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Abstrakt 

Denna studie grundar sig i två förskollärares och fyra vårdnadshavares upplevelser kring 

samverkan i förskolan. Syftet med studien är att utifrån ett habermasianskt perspektiv 

bidra med kunskap om hur samverkan kan se ut i olika områden. Samverkan mellan 

förskola och vårdnadshavare är en stor och betydelsefull del av arbetet som förskollärare. 

Studiens metod är av kvalitativt ansats och har med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

samlades data in. Vi har intervjuat två förskollärare som arbetar i olika områden samt fyra 

vårdnadshavare som har sina barn på dessa förskolor. 

Studiens resultat har analyserats med hjälp av Habermas kommunikationsteori och 

tidigare forskning kring ämnet samverkan. Resultatet visar att faktorer som bidrar till god 

samverkan enligt förskollärarna är den raka och tydliga kommunikationen som sker vid 

informell samverkan. De faktorer som bidrar till god samverkan enligt vårdnadshavarna 

är den vardagliga samverkan som sker i tamburen där allt från trivsel till mat och sömn 

kommuniceras. Studien belyser även makt och inflytande som sker genom samverkan i 

förskolans kontext. Resultatet visar att förskollärarna gärna ger vårdnadshavarna 

inflytande men det krävs att vårdnadshavarna själva tar initiativet. Enligt resultatet 

kommuniceras makt genom samverkan på olika vis men utifrån resulterat kan vi se att det 

finns en maktasymmetri mellan förskollärare och vårdnadshavare. I diskussionen utgår vi 

från den valda teorin när vi beskriver aspekter och faktorer som utvecklats under studiens 

gång. 

Svensk titel: Det här kan ni! 

   - En kvalitativ studie om förskollärares och vårdnadshavares upplevelse av samverkan 

English title: You know how to do this! 

- A qualitative study on preschool teachers and parents experiences of 

collaboration 

 

Nyckelord  
 

Samverkan, kommunikation, makt, inflytande, likvärdig förskola 

 

 
Tack! 

Vi riktar ett stort tack till alla som har medverkat i vår studie. Tack till alla förskollärare 

och vårdnadshavarna för att ni tog er tid till att besvara våra frågor och gör vår studie 

möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Erik Åkesson för snabba svar och kommentarer 

genom hela processen. Slutligen vill vi även skicka ett speciellt tack till våra familjer som 

stötta oss under hela arbetets gång. Tack!   
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1  Inledning 
Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2018) tillhör förskolans uppdrag att skapa 

förutsättningar för barns utveckling genom en nära samverkan med vårdnadshavarna. 

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt för att stödja barns utveckling mot det 

framtida lärandet.  All personal ska sträva efter och främja för en förtrogen och nära 

samverkan som många gånger sker genom ömsesidig kommunikation. Förskolan är en 

arena där barn, vårdnadshavare och förskolepersonalen dagligen möts vilket ställer högre 

krav på förskollärares kompetens. (Hellberg 2018) Om samverkans betydelse för barnens 

utveckling skriver förskolans läroplan (Skolverket, 2018) så här: 
Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. 

Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare vilka mål utbildningen har. Detta är en 

förutsättning för deras möjlighet till inflytande och förståelse för förskolans uppdrag. Det är viktigt att alla 

som ingår i arbetslaget har förmåga att förstå och samspela med barnen och att skapa tillitsfulla relationer 

med hemmen, så att förskoletiden blir positiv för barnen. 

(Skolverket, 2018:8) 

Tallberg Broman (2013) menar även att en god relation och samverkan med 

vårdnadshavarna banar väg för en likvärdig förskola av god kvalité. En öppen 

kommunikation krävs där förskolepersonal visar intresse och uppmuntrar 

vårdnadshavarna att samverka med förskolepersonal. Genom dialogen stärks förtroendet 

mellan hemmet och förskolan som i sin tur leder till att förskolan får bättre förutsättningar 

att möta barnets behov (Hellberg 2018).  

Det finns nu ca 510,000 barn är inskrivna i Sveriges förskolor fördelat på 9,800 

förskolenheter (Skolverket, 2017). Detta ställer höga krav på förskolepersonalen eftersom 

samverkan mellan vårdnadshavare och förskollärare ser olika ut beroende på förskola. 

Samhället förändras och detta medför att krav och förväntningar som finns hos 

vårdnadshavare ser olika ut på förskolor. Olika krav och förväntningar bidrar till att 

samverkan inte blir likvärdig och förskolans uppdrag som likvärdig brister eftersom. 

Sverige är ett mångkulturellt land och krav på kulturell kompetens och medvetenhet har 

utökats hos förskolepersonalen. Det krävs att personalen har kompetens och en 

medvetenhet när det gäller kulturella aspekter som kan skapa utmaningar i samverkan 

(Hellberg, 2018). Olika samverkansformer med vårdnadshavare som sker i förskolans 

kontext medför höga krav på förskollärares kompetens oavsett vart förskolan ligger. Att 

samverka med vårdnadshavare är ett viktigt uppdrag som åligger alla förskolor och all 

personal som är verksam inom förskolan. All personal ska sträva efter och främja för en 

förtrogen och nära samverkan som många gånger sker genom ömsesidig kommunikation. 

Vi vill bidra med forskning kring vilka faktorer som förskollärare och vårdnadshavare i 

olika områden upplever skapar god samverkan. Vi vill även bidra med forskning kring 

vilka upplevelser förskollärare och vårdnadshavare har hur maktasymmetrier och 

inflytande ser ut på förskolor. Att studera ämnet samverkan är viktigt utifrån ett 

habermasianskt perspektiv i förhållande till likvärdig förskola, oavsett vilken, därför 

anser vi att forskningen är betydelsefull. 

Syftet med studien är att utifrån ett habermasianskt perspektiv synliggöra förskollärares 

och vårdnadshavares upplevelser kring samverkans betydelse. Habermasianskt 

perspektiv antas kunna vara av intresse för all verksam personal i förskolan eftersom en 
del i förskolans uppdrag ligger i att verka för en nära och förtroendefull relation med 

hemmet och samverkan existerar ständigt i förskolans kontext.  
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1.1  Begreppsdefinition 

I detta kapitel förklaras studiens centrala begrepp utifrån litteratur.  

 
1.1.1 Vårdnadshavare 

Vårdnadshavare innebär i den aktuella studien vuxna som har biologisk gemenskap med 

barnen men även vuxna som kan ha juridiskt ansvar för barnen men som inte har ett 

biologiskt släktskap med barnen. Barns vårdnadshavare har rättigheter kring omvårdnad 

och det största ansvaret vad det gäller barnet. Vidare förklaras det att barnet kan endast 

ha två vårdnadshavare. Oftast är vårdnadshavare barnets föräldrar. (Lundin & Dahlin 

2010). 

 
1.1.2  Kommunikation 

Kommunikation är centralt i samverkan mellan hemmet och förskolan. Genom att en 

kommunikation äger rum mellan två människor kan en förståelse skapas kring det som 

sker och menas. Det kan relateras till Emilson (2008) som beskriver att genom en 

kommunikativ handling skapas ett samförstånd och en ömsesidighet och utan dessa 

komponenter blir samverkan inte fungerande.  

 
1.1.3 Samverkan 

I studien används begreppet samverkan frekvent. Det är betydelsefullt att skapa en god 

och ömsesidig relation mellan förskollärare och vårdnadshavare eftersom förskolan och 

hemmet ska samverka för att ge barnen goda förutsättningar till utveckling. Det är även 

förskolans ansvar att ge vårdnandshavarna inflytande och delaktighet i barnens 

utbildning. Det finns olika samverkansformer i förskolan med olika syften. Informella 

samverkansformer som sker i tamburen vid hämtning och lämning där samverkan 

utmärks som vardaglig karaktär. Utvecklingssamtal är en formell samverkansform som 

sker kontinuerligt där fokuset ligger på barnets utveckling och lärande (Jonsdotter & 

Nyberg, 2013).  

 
1.1.4 Likvärdig förskola 

Det skrivs i Läroplanen att förskolan ska ge varje barn en likvärdig utbildning som passar 

barnet bäst utifrån det enskilda barnets behov och förutsättningar. Oavsett vart förskola 

ligger i landet ska den vara likvärdig. Begreppet likvärdig betyder inte att utbildningen 

ska vara lika eller samma utan likvärdig innebär att utbildningen utgår från barnens 

intresse, förutsättningar, behov och erfarenheter. Förskolan ska skapa förutsättningar för 

att alla barn ska utvecklas utifrån sina individuella färdigheter (Skolverket, 2018:6).  
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2  Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är utifrån ett habermasianskt perspektiv undersöka förskollärares och 

vårdnadshavares upplevelser kring samverkan i förskolan i olika områden. 

 

2.1  Frågeställning 

• Vilka faktorer upplever vårdnadshavare och förskollärare skapar god samverkan i 

förskolan?  

 

• Hur upplever vårdnadshavare och förskollärare att makt kommuniceras genom 

samverkan i förskolan? 

 

• Hur upplever vårdnadshavare och förskollärare att vårdnadshavarnas inflytande 

kommuniceras i förskolan? 
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3  Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning som berör förskollärares kompetens i relation till 

samverkan. Ytterligare forskning som berör samverkan är olika samverkansformer och 

forskning kring samverkan i relation till vårdnadshavares delaktighet och inflytande. 

Avslutningsvis presenteras forskning kring skillnader som finns i olika socioekonomiska 

områden. I slutet kommer en sammanfattning presenteras. 

 

3.1  Förskollärares kompetens 

Vikten av förskollärarnas kompetens kring samverkan med hemmet betonas i Vuorinen, 

Sandberg, Sheridan och Williams (2014) studie. Författarna undersöker hur 

förskolepersonals syn på den egna kompetensen speglar samverkan med hemmet. I 

studien medverkar 30 förskollärare från Sverige i semistrukturerade intervjuer. I resultatet 

synliggörs vikten av bemötandet och förskollärares professionella kompetens i samband 

med samverkan. En öppen, trygg och förtroendefull relation och samverkan med 

vårdnadshavarna kan endast skapas om förskollärarna har professionell kompetens 

skriver författarna vidare. Flera förskollärare i studien betonade vikten av att se varje 

vårdnadshavare som en individ samt att förskollärarna bör ha en förståelse för att familjer 

och hemsituationen ser olika ut, vilket kan medföra svårigheter i samverkan. Vidare 

nämns det att vårdnadshavarna känner trygghet i att lämna sina barn i förskolan om de 

upplever att förskollärarna har professionell kompetens. Det centrala hos förskollärarnas 

uppfattning kring samverkan med vårdnadshavare är vikten av att synliggöra barnens 

lärande. Detta beror på att förskollärarna vill höja statusen på yrket och visa vad som sker 

inom organisationen. En svårighet i studien som beskrivs är formella samtal som berör 

känsliga ämnen. Författarna nämner även att nya förskollärare upplever större utmaning 

i sin kommunikativa kompetens än förskollärare som har mer erfarenhet (ibid). 

3.2  Samverkansformer 

Sandberg och Vuorinen (2008) skriver en studie kring förskollärares och 

vårdnadshavarnas tankar kring definition av samverkan. Studien utförs i Sverige med 26 

förskollärare och 32 vårdnadshavare. Metoden är kvalitativ och utgår från 

semistrukturerade intervjuer. Resultatet i studien visar att förskollärare och 

vårdnadshavare anser största delen av samverkan sker i tamburen vid lämning och 

hämtning. Resultatet visar att förskollärare och vårdnadshavare anser att typ av 

samverkan som sker i tamburen är av sämre kvalitet eftersom samverkan oftast sker då 

fler vårdnadshavare lämnar eller hämtar. Resultatet visar även att fokus ligger på omsorg 

och omvårdnad när det gäller samverkan med vårdnadshavare som har yngre 

barn.  Samverkan med vårdnadshavare som har äldre barnen tenderar samverkan att 

fokusera på barnens emotionella och sociala utveckling. En annan samverkans situation 

som beskrivs är de kontinuerliga samtalen såsom utvecklingssamtal där det finns 

möjlighet att för vårdnadshavare och förskollärare att sitta enskilt och ostört. Andra 

aspekter på samverkan är föräldramöten där innehållet fokuseras på verksamheten och 

organisationen. Vid liknande sammankomster brukar det vara få vårdnadshavare 

anslutna. Ytterligare en samverkans situation som nämns i studien är ett så kallat drop in 

fika där vårdnadshavarna får möjlighet att träffas och fika samtidigt som fokus ligger på 

verksamheten. Drop in fika anses krävande utifrån förskollärares perspektiv eftersom det 

krävs arbete med samverkan eftersom förskolepersonalen måste samtidigt möta 

vårdnadshavarna och ansvara för barnen vars vårdnadshavare inte kommit. En öppen 

dialog skapas när det finns ett engagemang hos vårdnadshavare kring vad som sker på 

förskolan. Detta kan i sin tur skapa god samverkan mellan hemmet och förskolan. Det 

kan uppstå svårigheter kring samverkan då tiden är en bristande faktor för personalen på 
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förskolan i kombination med stressande vårdnadshavare. Sandberg och Vuorinen (2008) 

hävdar att stressfulla situationer gör samarbetet och samverkan komplicerat. Det kan även 

uppstå svårigheter när det finns kulturskillnader mellan förskolläraren och 

vårdnadshavaren. Studien menar även att språket mellan aktörerna kan vara en faktor som 

kan bidra till svårigheter i samverkan (ibid).  

 

Markström (2011) undersöker hur samverkan mellan vårdnadshavare och förskolan ser i 

den svenska förskolan utifrån en fallstudie där forskaren observerar fyra 

utvecklingssamtal på en förskola. I samtalen deltar fyra par som representerar 

vårdnadshavare för ett barn i förskolan och en förskollärare. Undersökningen går ut på 

att synliggöra hur förskollärare ger vårdnadshavare inflytande och delaktighet i samband 

med utvecklingssamtal. För att möjliggöra detta används kort vid utvecklingssamtalet 

som innehåller olika adjektiv som ska leda samtalet mellan vårdnadshavaren och 

förskolläraren. Vårdnadshavarna får välja kort som beskriver deras barnen och därefter 

fyller förskolläraren i kring väsentliga saker om barnet. Det framkommer i studien att 

korten kan vara ett hjälpmedel att starta en diskussion och eventuellt lösa olika 

kommunikativa dilemman som kan uppstå. Under utvecklingssamtal ska fokus ligga på 

barnet men det visar i studien att fokus ligger på att få vårdnadshavarna engagerade. 

Vidare förklarar författaren att det är vårdnadshavarna som bidrar med tankar och 

information under utvecklingssamtalen kring deras barn vilket enligt författaren är 

ovanligt i den svenska förskolan. Författaren pekar på att det är vanligast att 

förskolläraren styr ämnet i utvecklingssamtal med små chanser för vårdnadshavare att 

vara delaktiga. Sammanfattningsvis visar resultatet i studien att genom användning av 

korten bidrar till att vårdnadshavare blir mer delaktiga trots att det finns mål från 

förskolans sida (ibid).   

3.3  Vårdnadshavares delaktighet och inflytande 

Vårdnadshavares uppfattningar kring förskolan i Slovenien syftar Devjak och Berčnik 

(2009) studie att undersöka genom kvantitativ studie med enkätfrågor. Studien omfattar 

93 vårdnadshavare och deras åsikter kring förskolan. Resultatet visar att majoriteten av 

vårdnadshavarna anser förskolan informerar om allt kring barnets mående. 

Vårdnadshavarna påstås ha vetskap om sina och barnens rättigheter i förskolan. Vidare 

visar resultatet att en tredjedel av vårdnadshavarna tror att förskolan tar hänsyn till deras 

åsikter och hälften tror att förskolan inte tar hänsyn till vårdnadshavarnas åsikter. När det 

gäller formella sammanhang i förskolan är vårdnadshavarna i studien kritiska. Genom ett 

föräldraråd kan vårdnadshavarnas åsikter komma till tals och möjligheten till att kunna 

påverka verksamheten ökar. Dock är inte många vårdnadshavare delaktiga i föräldrarådet. 

När förskolan delger vårdnadshavare information framkommer det att förskolorna 

informerar vårdnadshavarna genom att placera skriftlig information på anslagstavla, 

förskolans hemsida eller via telefon. När det gäller vårdnadshavarnas möjlighet till 

inkludering anser en liten del av vårdnadshavarna att det finns en viss möjlighet till att 

förskolan lyssnar på vårdnadshavares åsikter medan en större procent inte tror att 

förskolan lyssnar på deras åsikter. Sammanfattningsvis visar resultatet att vårdnadshavare 

har en uppfattning om att förskolorna inte lyssnar på deras åsikter gällande barnens 

utveckling och lärande (ibid). 

Persson och Tallberg Broman (2017) undersöker och analyserar åsikter hos 

förskolepersonal och lärarstudenter kring föräldrasamverkan med fokus på uppfostran. 

Forskarna undersöker förskollärares och vårdnadshavares åsikt hur ansvarsfördelningen 

ser ut kring barnens uppfostran. I studien deltog 301 förskolepersonal och 37 

lärarstudenter från Sverige. Studien utgick från en kvantitativ ansats i form av 
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frågeformulär med 48 frågor varav elva öppna frågor. I studien undersöktes fyra olika 

kategorier; förskolans uppgift, föräldrasamverkan, kompetens hos förskolepersonalen 

och olika krav som finns. Det framkommer i resultatet att majoriteten av 

förskolepersonalen i studien anser att förskolans uppdrag är att ge barnen trygghet. En 

mindre andel av deltagarna uttryckte vikten av leken, språkutveckling och värdegrunden. 

Studenterna och vårdnadshavarna gav liknande svar som förskolepersonalen. Studien 

syftar även att undersöka förskolan och hemmets upplevelser kring det delade ansvaret 

kring barnets utveckling. Resultatet visar att förskolepersonal anser att ansvaret kring 

barnens uppfostran blivit större i förskolan vilket förskollärarna anser är negativt eftersom 

förskolans uppdrag kring utbildning och undervisning har utökats med tiden. Det 

framkommer i resultatet att förskolepersonalen vill att vårdnadshavarna ska ta ett större 

ansvar kring uppfostran eftersom förskollärarna har ett utbildningsuppdrag. 

 

3.4  Skillnader i samverkan beroende på socioekonomiskt område 

Författaren använder sig av icke- experimentell metod i form av enkäter där 217 

förskolepersonal deltar. Förskolepersonalen i studien arbetar i två olika områden; Ett 

område som har en lägre socioekonomisk status och ett område som har högre 

socioekonomisk status i Slovenien. Janžekovič Žmauc (2014) undersöker hur samverkan 

påverkas beroende på område. Resultatet delas in i två kategorier; formella och informella 

sammanhang. I resultatet framkommer det att förskolorna i området med lägre 

socioekonomisk status kommunicerar mer med vårdnadshavare i sammanhang som 

föreläsningar, workshop och fika. Förskolor som är i socioekonomiskt starka områden 

organiserar inte den formen av samverkan. När det gäller hur ofta samverkan sker vid 

hämtning och lämning finns ingen skillnad utifrån område. Vidare visar resultatet att 

vårdnadshavare som bor i det socioekonomiskt utsatta området är mer engagerade i 

barnens utbildning vilket bidrar till större arbetsbelastning för förskolepersonalen i de 

områdena (ibid). 

 

3.5  Sammanfattning 

I kapitlet tidigare forskning har fyra områden identifierats och redogjorts. Första området 

är vikten av förskollärares kompetens när det gäller samverkan med vårdnadshavare. Om 

förskolläraren har professionell kompetens i mötet med vårdnadshavare kan en öppen och 

förtroendefull relation skapas. Under rubriken samverkansformer är det betydelsefullt hur 

samverkan fungerar utifrån olika sammanhang. Artikel betonar den vardagliga 

samverkansformen som sker vid hämtning och lämning samt drop in fika, 

utvecklingssamtal och föräldramöte. Faktorer som kan påverka samverkan är språket i 

fall då det talas olika språk. Tredje området berör vårdnadshavares delaktighet och 

inflytande. Författarna menar att vårdnadshavare upplever att organisationen styr 

delaktigheten vilket påverkar engagemanget hos vårdnadshavarna. En asymmetri har 

identifierats kring förskolans uppdrag och vårdnadshavares ansvar kring barns 

uppfostran. Det delade ansvaret som vårdnadshavare och förskollärare har i samband med 

samverkan kring barnens utveckling och uppfostran medför en asymmetri i samverkan 

mellan vårdnadshavare och förskollärare. Avslutningsvis berörs faktorer som styr 

samverkan i förskolors socioekonomiska status. Slutsatsen av tidigare forskning kring 

förskolans olika områden är förskollärares och vårdnadshavares engagemang och 

förväntningar påverkar samverkan mellan hem och förskolan. 

Utifrån all tidigare forskning synliggörs vikten av samverkan mellan vårdnadshavare och 

förskollärare vilket är centralt i förskolan.  Vi har definierat en kunskapslucka kring 

likvärdig samverkan som vår forskning vill bidra med kunskap kring. Den tidigare 

forskning vi har hittat är begränsad inom ämnet makt kopplat till vårdnadshavare och 
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förskola. Teorin som presenteras i nästa kapitel ger oss därför en större plattform och 

möjlighet att diskutera maktsymmetrier i relation till förskola och vårdnadshavare. 
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4 Teoretisk utgångspunkt 
Studien utgår från Habermas teori och ett habermasianskt perspektiv. Teorin och 

perspektivet ska vara studiens utgångspunkt när vi analyserar kommunikationen som sker 

i samband med samverkan mellan förskollärare och vårdnadshavare på förskolan 

 

4.1  Habermas kommunikationsteori 

Habermas teori är kritisk mot att samhället styrs av politiskt system. Detta eftersom 

grundtanken i teorin är att samhället utvecklas utifrån sunt förnuft (Habermas 1985 se 

Andersen, 2007). Teorin anser att genom kommunikation mellan människor kan ett 

samförstånd bildas och det finns möjlighet till förståelse för olika agerande vilket kan 

bidra till ett rationellt tänkande i samhället. Habermas förespråkar ett samhälle som tillåter 

att kommunikation utbyts utan ramar (Habermas 1965 se Månson, 2007).  

 

Habermas teori ser samhället utifrån två olika perspektiv, livsvärld (kommunikativa) och 

system (strategiska). Dessa perspektiv används i studiens analys och de innefattar två 

olika ageranden kring kommunikation. Det kommunikativa agerandet styrs av ömsesidig 

kommunikation mellan människor medan det strategiska handlandet beskrivs som ett 

agerande som styrs av förutbestämda mål (Schaefer, Heinze, Rotte & Denke, 2013). 

 
4.1.1  Kommunikativt handlande 

Det kommunikativa handlandet relateras till livsvärldsperspektivet. Livsvärlden förklaras 

som den värld människorna lever i. Livsvärldsperspektivet innefattar vad som upplevs 

och uppfattas utifrån det egna perspektivet (Habermas 1965 se Månson, 2007). Genom 

det kommunikativa handlandet minskar risken för missförstånd som kan uppstå när det 

inte finns en ömsesidig kommunikation. Vidare beskrivs det kommunikativa handlandets 

som en grund där kommunikationen ger utrymme och möjlighet för att argumentera och 

skapa förståelse för andra människor och deras åsikter. Genom det kommunikativa 

handlandet skapas en symmetri och meningsfullhet mellan människor och risken för 

maktfördelningar minskar (Habermas 1981 se Andersen, 2007).  

Begreppet deliberation är centralt i Habermas teori. Deliberation betyder förnuftigt 

förklaring som kommer vid samförstånd mellan människor (Habermas 1982 se Andersen, 

2007).   

 
4.1.2  Strategiskt handlande 

Utifrån systemperspektivet agerar människor utifrån förutbestämda mål och detta 

perspektiv är sammanlänkat med strategiskt handlande. Strategiskt handlande förknippas 

oftast med större företag, banker och statsmän där det inte behövs en större 

kommunikation utan agerandet sker utifrån mål, riktlinjer eller lagar (Habermas 1970 se 

Andersen, 2007). Habermas är kritisk mot agerandet eftersom det anses vara begränsande 

och bidrar till en asymmetri i samhälle i form av makt och jämlikt. Det förklaras att 

människors livsvärld bekostas på det strategiska handlandet eftersom organisationer styrs 

av mål breder ut sig och som en konsekvens av detta påverkas människans delaktighet, 

inflytande, känslan av meningsfullhet och identitetsutveckling.  

Kommunikation skapas däremot genom mening, gemenskap och identitetsutveckling. 

Detta menar Habermas inte kan skapas i en organisation utan kommunikation och där det 

är det strategiska handlandet råder (Habermas 1981 se Andersen, 2007). Förskolan kan 

relateras till systemperspektivet (strategiskt handlande) eftersom förskolan är en 

organisation som är politiskt styrd med mål och riktlinjer. Habermas menar att 

systemvärldens maktutredning sker på bekostnad av livsvärldsperspektivet. 

Maktrubbning mellan förskola och familj blir ett faktum eftersom förskolan representerar 
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de allmängiltiga systemperspektivet och familjen representerar den nyanserade 

livsvärldsperspektivet. Förskolans riktlinjer tenderar att bre ut sig över familjens 

möjlighet till makt, önskemål och inflytanden i förskolan vilket kan bidra till att familjer 

hamnar i beroendeställning till förskolan. Samverkan kan utifrån systemperspektivet 

relateras till att förskolan ses som ett kollektiv där alla behandlas lika, ofta utifrån de 

allmängiltiga reglerna. Anpassningsförmåga efter individen existerar inte i 

systemperspektivet där möjligheten till ömsesidig kommunikation och förståelse är 

obefintlig. För att förhindra detta måste vi mötas i kommunikationen där förståelsen för 

andra människors åsikter skapas menar Habermas. Genom deliberativa samtal som 

präglas av ömsesidig förståelse och respekt för varandras åsikter kan gemensamma 

lösningar formas och maktutjämning samt jämlikhet skapas.  Samverkan i relation till 

förskolan utifrån systemperspektivet innebär en kommunikation som präglas av regler 

och riktlinjer. Perspektivet ger inga möjligheter för vårdnadshavarna att få inflytande och 

makt i förskolan och av den anledningen minskar barnens förutsättningar till 

individanpassad utbildning och likvärdig förskola.   
 
4.2.3 Dubbelperspektiv i förskolan 

Samverkan och kommunikationen som sker i förskolan kan kopplas till Habermas teori 

där Emilson (2018) drar paralleller mellan Habermas perspektiv på kommunikation till 

förskola och hemmet. Hemmet ingår i människans livsvärld där erfarenhet skapas 

tillsammans med familjemedlemmar. Livsvärldsperspektivet grundar sig på en stark tro 

på kraften i kommunikationen som bygger på en kommunikativ rationalitet. 

Kommunikation är komplex eftersom den anpassas efter individen och kontexten. I 

livsvärldsperspektivet omprövas de egna besluten i enlighet med andra vilket gör att 

närheten till andras synpunkter blir påtaglig i detta perspektiv och därför måste 

kommunikationen rekonstrueras beroende på sammanhang. En kontrast till livsvärlden är 

det system som representeras av förskolan som utgår från en läroplan där mål och 

riktlinjer som måste följas. Värderingar i dessa två perspektiv skiljer sig eftersom 

livsvärldsperspektivet skapas värderingar utifrån kultur och erfarenheter medan 

systemperspektivet skapar värderingar utifrån mål och riktlinjer. Systemperspektivet är 

ett oberoende perspektiv som är målinriktat med fokus på objektivitet och logiskt 

tänkande. Värderingar och normer är bortkopplade från systemperspektivet.  

 

Dessa skilda perspektiv kan påverka förskollärares värderingar och förhållningssätt 

eftersom en del av deras uppdrag är att förhålla sig till styrdokument och regler. Emilson 

(2018) vill även poängtera att det är inte alltid som förskollärarens värderingar stämmer 

överens med förskolans styrdokument. Förskolepersonal står därför i en konflikt mellan 

personliga värderingar och förskolans riktlinjer vilket kan vara avgörande för samverkan 

mellan förskollärare och vårdnadshavare. De riktlinjer som finns från organisationen ger 

ingen möjlighet för förskollärares egna värderingar vilket kan leda till konflikt mellan 

egna värderingarna och förskolans policy (ibid). 

 

Genom att synliggöra både livsvärldsperspektivet och systemperspektivet, det så kallade 

dubbelperspektivet, i kommunikationen som sker i samband med samverkan kan både 

hemmets och förskolans värderingar göras synliga. Detta leder till att det kan ske en 

utveckling (Emilson, 2018). 

Det kan relateras till Habermas där Emilson (2008) poängterar vikten kring samförstånd 

i en kommunikation. Det vill säga genom kommunikation skapas en symmetri av makt 

och inflytande i kommunikationen vilket leder till en möjlighet till utveckling menar 

Habermas (Emilson, 2018, 2008). Dock krävs det en ömsesidig kommunikation mellan 

vårdnadshavare och förskollärare för att ett samförstånd kan skapas. Vidare förklaras det 
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att genom den ömsesidiga kommunikationen kan vårdnadshavares värderingar och 

förskolans riktlinjer mötas, vilket skapar goda förutsättningar för en likvärdig utbildning 

(Emilson, 2018).  

 

4.2 Kritisk reflektion kring Habermas teori 

Habermas menar att samhället utvecklas bäst utifrån rationella argument och öppen 

kommunikation utan ramar. Vår kritiska reflektion kring Habermas teori är att teorin utgår 

från en generell syn på samhället vilket innebär att Habermas grundtanke ska kunna 

etableras överallt och av alla. Habermas nämner heller inget om etnicitet och kön i sin 

teori vilket är faktorer som också kan spela roll i kommunikativa handlingar. Förskolan 

speglar hur samhället ser ut idag. Personal på förskolan möter dagligen barn och familjer 

med olika etniciteter och kön och måste därefter anpassa kommunikationen därefter. 

Samhället ser olika ut beroende på olika faktorer vilket gör att teorin går inte att 

generalisera menar Enö (2005). Författaren kritiserar Habermas teori och menar att teorin 

har vissa blinda fläckar. Dessa blinda fläckar är de faktorer som Habermas ständigt 

bortser från, exempelvis kön och etnicitet som faktiskt har betydelse för hur en människa 

bemöts och hur och vad en människa säger. Genom att Habermas ständigt ignorerar 

människors olika förutsättningar och villkor bidrar Habermas till att reproducera den 

redan dominanta manliga könsordningen menar Enö (2005). 

 

Ytterligare en kritisk reflektion kring teorin vi identifierat är betydelsen och vikten av det 

sunda förnuftet. I Habermas kommunikationsteori ses det sunda förnuftet som en central 

faktor för kommunikation mellan människor menar Andersen (2007). Av den 

anledningen kan Habermas teori innebära svårigheter i samband med samverkan eftersom 

kommunikationen inte endast kan stödjas av parternas sunda förnuft. Vems agerande har 

företräder om parternas sunda förnuft skiljer sig? Det sunda förnuftet, är enligt vår 

tolkning, ingen medfödd egenskap utan det sunda förnuftet är något som skapas utifrån 

erfarenhet och kultur. Erfarenhet är individuellt betingat och inget man kan förutsätta är 

lika hos andra. Om samverkan ska stödjas på sunt förnuft kan svårigheter uppstå eftersom 

parterna har olika utgångspunkter och referensramar i deras sunda förnuft. Av den 

anledningen är det betydelsefullt att regler och riktlinjer skapas och som gäller för en 

kollektiv massa att sträva mot.  

 

4.3 Habermasianskt perspektiv 

Förskolans grundläggande värden ska vila på en demokratisk grund där respekt för 

mänskliga rättigheter och demokratiska värden förankras.   

Förskolan ska stäva efter att främja jämlikhet och solidaritet mellan människor. Det 

habermasianska perspektivet vill verka för en symmetri och jämlikhet i kommunikationen 

(Habermas 1981 se Andersen, 2007). Varje dag sker kommunikation mellan förskollärare 

och vårdnadshavare som sätter grunden för barns likvärdiga förskola och utbildning. 

Förskolan ska sträva efter en individanpassad utbildning där hänsyn tas efter varje barns 

för att skapa goda förutsättningar för att barnen ska utvecklas efter sina villkor. 

(Skolverket, 2018:6). Kommunikationen mellan vårdnadshavare och förskollärare 

påverkar barnets förutsättningar för lärande. Habermas menar enligt Andersen (2007) att 

genom ett ömsesidigt möte skapas möjligheter till ett samförstånd där parternas olika 

åsikter synliggörs och möjligheterna till ett demokratiskt samhälle ökar. Habermas teori 

kan relateras till förskolans värdegrund eftersom teorin och värdegrunden strävar efter 

individens självständighet och demokrati. Habermas strävar mot ett jämlikt samhälle där 

symmetri och jämlikhet ska finnas mellan människor i samhället (Habermas 1981 se 

Andersen, 2007). Synen på ett jämlikt samhälle går att koppla till förskolan eftersom 
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förskolan strävar mot en demokratisk utbildning som präglas av allas lika värde. 

Förskolan ska även sträva efter att fostra barnen till goda samhällsmedborgare 

(Skolverket, 2018). 

 

I föreliggande studie anses det relevant att använda Habermas kommunikationsteori som 

hjälp för att analysera makt och kommunikation som sker i förskolan eftersom Habermas 

förespråkar symmetri och demokrati mellan människor. Detta är bärande i 

kommunikationen som sker i samband med samverkan mellan förskolan och 

vårdnadshavare. Med hjälp av teorin kan resultatet analyseras och problematiseras kring 

hur kommunikationen ser ut i samband med samverkan mellan vårdnadshavare och 

förskollärare. Teorin ska vara till hjälp vid analysen då kommunikationen synliggörs som 

en faktor för god samverkan. Eventuell asymmetri i relation till makt och inflytande kan 

synliggöras och problematiseras.  
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5  Metod 
I kapitlet nedan redogörs för en kvalitativ forskningsansats. Det kommer även redogöras 

för vilken datainsamlingsmetod som använts. Kapitlet innehåller vilket urval av 

informanter som gjorts samt etiska överväganden som togs hänsyn till genom hela 

undersökningen. En redogörelse över genomförandet av studien och en diskussion kring 

studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet kommer även redovisas. 

Avslutningsvis diskuteras metodvalen i metoddiskussionen.  

5.1  Kvalitativ forskning  

Studien har med hjälp av kvalitativ metod belyst och synliggjort vårdnadshavares och 

förskollärares upplevelser kring samverkan i förskolan. Den aktuella studien 

genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet som är 

baserad på förskollärares upplevelser låg till grund för analysen av olika teman som 

utgjorde resultatet på våra frågeställningar. Kvalitativ metod stämde överens med 

studiens syfte eftersom forskarna ville få en djupare förståelse kring samverkan vilket 

kräver utförliga och nyanserade svar. Den kvantitativa metoden valdes bort eftersom 

kvantitativa metoden innehåller mätningar och statiskt och oftast med allmängiltiga svar. 

Den kvantitativa metoden förespråkar tydliga och korrekta data (Denscombe, 2009) till 

skillnad från den kvalitativa som förespråkar beskrivande data. Av den anledningen 

valdes kvalitativa ansatsen framför den kvantitativa.   

 

5.2  Datainsamlingsmetod 

För att samla in relevant data som besvarade syftet och frågeställningarna användes 

semistrukturerade intervjuer. När ämnet redan är förutbestämt sker oftast intervjuer 

genom semistrukturerade intervjuer beskriver Denscombe (2009). Dock fanns det 

möjlighet för berörda informanter att framföra ytterligare tankar och idéer trots att ämnet 

var förutbestämt. Under intervjun hade forskarna möjlighet att ställa följdfrågor, tolka 

kroppsspråk samt skapa en atmosfär som är bekväm för både forskarna och informanten 

(ibid). Detta för att få en så bred och nyanserad information som möjligt kring 

förskollärares och vårdnadshavares upplevelser. Datainsamlingsmetoder i form av 

frågeformulär och observationer valdes bort. Frågeformulär menar Denscombe (2009) 

används vid större grupp av informanter där informationen är kortfattad och svaren 

begränsade. Av den anledningen valdes datainsamlingsmetod i form av frågeformulär 

bort eftersom studien krävde djupa och utförliga svar för att få ny kunskap kring 

samverkan. Observation beskriver författaren som ett forskningsverktyg som fokuserar 

på vad som sker. Upplevelser är ett abstrakt substantiv och inget som kan observeras av 

utomstående på ett tillförlitligt sätt anser forskarna. Den aktuella studien ville belysa 

uttalade upplevelser, alltså var det språkliga i fokus och därför gjordes val att inte 

observera som metod.  

 

5.3  Urval  

Val av informanter till den föreliggande studien begränsades till fyra vårdnadshavare och 

två förskollärare på olika förskolor i en kommun i södra Sverige. Studiens tidsperiod var 

begränsad på tio veckor och val gjordes i god tid att begränsa antalet intervjuer till sex. 

Studiens urvalsprocess var inte ett slumpmässigt urval utan processen utgick från ett 

subjektivt urval som Denscombe (2009) beskriver. Det subjektiva urvalet beskriver 

Denscombe (2009) som ett urval där forskaren handplockar informanterna utifrån 

forskarens tidigare kännedom om informanternas kunskap och erfarenhet. Det subjektiva 

urvalet gav goda förutsättningarna för breda och informativa data eftersom forskarna 

visste att informanterna hade bred erfarenhet av att samverka med vårdnadshavare. 
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Eftersom syftet var att synliggöra förskollärares och vårdnadshavares upplevelser kring 

samverkan i förskola valdes två olika förskolor i olika områden. Detta för att få så bred 

information som möjligt. Vårdnadshavare valdes utifrån vetskapen av bakgrund samt att 

deras barn går på förskolan förskollärarna arbetar. Samtliga namn i studien är fiktiva.  

 

Förskollärare Carina har arbetat som förskollärare i 26 år. Förskolan hon arbetar på ligger 

i ett socioekonomiskt starkt område där de flesta vårdnadshavare har svensk bakgrund 

och bor i villa i förskolans område. Förskolan består av två avdelningar där barn som är 

tre och fem år går samt en småbarnsavdelning där barn är cirka ett och tre år. Carina 

arbetar på en avdelning där barn är mellan tre och fem år.  

 

Förskolläraren Agneta har arbetat som förskollärare i 23 år. Förskolan hon arbetar på är 

en mångkulturell förskola i ett socioekonomiskt utsatt område. Förskolan ligger i ett 

lägenhetsområde och består av fyra avdelningar.  En avdelning är småbarnsavdelning där 

barnen är mellan ett och tre år där Agneta arbetar. Resterande avdelningar är 

syskonavdelningar där barnen är mellan tre och fem år.  

 

Vårdnadshavare Ludmilla har fyra barn och ett av dessa barn är tre år och går på 

förskolan. Ludmillas barn går på samma förskola som Carina arbetar i det 

socioekonomiska starka området, dock inte på samma avdelning.  

 

Vårdnadshavaren Irene har två barn och ett av dessa barn är två och ett halvt år går på 

förskolan. Irene har sitt barn på förskolan som förskolläraren Carina arbetar, i det 

socioekonomiska starka området, dock inte på samma avdelning. 

 

Vårdnadshavaren Jenny har ett barn som är fem år och som går på en syskonavdelning 

där barnen är mellan tre-fem år. Förskolan ligger i det socioekonomiska utsatta området 

där Agneta arbetar. 

 

Vårdnadshavaren Amira har två barn som är fyra och fem år.  Barnen går på en 

syskonavdelning där barnen är mellan tre och fem år.  Förskolan ligger i det 

socioekonomiskt utsatta området där Agneta arbetar.  

 

5.4  Genomförande 

Inför intervjuerna gavs ett missiv (se Bilaga A) till informanterna som har erfarenhet av 

att samverka i förskolan. I missivet fanns bland annat information kring studiens syfte 

och kontaktuppgifter till forskarna. Informanterna fick även information i missivet kring 

de etiska övervägandena som gjordes i studien. I samband med att missivet delades ut 

fick även alla informanter utom en vårdnadshavare intervjufrågorna (se Bilaga B och C) 

som en förberedelse inför intervjun. Datum för intervju bestämdes så snart som missivet 

gavs till informanterna. Båda forskarna var närvarande under de två intervjutillfällen som 

skedde på respektive förskola när de två förskollärarna intervjuades. De fyra 

vårdnadshavarna som intervjuades fick välja var och när intervjun skulle ske och båda 

forskarna var närvarande vid intervjutillfällena. Vi utgick från intervjufrågorna som i 

förväg formulerades utifrån syftet och frågeställningarna. Under intervjuerna ställdes 

även följdfrågor med syfte att informanternas beskrivningar kring samverkan skulle vara 

så nyanserad som möjligt vilket även Denscombe (2009) betonar. Alla intervjuer spelades 

in med hjälp av mobiltelefoner som även fick fungera som ett verktyg vid 

transkriberingen. Tre av vårdnadshavarna intervjuades i hemmiljön hos forskarna. Fjärde 

vårdnadshavaren hade inte möjlighet att träffas fysiskt. Därför gjordes val att intervjua 
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vårdnadshavaren över telefon då forskarna ansåg att vårdnadshavarens svar var viktiga 

för studien.  

 

5.5  Bearbetning av data 

Efter avslutade intervjuer påbörjades arbetet med att analysera det insamlade materialet. 

Metoden som ansågs vara lämpligast för att sammanställa den insamlade data var 

transkribering. Detta möjliggjordes eftersom forskarna spelade in samtliga intervjuer med 

hjälp av mobiltelefoner. För att spara tid lyssnade vi igenom intervjuerna och 

transkriberade valda delar av totalt sex utförda intervjuer. Detta tillvägagångssätt stöds 

av Bryman (2011) där författaren menar att alla delar av en intervju inte nödvändigtvis 

behöver transkriberas utan forskarna väljer utifrån syftet och forskningsfrågorna vilka 

delar av intervjuerna som är värda att gå vidare med. Författaren beskriver dock att det 

finns vissa nackdelar med att välja att inte transkribera all text i en intervju eftersom risken 

finns viktiga delar uteblir. Dock gjordes val att inte transkribera samtliga data på grund 

av studiens tidsperiod. Valda delar av intervjuerna kategoriserades utifrån teman och 

studiens frågeställningar. Utifrån dessa kategorier jämfördes data för att få fram likheter 

och skillnader kopplat till studiens valda teori och perspektiv samt tidigare forskning. 

Bryman (2011) menar att det finns en fördel med att kategorisera data eftersom detta ger 

forskarna en tydligare överblick över den insamlade data.  

 
5.6  Etiska överväganden 

Begreppen forskningsetik och forskaretik visar hur informanterna ska behandlas i 

forskningen vilket vetenskapsrådet (2017) belyser. Studiens etiska övervägande utgick 

från forskningsetiska principer vilket vetenskapsrådet belyser i samband med forskning 

(Björkdahl Ordell, 2007). Dessa krav benämns som informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. 

Ett missiv gavs till informanterna innan intervjuerna där de forskningsetiska principerna 

beskrivs och en förklaring kring vad det innebär för informanterna att delta i forskningen. 

Enligt forskningsetiska principer kring informationskravet är det av stor vikt att 

informanterna får information gällande studiens syfte. I missivet framgick det tydligt att 

det var frivilligt att delta i studien och att studien endast var till forskning. 

Samtyckeskravet är ytterligare en princip inom forskningsetiken som innebär att 

informanterna själva fick bestämma om de ska vara delaktiga i studien (Björkdahl Ordell, 

2007), vilket meddelas informanterna i samband med att missivet skickades ut. 

Konfidentialitetskravet innebär att informanterna är anonyma vilket menas att alla 

uppgifter om informanterna skyddas av tystnadsplikt (Björkdahl Ordell, 2007). Forskarna 

har informerat om informanternas anonymitet som sker genom fiktiva namn i 

forskningen. Enligt nyttjandekravet har forskarna informerat informanterna om att 

intervjuerna endast är till för forskningsändamål, (Björkdahl Ordell, 2007) vilket även 

stod skrivet i missivet.  

 

5.7 Trovärdighet, Tillförlitlighet och Överförbarhet 

Enligt Denscombe (2009) innebär kvalitativ forskning bland annat att forskarens fynd har 

grundats i ett detaljerat och omfattande fältarbete. Av den anledningen skulle 

trovärdigheten i studien kunna ifrågasättas eftersom forskarnas avsikt var att endast 

besöka förskolorna vid ett fåtal tillfällen. Det som syftades att undersökas skedde genom 

semistrukturerade intervjufrågor och följdfrågor som anpassades efter varje informants 

svar. Detta ökade dock trovärdigheten då komplexiteten och nyanser framkom i 

informanternas svar. Det som även talade för trovärdigheten är att frågeställningarna var 

utformade efter syftet och intervjufrågorna var nära relaterade till frågeställningarna som 
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ledde till relevanta svar vilket även Denscombe (2009) menar ökar trovärdigheten. Våra 

informanter ansågs besitta relevant kunskap och erfarenhet att besvara våra 

frågeställningar och därmed vårt syfte vilket ökade trovärdigheten (ibid).  

 

Tillförlitligheten i studien är i vilken utsträckning forskaren intar ett objektivt och neutralt 

synsätt. Resultatet ska vara detsamma oavsett forskare menar Denscombe (2009). Detta 

skulle kunna utgöra en kritisk punkt när det gäller tillförlitligheten i studien eftersom 

forskarna hade en personlig anknytning med tre av informanterna. Detta skulle kunna ge 

en möjlig påverkan på tillförlitligheten i form av ett mindre objektivt synsätt. 

Tillförlitligheten stärks dock eftersom intervjuerna var inspelade vilket minskar risken att 

gå miste om detaljer i samtalen då möjligheten fanns att ta del av samtalen flera gånger 

menar Kihlström (2007)  

 

En kvalitativ forskning innefattar ofta en intensiv insamling av data från en mindre grupp 

informanter som har gemensamma kunskaper och erfarenheter kring ett visst ämne menar 

Bryman (2011). Det kan då tolkas att studien som endast innehåller sex informanter inte 

är överförbar på grund av att kunskaperna och erfarenheterna endast belyses från en 

mindre grupp. Bryman (2011) menar vidare att överförbarhet handlar om hur väl 

resultatet kan tillämpas i andra kontexter. Ytterligare en kritisk punkt när det gäller 

överförbarheten i studien skulle kunna vara att informanterna arbetade i olika kontexter 

och med skilda villkor. Detta skulle kunna påverka resultatet eftersom olika kontexter 

påverkar den enskilda upplevelsen (ibid). Dock kan en viss överförbarhet vara möjlig 

eftersom den aktuella forskningen kring samverkan är ett ständigt aktuellt område inom 

förskolans kontext. 

 

5.8 Metoddiskussion  

I föreliggande studie har val gjorts att utgå från en kvalitativ ansats för att undersöka syftet 

och svara till frågeställningarna. Utifrån kvalitativ metod utgick studien från 

semistrukturerade intervjuer. Tidsramen för intervjuerna var cirka 30 minuter men den 

verkliga tidsramen var 20–60 minuter. Val gjordes att båda forskare skulle närvara 

eftersom vi ansåg att bådas möjlighet att ställa följdfrågor till informanterna är värdefull. 

 

Informanterna valdes noga utifrån ett subjektivt urval där vi visste vårt syfte och 

frågeställningar hade goda möjligheter att bli besvarade. Dock fanns det en personlig 

anknytning till tre av informanterna vilket kan ha påverkat resultatet. En annan reflektion 

som kan göras när det gäller urval av informanterna är att samtliga är av kvinnligt kön. 

Svaren kan ha blivit av en annan karaktär om vi hade valt informanter av det manliga 

könet. En annan aspekt är att två av vårdnadshavarna är verksamma i förskolan och 

skolan. Detta kan ha speglat deras svar eftersom de är medvetna om vikten av 

kommunikation i förskolan samt vad förskolans uppdrag är. Två av informanterna var 

föräldralediga och hade sina spädbarn med sig. Detta kan ha medfört att svaren vi fick av 

vårdnadshavarna var påverkade av att barnen var rastlösa. Val gjordes att dela ut 

intervjufrågorna i förväg till våra informanter. Av olika anledningar hade en 

vårdnadshavare inte möjlighet att mötas upp och ta del av intervjufrågorna innan intervjun 

vilket kan ha påverkat intervjusvaren eftersom intervjun blev första gången hon hörde 

frågorna. En av informanterna valde att göra intervjun via telefon på grund av tidsbrist. 

Även detta kan ha påverkat svaren eftersom vi inte hade ett fysiskt möte där vi kunde 

tolka informantens kroppsspråk och mimik. Intervjun över telefonen upplevdes av oss 

forskare mindre personlig eftersom informanten kändes stressad och den personliga 

kontakten gick därför förlorad. Ytterligare en aspekt värt att diskutera är att samtliga 

vårdnadshavare vi valt att intervjua är mödrar. Hade svaren blivit annorlunda om vi valt 
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att intervjua fäder istället? Förskollärare intervjuades på förskolan i enskilda rum vilket 

ses som en fördel när det gäller intervjuns kvalité. Det fanns inget ljud som störde och de 

kände sig hemma i miljön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

21 

 

6 Resultat 
I kapitlet nedan följer en redogörelse över resultatet som kategoriseras i tre underrubriker 

som utformas utifrån studiens frågeställningar. Först presenteras resultatet från 

vårdnadshavares intervjuer och därefter förskollärarnas. Resultatet kategoriseras till 

teman för att lättare skapa en överblick över skillnader och likheter som framträder.   

  

6.1   Vårdnadshavares upplevelser kring faktorer som skapar god 
samverkan  

Under följande kategori presenteras vårdnadshavarnas upplevelser kring vad god 

samverkan är.   

 
6.1.1  Samverkan i relation till den dagliga kontakten  

Resultatet visade att samtliga vårdnadshavare värdesatte den dagliga samverkan med 

förskollärare som sker vid lämning och hämtning. De uttryckte alla vikten av att 

personalen kom och mötte upp i tamburen eller hallen. Samtliga vårdnadshavare uttryckte 

även vikten av att samverka vid lämningen med förskollärarna där vårdnadshavarna gav 

information om barnets omsorg exempelvis mat och sömn: 

 
[…] Hur det har gått, hur dagen har gått för dem? till exempel har det varit bra. Har de 

ätit, druckit. Hur de har ätit på frukosten... hur mycket de åt […] och sen händer 

någonting så då berättar de alltid... 

Amira 
 

Vid hämtning ville vårdnadshavarna få liknande information tillbaka kring barnets 

omsorg. Tre av vårdnadshavarna uttryckte även att löpande information kring barnets 

trivsel på förskolan var av betydelse, medan Amira ansåg att information kring barnens 

språkutveckling var viktig aspekt för god samverkan. Amira uttryckte; ”Jo vi säger att 

mina barn ibland säger jag vill ha den, ge mig den. Jag vill till exempel att dem ska träna 

på att man inte ska säga så här[...]”.  

 

Irene berättade i intervjun att ibland kunde det vara kaos i hallen på grund av många 

vårdnadshavare som hämtade och lämnade samtidigt. Detta hindrade henne från att prata 

ostört med förskollärarna vilket citatet visar: “Vi är ju några som hämtar och lämnar 

samtidig så det blir[...]ju kaos och ibland är man ju själv så då det är ju stor skillnad om 

man är själv där då så då kan man ju prata lite mer” 

 

Det framkom även att det var betydelsefullt med en öppen kommunikation i det 

vardagliga där det fanns möjlighet till utbyte av tips och råd från förskollärarna. Irene 

uttryckte att hennes son var i trotsåldern och att detta stundtals var jobbigt och 

vårdnadshavaren tyckte då att det var betydelsefullt med förskollärarnas råd och stöd som 

ansågs som en viktig del i den vardagliga samverkan.  

 
Nej men som nu tycker jag att det är ju rätt mycket nu som sagt och det är väldigt skönt 

att dem kan ge förslag på hur man…för jag litar ju på deras…lite tips på hur man [...] ska 

hantera trotsåldern. 

 Irene 
 

Ludmilla och Jenny ansåg att information kring barnens sociala relationer var viktigt. 

Jenny menade att det var viktigt att få information kring vad som görs under dagen och 

vilka barnet har lekt med: ”Ja det är just att få höra vad de gör för något och hur han är 

socialt i barngruppen”.  
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6.1.2 Samverkan i relation till formalitet 

Tre av fyra vårdnadshavare berättade att förskollärarna utgick från en mall under 

utvecklingssamtal. Utifrån mallen berättar förskolläraren om barnen och deras 

utveckling, trivsel och lärande. Ludmilla uttryckte: 

 
Vid utvecklingssamtal så följer de ju mallen som finns som är kopplad till läroplanen 

genom dem här utvecklingsområden och pratar om det här kan ditt barn bra och... sen 

visar dem även utmaningarna som de själva har lagt upp och jobbat vidare med mitt barn  

Ludmilla 
 

Det framgick även i resultatet att det var viktigt att det fanns en relation med den 

förskolläraren som höll i utvecklingssamtalet. Personal som inte varit anställd på 

avdelningen länge och som inte har en gedigen bakgrund kring barnet får inte samma 

förtroende menade Jenny som uttryckte att “Ny personal som inte känt barnet så länge får 

ju inte den här bakgrunden har de ju inte”. Jenny påpekade hur viktigt det var med 

förtroendet med förskolan och hemmet.  

 

Andra formella samverkansformer i förskolan var föräldramöte vilket Ludmilla och Irene 

berättade. Under föräldramöten informerar förskollärarna kring nya regler, 

organisationens upplägg, föreläsningar, läroplanen och annat aktuellt som skett i 

verksamheten. 

  
Först pratar mest rektorn då om... om det finns kanske nya regler i kommunen och 

sådant... lite om läroplanen också när det var ändringar i läroplanen så berättade dem om 

det och sen pedagogerna pratar lite mer om det praktiska, fast det gör dem inte varje år  

Ludmilla 
 

Jenny berättade att förskolan har drop in fika där vårdnadshavare och personal träffas och 

fikar. Barnen är med och visar upp vad som har gjorts under terminen. Drop- in fikat 

upplevdes inte som ett formellt sammanhang utan det blev mest fika och prat om allmänna 

saker. “Det är ju att man sitter och fikar [...] det är personal som går runt och pratar lite”. 

 
6.1.3   Samverkan i relation till förväntningar  

En annan faktor som skapade god samverkan enligt alla vårdnadshavare var 

förskollärarnas förmåga att se barnen och vårdnadshavarnas behov. Det uttrycktes att det 

var betydelsefullt att det fanns ett bemötande hos förskollärarna som tillmötesgår barnen 

där de befinner sig just nu.  

Irene berättade att hennes barn är mycket trotsigt och vill stanna kvar på förskolan när det 

är dags att gå hem. Barnet uttryckte detta genom att springa iväg och var svår att få på 

ytterkläderna. Irene tyckte situationen var jobbig men har inte frågat förskollärarna om 

hjälp. Personalen på förskolan föreslog att de kan förbereda barnet genom att klä på barnet 

kläder innan Irene kom. Förberedelsen har underlättat avsevärt uttryckte Irene och 

underströk att detta var förslag från personalen som hade uppmärksammat barnets behov 

och inget som hon själv föreslagit. 

 
Hämtningar har blivit ett jätteprojekt nu för tiden. Det var jättemånga hämtningar som 

jag får springa efter honom[...]så det var jättebra för dem sa ju att de kunde hjälpa mig 

att klä på honom och det tycker jag att det…det är ju inte ett sådant förslag man ger själv 

 

 Irene 
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Ludmilla berättade i intervjun att hennes barn hade det ibland tufft vid lämningen. 

Förskollärarna hade uppmärksammat detta och sagt till vårdnadshavaren att Ludmilla 

kunde gå med in i köket och till och med stanna över samlingen om det kändes bra för 

henne och hennes son som citatet understryker. ”Om det är jobbigt på morgonen så brukar 

de ju med säga att jag kan sätta mig vid bordet också en stund också”  

 
Jag kan vara med hur länge jag känner han behöver det, det har de ju sagt nu när det varit 

så jobbigt. De har liksom sagt att det är viktigt att jag säger hur jag vill ha det så det inte 

blir jobbigt nu vid lämningen så det inte blir jobbigt för honom [...]så det anpassas 

verkligen efter honom och hur han har det 

 Ludmilla 
 

Detta bemötande som en del av samverkan uttryckte vårdnadshavaren som väldigt 

tillmötesgående. Samma vårdnadshavare uppgav under intervjun att en förskollärare sagt 

att grinden som finns mellan hallen och köket är inget stopp för vårdnadshavarna utan 

man är välkommen in i köket med barnen vilket vårdnadshavaren tyckte var väldigt 

tillmötesgående. Vidare uttryckte Amira att hon tyckte det var betydelsefullt i samverkan 

att förskollärarna lyssnade på hennes åsikter kring barnens lärande och utveckling på 

förskolan eftersom hon känner sitt barn bäst: ”Jag känner ibland att min son behöver 

utveckla sig på att prata eller att mitt barn behöver träna på hur man beter sig”. 

 

6.2  Förskollärares upplevelser kring faktorer som skapar god 
samverkan  

Under följande underrubriker presenteras förskollärares upplevelser kring vad som 

utmärker god samverkan. 

 
6.2.1 Samverkan i relation till den dagliga kontakten 

Samverkan handlar om att mötas på mitten och att hjälpas åt för det bästa uttryckte Carina. 

Agneta sa: “Att jobba tillsammans mot samma mål, att man drar åt samma håll”. En god 

samverkan mellan förskollärare och vårdnadshavare ska vara tydlig, rak och ärlig menade 

både Agneta och Carina. Agneta poängterade att det är viktigt att vara enkel i 

kommunikationen och inte krångla till det med onödiga ord: ”Detta är ju en mångkulturell 

förskola med många språk… då känner jag att vi måste vara tydliga, inte krångla till det 

med typ, liksom, alltså[...]” 

För att skapa en god samverkan tyckte Agneta att det gäller att vara lyhörd och respektera 

varandra. Kommunikation skiljde sig mellan familjer från Sverige och Syrien. Agneta 

menade att det blir en sorts kulturkrock eftersom normer och värderingar kan skilja mellan 

länderna. Det är enklare att kommunicera med en svensk vårdnadshavare eftersom 

värderingar och normer är densamma: 

 
Ja definitivt. [...].. jo men så är det ju det är ju det här med kulturkrockar och det är klart 

att ska jag snacka med Frida så blir det på ett annat sätt...[..] man förstår ju att man har 

samma normer och värderingar ... så att det är klart att det är skillnad. 

 Agneta 
 

Vidare berättade Agneta att det som kommuniceras mellan förskolan och vårdnadshavare 

från annat land är mest om basala frågor som sömn och mat. Agneta poängterade att 

informationen inte får vara för komplicerad men det är viktigt ändå att vårdnadshavarna 

får väsentlig information: “Måste ändå ge de den information som de vill ha och den 

informationen de är värda ju både om sitt barn och om verksamheten”. Carina betonade 

att det var viktigt att vårdnadshavarna vågar prata och vara ärliga om känslig information 

rörande barnet eller familjen uttryckte Carina. Hon uppmanade vårdnadshavare att ringa 
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eller prata vidare på kontoret eller liknande eftersom hallen är en passage där många 

passerar och därför inte lämpar sig för känsliga samtal: 

 
Om man behöver prata, hallen är liten hos oss, vi säger oftast att är det något ni vill säga 

speciellt så kan vi gå undan eller ring på telefonen få vill man inte att någon annan ska 

höra så är det lite svårt […] och är det då något speciellt så kanske man inte vill ta det i 

hallen…med alla runt om och barn som hör också. 

Carina 
 

Carina berättade att det kan uppstå situationer då Carina och hennes kollegor märker att 

ett barn inte mår bra av olika anledningar. Carina och hennes kollegor upplevde då att de 

famlar i mörker då de inte riktigt vet hur de ska bemöta barnet eftersom vårdnadshavarna 

inte berättat vad som händer i barnets hemmiljö: “Att vi vet varför de är ledsna…eller att 

det kommer för små barn kan ju inte tala om utan det bara förstår man helt plötsligt att 

här är någonting”. Carina menade att det är viktigt att vårdnadshavare berättar om det 

inträffar allvarliga händelser i barnets hemmiljö eftersom barnet kan behöva extra stöd 

och omvårdnad på förskolan. Vilket även Agneta betonade då hon ansåg att det är viktigt 

att få informationen kring hemsituationen för att ge barnen så goda förutsättningar som 

möjligt: “Vad leker de hemma, hur har de det hur ser matsituationen för det är ju också 

väldigt intressant. Äter ni tillsammans eller äter barnen först och föräldrarna sen [...]”. 

 

Fallgropar som kan uppstå i samverkan som framkom i intervjun med Agneta var att 

kommunikationen brister genom att man inte förstår varandra eller tolkar olika. Detta 

nämnde även Carina i intervjun “det kan ju vara de att man tror att någon förstår bara för 

att vi har skrivit något som vi är så inne i[...] ”. Agneta nämnde att barnens förutsättningar 

kan bli sämre eftersom vårdnadshavarna och förskolan kan tolka olika. Ett dilemma kan 

vara när vårdnadshavarna säger att barnen pratar bra på modersmålet vilket de kanske 

inte gör vilket medför att förskolan har svårt att upptäcka eventuella språkstörningar; ”Ja 

det är väl till exempel att vårdnadshavaren säger att barnet pratar jättebra på hemspråket 

förstår allt de säger men det är ju inte bra.  Det är svårt att lära ett annat språk om 

modersmålet är dåligt”.  

 
6.2.2 Samverkan i relation till formalitet 

Carina uttryckte att det finns en viss flexibilitet i utvecklingssamtal om man som 

förskollärare känner att man inte går ihop med en vårdnadshavare eller om det finns 

personlig koppling vilket kan påverka samverkan: “Känner jag att nej vi connectar inte. 

Något barn inte går ihop med någon […] då kanske inte den personalen ska ta det barnets 

samtal”. Utvecklingssamtal sker på annat sätt på Agnetas förskola. Eftersom Agneta 

arbetar på en mångkulturell förskola används telefontolk men det finns även 

resurspersonal på förskolan som kan stötta personalen vid olika situationer: ”Vi använder 

tolk, telefontolk till samtal[...] Sen har vi också de här extratjänsterna som jobbar i huset. 

Det är arbetsförmedlingen som har en grej. Så att vi har lite tjejer som pratar arabiska” 

(Agneta). 

 

6.3  Vårdnadshavares upplevelser på hur makt kommuniceras i 
förskolan genom samverkan 

Under följande underrubriker presenteras vårdnadshavares upplevelser kring hur makt 

kommuniceras på förskolan i form av förtroende till förskollärares kompetens och 

okunskap kring läroplanen  
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6.3.1 Makt i relation till förskollärares kompetens  

Det framkom i intervjun att samtliga vårdnadshavare litade på och har ett förtroende på 

förskollärarnas kompetens. Vidare berättade vårdnadshavaren Irene att det är skönt att 

samtala med förskollärarna eftersom de besitter viss kunskap om barn och deras 

utveckling. Irene menade att förskollärarna är de som är proffs på barn: ”Skönt att de kan 

ge förslag för jag lita på deras kompetens också…lite tips hur man kan tänka för de är ju 

experter på barn”. Det framkom även att det fanns ett stort förtroende hos 

vårdnadshavarna när det gällde barnens utveckling i förskolan. Irene upplevde att 

förskollärarna har mer kunskap när det gäller barnets välmående och utveckling. Dels för 

att de har utbildningen men även erfarenheter som gör att vårdnadshavaren litar på deras 

kompetens. Irene berättade att: “Jag litar på att dem kan detta, det är ju deras jobb”. 

Samverkan kan dock påverkas negativt när det fanns en tidigare oro eller osäkerhet hos 

vårdnadshavare. Under intervjun berättade även Irene att en förskollärare sa vid flera 

tillfällen att hennes son har mycket energi, vilket nedanstående citat visar: 

 
Många gånger när jag lämnade eller hämtade så sa en lärare där som sa varje gång typ att 

ja han ha mycket energi och då tog jag det lite negativt att jaha ja men han kanske ha för 

mycket energi då […] man tar det väldigt personligt när det är ens egna barn. 

 Irene 
 

Vårdnadshavaren Amira berättade att det var viktigt med samarbete kring barnen och 

deras utveckling. Det fanns en möjlighet kring att ställa frågor och få stöd från förskolan 

för att kunna stötta barnen hemma. “[…] det som jag tycker är väldigt viktigt att vi 

samarbeta till exempel när jag tycker min son är så här kan du hjälpa mig på den delen[...] 

”. 

Vidare nämnde Amira under intervjun att det varit mycket konflikter mellan barnen på 

förskolan, vilket Amira och hennes man ogillade och ett möte ordnades med förskolan. 

Hon uttrycker under intervjun en stor osäkerhet om förskollärarna även tagit kontakt med 

de andra barnens vårdnadshavare. 

 
De pratar med mig och sen vill jag veta om de pratar med de andra föräldrarna[...] jag 

har inte någon bra förklaring, jag vet inte om de bara berätta till mig eller om de berättar 

till barnen […] Pratar ni med de andra föräldrarna eller pratar ni bara med mig. 

 Amira 
 

6.3.2 Makt i relation till läroplanen 

Irene som kom från det socioekonomiskt starka området och Amira som kom från det 

socioekonomisk utsatta området uttryckte att de saknade kunskap om läroplanen. Amira 

uttryckte; “Menar du att de säger vad ska de göra till exempel den veckan eller hur tänker 

du? […]”. Ludmilla och Jenny var både verksamma i skolan därav kände de till läroplanen 

och dess betydelse. Vidare uttryckte Irene att det fanns ingen anledning till att kontrollera 

läroplanen eftersom det är förskolans uppdrag: 

 
Jag är inte jätte påläst om den... man får den hemskickad eller vi fick den nog på dagis 

[...]Ni förskollärare har ju koll på det så ja det är ju inte så att jag kollar igenom vad som 

borde vara[...]  

Irene 
 

Samtliga vårdnadshavare från båda områdena uttryckte att läroplanen inte synliggjordes 

på förskolan. Vårdnadshavare Amira sa “inte som jag kommer ihåg, kanske att de har 

pratat med min man också så…” Jenny berättade att de hade arbetat med att synliggöra 

läroplanen men inte i dagsläget: “Många år sen nu [...] det är ju samband när dem jobbade 

med barbapapa, då nämnde de det men det är många år sedan nu” Ludmilla ansåg att 
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läroplanen hade synliggjorts tidigare men för tillfället synliggjordes den endast när det 

var projekt i mindre grupper:  

 
Just nu synliggör de den kanske inte lika mycket som de har gjort förra terminen men de 

har en veckoplanering där de brukar skriva in hur de jobbar med sina smågrupper […] 

smågrupperna de kopplar de ju till ett område i läroplanen […]  

 

Ludmilla 

 

6.4  Förskollärares upplevelser på hur makt kommuniceras i förskolan 
genom samverkan 

Under följande underrubriker presenteras förskollärares upplevelser kring olika 

maktkonstellationer som kommuniceras i förskolan i form av kunskapsasymmetri i 

läroplanen mellan vårdnadshavare och förskollärare  

6.4.1  Makt i relation till opartisk person  

Det framkom i resultatet att makt kommunicerades på olika sätt. Det kunde uppstå 

situationer då vårdnadshavare och förskollärare var oense kring barnens schema menade 

Carina som arbetade som förskollärare i det socioekonomiskt starka området. Carina 

uttryckte då att det var bra att ta hjälp av en opartisk person i diskussionen exempelvis en 

placeringshandläggare eller förskolechefen. Carina menade att hon och hennes kollegor 

många gånger vet vad som var rätt men de ville helt enkelt inte ta diskussionen med 

vårdnadshavarna. Carina uttryckte att om direktiven kom “uppifrån” eller ett “steg högre” 

var det enklare för vårdnadshavaren att ta till sig de nya direktiven än vad det skulle varit 

om vårdnadshavaren hörde det från Carina.  

 
6.4.2 Makt i relation till gränsdragning och information 

Resultatet visade att det kunde uppstå situationer på förskolan som krockade mellan 

vårdnadshavares värderingar och förskolans läroplan och riktlinjer. Många gånger kan vi 

tillgodose till en viss gräns menade Carina samtidigt har hon och hennes kollegor ett 

uppdrag att följa; “Antingen får man väl förklara att det ingår i läroplanen. Får man väl 

göra alltså till en viss gräns…. sen kan vi väl tillmötesgå vissa saker” 

Agneta sa att de försökte tillgodose vårdnadshavares önskemål så gott det går och ifall 

det fanns önskemål som krockar med läroplanen försökte Agneta att förklara varför den 

undervisningen används och till vilket syfte: “Försöker ha en dialog med föräldrarna… 

[…] visa på vad det vi faktiskt gör[...]att det är pedagogiska saker. Det är ju liksom inte 

vad som helst”.  

 

Carina uttryckte vikten av att alla vårdnadshavare skulle få samma information om det 

hade hänt något i barngruppen “Man måste ju veta att samma information når alla 

föräldrarna”.  

 
6.4.3 Makt i relation till läroplanen 

Carina uttryckte att kunskapen om läroplanen hos vårdnadshavarna var liten. Det 

upplevdes att det fanns ett större intresse kring själva verksamheten och det praktiska och 

inte av läroplanen. Vidare menade Carina att läroplanen är mer till för de som är 

verksamma i förskolan. Hon menar att riktlinjer och mål kan vara bra att ha i ryggen vid 

vissa dilemman.:” Det är ju vi som använder den i vårt så vi har någonting att komma 

med om det skulle vara någonting så vi vet varför vi gör det[...]”.  
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Agneta uttryckte att kunskapen och intresset kring läroplanen inte var stor hos 

vårdnadshavarna. Läroplanen är inget som synliggörs på förskolan menade Agneta utan 

förskollärarna berättar vad barnen gjort under dagen. 

 
Det är jättetragiskt jag önskar att det fanns en läroplan på andra språk också och att man kunde bryta ner 

den, viktigaste[...]Det viktiga är kanske om vad dem har ätit, sovit, å lekt du vet sådana saker bajsat ... 

sådant det där du vet omvårdnadsbiten. 
Agneta 

 

Agneta som arbetade i det socioekonomiskt utsatta området menade att det fanns en högre 

förväntan på förskolan. Familjer från andra länder hade inte samma krav eftersom 

förskolan i hemlandet inte liknar svenska förskolan: “[...] många gånger vet svenska 

föräldrar vad de kan liksom begära av förskolan och vad förskolan innebär medan dem 

från andra länder kanske inte ha förskola på samma sätt i sitt hemland […]”(Agneta). Hon 

poängterade att det är viktigt att höja statusen på yrket genom att synliggöra vad som görs 

på förskolan: ”Det kan jag känna jag skulle vilja visa på vi har pratat mycket om det är 

med professionaliteten att visa på vad förskolan egentligen är vi är ingen 

barnpassningsinstitution utan här lär vi oss saker […]”(Agneta). 

 

Samtidigt tog Agneta upp problematiken kring att synliggöra läroplanen när kraven och 

förväntningarna ser olika ut hos familjerna: ”Men det är svårt att visa på det när man 

kanske inte ha dem kraven och vi försöker verkligen att visa vad vi gör på förskolan 

[…]”.  

 

6.5  Vårdnadshavares upplevelser på hur inflytande kommuniceras i 
förskolan 

Under följande underrubriker presenteras vårdnadshavares upplevelser kring deras 

möjligheter till inflytande i förskolan.  

 
6.5.1  Inflytande i relation till intresse 

Irene uttryckte att hon inte drar sig för att fråga om hon ville ge inflytande i förskolan 

vilket följande citat belyser; “Jag känner ju inte att jag har problem att fråga om det skulle 

vara något”. Irene uttryckte även att en anledning till att hennes intresse till inflytande i 

förskolan är bristande kan vara att hon känner att förskolläraren kan sitt jobb: “[...] Jag 

tänker att dem kan ju sin grej...”. Det framkom i resultatet att Irene upplevde att det fanns 

möjlighet till inflytande i förskolans verksamhet om man ville och har behovet, samtidigt 

som hon säger att hon inte vet vad barnen gör på dagarna. 

 
Man kan nog göra det om man vill liksom, men det är just det att man vet ju inte vad de 

gör under dagarna så man har inte riktigt så här…man frågar ju lite så... men man kan 

nog påverka om man hade velat men det är inte att vi har haft behov av det… 

 Irene 

Irene uttryckte även att hon upplevde stress vid hämtning och lämning av sitt barn 

eftersom småsyskon väntade i vagnen.  

 
Det beror ju mest på att jag har en till för då blir det ju lite så här att man snabbt vill bara 

in och ut och det har ju blivit sämre med kommunikationen känner jag. För innan hade 

vi bara en att lämna och hämta, och då kunde man ändå prata lite när man eller så men 

nu är det bara snabbt in och ut bara för att jag är stressad.  

                                                                                                                Irene 
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Resultatet visade att förskolan i det mångkulturella området tillgodosett Amiras önskan 

kring att ge hennes barn modersmålsundervisning vilket nedanstående två citatet visar; 

 
Jo jag vet faktiskt inte men det enda som har hänt att jag sagt att jag vill att mina barn 

ska gå en lektion albanska. […] En gång i veckan eller hur mycket finns möjligheter att 

dem ska lära sig albanska [...] 

           Amira                       

 
6.5.2  Inflytande i relation till flexibilitet 

När det gällde samverkan som förekommer i mer formella sammanhang som 

utvecklingssamtal uttryckte tre av fyra vårdnadshavare att det fanns möjlighet till 

inflytande och flexibilitet att ställa frågor som gick utanför den fasta mallen som 

kommunen använde i utvecklingssamtal. Ludmilla upplevde att det fanns möjlighet att 

ställa frågor kring barnens utveckling och det var öppet för frågor om annat som hon ville 

veta: ”Sen har de ju ändå att de håller sig till den mallen men jag tänker ändå att det är 

ganska öppet för jag kan ju fråga liksom om det också, det man vill veta”. 

Även Irene menade att utvecklingssamtalen var flexibla och att det fanns möjlighet till 

inflytande i form av frågor som Irene menade frångick den färdiga mallen som användes 

i utvecklingssamtal vilket nedanstående citat visar;  

 
Ja, de har ju vissa frågor de går igenom […] de har en mall de går efter och det tycker 

jag är rätt bra så har dem ju vissa kriterier [...] sen har de ju mer att man kan fråga några 

frågor [...]det blir inte alls uppstyrt. 

                                                       Irene  
 

Jenny uttryckte att det fanns en viss möjlighet till inflytande under utvecklingssamtal men 

att det oftast var fokus på områdena som hör till mallen vilket Jenny gav uttryck för i 

resultatet; 

 
Ja fast oftast är det ju att man tar upp frågor kring det som dem pratar om så jag brukar 

ju inte gå utanför liksom det är när det kommer upp något speciellt eller så sparar man 

det till slutet[...] 

                                                                                                  Jenny 

 

Det framkom att Ludmilla uppskattade den vardagliga kommunikationen med 

förskollärarna när det hände något nytt i verksamheten. Ludmilla att hon upplevde att det 

fanns stor möjlighet till inflytande och att förskollärarna ville ha hennes idéer och förslag 

i förskolan eftersom de frågat om hennes åsikter. Ludmilla hade vid ett tillfälle ifrågasatt 

varför förskolan använde digitala verktyg vilket hon upplevde bidrog till att förskolan 

fick en tankeställare kring syftet av aktiviteten: 

  
[...]Ibland började de med att titta på olika avsnitt på paddan. Då frågade jag varför gör 

ni det här och vem är det till för så att man kan prata lite om det […] jag vet inte om jag 

hade något inflytande där men att de kanske började fundera på i vilket syfte[...] 

 

Ludmilla 
 

Utifrån resultatet var inflytandet mindre hos vårdnadshavare när det gällde olika rutiner 

som fanns i förskolan. Jenny berättade: ” [...] Jag tror ändå de har vissa saker som de kör 

samma för alla ”. Vidare förklarade Ludmilla att det kanske fanns en möjlighet att påverka 

innehållet i undervisningen men inte upplägget i citatet nedan; 

 



  
 

29 

 

Ja det vet jag inte riktigt så jag tänker väl de har sina rutiner hur de delar in grupperna 

och hur de jobbar det är ju inget man kanske kan påverka direkt alltså hela ramen eller 

så men kanske innehållet kan man påverka lite.  

Ludmilla 
 

När det gällde barnets omsorg på förskolan upplevde Jenny att det fanns en större 

möjlighet till inflytande:  ”Jo men alltså är det någonting som gäller någon aktivitet har 

dem väl rätt så uppstyrt men kring (barnet) och frågor där tror jag nog att jag skulle kunna 

fråga om det är något speciellt[...] ”. 

 

6.6  Förskollärares upplevelser på hur vårdnadshavarnas inflytande 
kommuniceras i förskolan 

Under följande underrubriker presenteras förskollärares upplevelser kring 

vårdnadshavarnas möjligheter till inflytande i förskolan.  

 
6.6.1  Inflytande i relation till intresse 

Resultatet visade att Carina uttryckte att hon var osäker om vårdnadshavarna ville ha 

inflytande i verksamheten; 

 
 jag är inte så säker på om de vill ha så mycket inflytande om jag ska vara ärlig […]   

alltså få dem att tycka att vi ska göra något annat eller tala om också…...det är jättesvårt 

att få någon att komma med något [...] 

Carina 
 

Carina uttryckte även att det var väldigt sällan som vårdnadshavare gav 

förbättringsförslag på verksamheten utan Carina uttryckte att vårdnadshavarna endast 

sökte upp personal på förskolan om något speciellt hade hänt. Resultatet visade även att 

Carina önskade att vårdnadshavare kom med idéer till verksamheten men tyvärr kommer 

det inga, vilket Carina uttryckte var synd: “De får ju gärna komma med idéer men de 

kommer inte så mycket sådant” och “Visst får de vara med och påverka om de vill”. 

Carina uttryckte även att hon upplevde att vårdnadshavare tänker att de som kan 

verksamheten bäst är ni förskollärare och därför överlåts arbetet till personalen där. 

Carina uttryckte att hon tror att vårdnadshavarna kände att:” det här kan ni”. I linje med 

det Carina uttryckte, berättade Agneta att det kändes som vårdnadshavarna inte ville 

inkräkta på området när de inbjuds till verksamheten: “Vill vi ju gärna bjuda in 

föräldrarna in i verksamheten och visa och titta. Kom in och var med ditt barn en 

stund men det är jättesvårt … de stannar gärna på tröskeln och vet inte om de känner att 

de inkräktar eller”. Resultatet visade även att förskollärarna upplevde att vårdnadshavaren 

avsa sig rätten till inflytande.  Viljan fanns från båda förskollärarna i resultatet att ge 

vårdnadshavarna en möjlighet till inflytande.   

Agneta poängterade vikten av öppen dialog där vårdnadshavarna kunde bidra med sitt 

synsätt; ”De kan ju bidra med sitt sätt att se på saker, att de kan förklara hur de tänker om 

olika saker[...]”.  

Agneta berättade att förskolan var lyhörd mot vårdnadshavarna när det gällde inflytande. 

Om det fanns önskemål från vårdnadshavarna försökte förskolan i det mångkulturella 

området tillgodose dessa i den mån det gick: “Jag känner att vi är lyhörda för deras 

önskemål och vad de tycker och tänker. Vi säger ju aldrig nej kan vi inte göra utan ja vi 

provar så får vi se. Det är ju ändå föräldrarna som bestämmer[...]”. 
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7 Analys 
I kapitlet nedan följer en redogörelse över analysen som kategoriseras i tre underrubriker 

som utformas utifrån studiens frågeställningar. Först presenteras analysen från 

vårdnadshavares intervjuer och därefter förskollärarnas. Analysen kategoriserades till 

teman för att lättare skapa en överblick över skillnader och likheter som framträder. 

 

7.1  Vårdnadshavares upplevelser kring faktorer som skapar god 

samverkan  
Under följande underrubriker presenteras en analys över vårdnadshavarnas upplevelser 

kring vad god samverkan är.   

 

7.1.1 Samverkan i relation till dagliga kontakten 

Gällande den dagliga samverkan visade resultatet att det fanns likheter hos samtliga 

vårdnadshavare över vilka faktorer som utgjorde god samverkan. Vikten av bemötandet 

av personal i tamburen vid hämtning och lämning sågs som betydelsefull. Likaså 

informationen som utbyts med personal vid den dagliga kontakten kring hur dagen hade 

varit, barnets mat och sömn och barnens allmänna välmående. Detta kan relateras till 

Sandberg och Vuorinen (2008) som skrev att samverkan till stor del sker i tamburen under 

lämning och hämtning och under informella former. Amira uttryckte vikten av att hennes 

barn lärde sig språket ordentligt och såg detta som en viktig faktor för god samverkan. 

Amiras engagemang i barnens språkutveckling kan relateras till Janžekovič Žmauc, 

(2014) där författarna menade att vårdnadshavarna i socioekonomiskt utsatta områden 

har ett större engagemang i barnens utbildning.  

Irene uttryckte att hallen kunde vara en kaosartad plats för samverkan vilket även 

Sandberg och Vuorinen (2008) påpekade då de menade att hallen är en sämre plats för 

samverkan eftersom många vårdnadshavare lämnar och hämtar på samma gång. 

Ytterligare en faktor som Irene tog upp som skapade god samverkan var möjligheten att 

kommunicera kring det vardagliga. Irene sa att hennes son var i trotsåldern och att detta 

var jobbigt emellanåt både hemma och på förskolan. Irene uttryckte att det var 

betydelsefullt i samverkan att få stöd och råd från förskollärarna kring trotsåldern. Detta 

kan relateras till Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams (2014) skrev kring 

förskollärares kompetens och hur den ligger till grund för god samverkan. Författarna 

menar att förskollärares höga kompetens medför en öppen och förtroendefull relation med 

vårdnadshavarna.  

 

En skillnad som visade sig i resultatet var att vårdnadshavarna Ludmilla och Jenny ville 

veta mer om barnens sociala relationer i samband med hämtning vilket relateras till 

Sandberg och Vuorinen (2008) då de menade att kommunikationen mellan 

vårdnadshavare som har äldre barn ligger fokus på barnens emotionella och sociala 

utveckling. Dock var Ludmillas barn i yngre åldrarna och kan därför inte relateras till det 

författarna skrev. 

 
7.1.2  Samverkan i relationen formalitet 

Under formell samverkan såsom utvecklingssamtal uttryckte majoriteten av 

vårdnadshavarna att förskollärarna utgick från en mall under utvecklingssamtalen, vilket 

vårdnadshavarna enligt vår tolkning var nöjda med. Förutbestämda områden fanns i 

mallen och diskuterades. Vid utvecklingssamtal skriver Markström (2011) att 

förskollärarna styr vilken riktning utvecklingssamtalet ska få och att detta fenomen är 



  
 

31 

 

vanligt i svenska förskolor. Detta kunde kopplas till det vårdnadshavarna i studien 

berättade om utvecklingssamtalen och den förutbestämda mallen.  

 

Jenny poängterade vikten av att förskolläraren kände henne och barnet. En god relation 

skapas enligt Vuorinen m.fl. (2014) genom att förskolläraren bemötte vårdnadshavaren 

på ett förtroendefullt bemötande och att det fanns social kompetens hos förskolläraren 

vilket kan relateras till det Jenny berättade. Jenny ville gärna att en välkänd förskollärare 

höll i utvecklingssamtalen eftersom en ny förskollärare inte har samma bakgrund och 

kunskap kring barnet vilket relateras till Vuorinen m.fl. (2014) skriver kring oerfarna 

förskollärare svårigheter med föräldrasamverkan. 

 

Andra former av formella sammanhang som vårdnadshavarna nämnde var föräldramöte 

där fokus låg på organisationen vilket även Sandberg och Vuorinen (2008) förklarar i sin 

studie. Jenny berättade även att förskolan hade drop in fika där vårdnadshavare och 

förskollärare samtalade allmänt kring fika. Författarna Sandberg och Vuorinen (2008) 

menar att vårdnadshavarna får möjlighet att möta andra vårdnadshavare och fika 

tillsammans fast med ett visst fokus på verksamheten.  

Jenny nämnde att förskolan inte delgav information om verksamheten på drop in fikat 

utan mer fokus låg på allmän information. Detta stöds inte av tidigare forskning där 

författarna menar att fokus på drop in fika även bör ligga på verksamheten. 

 
7.1.3  Samverkan i relation till förväntningar 

När det gällde vårdnadshavares förväntningar på förskolan kunde det urskiljas två 

mönster. Vårdnadshavarna på förskolan som låg i det starka socioekonomiska området 

hade inga uttalade förväntningar eller önskemål på förskolan mer än att barnen skulle 

trivas. Amira som hade sitt barn i det socioekonomiskt utsatta området uttryckte önskemål 

kring barnens uppfostran och språkutveckling. Irene gav uttryck för att hennes barn var 

mycket trotsigt och sa att hämtningarna hade varit ett jätteprojekt tills personalen på 

förskolan la märke till hennes kamp att ta hem barnet och gav förslag att de kunde klä på 

barnet innan mamma kom och då samtidigt förbereda barnet på hämtning. Irene uttryckte 

att situationen hade blivit mycket bättre och tyckte det var ett bra förslag från personalens 

sida. Förskolepersonalens förmåga att sätta sig in i hemmets situation kan relateras till 

Vuorinen m.fl. (2014) studie där de lyfte vikten av förskollärares förmåga att sätta sig in 

i barnens och vårdnadshavarnas hemsituation. Författarna menade att detta är en 

nödvändighet för god samverkan. Utmaningar som finns när det gäller samverkan menar 

författarna är de olika hemförhållandena som förskollärarna måste anpassa sig till för att 

kunna samverka på bästa sätt.  

I likhet med Irenes förskollärare hade även Ludmillas förskollärare uppmärksammat att 

Ludmilla och hennes barn hade det besvärligt vid lämning och föreslog en lösning utan 

att Ludmilla behövt fråga efter hjälp. Förskolläraren hade sagt att Ludmilla var 

välkommen in på avdelningen och att hon fick stanna så länge hon kände att hennes son 

behövde det. Ludmilla upplevde att den typ av samverkan var mycket bra och 

anpassningsbar efter henne och hennes sons behov. En förskollärare på Ludmillas barns 

avdelning förtydligade att grinden som fanns mellan hallen och matsalen inte skulle ses 

som ett stopp för vårdnadshavare att gå in på avdelningen. Denna typ av samverkan kunde 

tolkas som en situation där förskolan mötte hemmet. Situationen kan relateras till det 

kommunikativa handlandet som utmärker livsvärldsperspektivet i vår valda teori av 

Habermas. Emilson (2018) har dragit paralleller från livsvärldsperspektivet och det 

kommunikativa handlandet till hemmet och de värderingar som fanns representerade där. 

Emilson (2018) menar att den andra delen av Habermas teori, systemperspektivet 
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representerar förskolan och de riktlinjer som finns där. I situation där Ludmilla erbjöds 

att gå in och sitta med vid bordet och i samlingen tolkas som en situation där båda 

perspektiven möts eftersom vårdnadshavare vanligtvis inte var delaktiga i samlingen på 

förskolan. Grinden, som inte ska symbolisera ett stopp, förblev en icke existerande gräns 

mellan perspektiven och hemmet och förskolan. Genom ömsesidig kommunikation 

menar Emilson (2018) att båda perspektiv och dess värderingar kan mötas och det är då 

det uppstår goda chanser för utveckling, förskollärarna intog ett dubbelperspektiv.  

7.2 Förskollärares upplevelser kring faktorer som skapar god 
samverkan  

Under följande underrubriker presenteras en analys över förskollärares upplevelser kring 

vad god samverkan är.   

 
7.2.1 Samverkan i relation till den dagliga kontakten 

Utifrån resultatet kunde likheter ses av förskollärarna i båda områdena kring vad som 

sågs som en god samverkan. Båda förskollärarna menade att det var viktigt att 

vårdnadshavarna och förskolan möts på mitten där alla ville det bästa för barnet. Carina 

tyckte att det var viktigt att vara rak och ärlig i samverkan med vårdnadshavare medan 

Agneta tyckte det var viktigt att vara enkel. Detta kan kopplas till en problematik kring 

språket på grund av många olika språk och kulturer på Agnetas förskola som låg i ett 

socioekonomiskt utsatt område. Agneta och Carinas tolkning av en god samverkan kan 

relateras till Vuorinen m.fl. (2014) där de menar att samverkan som sker mellan 

vårdnadshavare och förskollärare ligger till stor grund i förskollärares kompetens.  

 

Faktorer som kunde påverka samverkan mellan förskollärare och vårdnadshavare var 

missförstånd som kunde uppstå vilket båda förskollärarna nämnde. Dock kunde dessa 

missförstånd bero på olika faktorer. I det socioekonomiskt utsatta området där Agneta 

arbetade var språket och förståelsen faktorer som påverkade samverkan. Till skillnad från 

det socioekonomiskt starka området där Carina arbetade handlade missförstånd om att 

förskolan inte varit tillräckligt tydlig i vad som menas.  

Agneta nämnde att en utmaning när det gällde samverkan med vårdnadshavare med 

utländsk bakgrund kunde uppstå när de inte förstod svenska språket. Situationer som 

inträffade på förskolan som handlade om missförstånd kan relateras till Habermas teori 

kring kommunikation. Andersen (2007) menade att det är genom kommunikationen som 

missförstånd undviks eftersom det är genom en ömsesidig kommunikationen en förståelse 

skapas. Om kommunikationen brister av olika anledningar menar författaren att risken 

för missförstånd ökar vilket kan kopplas till förskollärarnas erfarenheter. 

 
7.2.2  Samverkan i relation till formalitet 

Likheter som kunde ses mellan vårdnadshavaren Jenny och förskollärare Carina var att 

båda påpekade vikten av att ha en god relation med den som hade utvecklingssamtal. 

Carina ansåg att det var viktigt att vara flexibel i mötet med vårdnadshavare vilket kan 

tolkas som att det måste finnas en god relation annars uppstår inte ömsesidig 

kommunikation. Förskolläraren Carina nämnde endast att det var viktigt med flexibilitet 

i formella sammanhang. En likhet som kunde ses även mellan förskollärarna var vikten 

av den goda relationen i samverkan. För att bibehålla en god relation i formella 

sammanhang använde Agneta sig av tolk. Det kan tolkas som att Agneta försökte undvika 

missförstånd i de formella sammanhangen eftersom tolk användes. Tolk kan bidra till att 

kommunikationen blev enklare och vårdnadshavarna hade möjlighet att få förståelse 

kring informationen om barnet och verksamheten. En ömsesidig kommunikation som bör 

finnas i mötet mellan vårdnadshavare och förskollärare kan vi relatera till Habermas 
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kommunikativa handlande, även kallat livsvärldsperspektivet. I perspektivet är 

förståelsen för andra människor och respekten för olika åsikter central (Habermas 1965 

se Andersen, 2007). Vidare skriver Vuorinen m.fl. (2014) att en god relation mellan 

förskollärare och vårdnadshavaren skapas genom det förtroendefulla bemötandet som 

återspeglas hos förskollärarens sociala kompetens vilket kan relateras till det Carina 

poängterade. 

 

Gemensamt för förskollärarna i båda områdena var att Agneta och Carina uttryckte vikten 

att få information kring hemsituationen. Det kunde finnas problem hemma som 

förskollärarna bör veta för barnets bästa. Det var även betydelsefullt att få information 

kring vad barnen leker med, uppfostran och matrutiner uttryckte Agneta. Detta var 

betydelsefullt eftersom det var många familjer som har annan kultur medan Carina 

poängterade vikten av informationen ifall något barn far illa. Om vårdnadshavarna inte 

informerade förskolan om hemsituationen kan samverkan påverkas vilket båda 

förskollärare ville understryka. Förskollärares förmåga att läsa av och se varje familjs 

behov och förutsättningar kan relateras till Carina som poängterade vikten av att få 

kunskap kring barnets hemsituation. I likhet med Carina förklarade även Vuorinen m.fl. 

(2014) att samverkan kunde påverkas när förskolan inte vet hur hemsituationen ser ut.  

Carina erbjöd alltid vårdnadshavarna att höras på telefon eller gå in till förskolans kontor 

om vårdnadshavarna hade känslig information man ville lyfta delge. 

 

7.3  Vårdnadshavares upplevelser på hur makt kommuniceras i 
förskolan genom 
Under följande underrubriker presenteras vårdnadshavares upplevelser kring hur makt 

kommuniceras på förskolan i form av förtroende till förskollärares kompetens och 

okunskap kring läroplanen. 

 
7.3.1  Makt i relation till förskollärares kompetens 

Likheter hos samtliga vårdnadshavare i det båda områdena som kunde ses var att det fanns 

ett starkt förtroende för förskollärares kompetens. Irene och Amira upplevde att de kunde 

lita mycket på förskollärarna eftersom de hade kunskap och utbildning kring barn. 

Vårdnadshavarna uttryckte vikten av att samarbeta kring barnens utveckling och det fanns 

en möjlighet att ställa frågor som rör barn. Eftersom Irene och Amira såg förskollärarna 

som en källa till kunskap där de bad om stöttning kan jämlikhet skapas i maktasymmetrin. 

Detta kan relateras till Habermas teori där Månson (2007) förklarar att när människor 

argumenterar och diskuterar kring ett agerande kan förståelse skapas och det blir ett 

samförstånd. Det kan utifrån resultatet och den valda teorin tolkas som att en 

maktutjämning skedde då vårdnadshavarna frågade förskollärarna om råd kring barn och 

fostran. Detta kan vi även relatera till Persson och Tallberg Broman (2017) där författarna 

menar att vårdnadshavarna har en tendens att se förskolan som ansvarstagare när det 

gäller barnuppfostran.  

 

Irene sa under intervjun att en förskollärare hade påpekat att hennes barn var energisk 

vilket Irene uppfattade som negativt. Detta kan tolkas som att en maktasymmetri uppstår 

eftersom Irene såg upp till förskolläraren. Irene upplevde att förskolläraren menade att 

sonens energi var negativt vilket i sin tur leder till en oro kring sonens utveckling. Barnet 

var även Irenes första vilket kan bidra till att Irene upplevde att hon befann sig i en 

underordnad position och maktasymmetrin var ett faktum. I den nämnda situationen brast 

det i den ömsesidiga kommunikationen. Irene upplevde informationen som negativ vilket 

inte var förskollärarens mening. Enligt Andersen (2007) är det viktigt att det finns en 

ömsesidig kommunikation där förståelsen för vad båda parter menar. Om den ömsesidiga 
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kommunikationen inte finns kan missförstånd ske vilket kan leda till en maktasymmetri 

som kan relateras till nämnda situationen.  

 

Amira ville att konflikter som hänt mellan barnen på förskolan skulle ordnas upp. Hon 

gav förslag till förskolepersonal om ett gemensamt möte med andra vårdnadshavare kring 

konflikten men hon fick inget gehör på förslaget. Under intervjun gav Amira uttryck för 

en stor vanmakt eftersom hon inte hade vetskap om de andra vårdnadshavarna fått samma 

information kring konflikten som hon fått. Amira gav uttryck för vikten att alla 

vårdnadshavare får samma information så att situationen kunde ordnas upp. Konflikten 

verkade stanna mellan henne och förskolan och det kan tolkas som att en maktasymmetri 

hade uppstått. Utifrån resultatet kunde det tolkas som att förskolepersonalen såg 

konflikten på förskolan som ett resultat av barnens dåliga fostran eftersom konflikten inte 

togs på allvar. Utifrån tidigare forskning kring samverkan kan vi relatera situationen till 

Persson och Tallberg Broman (2017). Författarna skriver att förskollärare upplever att 

deras uppdrag som utbildade pedagoger hamnar i skymundan då vårdnadshavarna kräver 

och förväntar sig att förskolepersonalen även skulle fostra barnen.  

 
7.3.2 Makt i relation till läroplan 

Det framkom i resultatet att Amira och Irene inte hade kunskap kring läroplanen. Däremot 

var Ludmilla och Jenny insatta i läroplanen eftersom de är verksamma i förskola och 

skola. Irene var tydlig i resultatet när hon menade att hon överlät arbetet med läroplanen 

till förskolläraren.  

Likheter som kunde ses i resultatet kring läroplanen var att samtliga vårdnadshavare i 

båda områdena tyckte att läroplanen inte synliggjordes på förskolorna. Jenny och 

Ludmilla nämnde att läroplanen synliggjordes bättre förr. Utifrån resultatet kunde det 

tolkas som att vårdnadshavarna gavs makt i liten utsträckning eftersom förskolan inte 

synliggjorde läroplanen och därmed vilka rättigheter man har som vårdnadshavare. Den 

aktuella situationen kan relateras till vad Andersen (2007) skriver kring vilka risker som 

finns när systemperspektivet breder ut sig över livsvärldsperspektivet. Författaren menar 

att människans livsvärld blir begränsad och makten försvinner. Det skulle kunna tolkas 

som att systemperspektivets utbredning bidrar till att en maktasymmetri skapades mellan 

vårdnadshavarna och förskollärarna på grund av vårdnadshavarnas okunskap kring 

läroplanen.  

 

7.4  Förskollärares upplevelser på hur makt kommuniceras i förskolan 
genom samverkan 

Under följande underrubriker presenteras förskollärares upplevelser kring hur makt 

kommuniceras i förskolan i form av opartiska personer, i form av gränsdragning och i 

form av okunskap kring läroplanen. 

 
7.4.1  Makt i relation till opartisk person 

Carina uttryckte vikten av opartiska personer med mer kompetens kring området när det 

gällde olika dilemman som kunde uppstå på förskolan exempelvis kring schemat. Det 

kunde utifrån resultatet tolkas som att Carina ställde systemperspektivets riktlinjer mot 

vårdnadshavarnas livsvärldsperspektiv och de värderingar som råder där. Situationen kan 

relateras till Andersens (2007) beskrivning av systemperspektivets utbredning som sker 

på bekostnad av livsvärldsperspektivet vilket bidrar till en rubbning i maktbalansen. 
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7.4.2 Makt i relation till gränsdragning och information 

Vidare ansåg förskolläraren Carina att det gick att tillgodose vårdnadshavarnas önskemål 

till en viss gräns eftersom det fanns riktlinjer som ska följas. Det kan tolkas som att Carina 

var styrd av systemperspektivet, förskolans riktlinjer, vilket gör att livsvärldsperspektivet 

hamnar i bakgrunden vilket Andersen (2007) nämnde som en kritisk aspekt mot 

systemperspektivet. Agneta däremot talade för en mer öppen kommunikation där ett 

samförstånd skapades, vilket är en viktig del i en symmetrisk relation som Andersen 

(2007) betonar. En öppen kommunikation där samförstånd skapas kan relateras till 

begreppet deliberation som författaren nämner. Begrepp deliberation innebär att 

förståelse för varandras åsikter skapas genom en kommunikativ handling. Detta leder till 

att ett samförstånd skapas mellan parterna och ett förnuftigt beslut kan tas.   

 

I resultatet uttryckte Carina att det var viktigt att alla vårdnadshavare fick samma 

information om det uppstod konflikt på förskolan, vilket kan relateras till 

vårdnadshavaren Amiras situationen som nämndes under ett tidigare stycke. Här kan det 

tolkas som att Carina tyckte det var betydelsefullt att skapa ett samförstånd med 

vårdnadshavarna där det fanns möjlighet till förståelse för situationen. Om inte Carina 

hade strävat efter det hade det skapats en asymmetri i maktpositionerna. Andersen (2007) 

nämnde att det måste finnas ett samförstånd mellan förskollärarna och vårdnadshavarna 

i kommunikationen annars kan en maktasymmetri uppstå. Det kan relateras till tidigare 

stycke där Irene nämnde oro kring sonens energi och Amiras nämnde viljan att lösa 

konflikten. Eftersom båda vårdnadshavarna påverkades negativt av förskollärarnas 

kommunikation kan det tolkas som att en maktasymmetri uppstod.  

 
7.4.3  Makt i relation till läroplan 

Förskollärarna från båda områdena ansåg att kunskapen var liten hos vårdnadshavarna 

kring läroplanen. Här sågs en likhet hos samtliga vårdnadshavares upplevelse och 

kunskap kring läroplanen oavsett socioekonomiskt område. Utifrån resultatet kunde vi 

tolka en skillnad kring förskollärarnas olika åsikter kring läroplanens uppdrag. Carina 

som arbetade i det socioekonomiskt starka området menade att läroplanen var bra att ha 

bakom sig om dilemman sker på förskolan medan Agneta ansåg det var viktigt att 

synliggöra läroplanen för att höja statusen på yrket för vårdnadshavarna. Vi kan relatera 

vikten av att synliggöra läroplanen på förskolan till vad Vuorinen m.fl. (2014) skriver. 

Författarna menar att förskollärarna i studien ansåg att det är viktigt att synliggöra 

läroplanen genom att visa vad barnen gör på förskolan. Detta leder i sin tur till att 

professionens status höjs menar författarna. Dock ansåg Agneta som arbetade i det 

socioekonomiskt utsatta området att det fanns en problematik kring synliggörandet av 

läroplanen. Utmaningen låg främst i att många familjer inte förstod svenska och 

läroplanen fanns inte på deras språk. 

 

Carina uttryckte att hon upplevde att vårdnadshavarna litade på förskollärarnas 

kompetens och därför inte la fokus kring innehållet i läroplanen. Vi urskilde en likhet 

med det Irene uttryckte som hade barn på förskolan i det socioekonomiskt starka området 

som menade att läroplanen var förskollärarens ansvar och därför fanns ingen anledning 

för henne att fokusera på läroplanen. Det skulle utifrån resultatet tolkas som att 

förskollärarna var de som besatt makten i form av kunskap kring läroplanen vilket inte 

alls vårdnadshavarna ville ha eller ens var intresserade av att ha. Agneta uttryckte att 

svenska familjer hade högre förväntningar på förskolan eftersom hon tolkade det som att 

vårdnadshavarna visste vad förskolan innebar. Det skulle kunna tolkas som att Agneta 

menade att höga förväntningar från vårdnadshavarens sida medförde även att 

vårdnadshavarna hamnade i en jämlik position gentemot förskolan. Genom att 
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vårdnadshavarna framförde sina förväntningar på förskolan kunde en maktsymmetri 

skapas eftersom båda perspektiven synliggjordes. Synliggörande av dubbelperspektiven 

menar Emilson (2018) bidrar till att förskolan kan bli likvärdig. Agneta påstod samtidigt 

att vårdnadshavare med annan kultur inte hade lika höga förväntningar på förskolan 

eftersom kunskapen kring vad förskolan innebar inte fanns. Utifrån tidigare forskning av 

Janzekovic och Zmauc (2014) menar författarna att vårdnadshavare från ett lägre 

socioekonomiskt område var mer engagerade i barnens utbildning. Här sågs en tydlig 

skillnad i resultatet och utifrån tidigare forskning. Vi kunde även se en tydlig skillnad i 

resultatet av Agnetas upplevelser kring svenska vårdnadshavares förväntningar som inte 

stämde överens med Carinas och Irenes upplevelser och förväntningar i det 

socioekonomiskt starka området. Utifrån Carinas och Irenes resultat kunde tidigare 

forskning av Janzekovic och Zmauc (2014) ses som en likhet. Ytterligare en likhet i 

vårdnadshavare som hade utländsk bakgrund och deras engagemang i förskolan kan 

relateras till Amira i föregående stycke. 

 

7.5  Vårdnadshavares upplevelser på hur inflytande kommuniceras i 
förskolan 

Under följande underrubriker presenteras vårdnadshavares upplevelser kring hur 

inflytande kommuniceras i förskolan i form av intresse och flexibilitet 

 
7.5.1 Inflytande i relation till intresse 

Resultatet visade att det fanns möjlighet för vårdnadshavare till inflytande i verksamheten 

enligt båda förskollärare och samtliga vårdnadshavare i de båda områdena. Det kunde 

tolkas som att Irene menade att behovet av inflytande inte fanns eftersom hon inte visste 

vad de gjorde på förskolan. En anledning till hon inte kände behov av inflytande var att 

hon var stressad vid hämtningar och lämningar och därav gavs inget utrymme för 

samverkan samt att hon utgick från att förskollärarna kunde sitt jobb och hon uttryckte 

ett starkt förtroende till förskolans uppdrag.  

Amira ansåg att hon gav inflytande på verksamheten då hon önskade 

modersmålsundervisning för hennes barn. Denna form av inflytande kunde relateras till 

förskollärares kompetens när de samverkar med hemmet vilket Vuorinen m.fl. (2014) 

belyser. Författarna menar att kompetensen hos förskollärarna speglar hur den framtida 

relationen och samverkan med vårdnadshavarna ser ut. Det skulle utifrån resultatet tolkas 

som att förskollärarna i Amiras fall ville verka för en förtroendefull relation där inflytande 

gavs till vårdnadshavarna eftersom Amiras önskan kring modersmålsundervisning 

infriades. Vuorinen m.fl. (2014) menade att kompetensen hos förskollärarna ligger i detta 

fall på att de har förståelse kring Amiras hemsituation och att de gav Amira en möjlighet 

till inflytande då det gällde modersmålsundervisning. I Irenes fall kunde de stressade 

hämtningarna och lämningarna inverka på samverkan vilket Sandberg och Vuorinen 

(2008) beskrev. Irene gav uttryck för en viss stress när hon hämtade och lämnade eftersom 

småsyskon väntade i vagnen utanför och detta skulle kunna tolkas som att hon kunde haft 

mer inflytande och en mer nära samverkan med förskolan men stressen hon upplevde gör 

att det blev svårt att hinna prata med förskollärarna. 

7.5.2  Inflytande i relation till flexibilitet 

Irene och Jenny ansåg sig kunna ha inflytande i verksamheten men det fanns inte behov 

i nuläget. Även Ludmilla gav uttryck för att utrymme för inflytande fanns om man som 

förälder önskar. Två av vårdnadshavarna nämnde att det fanns vissa aspekter där de hade 

inflytande kring det som berörde barnets omsorg men att det fanns vissa undervisnings 

ramar och rutiner som förskolan följde där de inte hade lika stort inflytande. Dessa ramar 

som vårdnadshavarna belyste kan relateras till det vårdnadshavarna beskriver i Devjak 
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och Berčnik (2009) studie. Vårdnadshavarna har en uppfattning att förskollärarna inte 

lyssnade på deras åsikter gällande barnens utveckling och lärande. Samtidigt ansåg 

vårdnadshavarna i den aktuella studien att ett visst inflytande fanns exempelvis vid 

utvecklingssamtal. Vårdnadshavarna beskrev att det fanns en viss ram, en förutbestämd 

mall när det gällde utvecklingssamtal, men att möjlighet till inflytande ändå gavs genom 

att vårdnadshavarna kunde ställa frågor som frångick den förutbestämda mallen och 

ramen. Dock var det enligt Markström (2011) vanligt att förskollärarna styrde ämnet i 

utvecklingssamtalen och inflytandet hos vårdnadshavarna var liten. Detta kan relateras 

till resultatet kring den färdiga mallen som kommunen använde sig av. Dock visade 

resultatet och även vår tolkning att vårdnadshavarna var engagerade i 

utvecklingssamtalen eftersom de ställde frågor som frångick mallen. 

7.6  Förskollärares upplevelser på hur vårdnadshavarnas inflytande 
kommuniceras i förskolan.  

Under följande underrubriker presenteras förskollärares upplevelser kring 

vårdnadshavares inflytande kommuniceras i förskolan i form av intresse och flexibilitet 

 
7.6.1 Inflytande i relation till intresse 

Det kunde utifrån resultatet tolkas som att båda förskollärarna i båda områdena upplevde 

att vårdnadshavarna inte ville ha inflytande i förskolans verksamhet. Carina upplevde att 

vårdnadshavarna gavs inflytande men konstaterade samtidigt att vårdnadshavarna hade 

svårt att komma med förslag på vad som kunde bli bättre. Hon gav uttryck för att 

vårdnadshavarna tänkte att det överlåter vi till er, ni kan detta bäst, vilket även kunde 

relateras till vad Irene beskrev i tidigare stycke. I likhet med det Carina beskrev berättade 

även Agneta om vårdnadshavarnas ointresse kring inflytande i verksamheten. Det kunde 

utifrån resultatet tolkas som att vårdnadshavarna hade svårt att möta förskolan eftersom 

det fanns en bristande vilja till inflytande från vårdnadshavarens sida. Vi har med hjälp 

av Emilsons (2018) tolkning av Habermas teori analyserat vårdnadshavares inflytande i 

förskolan. Emilson relaterar livsvärldsperspektivet till familjen och de värderingar som 

finns i hemmet medan systemperspektivet är förskolan som styrs efter regler och 

riktlinjer. Det som förenade båda perspektiven i detta fall är utbildningen och omsorgen 

kring barnen. Utifrån resultatet kan det tolkas som att det fanns ett ointresse från 

livsvärldsperspektivet att möta systemperspektivet. Systemperspektivet ger uttryck i 

resultatet att de vill ge inflytande till livsvärldsperspektivet så att båda perspektiven möts 

men behovet och intresset finns inte i livsvärldsperspektivet.  

Det fanns alltså en asymmetri mellan vårdnadshavarnas och förskollärarnas uppfattning 

kring hur vårdnadshavares inflytande kan utövas i förskolan. Emilson (2018) relaterar till 

Habermas när hon menade att utveckling kunde ske när båda perspektiv möts. Vidare 

förklarades det att genom ömsesidig kommunikation kan vårdnadshavares värderingar 

och förskolans riktlinjer mötas, vilket skapar goda förutsättningar för en likvärdig 

utbildning (Emilson 2018, 2008). Detta borde vara en god anledning till att livsvärlden 

ska se sitt inflytande på större allvar. 
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8  Diskussion 
I följande kapitel presenteras studiens resultatdiskussion. Kapitlet presenterar våra 

reflektioner kring vilka pedagogiska implikationer resultatet kan få i förskolan. 

Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning kring samverkan. 

 

8.1 Resultatdiskussion  

Vårt syfte med studien var att utifrån ett habermasianskt perspektiv undersöka 

förskollärares och vårdnadshavares upplevelser kring samverkan i förskolan utifrån 

olika områden. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar för att kunna synliggöra 

vad som anses utmärka god samverkan i förskolan och hur makt och delaktighet i 

relation till likvärdig förskola påverkas av kommunikationen mellan vårdnadshavare 

och förskollärare.  

 

Resultatet på vår första frågeställning syftade på vilka olika faktorer förskollärare och 

vårdnadshavare ansåg ligga till grund för god samverkan. Genom analysen synliggjordes 

vårdnadshavares och förskollärares syn på vilka faktorer som utmärker god samverkan i 

två olika socioekonomiska områden. Resultatet och analysen visade att många av de 

faktorer som nämndes för god samverkan var gemensamma i båda områdena. Faktorer 

som utmärkte god samverkan uppgavs vara vikten av bemötandet och förtroendet i den 

dagliga kontakten men även vikten av att flexibilitet och anpassningsförmåga till varje 

familj. I likhet med vårdnadshavarnas tankar kring hur en god samverkan skapades, ansåg 

även förskollärarna i båda områdena att en god samverkan skapades genom rak, ärlig och 

enkel kommunikation. En förskollärare sa att vi inte vill krångla till det med tvetydiga 

ord när det gäller god samverkan. Utifrån resultatet kunde vi se en likhet mellan 

förskollärarna då de anser att det är betydelsefullt att mötas på mitten för att kunna ge 

barnen bästa förutsättningarna. 

Resultatet visade tidigare forskning där Vuorinen m.fl. (2014) skriver kring vikten av en 

förtroendefull relation mellan förskollärare och vårdnadshavare ligga till grund för god 

samverkan vilket även föreliggande studie stödjs av. Vidare visade resultatet att det fanns 

olika förväntningar hos vårdnadshavarna i de olika områdena som hade en viss påverkan 

på samverkan och likvärdig förskola. Studiens resultat stöds av forskning av Janžekovič 

Žmauc, (2014) som menar att vårdnadshavare som bor i socioekonomiskt utsatta områden 

är mer engagerade i barnens utbildning. Utifrån vår tolkning bli förskolan inte likvärdig 

eftersom vårdnadshavarna har olika förväntningar förskolan. Dessa likheter och 

skillnader som fanns vårdnadshavarnas förväntningar kan påverkas av egna värderingar 

som skapats utifrån kultur. Vidare kan detta relateras till Emilson (2018) där hon menar 

att det kan uppstå en krock i form av skilda värderingar i livsvärldsperspektivet och 

systemperspektivet eftersom värderingarna skiljer sig åt. Likheter och skillnader påverkas 

av hur de egna värderingarna står i kontrast med läroplanens mål och riktlinjer.  I ditt 

uppdrag som förskollärare bör du ha en anpassningsförmåga inför varje familj där 

värdegrunden genomsyrar kommunikationen. Olika värderingar utifrån olika livsvärldar 

kan relateras till Emilson (2018) där hon menar att kommunikationen kräver 

rekonstruktion och anpassning efter individen. 

 

Resultatet på vår andra frågeställning syftade till att synliggöra hur makt kommuniceras 

genom samverkan på förskolan. Utifrån resultatet och analysen kunde vi se olika aspekter 

på hur makt kommuniceras på förskolan. Resultatet och analysen synliggjorde att 

samtliga vårdnadshavare hade ett stort förtroende till förskollärarens profession och 

kompetens. Vi tolkar det som att vårdnadshavarna gav förskollärarna en större makt då 

en vårdnadshavare uttryckte att förskollärarna är ju experter på barn och en möjlig 
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maktasymmetri uppstår. Är det kompetensen i yrket eller erfarenheten i att vara förälder 

som väger mest?  

Två av vårdnadshavarna nämnde oro kring barnets egenskaper och viljan att lösa 

konflikten på förskolan. Kommunikationen mellan hemmet och förskola kan ha påverkats 

negativt av förskollärarnas kommunikation. Beroende på hur förskolläraren informerar 

och samtalar med vårdnadshavarna påverkas maktpositioner mellan förskollärare och 

vårdnadshavare i förskolans kontext. 

 

Utifrån resultatet kunde det tolkas som vårdnadshavarnas brist på kunskap skapades av 

förskollärarens värderingar kring läroplanen som i Carinas fall. Det kan även tolkas som 

att Carina menade att läroplanen var till för personalen som arbetar i förskolan och inte 

till vårdnadshavarna. Detta synsätt kan bidra till att vårdnadshavarnas möjlighet att få 

kunskap om läroplanen minskar. Detta kan i sin tur leda till maktasymmetri mellan 

förskollärare och vårdnadshavare eftersom det inte finns information kring läroplanen. 

Andersen (2007) skriver att det är betydelsefullt att det finns samförstånd i 

kommunikation mellan hemmet och förskolan för att det ska bli balans mellan 

maktpositionerna. Det faktum att vårdnadshavarna har ett bristande engagemang kring 

läroplanen talar för att det finns en maktasymmetri i samverkan mellan vårdnadshavare 

och förskollärare. Vårdnadshavarnas livsvärldsperspektiv riskeras att inte synliggörs på 

grund av ointresse och okunskap kring läroplanen vilket kan leda till att 

systemperspektivet tar över och en ojämlikhet bildas i form av maktasymmetri, vilket 

Andersen (2007) nämner. Vidare förklarar Emilson (2018) vikten av att synliggöra 

perspektiven för att ge barnen de bästa förutsättningarna på förskolan. 

 

Genom resultatet och analysen kunde vi se en viss skillnad i förskollärarnas synsätt hur 

mycket makt vårdnadshavarna fick genom samverkan. Vi kunde i resultatet se att 

livsvärldsperspektivet (Emilson, 2018) är mer centralt medan systemperspektivet som 

innefattar läroplanen med regler och mål, hamnar i bakgrunden i det socioekonomiskt 

utsatta området. Utifrån vår tolkning blir det en mindre asymmetri i makten mellan 

förskollärare och vårdnadshavare då läroplanens regler inte får lika stort utrymme som 

vårdnadshavares önskemål och förväntningar. I det socioekonomisk starka området är 

systemperspektivet med riktlinjer och mål mer framträdande men vi kan inte se att 

livsvärlden hamnar i bakgrunden till förmån för systemperspektivet. Det skulle kunna 

tolkas som att en viss maktasymmetri uppstår då förskollärarna låter reglerna och 

riktlinjer få företräde.  

Det är intressant att diskutera hur likvärdig förskolan blir i förhållande till hur stort 

utrymme systemperspektivet tar. Eftersom förskolan ska sträva efter likvärdig utbildning 

kan det uppstå svårigheter kring samverkan eftersom endast mål och riktlinjer inte kan 

anpassas fullt ut. Förskolan behöver individanpassas för att uppnå likvärdighet utifrån 

ett habermasianskt perspektiv.  

 

Tredje frågeställningen undersökte hur vårdnadshavares inflytande kommunicerades i 

förskolan. Utifrån resultatet och analysen synliggjordes vårdnadshavarnas oengagemang 

och ointresse när det gällde möjligheter till inflytande i förskolan. Vi kunde även se att 

vårdnadshavarna hade ett visst engagemang kring inflytande när det gällde önskemål 

kring barnets omsorg och mindre inflytande kring de ramar som styr förskolan. 

Vårdnadshavarnas erfarenheter av inflytande som skiljer sig från Devjak och Berčnik 

(2009) studie där de menar att vårdnadshavare anser att det är svårt att ge inflytande över 

verksamheten. Devjak och Berčnik (2009) menar att majoriteten av vårdnadshavarna 

anser att förskolan inte lyssnar på deras åsikter vilket skiljer sig från vårdnadshavarna i 

studien som faktiskt konstaterade att inflytande ges bara man själv tar initiativet. 
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Samtliga vårdnadshavare uttryckte att möjligheten att ge inflytande i verksamheten var 

stor men av olika anledningar brast engagemanget. Det går även att se att förskollärarna 

i både områdena gav uttryck för att vårdnadshavarna hade en bristande vilja till inflytande 

och även förskollärarna uppgav att det ges stora möjligheter att påverka om 

vårdnadshavarna tar initiativ till inflytande. Emilson (2018) menar att det är viktigt med 

både perspektiv för att möjliggöra en likvärdig förskola. Vårdnadshavarna som 

representerar livsvärldsperspektivet måste engagera sig i verksamheten för att 

tillsammans med förskollärarna och läroplanen, systemperspektivet skapa de bästa 

förutsättningarna för att barnens ska utvecklas och få en likvärdig utbildning. Utifrån 

analysen är det värt att diskutera varför vårdnadshavares inte är engagerade. Studiens 

resultat visar att förskollärarna vill att vårdnadshavarna ska vara mer engagerade och ges 

mer inflytande. Om vårdnadshavarna tar initiativet kan de bidra till att förskolan anpassas 

och likvärdigheten blir mer framträdande. Så länge vårdnadshavarna inte tar sina 

rättigheter i form av inflytande på allvar uppstår de svårigheter att mötas och anpassa 

förskolan till en likvärdig förskola.  

 

Slutsatsen utifrån resultatet och analysen kan vi se att beroende på hur eller om 

livsvärlden och systemet möts i kommunikationen påverkas samverkan mellan 

vårdnadshavare och förskolan. Det är viktigt är att se båda perspektiv som en resurs för 

likvärdig förskola.  

 

8.2  Pedagogiska implikationer 

Läroplanen skriver tydligt kring vikten av samverkan med hemmet för att barnen ska få 

de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande i förskolan.  

Vi anser att förskolan har ett stort ansvar att samverka med hemmet. I de fall då det brister 

i samverkan med vårdnadshavarna skulle de kunna få implikationer i verksamheten i form 

av otrygga barn och en relation med vårdnadshavarna som inte präglas av förtroende och 

ömsesidighet. Ett barn som inte är tryggt på förskolan har små möjligheter att tillgodose 

sig den utbildning och omsorg som förskolan ger och får därmed sämre förutsättningar 

inför den framtida utbildningen. 

 

Denna studie bidrar med kunskap kring vilken makt och inflytande vårdnadshavare ges i 

verksamheten. Som vi nämnt i forskningen visar vårt resultat att vårdnadshavarna har 

inget nämnvärt intresse eller kunskap kring läroplanen, vilket medför en maktasymmetri 

i relation mellan vårdnadshavarna och förskollärarna. Förskollärarna gav 

vårdnadshavarna inflytande men det var ingen majoritet av vårdnadshavarna som tog 

initiativ till inflytande vilket gör att förskolor går miste om vårdnadshavares inflytande 

och delaktighet. Vi tolkar att detta skulle kunna få pedagogiska implikationer i 

verksamheten i form av en verksamhet som inte utvecklas framåt mot likvärdighet. En 

likvärdig förskola beskriver läroplanen som en förskola som anpassas efter det enskilda 

barnets behov och villkor och inte tvärtom. En likvärdig förskola ska inte ses som att två 

förskolor är lika utan man ska istället se det individuella barnet och dess förutsättningar. 

Med hjälp av vårdnadshavarnas kunskap i egenskap av att vara vårdnadshavare ger de 

förskolan nödvändig information kring barnet och dess behov. Vikten av en nära relation 

mellan vårdnadshavare och förskollärare är alltså grunden till en god samverkan och 

därmed en likvärdig förskola.  
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9 Vidare forskning 
Det har genom arbetet förekommit många intressanta aspekter kring vad som utmärker 

god samverkan. På grund av denna forsknings storlek vore det värdefullt att undersöka 

samverkans komplexitet och intervjua ett större antal förskollärare kring deras syn på 

samverkan. Det skulle även vara intressant att intervjua aktiva förskollärare i andra länder 

för att enklare knyta samman utländska förskollärares erfarenheter kring samverkan med 

svenska förskollärare. Intressant skulle även vara att jämföra intervjuresultat med 

exempelvis resultat från observationer med samverkan och kommunikation som 

utgångspunkt.  

 

Dock framgår det inte i denna studies resultat kring hur samverkan mellan 

vårdnadshavare och förskola präglar barnen i framtida skolgången. Denna forskning kan 

ses som intressant ur ett likvärdighetsperspektiv samt belysa vikten av hur god samverkan 

kan påverka och göra skillnad för barnen i det livslånga lärandet.   
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Bilaga A Missiv 
  

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter studerar vid Linnéuniversitetet, Växjö. Vi är i slutet av vår 

sista termin och i startgroparna på vårt självständiga arbete. Vi kommer göra en studie 

kring förskollärares och vårdnadshavares upplevelser kring kommunikationens roll i 

samband med samverkan i förskolan. Vi önskar genom studien få inblick och djupare 

förståelse för hur kommunikation och samverkan mellan vårdnadshavare och 

förskollärare kan se ut. 

  

En del av studien bygger på intervjuer med förskollärare och vårdnadshavare. Syftet med 

intervjuerna är att fördjupa oss i förskollärares och vårdnadshavares upplevelser kring 

samverkan och kommunikation. Intervjuerna kommer ske avskilt och inom ramen av 60 

minuter där intervjufrågor kommer utgå från förskollärares och vårdnadshavares 

upplevelser kring samverkan och kommunikation 

  

Ditt deltagande i studien är frivilligt och givetvis anonymt. Dina svar kommer inte kunna 

kopplas ihop med dig eller din arbetsplats. Vi redogör heller inte för vilken förskola eller 

kommun som deltagit i undersökningen. De upplysningar vi samlar i samband med 

intervjun kommer enbart användas i den aktuella studien. Informationen du tillför i 

intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga allt som innefattar studien är 

anonymt. 

  

  

Vår förhoppning är att vår studie bidrar med ökad förståelse kring samverkan och 

kommunikation i förskolans kontext. Vi hoppas även att denna kunskap ger oss ökad 

kompetens inför vårt kommande uppdrag som förskollärare. 

  

  

Tack på förhand! 

  

  

Kontakt: Emma Danielsson Mail: ed222ih@student.lnu.se 

               Susanne Furesjö Mail: sf222jx@student.lnu.se 

  

  

Vår handledare: Erik Åkesson Mail: erik.akesson@lnu.se 
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Bilaga B Intervjufrågor - Förskollärare 
  

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

  

Vad innebär begreppet samverkan för dig? 

  

Vad innebär begreppet kommunikation för dig? 

  

Vad är viktigt att tänka på i kommunikationen då man samverkar med vårdnadshavare?  

  

Vilka fallgropar kan man hamna i som förskollärare i samband med kommunikation 

med vårdnadshavare? 

  

Vad utmärker en god kommunikation med vårdnadshavare? 

  

Vilka faktorer kan påverka hur kommunikationen ser ut i samband med samverkan? 

  

Skiljer sig kommunikationen med vårdnadshavarna som kommer från Sverige och de 

som har 

utländsk bakgrund? På vilket sätt? 

  

Hur arbetar ni för en tydlig kommunikation på förskolan? 

  

Hur kan barns förutsättningar på förskolan påverkas av kommunikation mellan 

vårdnadshavare 

och förskollärare? 

  

På vilket sätt upplever du kommunikationens och samverkans betydelse för barnens 

utveckling då vårdnadshavarna har utländsk bakgrund?  

  

Vilka samverkansformer använder ni för att inkludera alla i verksamheten oavsett 

kulturell bakgrund?  

 

Hur mycket inflytande upplever du att vårdnadshavarna ges i kommunikationen?  

  

Är det något med du vill tillägga? 
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Bilaga C Intervjufrågor - Vårdnadshavare 
 

Hur gamla är dina barn?  

  

Hur många barn har du i förskolan nu och vilken ålder är de i? 

  

Hur upplever du kommunikationen mellan dig som vårdnadshavare och förskolan? 

  

Hur upplever du den vardagliga kommunikationen exempelvis vid hämtning och 

lämning? 

Kan du ge något exempel vad som tas upp i den vardagliga kommunikationen? 

  

Vad är betydelsefullt i kommunikationen mellan dig som vårdnadshavare och 

förskolan? 

  

När och hur brukar pedagogerna ta kontakt med dig som förälder? 

  

Vad kommunicerar förskolläraren om vid formell samverkan?  

  

Vad känner du till om Läroplanen för förskolan? Hur synliggörs den på förskolan? /  

  

Hur stort är ditt inflytande på förskolan? 

  

I vilka situationer känner du att du inte ha något inflytande i förskolan som 

vårdnadshavare? 

  

Upplever du att kommunikationen mellan dig och förskolan blir mer förtrogen ju mer 

du och dina barn är där? På vilket sätt? 


