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Förord 
 
Vi vill tacka vår handledare Joacim Andersson för hans hjälp under arbetets gång.  
Ett stort tack även till våra respondenter som tog sig tid att ta emot oss och svara på våra 
frågor med stort engagemang. 
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1 Inledning 
 
Att föräldrakontakten är mycket viktig för verksamheten i förskolan tror vi de flesta är 
överens om, för att barnen ska få en trygg och utvecklande tid. Genom en god kontakt kan 
förskola och hem samarbeta för att ge barnet den stimulans som det behöver för att utvecklas 
på alla plan, till exempel socialt och motoriskt. Genom en god föräldrakontakt kan man också 
lättare upptäcka eventuella svårigheter och problem i tid och på så sätt hjälpa barnet.  
Förskolans läroplan Lpfö 98 lägger stor vikt vid ett gott samarbete och en god kontakt mellan 
hemmet och förskolan. Där står bland annat att arbetslaget skall: 
  

…samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna 
diskutera förhållningssätt i förskolan […] Arbetslaget skall ansvara för att varje barn 
tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan (1998:6). 

 
Skolverket (2005) skriver att förskolan skall ses som ett komplement till hemmet och måste ta 
hänsyn till barnets värld utanför förskolan.  
   Men vad finns det för aspekter som påverkar kommunikationen som sker? Vilka problem 
kan uppstå och vad kännetecknar en god kommunikation? 
   Vi tycker att detta är ett intressant ämne som vi tror det är nyttigt att ha god kunskap i. Vi 
har därför valt att studera föräldrakontakt i förskolan och skriva vårt examensarbete om det.  
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2 Syfte  
 
Syftet med vårt arbete är att vi ska få ökad förståelse och kunskap om kommunikationen 
mellan hem och förskola. Vi har valt detta för att föräldrakontakten är viktig och en stor del i 
förskolan. Det är något som vi med all säkerhet har nytta av i vår framtida yrkesroll, inte 
minst om det uppstår problem.    
    
2.1 Frågeställning   
Vad finns det för aspekter som påverkar relationen mellan hem och förskola och vad 
kännetecknar en god relation dem emellan? 
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3 Metod 
 
3.1 Kvalitativ och kvantitativ forskning  
Kvalitativ forskning kan ses som en strategi som vanligen lägger vikt vid ord och inte vid en 
kvantitet. Fokus ligger på förhållandet mellan teori och praktisk forskning och målet är att 
generera nya teorier. Forskningen tar även i viss mån avstånd från naturvetenskapliga 
metoder och intresserar sig istället mer för hur respondenterna ser på sin sociala verklighet, 
vilket i hög grad stämmer överens med vårt arbete. Kvantitativ forskning har å sin sida fokus 
på prövning av teorier och man använder sig av den naturvetenskapliga modellens metoder. 
Bryman (2001) 
   Vårt arbete är av kvalitativ art, då vi främst är intresserade av att veta hur respondenterna 
uppfattar sin verklighet samt av deras åsikter och erfarenheter. 
 
3.2 Reliabilitet och validitet  
Andra begrepp som är viktiga att fundera över för att kunna producera ett arbete är reliabilitet 
och validitet. 
   Reliabilitet rör frågan om forskningsresultaten kan ses som beständiga eller om svaren 
skulle kunna ändras vid en ny undersökning. Skulle svaren ändras kan det bero på 
slumpmässiga eller tillfälliga omständigheter. Frågan om reliabilitet berör främst kvantitativa 
studier där man främst är intresserad av huruvida ett resultat eller mått är stabilt eller inte. 
   Det är svårt att säga om vi hade fått annorlunda svar vid ett annat frågetillfälle. En del av 
intervjufrågorna berör mer åsikter och värderingar, och de tror vi är ganska konstanta. 
Däremot innehåller en del av svaren exempel på händelser och aktiviteter, och de skulle 
förmodligen vara annorlunda vid ett annat tillfälle.  
   Validitet är en bedömning av om slutsatsen som kommit fram genom en undersökning (i 
vårt fall intervjuer) svarar mot undersökningens syfte eller inte. En typ av validitet är 
begreppsvaliditet som i grunden avser frågan om huruvida ett mått för ett begrepp verkligen 
representerar det som frågan rör (Bryman 2001). I vårt fall handlar det om frågan huruvida 
våra intervjufrågor verkligen undersöker det vi vill ha svar på. Vi anser att våra intervjufrågor 
i stort sett berör det vi vill ha svar på och svarar väl mot vårt syfte med arbetet. 
 
3.3 Intervjuernas genomförande 
Vi valde att göra intervjuer på förskolor där vi haft vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi 
intervjuade 5 pedagoger på fyra olika förskolor. Förskolorna ligger i Växjö kommun och är 
av varierande storlek. Tre av förskolorna är stora med fler än fem avdelningar, medan två är 
mindre.  Vi intervjuade fyra förskollärare och en barnskötare, på både 1-3-årsavdelning och 
3-5-årsavdelning. Alla respondenter har lika stor del i kommunikationen med föräldrarna.  
   Vi hade först bestämt oss för att göra gruppintervjuer då vi har positiva erfarenheter av det 
sedan tidigare. Bland annat är vår uppfattning att det blir en mer givande diskussion med en 
grupp. Av praktiska skäl ändrade vi oss dock sedan till enskilda intervjuer eftersom 
gruppintervjuer är svårt att ha då minst två pedagoger måste gå ifrån och då blir en pedagog 
lämnad själv med alla barnen. Tiden som avsattes för intervjuerna var 45 minuter, ofta tog det 
dock kortare tid än så. Vid samtliga intervjuer närvarade vi båda.  
   Vi valde att ha intervjuerna i en lugn och stillsam miljö där det inte passerade några barn 
och vuxna för att respondenterna inte skulle bli distraherade. Intervjuerna spelades in med 
bandspelare för att vi då lättare kan gå tillbaka och gå igenom svaren flera gånger. För 
säkerhets skull tog vi också anteckningar ifall vi skulle det skulle vara något problem med 
bandspelaren. Någon respondent blev till en början lite nervös, detta släppte dock snabbt och 
vi tror inte att detta påverkade svaren vi fick. Vi tror också att intervjupersonerna kände sig 
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mer avspända eftersom vi kände dem och förskolorna sedan tidigare, än vad de hade gjort om 
vi inte hade känt dem alls. 
       
3.4 Etik  
Det finns en rad frågor som berör etik i forskning och för att forskningen ska betraktas som 
etisk finns några krav som skall uppfyllas: 
 

• Informationskravet. Forskarna ska informera berörda personer om syftet och 
upplägget av forskningen. Personerna som undersöks ska vara medvetna om att deras 
medverkan är frivillig och de har rätt att avbryta när som helst. De ska också vara 
informerade om vilka moment som ingår i undersökningen.  

• Samtyckeskravet. Deltagarna har själv all rätt att bestämma över sin egen medverkan, 
Intervjupersonerna ställer upp på frivillig basis, och har all rätt att tacka nej eller 
avbryta intervjun.  

• Konfidentialitetskravet. Alla uppgifter ska behandlas med stor aktsamhet och vara 
konfidentiella. Obehöriga ska inte ha möjlighet att komma åt uppgifter.  

• Nyttjandekravet. De uppgifter som samlas in får endast användas till 
forskningsändamålet (Bryman 2001). 

 
Diskussionen om etiska principer i samhällsforskningen brukar främst handla om vissa 
frågeställningar, till exempel om deltagaren kan drabbas av någon skada, om deltagaren inte 
håller med eller om man gör intrång i privatlivet. Att forskningen kan innebära skada för 
försökspersonen är något man måste fundera över. Detta hänger nära ihop med 
konfidentialitetskravet. Skada kan innebära exempelvis stress, press, personskada, att man 
anser sig vara ställd i dålig dager och liknande. Detta är naturligtvis lättare hänt när vi pratar 
om kvalitativ forskning än om kvantitativ. Man måste alltså vara vaksam och inte röja någons 
identitet eller andra personuppgifter och privata förhållanden och det gäller att vara medveten 
om att intervjuer och undersökningar ofta innebär att vi får insyn i en persons privatliv och 
åsikter. Det är därför viktigt i vårt arbete att ingen utomstående vet vilken person som svarat 
vad och därför har vi också valt att varken uppge förskolans eller pedagogernas namn.  
   Ett annat etiskt krav är att vi aldrig får använda oss av falska förespeglingar. Detta kan till 
exempel vara att inte informera respondenterna om syftet med undersökningen eller att uppge 
att syftet är något annat än vad det egentligen är. En annan form av etiska tveksamheter är att 
inte alls informera en person om att den ingår i en undersökning. Just detta kan tänkas vara 
vanligast vid observationer och kvantitativ forskning. Vi har lagt stor vikt vid att våra 
intervjupersoner är informerade och känner sig delaktiga i vårt arbete, bland annat genom 
tidig kontakt och information. De ska naturligtvis också ha rätt att läsa slutresultatet (Bryman 
2001).  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 8 

4 Teori 
 
4.1 Kommunikation  
Kommunikation kommer från latinets communicare som betyder ”att ha något gemensamt” 
eller ”att dela något med någon”. Människor har behov av gemenskap och mänsklig kontakt, 
därför är det viktigt att kunna kommunicera med varandra. När man för en dialog kodar 
sändaren sitt budskap och mottagaren tolkar sen budskapet innan han eller hon tar det till sig. 
Vad som påverkar hur man tolkar det som sändaren säger är bland annat ens personlighet, 
tidigare erfarenheter och upplevelser, nuvarande humör, hur man ser på sig själv, attityder till 
och fördomar om motparten och förväntade reaktioner. Det är i denna process som det 
uppstår många fel. De flesta budskap överförs verbalt men en stor del förmedlas via icke-
verbala signaler, det vill säga med hjälp av kroppsspråket. När man kommunicerar är det 
viktigt med feedback, det vill säga återkoppling från andra. Då får man reda på hur 
mottagaren har tolkat det sändaren sagt och gjort, hur väl deras uppfattning stämmer emot 
sändarens (Maltén 1998). 
   Kommunikation kan ses som spridande av budskap från en person till en annan och ett 
samspel eller interaktion mellan individer. Kommunikativt innehåll är den verklighet och de 
begrepp som kommunikationen vill förmedla något om. Det är individens behov, 
förutsättningar och miljö som ska avgöra kommunikationens innehåll, form och avsikt, det 
vill säga om vad, hur och när kommunikationen sker (Granlund & Olsson 1988). 
   Kommunikation kan vara mycket komplicerat. Vi tolkar och uppfattar varandra på olika 
sätt, samtidigt som språket är mångtydigt. Även om vi till stor del fostras in i regler och 
normer för kommunikation så är risken stor för feltolkningar och missuppfattningar.  
 
4.1.1 Felkällor inom mänsklig kommunikation 
Det är ofta sättet att kommunicera på som skapar problem, inte själva innehållet. Ibland kan 
en hel konflikt grunda sig på sättet någon framförde någonting, och inte på vad som sades. 
Dessa typer av konflikter finns naturligtvis även inom skolans värld. Till exempel kanske 
man upplever att en kollega eller förälder talar till en på ett nedlåtande sätt. Då spelar det 
egentligen inte så stor roll vad som sades, attityden och sättet tar uppmärksamheten från 
budskapet (Nilsson och Waldemarson 1995). 
   En annan störning i kommunikationen kan vara att vara otydlig och undanglidande: ”Vi 
anar att allt inte är som det verkar vara, men kan inte alltid sätta fingret på vad som är fel. Det 
blir en störning i samspelet och det finns många sätt att störa” (1995:41).  
   Andra exempel på felaktiga antaganden om kommunikation kan till exempel vara att vi tror 
oss veta vad andra ser, upplever, tänker och känner, medan det i själva verket inte alls 
stämmer och att vi tror oss förstå innebörden i budskapets innehåll, medan sändaren har 
menat något helt annat (Maltén 1998:14). Det är som mottagare lätt hänt att vi förutsätter att 
sändare menat samma sak som vi uppfattat, medan det inte alls behöver vara så. Vi förutsätter 
helt enkelt att andra människor uttrycker saker och ting på samma sätt som vi själva, och gör 
ingen skillnad mellan vad vi uppfattat och vad vi tror att den andre har menat. 
   Dessa antaganden ger en bild av vilka fel som kan uppstå i samband med mänsklig 
kommunikation. I dessa exempel är det som synes inte budskapet i sig som är upphov till 
felet, utan att mottagaren feltolkar det sändaren förmedlar eller att budskapet framförs på 
felaktigt sätt. 
   Generaliseringar är vanliga orsaker till missförstånd och feltolkningar. Sändaren antar att 
mottagaren förstått exakt vad han menat, trots att budskapet kan ha varit oklart och luddigt. 
Att inte bekräfta varandra är en annan orsak till störningar och kan göra samarbetet otydligt 
och svårtolkat. En bra kommunikation utmärks av att vi reagerar på varandra både verbalt och 
icke-verbalt (kroppsspråket). När man går in i en konversation ska man visa förståelse och 
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intresse, svara på frågor och funderingar. Om vi gör tvärtom och inte svarar på frågor och 
mest pratar själv så fungerar samarbetet avsevärt mycket sämre. Då är risken stor att en 
konflikt uppstår (Nilsson och Waldemarson 1995).    
   För att jobba i förskolan är det mycket viktigt att vi är uppmärksamma på och medvetna om 
dessa felkällor. På så vis kan säkert många konflikter undvikas (Nilsson och Waldemarson 
1995). 
   Ordet konflikt betyder från början ”sammanstötningar, en krock mellan olika viljor, 
värderingar, intressen, behov och uppfattningar”. Konflikter kan ha sitt ursprung hos en 
person, i en grupps sätt att fungera tillsammans eller i hur en organisation är konstruerad. 
Men oavsett varifrån konflikten kommer ifrån upplevs den inuti individen, i känslan. Det är 
utifrån vår egen bild av konfliktsituationen som vi reagerar (a.a).    
 
4.1.2 Samtal 
Enligt Rahm och Wall (1990) är det grundläggande att personalen på förskolan har 
utvecklingssamtal med barnets vårdnadshavare med jämna mellanrum, där de utbyter 
information om på vilket sätt förskolan kan medverka till att barnet trivs, lär och utvecklas. 
Även läroplanen tar upp att föräldrarnas synpunkter skall föras fram när det gäller planering 
och genomförande av verksamheten.  
   ”Samtalet är ett möte där båda parter kan få en större förståelse” (1990:22). Föräldrarna får 
personalens bild och vice versa vilket gör att båda skapar sig en ny bild av situationen. Det är 
också viktigt för såväl föräldrar som personal att vidga sina bilder, både av barnet och av 
varandra.  
 

Man måste komma ihåg, att ingendera parten har den hela och sanna bilden. Man 
måste även komma ihåg, att det är naturligt att föräldrarnas och personalens olika 
känslomässiga anknytning till barnet ofta leder till att man uppfattar det på olika sätt 
(1990:22). 

 
Det är grundläggande med en bra daglig kontakt där man är öppen och talar med varandra 
både om det som är bra och mindre bra, för att föräldrarna ska vara uppmärksamma och inte 
bli överraskade om deras barn har några problem. Man bör inte vänta för länge att berätta för 
föräldrarna om man misstänker att barnet har svårigheter eller behöver hjälp av en 
specialpedagog eller någon annan extra stimulans inom något område (Rahm & Wall 1990). 
   Det är väsentligt att bli bemött med respekt, att känna tillit till personalen och att veta att 
barnet är omtyckt. För att utveckla ömsesidighet kring barnet är det viktigt att mötas, dela 
med sig av kunskaper och att hjälpa föräldrar att se vad barnets signaler betyder. Det är också 
viktigt att vi som pedagoger förmedlar budskapet att föräldern alltid är viktigast för barnet 
(Folkman 1998). 
   Det är också viktigt att alltid framhålla positiva saker för föräldrarna, även om det finns 
problem kring barnet. Annars går föräldrarna och tänker på det negativa som är sagt om 
barnet och har inget positivt att glädja sig åt (Charlotta Persson, Växjö universitet 051213). 
   Ett utvecklingssamtal kan definieras som: ”en förberedd, regelbundet återkommande 
diskussion mellan chef och medarbetare, syftande till att utveckla individ och verksamhet och 
som präglas av ömsesidighet” (Maltén 1998:135). På samma sätt fungerar ett 
utvecklingssamtal på förskolan, pedagogerna har en återkommande diskussion med 
föräldrarna för att utveckla barnet och verksamheten (Maltén 1998). 
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4.2 Barnet, föräldrarna och omvärlden 

 
4.2.1 Barnet och föräldrarna 
En utgångspunkt för samarbetet mellan hem och förskola kan vara att försöka förstå det 
samspel och den relation som finns mellan barn och föräldrar. Exempel på frågor är: Vilka 
olika typer av föräldrar kan man komma i kontakt med? Och hur påverkar de sina barn? 
Naturligtvis finns inga enkla svar på den frågan, men vi har valt att utifrån Baumrinds studier 
ge exempel på fyra grundläggande typer av föräldraskap enligt Hwang & Nilsson (1995): 
   Auktoritärt föräldraskap. Detta beteende kännetecknas av ett känslomässigt avstånd mellan 
föräldrar och barn. Föräldrarnas vilja är lag och får inte ifrågasättas. Samtidigt är föräldrarna 
också avvisande och visar ingen respons till barnet. Även bestraffningar förekommer vid 
dåligt uppförande. Barnen kan bli misstrogna och lida brist på empati. 
   Auktoritativt föräldraskap. Föräldrarna har tydliga krav och gränser för barnet, men är 
också villiga att lyssna till barnets synpunkter och åsikter. Relationen mellan barn och 
föräldrar är varm och kärleksfull och föräldrarna uppmuntrar självständighet i barnens 
beteende. När dessa föräldrar sätter gränser så är de noga med att förklara för barnen varför 
de gör så, för att barnen lättare ska kunna tillägna sig sociala regler. De flesta undersökningar 
som gjorts på området visar att denna föräldratyp visat sig vara den mest lyckade 
kombinationen av responsivitet och krav med tanke på barnets sociala och individuella 
utveckling. Den lyckas göra en avvägning mellan den kontroll som är nödvändig och den 
stimulans som behövs för barnets utveckling. 
   Tillåtande föräldraskap. Föräldrarna är tillåtande mot barnen och har få regler och gränser. 
Föräldrarna är dock ofta varma och kärleksfulla i sin relation till barnen. Denna föräldratyp 
finns det många exempel på. Ett aktuellt exempel är så kallade curlingföräldrar, som vållat 
stor debatt. Utmärkande för den typen av föräldrar är att de ”sopar rent” framför barnen så att 
de behöver anstränga sig så lite som möjligt och slipper möta hinder och svårigheter. Enligt 
Baumrind blir barn till dessa föräldrar ofta osjälvständiga och kan också visa aggression.    
   Försummande föräldraskap. Denna typ av föräldraskap kännetecknas av lågt engagemang 
och responsivitet från föräldrarnas sida. Relationen kännetecknas av lågt engagemang och få 
eller inga gränser och regler för barnen. Dessa föräldrar är de som enligt undersökningar visat 
sig ge barnet de sämsta förutsättningarna. Många barn som växt upp med denna typ av 
förälder visar ofta tecken på störningar i sociala sammanhang, och de visar sig ibland också 
vara mindre prestationsinriktade i skolan. 
   Slutsatsen blir alltså att barn, och framförallt söner till auktoritära föräldrar ofta blir 
misstänksamma, olyckliga och fientliga, medan barn till auktoritativt inriktade föräldrar ofta 
har god självkontroll och god självkänsla. De är samarbetsinriktade och på det hela taget 
nöjda med livet. Barn till tillåtande föräldrar är osjälvständiga, har i vissa fall dålig 
självkänsla och dålig självkontroll, medan barn som växt upp i ett försummande föräldraskap 
ofta visar på asocialt beteende och är mindre prestationsbenägna. 
   Enligt Hwang & Nilsson (1995) har denna modell på föräldratyper fått stöd av den fortsatta 
forskningen. Men naturligtvis innebär Baumrinds modell en något förenklad bild av 
verkligheten, och vi måste som sagt vara försiktiga med generaliseringar. Det finns inga enkla 
samband mellan föräldrabeteende och barns personlighet. Istället är det ett flertal faktorer 
som har betydelse och samverkar med varandra. Exempel på dessa är barnets temperament 
och kön samt föräldrarnas personlighet. Det kan också många gånger vara svårt för 
utomstående att avgöra vilken typ en förälder tillhör. Det kan även vara så att relationen 
mellan förälder och barn uppfattas på ett sätt av betraktare och på ett sätt av dem som ingår i 
relationen. 
   Föräldrarnas uppfostran bygger till stor del på tolkningar av barnens beteende och 
utveckling, samt på en bedömning av föräldrarnas egen roll i sammanhanget. Det finns också 
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ett nära samband mellan å ena sidan föräldrarnas generella syn på barns motivation och 
utveckling och å andra sidan vad de faktiskt gör i uppfostran. 
   Föräldrarnas tankar och idéer om barndom och föräldraskap är i stort sett en färdig mall 
skapad i det aktuella samhället och kulturen. Inom denna mall finns det ändå plats för 
variationer, framförallt det som berör föräldrarnas erfarenheter av samspelet med sina barn. 
Även experters åsikter kan inverka. Slutligen är det den aktuella situationen som formar och 
lägger grunden till föräldrarnas uppfattning (Evenshaug och Hallen 1992). 
 
4.2.2 Barnet och omvärlden 
Föräldrarnas övergripande ansvar för sina barn har idag fördelats på fler aktörer. Rollen som 
vägvisare för barn in i vuxenvärlden är idag inte enbart reserverad föräldrarna, utan kan delas 
med en rad andra som förskolan, fritidshemmet och skolan. Detta ställer naturligtvis höga 
krav på verksamheten och personalen.  
   Evenshaug och Hallen (1992) tar upp Urie Bronfenbrenners modell för vad som påverkar 
barnet på olika sätt. Den kallas för den utvecklingsekologiska modellen och är uppdelad i fyra 
system på olika nivåer. Nivåerna kallar han mikro-, meso-, exo- och makrosystem och de är 
tänkta som fyra koncentriska cirklar. Nedanstående figur kan användas för att illustrera 
Bronfenbrenners modell: 
 
 

  
Figur 1. Exempel på Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell.  
 

 

Mikrosystemet ligger innerst och innefattar alla de situationer i barnets omvärld där barnet 
direkt samspelar med andra människor eller saker. Här finns till exempel familj, skola, 
jämnåriga och grannar.  
   Mesosystemet omfattar de relationer som finns mellan flera mikrosystem, till exempel 
mellan familj och skola och mellan familj och vänner. 
   Exosystemet täcker situationer som rör barnet genom att omfatta faktorer som barnet på ett 
indirekt sätt har kontakt med. Ett exempel är föräldrarnas arbete som i hög grad har påverkan 
på barnet, familjen och förskolan. 
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   Makrosystemet finns ytterst och representerar mönster av normer, värderingar, synsätt, 
politik, traditioner med mera som finns i den kultur som rymmer de övriga systemen. 
   Detta kan ses som en modell över vad som har inverkan på barnet och dess liv. Det är alltså, 
enligt Bronfenbrenner så, att inte bara förskola och familj påverkar barnet utan även fler 
indirekta situationer och system inverkar. Som personal i förskolan är detta viktigt att ha med 
sig för att kunna förstå vad som påverkar barnet och dess verklighet.  
   Enligt Evenshaug och Hallen (1992) ökar möjligheterna för ett väl fungerande samarbete 
mellan hem och förskola om pedagogerna känner till barnets och föräldrarnas livssituation. 
Det gäller faktorer på alla nivåer, inte bara på mikro- och mesonivå, utan även på exo- och 
makronivå. 
 
4.3 Förskolan och hemmet - olika perspektiv 
Ett gott samarbete mellan hem och förskola har en god inverkan på barnets utveckling och 
lärande. Barnen visar en större självständighet och har även lättare för socialt umgänge med 
andra. Även föräldraskapet har påverkats positivt, då den pedagogiska medvetenheten hos 
föräldrarna har ökat, samtidigt som de visar på större engagemang. Pedagoger och föräldrar är 
ofta positivt inställda och beskriver samarbetet som bra. Samtidigt kan det finnas missnöje 
och motsättningar bakom denna fasad. Både samarbetet och mer individuella kontakter kan 
präglas av en viss distans och ytlighet, även om allt verkar bra ”på ytan” (Evenshaug och 
Hallen 1992). 
   Ibland verkar det finnas en viss osäkerhet hos både föräldrarna och pedagogerna om 
avsikten i samarbetet och sin egen funktion i det. En anledning kan vara att det enligt 
undersökningar sällan förekommer några diskussioner angående förskolans mål och innehåll, 
vilket kan vara en grund för denna osäkerhet och distans. Betydelsen av samarbetet för barnet 
är beroende av hur pass bra det fungerar (a.a.). 
   I kontakten med föräldrarna är det grundläggande att komma ihåg att föräldrar och 
pedagoger har olika perspektiv, och ser på barnet och verksamheten på olika sätt. Skillnaden i 
synsätt blir större ju mindre man känner varandra och har kunskap om varandras verkligheter. 
Spekulationer och fantasier fyller de tomrum som finns, man skapar egna bilder, inbillar sig 
att den andre tycker si eller så och tror sig veta hur det är. Det är också lätt att bägge parter 
skapar orealistiska förväntningar på varandra, vilket ofta leder till missnöje och 
samarbetsproblem. Naturligtvis påverkar relationen mellan föräldrar och förskolan 
inställningen till barnet och dess handlingar (Rahm och Wall 1990).       
    

I ”föräldraglasögonen” ser man vissa saker men inte andra, vissa saker framstår som 
viktiga, andra som oviktiga. I ”personalglasögonen” är det likadant, fast man ser 
andra saker, bedömer annat som viktigt (Rahm och Wall 1990:12). 
 

Föräldrarnas och pedagogernas perspektiv och syn på barnet och verksamheten skiljer sig åt 
på fler punkter. Till exempel har föräldrarna oftast bara fokus på sina egna barn, medan 
pedagogerna har hela barngruppen att ta hänsyn till.  
   Skolverket (2005) menar att undersökningar har visat att både hem och förskola ofta 
försöker att anpassa sig till varandra, vilket kanske inte alltid är att föredra. Forskarnas 
iakttagelser har nämligen visat att redan mycket små barn kan särskilja och förhålla sig riktigt 
till olika miljöer. Utifrån detta menar man att det vore bättre att försöka ta fram skillnaderna 
mellan hem och skola istället för att sudda ut olikheterna. De olikheter som finns för barnet 
skapar en dialog och en ökad förståelse för föräldrarnas och personalens olika funktioner i 
barnets vardag. 
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4.3.1 Pedagogernas perspektiv 
Att kunna möta alla barn och alla familjer måste ses som en grundläggande egenskap hos en 
professionell pedagog. Alla familjer är olika och har egna normer, värden, kulturer och 
traditioner. Det krävs mycket av personalen för att kunna tolka och förmedla viktig 
information kring barnet som både personalen och föräldrarna behöver för ett gott samarbete. 
Erfarenhet och kunskap är viktiga komponenter.  
   Förskolan är pedagogernas arbetsplats och pedagogerna strävar efter en bra arbetsmiljö för 
både barnen och de vuxna. Pedagogerna har ansvar för att alla barn får en god pedagogisk 
miljö och god omsorg. Folkman (1998) menar att det är olika från situation till situation vem 
som har huvudansvaret för barnet: ”Hur man resonerar beror både på barn, arbetslag och 
situationen just då. Ofta tar någon på sig uppgiften att bry sig extra mycket, andra gånger 
försöker alla i ett arbetslag engagera sig” (Folkman 1998:189). 
Det förväntas också av pedagogerna att de behandlar alla lika och inte favoriserar något barn.  
 
 4.3.2 Föräldrarnas perspektiv 
När föräldrarna lämnar sina barn på förskolan ser de det som ett ställe där deras barn får bra 
omvårdnad och tillgång till en stimulerande miljö när de själva arbetar. Deras förväntningar 
på förskolan utgår i första hand från de behov de själva har i familjen och inte vad som är bäst 
utifrån förskolan. Föräldrarna känner ibland att förskolan ställer krav på dem, vilket ofta 
uppfattas som jobbigt eftersom de har krav på sig från andra håll också, till exempel från sitt 
arbete. De flesta föräldrar känner att förskolan är en liten del av livet, så länge barnen verkar 
ha det bra och trivs. Det betyder inte att förskolan inte är viktig för dem, de känner att 
pedagogerna gör ett bra jobb och att de känner sig trygga när de har sina barn där. Föräldrarna 
känner att det viktigaste när de lämnar sina barn på förskolan är att pedagogerna bemöter 
barnet på ett positivt sätt. De vill att barnet ska bli förstått och respekterat som barnet är 
(Rahm & Wall 1990). 
   Föräldrar och barn måste kunna känna sig trygga i förskolan, och det gör de bara om de 
känner att de kan umgås på ett naturligt sätt med dem som arbetar där.  Barnen märker med 
en gång om föräldrar och personal inte tycker om varandra (Flising 1996). 
   Föräldrarna är inte alltid medvetna om att pedagogerna förväntar sig att de ska visa ett 
större intresse för vad som händer i den dagliga verksamheten med deras barn. Föräldrarna 
visar mest intresse för förskolan om det inte fungerar, om barnet inte trivs eller om 
pedagogerna berättar att barnet har det jobbigt med de andra barnen eller pedagogerna. Detta 
kan göra att föräldrarna går och funderar mycket på detta och känner sig oroliga. Det mesta 
som händer på förskolan ser de inte själva och kan inte heller ta det med i sin värdering av 
förskolan. Det kan handla om sånt som pedagogerna uppmärksammar som viktiga saker för 
barnen. Föräldrarna ser inte så mycket av den dagliga verksamheten, de ser främst det som 
händer på morgonen och på eftermiddagen när de hämtar och lämnar sina barn då det oftast 
inte är någon organiserad verksamhet (Rahm & Wall 1990).    
 
4.4 Inskolning 
Eftersom det är föräldrarna som har huvudansvaret för sina barn är det en självklarhet att de 
får veta hur förskolan arbetar genom en god information och introduktion. Detta är något som 
ges stor vikt i Lpfö 98.  
 
Under läroplanens riktlinjer står följande:                   
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Arbetslaget skall  
 

• ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i 
förskolan, 

• föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling och 
lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal, 

• ge föräldrarna möjligheter att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den 
pedagogiska planeringen, 

• beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av 
verksamheten och 

• se till att föräldrarna blir delaktiga i utvärderingen av verksamheten (1998:8). 
 
Hedin (1987) menar att inskolningen på förskolan bör ske i tre delar. Det är förberedelsen, 
genomförandet och utvärderingen. Under förberedelsen är det föräldern som är i centrum. 
Det är föräldern som förbereder barnet på tiden i förskolan. Förälderns inställning är 
avgörande för barnets inskolning. ”Är föräldern positiv och förväntansfull blir barnet positivt 
och förväntansfullt och vice versa” (1987:11). Om föräldern visar förtroende för förskolan 
och personalen kan de på ett bra sätt förbereda barnet inför inskolningen.  
   Under genomförandet bör det vara barnet som står i centrum. Personalens uppmärksamhet 
riktas mot barnet. Föräldern finns i bakgrunden som en trygghet för barnet som det kan 
återvända till när det behöver ”tanka” trygghet. Inskolningen avslutas med en utvärdering av 
hur upplägget och innehållet har fungerat. Man utvärderar också hur barnet fungerar i 
verksamheten (a.a.). 
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5 Resultat & analys 
 
I vår redovisning av resultat kommer alla respondenterna vara anonyma. Respondenterna är i 
åldrarna 26-56 år och har därför jobbat inom förskolan olika länge. Utifrån litteratur och 
intervjuer har vi gjort en analys där vi kopplar samman våra resultat med de teorier som vi 
undersökt och avslutningsvis följer en diskussion. 
   Eftersom vi har en annan teoretisk bakgrund än pedagogerna fick vi vara beredda på att de 
inte svarade utifrån samma begrepp som vi har kunskap om. Detta var dock inget problem 
eftersom de menade samma saker som vi har skrivit om i teorin fast med andra ord. Innan 
intervjuerna informerade vi respondenterna om vårat syfte med vårt examensarbete.   
 
5.1 Kommunikation  
En dialog sker genom att sändaren kodar sitt budskap som mottagaren sedan tolkar. Denna 
tolkning är starkt präglad av ens personlighet, tidigare erfarenheter, vilken bild man har av 
sändaren och så vidare. När man kommunicerar är det enligt viktigt med feed-back, det vill 
säga återkoppling på det som sagts. Man får då reda på hur mottagaren tolkat det som 
sändaren har sagt (Maltén 1998). 
   Alla pedagoger i vår studie menar att det viktigaste för kommunikationen är att vara tydlig 
när man jobbar i förskolan. Många små konflikter och oenigheter kan undvikas om man som 
pedagog är övertydlig med det man vill säga till föräldrarna, till exempel att man är noga med 
att använda språk som föräldrarna förstår samt att man försäkrar sig om att de har förstått. Har 
man inte varit tillräckligt tydlig är det stor risk för att föräldrarna går och ”ältar” problemet 
och lägger in egna tolkningar av vad som sagts för att fylla tomrummet av det de inte har 
förstått. Detta kan vara en grogrund för oenigheter och konflikter. Enligt Nilsson och 
Waldemarson (1995) är generaliseringar vanliga orsaker till missförstånd och feltolkningar. 
Sändaren antar att mottagaren förstått exakt vad som menats, trots att budskapet kan ha varit 
oklart och luddigt. 

 
Tydlighet är ju a och o och att man vågar... vågar ta problemet... att man gör det 
utefter dom föräldrarna (Pedagog 5). 

 
Utifrån respondenterna blir det tydligt att det är just missförstånd som är den vanligaste 
orsaken till problem i kommunikationen. Pedagoger och föräldrar har inte talat samma språk 
vilket har lett till feltolkningar av vad som sagts. Föräldrarna går istället och ältar problemet 
för sig själva och det kanske till slut blir något helt annat än vad det var från början. Det är 
nödvändigt att vara nästan övertydlig med det man säger till föräldrarna. 

 
Det är väl att man inte är tillräckligt tydlig. Att man kanske inte vågar… vågar vara 
tillräckligt tydlig alltid. Man, man pratar inte färdigt utan man lindar in alltingen, så 
det blir inte så tydligt, utan pratar man ett tydligt språk så att de förstår vad man 
menar så ska det inte uppstå sådana problem (Pedagog 4). 
 

Det är också grundläggande att kunna vara helt ärlig och rak när man jobbar i förskolan. Man 
måste våga tala klarspråk med föräldrarna utan att vara rädd för att göra dem besvikna, 
oroade eller kanske till och med arga. Lindar man istället in frågor och problem är det väldigt 
lätt att föräldrarna misstolkar, och man når ingen lösning, eller kanske problemet blir större 
än vad det var från början på grund av att föräldrarna lagt in sina egna tolkningar. Detta 
verkar vara något som respondenterna också har funderat över, de menar att det är helt 
nödvändigt att kunna vara rak och ärligt när man möter föräldrar. 
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   Det är enligt respondenterna väldigt noga med på vilket sätt man lägger fram saker eftersom 
det alltid berör föräldrarna starkt när det handlar om deras barn. Det är viktigt att man 
kommer med positiva synpunkter, även om det är något jobbigt som tas upp. 
 

Så det är väldigt viktigt hur man lägger fram saker, så att man försöker... Att man 
alltid ska ha något gott att säga om det är nåt elände, att man… alltid vill göra allting 
i välvilja, att man verkligen förmedlar det till föräldrarna, att dom ska känna det 
(Pedagog 3). 
 

Enligt Nilsson och Waldemarson (1995) är det vanligt att det är just sättet att kommunicera 
på som skapar problem, inte själva innehållet. Vi måste vara noga med att vi lägger fram 
saker på ett tydligt sätt, men att man samtidigt förmedlar att man gör det av välmening och 
för barnets bästa.  
   Det är en avvägning som pedagogen måste göra själv, vad som ska sägas och på vilket sätt. 
Här är det också viktigt med fingertoppskänsla, att man känner av föräldrarna och anpassar 
det man vill säga. Erfarenhet är förmodligen också viktigt, och kanske krävs det att man har 
misslyckats någon gång för att det ska bli bättre nästa gång. Enligt Rahm och Wall (1990) är 
det viktigt att ha i åtanke i kommunikationen att varken föräldrar eller pedagoger har den 
sanna, eller rätta, bilden, och se samtalet som ett verktyg för att få nya infallsvinklar och 
större förståelse. Man måste också komma ihåg att föräldrar och pedagoger har olika 
anknytning till barnet och därigenom skilda synsätt.  
   Enligt Charlotta Persson (Växjö universitet 051213) är det viktigt att framhålla det positiva 
för föräldrarna, även när barnet oftast ställer till det. Annars blir det övervägande negativt och 
föräldrarna går och funderar på det negativa barnet gör hela tiden. Det kan handla om minsta 
lilla sak som barnet gjort positivt för att föräldrarna ska känna sig bättre till mods.  
 
5.2 Samarbete mellan förskolan och hemmet  
Evenshaug och Hallen (1992) menar att undersökningar visat vilka fördelar som finns med 
ett gott samarbete mellan hem och förskola. Bland annat visar barnen på en ökad 
självständighet och en större social förmåga. Betydelsen för barnet är beroende av vilken 
kvalitet samarbetet håller. 

 
För det är ju väldigt viktigt att man ser vad man har för barn, det är ju det som 
präglar verksamheten. Utefter det så skapar det ju aktiviteter, alltså de behoven som 
finns för tillfället är ju de man ska tillgodose (Pedagog 3). 

 
Kanske behöver barnet extra stimulans med något det inte får någon övning med hemma. 
Kanske behöver barnet mer lugn och ro på förskolan då det är oroligt i hemmet. Det är väldigt 
viktigt att man ser vad man har för barn och anpassar verksamheten efter det. Det är ju 
barnens behov man ska tillgodose och skapa aktiviteter utifrån. 
   Samtidigt menar någon pedagog att man som personal i de flesta fall endast kan ta hänsyn 
till barnet vi ser i förskolan eftersom vi inte har någon klar bild av barnets hemförhållanden. 
 

Vi ser ju inte barnet i hemmet, alltså det vi har ansvaret och se är ju barnet i 
förskolan. Hur det barnet är här, vi ska ju inte göra bedömningar hur barnet är på 
andra ställen (Pedagog 2). 

 
Folkman (1998) menar att föräldern alltid är viktigast i barnets liv och att det är viktigt att vi 
som pedagoger förmedlar detta budskap. Pedagogerna måste låta föräldrarna vara de 
viktigaste personerna i barnets liv och ska inte försöka påverka det som förskolan inte har 
med att göra. Självklart är detta så länge man inte misstänker att det råder missförhållanden i 
hemmet, vilket i så fall går under anmälningsplikten.  
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Föräldrar är alltid föräldrar till sina barn… och vi är komplement. Föräldrar först och 
sen vi, alltid! Det tycker jag är jätteviktigt (Pedagog 3).  

 
5.3 En god föräldrakontakt 
Flising (1996) menar att när föräldrarna lämnar sina barn på förskolan ser de det som en plats 
där deras barn får bra omvårdnad och tillgång till en stimulerande miljö när de själva arbetar.                           
Pedagogerna vi intervjuade menar att god föräldrakontakt kännetecknas av att föräldrarna är 
intresserade och verkar nöjda med verksamheten.  

 
Jag tycker det är när de säger att ”åh, vad härligt det är, åh, vad roligt det är att 
komma hit”. När dom är glada på morgonen och säger hej då, och tycker det är roligt 
att gå iväg och jobba och ser att barnen… mår bra. Och samtidigt märker ju vi hur 
föräldrarna, när dom pratar så säger de ju ”åh, vad det här verkar vara ett härligt 
arbetslag och ni jobbar bra ihop”. Och det är ju en trygghet för dom också  
(Pedagog 1). 
                  

Respondenterna menar att föräldrarna verkar tillfreds med förskolan när de kan lämna barnen 
på morgonen och gå iväg till sitt jobb utan att ha skuldkänslor eller att fundera alltför mycket 
på barnen under dagen. Respondenterna tror också att en del föräldrar kan ha dåligt samvete 
för att behöva lämna bort sitt barn. Då måste man försöka övertyga dem att barnet har det bra 
på förskolan. 
   Respondenterna menar också att en god föräldrakontakt kännetecknas av att föräldrarna är 
intresserade av personalens åsikter och synpunkter och att man kan samarbeta tillsammans för 
att främja barnets utveckling, som vi sagt tidigare är var och en expert på sitt eget område, 
och det finns mycket att vinna för barnet om föräldrar och pedagoger kan jobba tillsammans 
och har en öppen och ömsesidig dialog.  

 
Ja, vi har ju dom som knappt läser, vi har ju dokumentation på en anslagstavla, det 
finns dom som ”åh, jag måste hinna läsa på tavlan” och så frågar dom oss och sådär, 
vad som har hänt under dagen... vissa bara vill ta sitt barn och gå fort som bara den, 
det finns olika, men för det som mest är så är det dom som är intresserade och hör 
hur det har varit (Pedagog 1). 

 
Folkman (1998) menar att det är viktigt att mötas, dela med sig av kunskaper samt att i viss 
mån kunna hjälpa föräldrar att se vad barnets signaler betyder.  
   Ett öppet och avslappnat samtalsklimat där man också kan prata om saker utanför 
förskolans värld anses vara viktigt. Samtidigt gäller det att hålla kontakten på en lagom nivå 
och inte bli för personlig. Det är viktigt att man vågar vara professionell och ta de svåra 
samtalen också.  
Detta kan bli jobbigt om föräldrar och personal har kommit varandra för nära, vilket också tas 
upp av respondenterna när vi diskuterar vad som kännetecknar en god föräldrakontakt: 
 

Att man kan prata vardag utan inte bara barn och pedagogik. Utan att man kan prata 
rent allmänt om lite att jag lättar mig privat och att dom lättar sig privat och att man 
kommer varandra lagom nära. Det är väldigt viktigt att man håller en balans som gör 
att man kan vara professionell när det behövs (Pedagog 3). 

 
Det är möjligt att det kan kännas svårt att ta upp eventuella problem hos barnet om föräldrar 
och pedagog känner varandra på ett alltför personligt plan. Det kanske känns som om man 
förstör något i relationen mellan varandra. Hamnar pedagogen i ett sådant läge så är det är bra 
om det går att ta hjälp av en av de andra i arbetslaget. Pedagogen får naturligtvis inte strunta i 
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att ta upp problem bara för att vilja vårda relationen med föräldrarna, utan man måste tänka 
på barnets bästa.  
   Den dagliga ”tamburkontakten” är grundläggande för kommunikationen mellan hem och 
föräldrar enligt respondenterna. Att man som pedagog tänker på att någon alltid har sagt 
något till föräldrarna när de hämtar eller lämnar. 
 

… tamburkontakten är viktig, att man försöker ha en daglig sådan. Det blir lite 
olika med hur man lämnar och hämtar. Men vi försöker att tänka på att man har 
sagt något till alla föräldrar (Pedagog 3). 

 
Även Rahm & Wall (1990) menar att det är grundläggande med en bra daglig kontakt där 
man är öppen och talar med varandra. Föräldrarna bör informeras dagligen om vad som hänt 
på förskolan, både det som har varit bra och det som har varit mindre bra.  
   Genom den dagliga kontakten kan man även ge föräldrarna en bra bild av läget, och om det 
är några problem kan man ta det lite när det är aktuellt istället för att vänta till 
utvecklingssamtalen. Det finns risk för att föräldrarna får en chock om det plötsligt kommer 
fram helt nya saker under utvecklingssamtalen, istället för att föräldrarna är mer förberedda 
på läget. 
   Respondenterna menar att man som pedagog får möta alla sorters föräldrar, från de som 
inte bryr sig alls om verksamheten, till de som vill ha full insyn. Det är viktigt att vi kommer 
ihåg att barn och föräldrar påverkar varandras beteende på många områden. Till exempel 
menade några av respondenterna att de märker stor skillnad på barnen beroende på om de har 
negativa eller positiva föräldrar. Ett exempel är från när det skulle ske en omorganisation på 
en av förskolorna och några avdelningar skulle byta lokal och personal. De föräldrarna som 
då var positiva till det hela ”smittade av sig” på barnen som också var positiva och nyfikna 
på det nya. De barn som däremot hade föräldrar med lite mer negativ inställning till 
omorganisationen var ofta oroligare vid lämning och hade svårare att anpassa sig till det nya. 

 
Alltså föräldrar kan påverka sina barn mycket […] Dom positiva mer puffande 
föräldrarna, då är det lättare att få in barnen. Är det föräldrar som är tveksamma och 
ifrågasättande av saker så märker man det direkt att barnen vill inte (Pedagog 4). 

 
Även Hedin (1987) menar att föräldrarnas inställning påverkar barnen. Positiva föräldrar får 
positiva barn och tvärtom. Detta visar på att barn är väldigt lyhörda och uppmärksamma på 
känslor och stämningar, även sådant som kanske inte är direkt uttalat. Därför är det viktigt att 
pedagogerna är glada och positiva så att det förhoppningsvis ”smittar av sig” på både barn 
och föräldrar. 
   Föräldrarnas syn på uppfostran är enligt Evenshaug och Hallen (1992) en i stort sett färdig 
mall inom den aktuella kulturen och samhället. Denna tillsammans med experters åsikter och 
föräldrarnas erfarenheter formar föräldrarnas syn på sina barn och deras fostran. 
    

Jag kan säga det att man har ju stött på alla sorters föräldrar, jag har ju arbetat ganska 
många år... och att man märker trender och influenser som florerar i samhället… 
(Pedagog 3). 
 

Enligt respondenterna har dagens barn väldigt ”ja-sägande” föräldrar, vilket Baumrinds 
benämner som tillåtande föräldrar. Barnen har mycket att säga till om om vi jämför med hur 
det såg ut för 10-15 år sedan. Föräldrarna sätter få gränser och säger ”ja” till allt. 
Respondenterna tror att det kan ha att göra med att föräldrarna blir allt äldre, föräldrarna har 
mer livserfarenhet och strider inte om samma saker som man gör när man är ung. Det kan 
också bero på att dagens föräldrar jobbar mer än vad man gjorde förr och är så stressade att 
man kanske inte orkar ta konflikter.  



 

 19 

5.4 Att upprätta en god kontakt mellan hem och förskola  
Att upprätta en god föräldrakontakt från början är viktigt enligt respondenterna och där ser 
man inskolningen som en bra möjlighet att bygga upp en första kontakt med föräldrarna. 
Genom inskolningen får föräldrarna också en närmre inblick i hur det kan se ut och i de 
dagliga aktiviteterna.  
   På alla förskolor skickar man ut ett välkomstkort till barnet som ska börja. Ska barnet flyttas 
över från 1-3-årsavdelning till 3-5-årsavdelning är barnet redan inne i verksamheten så att 
säga och barnet får vid några tillfällen komma över och hälsa på på den nya avdelningen. Vid 
såna tillfällen har man också ofta ett möte mellan personal från de olika avdelningarna samt 
barnens föräldrar, där man går igenom nya rutiner, vad som är samma och annat man behöver 
veta. 
 

Ja, vi brukar ju… nu har vi jobbat på storbarnsavdelning så att vi har ju haft en 
överinskolning från småbarnsavdelningen där vi har börjat med att… ja, barnen 
hälsar ju på först då. Och sen så har vi ett samtal, det första samtalet sker med… 
personalen från småbarn och sen från oss då, att man är första där (Pedagog 2).  

 
Genom detta samtal kan föräldrar och pedagoger sitta ner och prata både om barnets tidigare 
tid på förskolan och om hur man kommer att arbeta i framtiden för att barnets ska få en 
givande och utvecklande tid på den nya avdelningen.  
   I samband med inskolningen ger man information som föräldrarna behöver veta för att 
känna sig trygga och välkomna. Man berättar om verksamheten, om regler och rutiner på 
förskolan och mer praktiska frågor. Samtidigt är det viktigt att man som förälder känner att 
man vågar fråga pedagogerna om det är något man undrar över eller om det är något som inte 
känns bra. Det är pedagogens ansvar att förmedla detta till föräldrarna. 
 

Och… sen när dom väl börjar, när vi har inskolning så har inte vi som de har som på 
många andra skolor, att det finns en kontaktperson, utan… vi ser först och främst till 
att det är barnet som blir inskolat. Föräldern får sitta på ett ställe, vid ett bord och 
sitta kvar där hela tiden under den första timmen som barnet är här… och det är 
barnet som vi ägnar oss åt. Senare får föräldern information, när barnet har börjat 
känna sig inskolat (Pedagog 5).  

 
På ovanstående förskola ägnar man den första tiden åt att se till att fokus ligger på barnet, och 
inte på föräldrarna. Pedagogerna ser till att barnet är inne i verksamheten innan man börjar 
bygga upp en närmre relation med föräldrarna. Hedin (1987) menar att inskolningen bör ske i 
tre moment, där målet för pedagogernas fokus varierar. Under förberedelsedelen ligger fokus 
på föräldrarna, där man främst ser till att föräldern är informerad och kan förbereda barnet på 
inskolningen. Under själva inskolningen betonar Hedin att fokus ska ligga helt på barnet, 
vilket respondenterna också menar. Föräldern ska finnas med, fast hålla sig i bakgrunden. 
    Det första föräldrasamtalet har man ofta i direkt anslutning till inskolningen, som en 
uppföljning där man pratar om hur det har förlöpt, vilket Hedin (1987) benämner som en sorts 
utvärdering. I många fall har man även familjefester där man hittar på olika aktiviteter 
tillsammans, vilket respondenterna verkar se som en viktig del för att bygga upp en god 
relation med hemmen.  
   Det är vanligt att det inte är någon speciell pedagog som skolar in barnet, utan istället är alla 
pedagoger ansvariga för att både barnet och föräldrarna ska känna sig trygga och välkomna.  
Kontakten på detta sätt bli bredare och gör att både föräldrar och barn inte blir ”bundna” till 
bara en pedagog. Att barnet och föräldrarna blir alltför fästa till en pedagog har enligt 
respondenterna många nackdelar, exempelvis ”rasar hela världen” för både föräldrar och barn 
om pedagogen exempelvis en dag blir sjuk. Man vill istället att barnet ska ha en god kontakt 
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med alla i personalen och att personalen ska fungera som ett team där man jobbar 
tillsammans. 
   
5.5 Problem i relationen mellan hem och förskola 
De flesta pedagoger har vid något tillfälle varit med om att relationen mellan hem och 
förskola av någon anledning inte har fungerat. Det kan bero på flera saker, men oftast är det 
något missförstånd som ligger bakom, som enligt Maltén (1998) är en vanlig orsak till fel i 
kommunikationen. Sändaren har helt enkelt förutsatt att mottagaren förstått vad som menats, 
medan mottagaren kanske har tolkat det som något helt annat. Vid sådana tillfällen menar 
respondenterna att det är viktigt att man sätter sig ner och pratar om vad problemet är. Oftast 
kan man lösa det på så sätt. Man vill också gärna upprätta en lite tätare kontakt för att 
utveckla relationen.  
   Respondenterna menar att man ibland kan bli tvungen att ”bita ihop” och försöka hålla en 
bra kontakt med föräldrarna trots att man som pedagog kanske inte alls är överens med 
föräldern om frågor som rör barnets fostran och utveckling. Det är viktigt att pedagogen så 
långt som möjligt försöker att undvika att gå i konflikt med föräldrarna, inte minst för barnets 
skull.  

 
Ibland är det bara att bita ihop och ta det sura äpplet och le! För att behålla lugnet 
(Pedagog 4). 

 
Flising (1996) menar att barn är väldigt uppmärksamma och i de flesta fall märker direkt om 
inte pedagoger och föräldrar inte tycker om varandra, vilket kan leda till en konflikt hos 
barnet. Respondenterna menar att det är viktigt att så långt som möjligt undvika att gå i 
konflikt med föräldrarna, inte minst för barnets skull. 
   Har det uppstått någon motsättning mellan pedagoger och föräldrar menar respondenterna 
att det är viktigt att sätta sig ner och prata ordentligt. Är läget riktigt låst kan man ta hjälp av 
en annan pedagog som är med under samtalet eller kanske involvera chef eller rektor. 

 
Ja, det har ju inte… har ju inte drabbat så, men om det skulle vara så att det skulle 
vara något sånt så kan man ju ta stöd av sin chef så att hon kan gå in och hjälpa till. 
Men det har ju som sagt inte skett något sådant, men då finns ju hon som extra stöd 
(Pedagog 2).  
 

Ett annat sätt att lösa problemet är att en annan pedagog får ha den huvudsakliga kontakten 
med just den föräldern. Oftast kan man komplettera varandra på så sätt, vilket är en av 
fördelarna med att jobba i arbetslag som man gör på de förskolor där respondenterna verkar. 
Man menar också att föräldrarna oftast väljer att vända sig till den personal som de känner att 
de har bäst kontakt med. Detta måste man som pedagog vara lyhörd och flexibel inför. Några 
pedagoger menar också att detta är en av fördelarna med att man inte har en 
inskolningspedagog som har huvudansvaret för barnet. Både barn och föräldrar kan på så sätt 
välja sina kontakter på ett helt annat sätt. Även personalen tillåts vara mer flexibla inför vilka 
föräldrar man har nära kontakt med. Personkemin kan inte stämma alla gånger, men alla 
menar att det alltid finns några som går bättre ihop än andra: 

 
Den där personkemin den tycker jag också att man får vara flexibel, det är ju inte 
alltid man kan, men man får ju försöka ändå, det är ju för barnens skull inte för… 
Hur ska man uttrycka det egentligen, vi hjälps åt där i varje fall. Man märker också 
ibland tycker jag, eller man märker jämt och ständigt vem föräldrarna gärna går fram 
och pratar med om… och då tycker inte jag att någon annan i arbetslaget ska gå 
emellan där. Den föräldern vänder sig till, så får vi… utan vi informerar varandra om 
vad som är sagt och så… (Pedagog 1).  
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Här är man alltså i de flesta fall flexibel och kan låta någon annan ta kontakten med föräldern 
om det finns möjlighet, för att få ut mesta möjligt i kontakten. 
   Enligt Rahm och Wall (1990) visar föräldrarna ofta mest intresse för förskolan om det inte 
fungerar, om barnet inte trivs eller om pedagogerna berättar att barnet har det jobbigt med de 
andra barnen eller pedagogerna. Respondenterna tror att det är ett ganska vanligt fenomen, 
när allt flyter på och man är tillfreds så bryr man sig inte så mycket om att fundera utan bara 
kör på, men när något är fel så lägger sig plötsligt alla i och vill ha åsikter. Man förutsätter 
helt enkelt att allt ska fungera och så länge det gör det är man tyst. 
 
5.6 Barnets värld utanför förskolan 
Genom Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell tar Evenshaug och Hallen (1992) upp 
frågan om barnet i ett större perspektiv, där även andra aktörer än föräldrarna och förskolan är 
involverade i barnets vardag. I den innersta cirkeln finns bland annat föräldrar, grannar och 
jämnåriga, men det är främst föräldrakontakten och förskolan vi har lagt fokus på i vårt 
arbete. 
   På alla förskolor försöker man få en bild av hur barnen har det hemma och ta hänsyn till den 
i verksamheten. Bland annat ska en förskola börja med hembesök hos de nya ettåringarna, för 
att få en god inblick i barnets vardagsmiljö, vilket gör det lättare för personalen att möta både 
barn och föräldrar. 
 

Vi känner in gruppen först innan vi väljer ut målet, har vi många barn som har svårt 
med talet då är det, är det samarbetet som är problem då tar vi det och så vidare. Vi 
går efter vår barngrupp innan vi plockar ut ett mål (Pedagog 5).   

 
Vi har enbart gjort våra intervjuer på förskolor i relativt ”välmående” områden, där 
pedagogerna inte har så stor erfarenhet av barn som kommer från trasiga hem med missbruk, 
skilsmässor, våld och liknande. Skulle det inträffa menar man att det är viktigt att man stöttar 
barnet och att man försöker involvera dem i barngruppen precis som alla andra barn.    
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6 Diskussion 

 
Vi har i vårt arbete kommit fram till att det är flera aspekter som påverkar relationen mellan 
hem och förskola och att det är viktigt att man som pedagog är medveten om dessa.  
   Ett exempel är vilken påverkan föräldrarnas beteende och inställning har för barnets 
utveckling. Respondenterna menar att det är skillnad på dagens föräldrar och de föräldrar 
som hade barn i förskolan för 10-15 år sedan. Idag ser vi fler föräldrar som inte vågar eller 
vill ta konflikter, som har få gränser och är ”ja-sägande”, kort sagt det som Baumrind 
benämner tillåtande föräldrar. Enligt Baumrinds studier (Hwang & Nilsson 1995) ser vi att 
de tillåtande föräldrarna ger barnet dåliga förutsättningar för utveckling. Barnen blir enligt 
Baumrind ofta oberoende och osjälvständiga, samtidigt som de ofta visar tecken på 
aggression. Frågan är hur detta kommer att påverka barnens framtid?  Kommer barnen att bli 
oberoende och socialt missanpassade? Vår åsikt är att vi måste vara försiktiga med 
generaliseringar och med att sätta en stämpel på barnen utifrån hur deras föräldrar uppfostrar 
dem. Som vi sett bland annat i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell så är det 
många fler aktörer än föräldrarna som påverkar barnen, till exempel förskolan, jämnåriga, 
media och mycket mer. Alltså tror vi inte att ett barns beteende enbart kan spåras till 
föräldrarna utan mer en kombination av allt runt omkring barnet, som i Bronfenbrenners 
modell. 
   Föräldrar och pedagog har ofta skilda synsätt på barnet vilket naturligtvis också påverkar 
verksamheten. Hemma kanske sonen är den lugna, tysta typen som alltid står i skuggan av 
sina syskon, medan han är utagerande och högljudd på förskolan. Har föräldrar och personal 
så pass skilda uppfattningar om samma barn är det inte konstigt om det uppstår svårigheter i 
relationen dem emellan.  Här är det alltså oerhört viktigt med en öppen och flexibel relation 
för att kunna uppnå bästa möjliga förutsättningar för barnets fortsatta utveckling.  
   De olika perspektiven kan också yttra sig på andra sätt. Föräldrar och pedagoger kanske inte 
alls har samma syn på barnets uppfostran eller andra frågor som rör barnet. Ett exempel på 
förskolan är att barnet ska duka av själv, medan de kanske slipper det hemma. Det är viktigt 
att man som pedagog märker om det är för stora skillnader mellan hemmets och förskolans 
krav, så man kan mötas på halva vägen. Det är också av största vikt att personalen känner till 
barnens tillvaro i hemmet så att man kan möta barnen på bästa sätt. 
   På en förskola ska man börja med åldershomogena grupper, där personalen följer barnet 
från ett år upp till barnet börjar förskolan. På så sätt har man också samma föräldrar i flera år, 
vilket vi tror kommer att bli positivt för föräldrakontakten eftersom man då förhoppningsvis 
kommer varandra närmre och hinner etablera en bra kontakt. På en småbarnsavdelning är det 
exempelvis inte ovanligt att pedagogerna bara har barnet på sin avdelning i exempelvis ett år, 
vilket gör att det är svårt att hinna upprätta en god kontakt med föräldrarna och få en bra bild 
av barnet och dess situation. 
   Enligt respondenterna kan det samtidigt innebära ett problem om pedagoger och förskolan 
kommer varandra alltför nära och kontakten blir för vänskaplig. Det finns då en risk att inte 
pedagogen vågar ta upp saker som rör barnet av rädsla för att försämra relationen till 
föräldrarna. Det bästa är förmodligen att försöka hålla relationen på en neutral nivå, att 
pedagogen kan vara professionell när det behövs, utan att relationen för den sakens skull 
känns kylig. 
   Ett gott samarbete mellan hem och förskola är viktigt för barnets utveckling och lärande. 
Det alla respondenter framhåller som allra viktigast för ett gott samarbete mellan hem och 
förskola är att vara tydlig och rak för att undvika missförstånd. Ett exempel kan vara att 
använda ett språk som föräldrarna förstår och att försäkra sig att budskapet har tolkats på rätt 
sätt, till exempel genom frågor till föräldrarna. Det är förmodligen inte ovanligt att vi i 
kommunikationen uttrycker vårt budskap i ord och tror att det skall räcka för att budskapet 
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skall nå fram till och förstås av andra. Det är inte alla gånger det gör det, utan det som 
pedagogen tagit upp kanske plötsligt blivit något helt annat när det nått föräldern.  
   Att våga vara helt ärlig är också något som framhålls. Det är förmodligen inte ovanligt att 
föräldrar blir arga eller ledsna när pedagoger tar upp eventuella problem som rör barnet. Detta 
är inte så konstigt eftersom föräldrar och barn har ett så nära band som överhuvudtaget är 
möjligt, och kanske känns det som om det är de själva som får kritik, det är ju trots allt deras 
barn. Det är ändå av största vikt att pedagogen inte heller försöker ”linda in” problemet eller 
”släta ut” det hela, då risken är stor för feltolkningar och att problemet på så sätt inte blir löst. 
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8 Bilaga  
 
Intervjuer 
  
1. Hur gör ni för att upprätta en god föräldrakontakt från början?   
 
2. Vems ansvar är föräldrakontakten, är det den som har skolat in barnet eller någon annans? 
 
3. Vad är de viktigaste egenskaperna hos en pedagog när det gäller föräldrakontakten? 
 
4. Hur gör ni om föräldrakontakten av någon anledning inte fungerar till exempel om 
föräldrarna och personal inte är överens om barnets uppfostran?  
 
5. Hur gör ni om personkemin inte stämmer överens med föräldrarna, kan ni vara flexibla och 
byta ansvarsbarn eller får man helt enkelt leva med det?  
 
6. Vad kännetecknar en god föräldrakontakt?  
 
7. Hur påverkar barnets levnadssituation och omvärld verksamheten? Hur tar ni som 
pedagoger hänsyn till barnets värld utanför förskolan? 
 
8. Vad är den vanligaste orsaken till att det uppstår fel inom kommunikationen mellan 
förskolan och hemmet? 
 
9. Vilka föräldratyper har ni stött på inom förskolan och vad kännetecknar dem? 
 
10: Hur arbetar ni mot läroplanens mål vad gäller föräldrakontakt? 
 
11. Hur anser ni att barn och föräldrar påverkar varandra? 
 
12. Hur kan förskola och hem samarbeta för att nå de mål som finns i läroplanen? 
 
13. Vad kännetecknar de olika perspektiven, det vill säga hur skiljer sig pedagogernas 
perspektiv från föräldrarnas? 
 
14. Hur anpassas hemmet och förskolan efter varandra enligt er? Kan det finnas hinder för 
denna anpassning? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


