upplevs vara ointresserade. De anser att de enbart kan informera och 
göra sitt bästa för att få in föräldrarna i verksamheten. Vi förstår vad pedagogerna 
menar i detta men tar stöd i det Jensen och Jensen (2008) skriver om att pedagoger 
har ansvar över relationer och samarbetets kvalitet. Detta tolkar vi som att 
pedagogerna måste se till att det sker ett samarbete genom att utforma möten som 
kan nå dessa ointresserade föräldrar på något sätt. Föräldrar kanske inte vill eller kan 
vara delaktiga på föräldramötena och då kan pedagogerna ge samma information på 
annat sätt. Märker de att det är lågt deltagande på de olika samverkansformerna 
överlag kan det enligt oss handla om annat än ointresserade föräldrar.  

Pedagogerna menade att de behöver vara professionella i mötet med barnens 
föräldrar för att de ska kunna samverka med varandra. I mötet beskriver 
pedagogerna att de använder sig av olika tillvägagångssätt, vissa blir mer formella 
och pratar enbart om saker som rör barnet eller verksamheten medan andra är 
personliga och kamratliga i sitt möte med föräldrar. En pedagog menar att valet av 
den roll den väljer att ta baseras på vem den möter samtidigt som en annan pedagog 
menar att den alltid är formell då den annars upplever att föräldrarna delger saker 
som inte har med verksamheten eller barnet att göra. Vår uppfattning är att 
kompetensen ligger i att kunna anpassa sig efter den förälder som pedagogen möter. 
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Det handlar inte om att inta någon specifik roll utan att kunna agera utefter situation 
och person. Vi relaterar vårt resonemang till det Sandberg och Vuorinen (2008) lyfter 
i deras studie där resultatet handlar om att en viktig beståndsdel i samverkan är 
social kompetens för att kunna ha en enkel och rak kommunikation mellan parterna. 
Social kompetens handlar enligt dem om hur vi bemöter andra människor och hur vi 
uppfattar oss själva i en större kontext. Något som samtliga pedagoger är överens om 
är att de ska ha kompetenser för att kunna samverka. De kompetenser som framhålls 
som viktiga är att vara positiv, trevlig och nyfiken även intresserad och kunna beakta 
föräldrars åsikter genom att lyssna på dem och göra förändringar när det är möjligt. 
Vuorinen (2010) har kommit fram till i sin studie att föräldrar vill ha stöd i deras roll 
och i barnuppfostran. Hon menar att pedagoger behöver kompetens och att de väljer 
olika strategier för att samarbeta med föräldrar. Foot m.fl. (2002) skriver att 
yrkeskompetensen får betydelse för hur samverkan mellan hem och förskola 
fungerar. De pedagoger som är vana att vara självständiga i sitt arbete kan ha svårt 
att släppa in föräldrar i förskolan. Pedagogerna säger att de försöker ta till sig det 
föräldrarna säger samtidigt som de menar att de inte alltid ändrar utifrån de 
föräldrarna önskar då de måste se till barngruppen- och verksamhetens bästa. Vår 
uppfattning är att de lätta sakerna som handlar om att föräldrarna exempelvis vill att 
barnet ska ha ett visst klädesplagg på sig beaktas mer än att de bara lyssnar. Större 
saker som rör barngruppen och verksamheten uppfattas som svåra att ändra då vi 
uppfattar att de inte helt släpper in föräldrarna. En pedagog säger exempelvis att den 
lyssnar på det föräldern säger samtidigt som den inte alltid känner att det är rätt eller 
fungerar i verksamheten. Vår uppfattning är utifrån de pedagogerna säger att en 
fungerande samverkan mellan hem och förskola är uppbyggd av goda relationer, 
samtal, utmaningar och möten.  

6.2 Metoddiskussion 

Denna studie har tagit stöd i det utvecklingsekologiska perspektivet där det centrala 
ligger i samspelet mellan individ och miljö. Det mest förekommande inom 
perspektivet är att studera människors interaktion med andra människor eller natur 
(Andersson, 1986). För att synliggöra pedagogers syn på samverkan mellan hem och 
förskola användes intervjuer. Med utgångspunkt från perspektivet kunde 
intervjuerna tydliggöra hur relationerna och samspelen mellan dem får betydelse för 
samverkan i förskolan.  

Vi skickade ut ett missivbrev där deltagarna informerades om studiens syfte och 
riktlinjer. De informerades om hur lång tid intervjun skulle ta och att vi ville spela in 
den. Vi upplever att missivbrevet gav deltagarna en inblick i studien och att de kunde 
bli mer förberedda inför den kommande intervjun. Vi fick en känsla av att deltagarna 
förstod varför vi ville spela in vilket vi även förklarade när vi var på plats. Något som 
vi däremot upplevde var att många av deltagarna hade önskat att få 
intervjuunderlaget innan för att de ville ge så mycket information som möjligt och 
inte glömma bort någonting. Vi är trots denna önskan nöjda med det val vi gjorde 
med att inte skicka ut några frågor innan besöket. Det grundar sig i att vi ville få en 
rättvis bild av det vi undersökte och inte att de skulle kunna söka upp det som de 
trodde att vi ville höra. Vi valde att ställa öppna frågor för att få mycket information 
från deltagarna om deras uppfattningar då det var det vi sökte. Vid vissa 
intervjutillfällen upplevde vi att någon fråga inte blev förstådd vilket gjorde att vi fick 
förklara vad vi menade eller upprepa frågan igen för att få ett rättvist svar. Valet av 
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kvalitativ ansats gjordes för att ta reda på pedagogers syn på betydelsen av 
samverkan mellan hem och förskola, vilka svårigheter de beskriver sig behöva 
hantera och vilka kompetenser de anser sig behöva för att kunna samverka med 
föräldrar. Bryman (2011) menar att en kvalitativ ansats kan ge förståelse av hur 
deltagarna upplever och tolkar verkligheten, vilket i denna studie är samverkan med 
familjer i förskolan. Under intervjuerna valde vi trots tidsbrist att vara två som 
intervjuade för att vi senare skulle kunna tolka och diskutera svaren för att undvika 
feltolkningar.  

I de artiklar som vi har använt som tidigare forskning i studien har en övergripande 
kvalitativ metod varit att intervjua pedagoger eller föräldrar. Genom att intervjua har 
de fått fram resultat som vi har haft användning av, därmed ser vi det som en 
värdefull metod. I Ivarsson Janssons (2001) avhandling har hon däremot använt sig 
av en kvantitativ metod genom enkäter som kunde nå en bredare publik. Även om 
denna metod i hennes avhandling har resulterat i mycket information anser vi att vår 
valda metod genom intervjuer passade vår studie bäst. Vi ville komma nära 
deltagarna vilket vi inte tycker att vi skulle ha gjort på samma sätt om vi hade 
genomfört en enkätundersökning. Om vi hade velat göra en ännu större 
undersökning hade det kunnat vara användbart med en triangulering som Foot m.fl. 
(2002) gör i sin studie genom att observera, intervjua och skicka ut enkäter. 

6.3 Avslutande diskussion 

Studiens syfte var att undersöka pedagogers syn på samverkan mellan hem och 
förskola och vilka strategier de använder i verksamheten för detta. Det visade sig att 
pedagogerna hade en snarlik beskrivning av samverkans betydelse vilket menas vara 
att skapa en god och tillitsfull relation med familjerna för att senare kunna samtala 
och utbyta information om barnet. Därmed poängteras även samtalen få en stor 
betydelse för samverkan där kommunikation och dialog beskrivs vara de främsta 
redskapen för detta. Av de samverkansformer som nämns är de dagliga mötena 
beskrivna som mest värdefulla för samverkans funktion. De tillägger även att 
inskolningen får stor betydelse för relationens uppbyggnad och fortsatta utveckling. 
De andra formerna av samverkan fyller också enligt pedagogerna ett syfte att 
informera på olika sätt om barnet och verksamheten. Ivarsson Jansson (2001) 
framhåller i sin avhandling relationernas betydelse för en fungerande samverkan och 
för att förskolan ska kunna vara ett komplement till hemmet. Relationen mellan 
parterna ska enligt henne byggas upp och upprätthållas genom olika möten i 
verksamheten. 

Eftersom samverkansuppdraget inte går att bortse ifrån då det är framskrivet i 
läroplanen sker det kontinuerligt genom olika former. I läroplan för förskolan står 
det att förskolan ska vara ett komplement till hemmet och ett stöd familjerna i deras 
arbete med barnets fostran, utveckling och växande (Utbildningsdepartementet, 
2010). Samtliga pedagoger beskriver sig vara trygga i sitt uppdrag men att de 
emellanåt stöter på svårigheter som de väljer att beskriva som utmaningar. De 
beskriver att de vid uppkomsten av utmaningar alltid gör sitt bästa och ser till att 
hitta en lösning. De ger förslag på att de kan ta in en tolk när kommunikationen 
brister på grund av språket och att de vid missförstånd försöker ge en förklaring eller 
att de lockar ointresserade föräldrar genom att ge information på olika sätt. Ylvén och 
Wilder (2014) betonar att relationer och kontakten som finns runt barnet är viktig för 
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att gynna barnets bästa. Om det finns konflikter eller problem mellan personer runt 
barnet är det negativt och därmed måste de hitta en lösning. Pedagogerna tar upp 
situationer som de kanske inte har för vana att möta och menar att det är i sådana 
stunder de kan bli osäkra, vilket de inte tycker är konstigt. Även fast de överlag säger 
sig vara trygga och ha erfarenhet menar de att de alltid kan utvecklas och bli bättre. 
En pedagog menade på att det aldrig är fel med kompetensutveckling genom kurser 
och föreläsningar gällande föräldrasamverkan.  

Sett till de strategier de använder sig av i mötet med föräldrar framkommer det två 
olika tillvägagångssätt där vissa väljer att vara mer eller mindre personliga. Väljer de 
att vara mindre personliga tar de avstånd från att samtala om saker som inte rör 
barnet eller verksamheten. De personliga beskrivs istället kunna bli mer kamratliga 
beroende på vilken förälder den möter och samtalen blir i de situationerna enligt dem 
inte lika krystade. I Vuorinens (2010) studie har fem olika tillvägagångssätt 
presenterats angående förskollärares sätt att stödja föräldrar i deras föräldraroll. Två 
av dessa tillvägagångssätt är ”The delimited approach” och ”The personal approach” 
vilka kan stödja de två strategier som pedagogerna i denna studie använder sig av. 
Alla pedagoger anser sig vara professionella oavsett om de väljer att inta en personlig 
eller mer formell roll. De kompetenser som anses vara viktiga för att få en fungerande 
samverkan är att vara positiv, trevlig och att kunna visa ett intresse. Det gäller även 
att kunna möta och beakta föräldrars åsikter. Studien får relevans för vår framtida 
yrkesroll som förskollärare då samverkan mellan hem och förskola är ett uppdrag 
som vi kommer att ha. Även om studien inte ger den praktiska erfarenhet som vi 
önskar så innehåller den praktiska förslag på hur vi kan arbeta utifrån det som 
verksamma pedagoger har beskrivit. Vi ansåg i början av studien att vi hade mycket 
teoretisk kunskap kring ämnet men under arbetets gång har vi upptäckt att mycket av 
det vi kommit fram till nu är sådant som vi inte visste innan. Med denna kunskap i 
ryggsäcken känner vi oss inte lika osäkra inför vårt kommande uppdrag med att 
främja god samverkan. Genom pedagogers beskrivningar vet vi numera att relationer, 
samtal, utmaningar och möten med föräldrar påverkar barnets vistelse och utveckling 
i förskolan. 

6.4 Fortsatt forskning 

Efter genomförd studie upplever vi att ett vidare forskningsområde skulle kunna vara 
att undersöka hur föräldrar upplever samverkan mellan hem och förskola för att få en 
bild av hur de tänker kring detta. Det har framkommit i denna studie att en utmaning 
i samverkansuppdraget är att få föräldrar engagerade och delaktiga i samarbetet. 
Fortsatt forskning skulle därför kunna fokusera på hur föräldrar anser att pedagoger 
kan engagera dem till att vilja vara delaktiga. Det skulle även vara intressant att ställa 
det pedagoger säger mot det som föräldrar säger för att få en rättvis uppfattning. Vi 
tycker att det skulle kunna vara lärorikt för blivande och verksamma pedagoger att ta 
del av vad den andra parten anser är viktigt för en fungerande samverkan. För att 
göra undersökningen ännu större skulle intervjuerna kunna kompletteras med 
observationer som verkligen kan visa på vad som sker i verksamheterna. Detta kan på 
det sättet ge en verklig bild av vad som beskrivs ske och vad som egentligen händer. 
Vi tänker även att det skulle vara intressant att forska vidare kring nyexaminerades 
tankar kring uppdraget att främja samverkan mellan hem och förskola. Känner de en 
säkerhet i sitt uppdrag? Kan utbildningen bli bättre på det sättet att den innehåller 
mer praktisk kunskap om just samverkansuppdraget? Det skulle även kunna forskas 
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vidare kring området samverkan och hur den kan bedrivas på ett konkret sätt. På det 
sättet tänker vi att verksamma pedagoger kan få möjlighet att ta del av detta då vi i 
vår studie har fått information om att det finns en önskan om mer 
kompetensutveckling i form av kurser och föreläsningar inom området. Pedagogen 
menar att den vill bli förstärkt att det den gör för att främja samverkan med familjer 
är ”rätt” eller att den kan få en tanke om att det kan fungera bättre på ett annat sätt. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Information om pedagogers syn på samverkan och vilka strategier som används 
för att främja samverkan mellan hem och förskola. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Vi är två studenter som studerar på Mälardalens högskola. Vi är snart färdigutbildade 
förskollärare och skriver nu vårt självständiga arbete. Syftet med arbetet är att 
undersöka pedagogers syn på samverkan mellan hem och förskola samt vilka 
strategier som används i verksamheten för detta. Innehållet i vårt självständiga 
arbete kommer bestå av litteratur, vetenskapliga artiklar och avhandlingar som 
beskriver vårt valda ämne som sedan sätts i relation till vårt resultat. 

Det är viktigt att denna undersökning genomförs för att samverkan mellan hem och 
förskola ständigt är aktuell i verksamheten. Det är viktigt att utveckla kunskap om 
samverkan och dess olika former för att kunna möta föräldrar på ett professionellt 
sätt och få en relation till varandra. Relationen är viktig för att barnen ska bli trygga 
och känna tillit till de vuxna och verksamheten. 

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. Vi kommer genomföra intervjuer som datainsamlingsmetod 
med åtta verksamma pedagoger. Varje intervju kommer att spelas in och väntas ta ca 
30 minuter. Det kommer finnas möjlighet att ta del av resultatet om det finns 
intresse. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mäldalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. I vår undersökning 
kommer vi ta hänsyn till etiken inom forskning. Vi tillfrågar alla våra deltagare om de 
vill delta. Vi kommer inte nämna några namn eller specifika förskolor i 
undersökningen vilket gör att det inte går att urskilja vem som har sagt vad. Det 
insamlade materialet kommer enbart att användas till denna undersökning och vid 
avslutad kurs kommer det att raderas. Det färdiga arbetet kommer även att läsas av 
högskoleverket, studenter i kursen och lärare.  
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Bilaga 2 

Intervjuunderlag 

1. Vad är samverkan mellan hem och förskola enligt dig? Vilken betydelse har 

den för dig? Anser du att det är viktigt, om ja varför? 

2. Vilka former av samverkan använder du dig av i verksamheten?  

3. Vilka strategier använder du när du samverkar genom de olika formerna? 

4. Hur ser du till att beakta föräldrars synpunkter? 

5. Hur får du med dig föräldrar i samverkansarbetet? 

6. Vilka uppfattningar har du kring arbetet med samverkan mellan hem och 

förskola i dokument som kvalitetsredovisning, likabehandlingsplan, 

lokalarbetsplan/verksamhetsplan?  

7. Känner du dig säker i ditt uppdrag att främja god samverkan? 

8. Om du upplever någon svårighet med samverkan, vad skulle det kunna vara? 

 

 


