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Förskolelärares kontakt med hemmet 
Att beskriva barns vardag på förskolan 

Preschool teachers contact with homes 
To describe childrens days at preschool 

__________________________________________________________  

Uppsatsen är en kvalitativ studie som tar upp relationen mellan förskola och hem, med fokus på de 
dagliga möten som sker då barnen lämnas och hämtas på förskolan. Syftet med uppsatsen är att visa 
hur förskola och hem kommunicerar och synliggöra de svårigheter som kan finnas i relationen mellan 
förskola och föräldrar. Jag undersöker också hur förskolelärare beskriver barn och barns vardag på 
förskolan vid hämtning och lämning, samt vilken information som utbyts i dessa samtal. 

Med min studie kan jag visa att föräldrar har en stor tillit till förskolan. Föräldrar vill gärna ha 
information om omsorgsdelen i barnens vardag, så som mat och sömn, medan förskolelärarna gärna 
vill förmedla den pedagogiska verksamheten och de aktiviteter som barnen gör. De svårigheter som 
finns i relationen mellan förskola och hem är främst kopplade till tid, då både föräldrar och personal 
på förskolan kan ha svårt att hinna med samtal eller frågor vid hämtning och lämning. Det som 
förskolelärare upplever som svårast att samtala om är enskilda barns svårigheter eller enskilda barns 
hemsituationer. Språk, människors olika personlighet och brist på intresse är också svårigheter 
uttrycker förskolelärare i min studie. Det enskilda barnets vardag beskrivs enligt förskolelärarna utan 
att de värderar eller bedömer barnet eller barnets handlingar. Däremot finns en stor svårighet i att 
beskriva barn utan att använda värderingsord. Min studie visar att förskolelärare har stor kunskap om 
att barn inte ska värderas eller bedömas i förskolan, men mina resultat visar att detta sker i samtalet om 
barn utan att förskolelärarna är medvetna om det.  
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1. Inledning 

Samverkan med föräldrar är otroligt viktigt i förskolan och detta är något som 
intresserat mig mycket under tiden jag studerat till förskolelärare. På förskolorna som 
jag haft möjlighet att vara på i samband med min VFU (verksamhetsförlagda 
utbildning) har jag upplevt att förskolelärare sällan samtalar om föräldrakontakt och 
föräldrasamverkan, därför är det intressant att ta reda på hur förskolelärare upplever 
detta. Jag är också intresserad av hur barn beskrivs av förskolans personal och därför 
ville jag ta reda på detta genom att undersöka föräldrakontakt och samtal vid hämtning 
och lämning i förskolan. 

I förskolans läroplan (lpfö98) beskrivs hur förskolan ska vara ett komplement till 
hemmet och tillsammans med föräldrarna skapa förutsättningar för barns lärande. 
Föräldrar ska kunna vara med och påverka förskolans verksamhet genom att ha 
inflytande över hur målen ska konkretiseras samt genom att vara delaktiga i 
utvärdering av förskolans verksamhet. Förskolelärare har ansvar för föräldrasamverkan 
och ska se till att utvecklingssamtal sker kontinuerligt (Utbildningsdepartementet 
2010). 

De utvärderingar som görs i förskolan ska utgå från ett barnperspektiv och både barn 
och föräldrar ska vara delaktiga i att utvärdera och utveckla verksamheten. På 
förskolan ska en systematisk dokumentation ske där personalen synliggör barns 
lärande och utveckling och utvecklar verksamheten så att barn ges möjlighet att 
utvecklas i riktning mot de strävansmål som läroplanen beskriver. Det är barnens 
lärande som dokumenteras och verksamheten som bedöms och utvärderas 
(Utbildningsdepartementet 2010).  

Idag finns det fler sätt än någonsin att sköta föräldrasamverkan i förskolan och det 
finns inga riktigt tydliga nationella riktlinjer kring hur detta ska göras (Sandberg & 
Vuorinen 2007). Att föräldrasamverkan är ett aktuellt och omdiskuterat ämne kan 
förstås genom de stora förändringar som sker i förskolans sätt att arbeta med detta. 
Niklas Arevik (2012) skriver om en förskola i Karlshamn där kontakten med föräldrar 
möjliggjorts via sociala medier, då förskolan använder facebook för att samverka med 
föräldrar. Dokumentation visas på förskolans facebooksida och föräldrar kan kontakta 
förskolan där för att boka tid för möte eller ställa frågor. I samma temanummer av 
Lärarnas tidning beskriver Elisabet Rudhe (2012) om föräldrakontakten i förskolan, 
där hon tar upp de olika perspektiven som förälder och förskolelärare kan ha. Artikeln 
beskriver resultatet av en studie av Tuula Vuorinen om föräldrakontakt. Föräldern vill 
gärna tala om barnets vardag och få tips och råd kring kläder, matsituation eller 
sömnproblem, medan förskolelärare gärna vill förmedla den pedagogiska biten av 
förskolan och tala om barns lärande.  

På förskolans finns det föräldrar som är mycket engagerade i sitt barns vardag i 
förskolans verksamhet, vilket underlättar föräldrasamverkan och samtal i vardagen 
mellan förskola och hem. Det fick dock också relationer, samtal och samverkan som 
kan upplevas som problematisk, där förskolelärarna och föräldrarna måste anstränga 
sig för att förstå varandra, komma överens och samverka. Detta kan vara en svårighet, 
både för de vuxna, men också för barnet då en fungerande relation mellan förskolans 
personal och föräldrar är viktig för att barnet ska känna trygghet i förskolan (Sandberg 
& Vuorinen 2007). 
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1.1 Syfte 

Förskolans uppdrag är att bedöma verksamheten och anpassa den efter barngruppens 
behov och förutsättningar. Förskolelärare ska därför inte bedöma det enskilda barnet 
och ska inte tala om enskilda barn på ett värderande sätt. Arbetets syfte är att 
undersöka hur förskolelärare talar om barn med fokus på relationen mellan förskola 
och hem. Förskolelärare möter varje dag föräldrar i samband med hämtning och 
lämning och möter föräldrars tankar och frågor om det enskilda barnet. Jag vill ta reda 
på hur kommunikationen mellan förskolelärare och föräldrar fungerar och undersöka 
om det sker en bedömning av det enskilda barnet i samtal med föräldrar. Jag vill 
synliggöra svårigheter i att samtala om barn utan att värdera deras handlingar eller 
bedöma dem.  

1.2 Problemformulering 

Hur beskriver förskolelärare det enskilda barnets vardag vid hämtning och lämning? 

Vilka uppgifter och händelser samtalar förskolan och hemmet om? 

Vilka svårigheter går att se i kommunikationen mellan förskola och hem? 
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2. Bakgrund 

Här presenteras först en tillbakablick på förskolans verksamhet och på utvecklingen av 
förskolan som egen skolform. Sedan presenteras den gällande läroplanen. Vidare 
kommer olika svårigheter i föräldrasamverkan att beskrivas och slutligen tas 
bedömning i förskolans verksamhet upp. 

2.1 Historisk tillbakablick 

Barnomsorg har bedrivits i Sverige sedan 1800-talet, även om det då var en helt annan 
verksamhet än den vi ser på dagens förskolor. Barnkrubborna som var den form av 
barnomsorg som fanns i mitten av 1800-talet, var endast till för arbetande och fattiga 
mödrar som inte hade någon annan möjlighet än att lämna sitt barn till en barnkrubba 
för att kunna arbeta och försörja sin familj. Vid samma tidpunkt kom en helt annan 
slags barnomsorg till Sverige, kindergarten eller barnträdgården som den kallades i 
Sverige. Friedrich Fröbel skapade då en pedagogisk filosofi som var baserad på barnets 
möjlighet att utvecklas genom en stimulerande och anpassad miljö. Dessa 
barnträdgårdar var endast öppna några timmar om dagen och drevs av frivilliga 
personer i ett pedagogiskt syfte. Hur barnomsorgen skulle se ut och för vilka den 
skulle finnas var länge en stor fråga. Många diskuterade också om det ens var 
nödvändigt med en barnomsorg i samhället, eller om det var upp till varje familj att 
sörja och fostra sina barn.  Den första statliga utredningen kring barnomsorgen kom 
1938 då befolkningskommissionen hävdade att det bästa för barnen var att få vård och 
fostran i hemmet och att daghem eller lekskola var komplement till hemmet då 
kvinnors arbetskraft behövdes i samhället. Under 1960-talet utvecklas barnomsorgen 
och 1968 påbörjas barnstugeutredningen som slutligen lägger grunden för hur 
pedagogiska och ideologiska och organisatoriska ramar för utbyggnaden av 
barnomsorgen ska se ut. Här nämns bland annat arbetslagets betydelse, åldersblandade 
barngrupper, integration, dialogpedagogik, temaarbete, lekens betydelse, lokalernas 
utformning och föräldrasamarbete. Förskolans relation med hemmet blir allt viktigare 
då barnomsorgen expanderar och förskolan ses nu som ett gott komplement till 
hemmet. Barnomsorgen fortsatte sedan att expandera de närmsta decennierna och 
utvecklades 1970 var nästan all verksamhet inom barnomsorgen kommunaliserad och 
sågs som en självklarhet i det Svenska samhället. 1985 läggs propositionen om en 
förskola för alla fram där det slås fast att det inte enbart ska vara förälderns behov som 
avgör om barnet ska ha rätt till barnomsorg. Barnomsorgen blev en rättighet för 
barnet självt även om det tog många år att utveckla idén om allmän förskola till 
verklighet. Förskolan har sedan fortsatt att utvecklas och expandera och fick 1998 sin 
första egna läroplan (Martin Korpi 2006). 

Samarbetet mellan föräldrar och förskolepersonal har ändrats och utvecklats mycket 
sedan barnomsorgen startade med barnkrubbor och barnträdgårdar. Från börjar var 
föräldramöten till för mödrarna och kallades för mödrasamkväm. På dessa möten 
skulle föräldrarna, och då främst mödrarna ta emot råd och upplysas om 
föräldraskapets uppgifter. Föräldrarna skulle ta emot information, inte dela med sig av 
den. I barnstugeutredningen beskrivs relationen mellan föräldrar och förskola som ett 
ömsesidigt samarbete där förskolan ska vara ett komplement till hemmet. Förskolans 
roll är inte längre att ge råd till föräldrar utan att vara ett stöd i föräldrarollen. I 
arbetsplan för förskolan (1977) utvecklas beskrivningen av relationen ytterligare och 
föräldrasamverkan ses som en nödvändighet för både förskolepersonal och föräldrar 
för att få en helhetsbild av barnet och barnets vardag. Redan 1981 börjar det komma 
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förslag om ett föräldradeltagande och ett inflytande över den faktiska verksamheten. 
Detta var ett sätt att också få föräldrar att ta mer ansvar över förskolan och de 
aktiviteter som de egna barnen har där (Ivarson Jansson 2001). 

När det gäller barnsyn och beskrivning av barn är det synsätt som nu existerar i 
förskolan och i samhället relativt nytt. Under första halvan av 1900-talet var barn och 
deras utveckling något som sågs på utifrån medicinsk och psykologisk vetenskap, 
barnet var ett objekt som studerades (Gren 2007). Här beskrevs barnet utifrån tre olika 
teorier. Den första av dessa var Jean Piagets teori om kognition och utveckling, den 
andre var Erik Eriksons psykoanalytiska utvecklingsteori som delade upp en 
människas utveckling i olika stadier. Den tredje teorin var den som Paolo Freire stod 
för, där utgångspunkten skulle vara barnets egna erfarenheter och kunskaper. Den 
senare delen av 1900-talet började nya idéer att användas i förskola och med dessa nya 
idéer förändrades också tidens barnsyn. Barndomen blev allt mer betydelsefull och 
leken fick en central roll mycket tack vara Fröbels pedagogiska idéer om lek och 
lärande (Lundgreen, Säljö, Liberg (Red) 2010). Barnet började ses som ett kompetent 
barn som kan vara delaktig i sin vardag och som har funderingar och erfarenheter 
kring sig själv och sina egna handlingar. Barnsynen förändras och barn får genom detta 
en högre status och beskrivs som egna individer (Gren 2007). 

2.2 Läroplan för förskolan 

”Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och 
växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrar verka för att varje barn får 
möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.” (Utbildningsdepartementet 2010:5) 

Förskolan ska vara ett komplement till hemmet och genom en god och tillitsfull 
relation med föräldrarna kan vi skapa förutsättningar för barns utveckling. Föräldrar 
ska ha möjlighet att påverka verksamheten i förskolan med de nationella målen som 
ram. Det är viktigt att förskolans personal är tydliga med att förmedla förskolans 
uppdrag och att det finns tydlig information kring förskolans mål och innehåll 
(Utbildningsdepartementet 2010). 

Den reviderade läroplanen (lpfö98) förtydligar vilket ansvar som förskoleläraren har 
och skiljer på så sätt förskolelärare från de andra i arbetslaget. I relationen mellan hem 
och förskola är det förskoleläraren som ska ansvara för introduktionen i förskolan, 
samt att ge föräldrar möjlighet till delaktighet i verksamheten. De ska ge 
förutsättningar för att föräldrar ska kunna ha inflytande på hur målen konkretiseras i 
verksamheten. Förskoleläraren har också utvecklingssamtalet som ansvarsområde och 
ska strukturera dess innehåll och utformning samt genomförande. Det är också 
förskolelärarens uppgift att involvera föräldrar i verksamhetens utvärdering 
(Utbildningsdepartementet 2010). 

Arbetslaget består av samtliga pedagoger på en avdelning, och de har alla ansvar för 
föräldrakontakt och samverkan då det är viktigt att en tillitsfull relation mellan förskola 
och hem byggs upp. Fortlöpande samtal om barns utveckling, trivsel och lärande är 
något som arbetslaget gemensamt ansvarar för. Alla i arbetslaget kan genomföra 
utvecklingssamtal även om förskoleläraren ansvarar för innehållet i dessa. Arbetslaget 
ska respektera och beakta föräldrars synpunkter då verksamheten planeras och 
genomförs (Utbildningsdepartementet 2010). 
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När det gäller bedömning av verksamheten ska kvaliteten följas upp, utvärderas och 
utvecklas kontinuerligt genom systematisk dokumentation. Detta innebär att förskolan 
måste dokumentera och analysera verksamheten för att skapa så goda förutsättningar 
för barns lärande som möjligt. För att kunna analysera och utvärdera verksamheten 
krävs kunskap om barns lärande och utveckling, men också kunskaper om 
organisationens helhet och de mål som förskolan ska svara upp till. Analysen av 
utvärderingens resultat visar vilka områden som behöver utvecklas. Utvärderingen i 
förskolans verksamhet ska utgå från ett tydligt barnperspektiv och barn och föräldrar 
ska vara delaktiga i utvärderingen (Utbildningsdepartementet 2010). 

Även vid uppföljning, utvärdering och utveckling har förskolelärare speciella 
ansvarsområden. Förskolelärarna ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande 
systematiskt och kontinuerligt dokumenteras, följas upp och analyseras för att barnen 
ska få möjlighet att utvecklas enligt de gällande målen. Förskolelärarna ska också 
ansvara för att denna process från dokumentation till analys och utveckling sker och 
integreras i det pedagogiska arbetet. Detta gäller så väl aktiviteter som verksamhet och 
organisation i stort. Här ska också processen kunna granskas kritiskt för att 
utvecklingsarbetet ska förbättras (Utbildningsdepartementet 2010). 

Arbetslaget har också ett gemensamt ansvar att dokumentera och följa upp barns 
utveckling och lärande. Alla i arbetslaget ska hjälpas åt att dokumentera verksamheten 
på olika sätt och använda detta som redskap, för att göra det möjligt att följa barns 
förändrade kunnande inom de olika områdena som målen beskriver. Kommunikation 
och samspel mellan barn ska dokumenteras och följas upp, samt barns och föräldrars 
delaktighet i dokumentations och utvärderingsprocessen (Utbildningsdepartementet 
2010). 

2.3 Svårigheter med föräldrasamverkan 

I förskolans verksamhet finns det föräldrar som är aktiva, pratsamma och som vill ta 
del av verksamheten och arbetsplanen som finns för den. Allt detta underlättar 
samverkan mellan förskola och hem. Det finns dock svårigheter med 
föräldrasamverkan som inte går att bortse från. Samverkan mellan förskola och hem 
bygger på ömsesidighet och kräver att båda parter har en vilja att samverka med 
varandra. Detta kan dock vara en avancerad procedur där både förskolepersonal och 
föräldrar måste anstränga sig för att förstå varandra. Vid hämtning och lämning finns 
också svårigheter eftersom barnet ofta är närvarande vid samtalet och risken finns att 
vuxna talar över huvudet på barnet då de utbyter information och beskriver barnets 
vardag på förskolan (Sandberg & Vuorinen 2007). 

För att kunna samverka och skapa en trygg och tillitsfull relation krävs tid att kunna 
mötas och samtala, något som kan vara problematiskt både från pedagogernas och 
från föräldrarnas håll. Att jobba heltid som förälder är idag mycket vanligt och när 
föräldrarna hämtar på förskolan finns det oftast inte så mycket tid över till att samtala 
om annat än det mest nödvändiga. I dagens samhälle krävs en balans för att få 
livspusslet att fungera både tidsmässigt och ekonomiskt. För att kunna göra vissa saker 
på fritiden och i vardagen krävs en god ekonomi, men för att kunna njuta av sin fritid 
krävs tid till ledighet. Att tiden inte räcker till vid hämtning och lämning kan på så sätt 
vara ett problem, då information eller frågor inte får det utrymme de kanske behöver 
för att samverkan ska ske mellan förskola och hem (Enokson 2009).  
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En svårighet med föräldrasamverkan kan vara att referensramen inte är gemensam, att 
det inte finns en samsyn på barn och verksamhet i förskolan. Detta kan i sin tur bero 
på olika traditioner och trosuppfattningar, men också vara beroende av tid, könsroller 
eller tankar kring fostran. De hinder som skapar störts svårigheter i föräldrasamverkan 
är främst språkliga eller kulturella. När det gäller de kulturella skillnader som kan 
finnas mellan förskolepersonal och föräldrar finns det flera aspekter som kan försvåra 
samverkan. Föräldrar med annan kulturell bakgrund kan ha en annan uppfattning om 
utbildningssystemet och lärares roll i barnets fostran än vad läroplanen beskriver. Om 
det är så att föräldrar ser det som förskolans roll att vara en auktoritet i samhället och 
ansvara för barnets fostran, kan detta hindra föräldrar från att skapa en dialog med 
förskolan(Sandberg & Vuorinen 2007). Vilken kultur som en individ förds in i har 
betydelse då kulturell tillhörighet kan påverka synen på vissa grundläggande frågor då 
det gäller värdegrund och regler inom den svenska kulturen. Barn och föräldrar från 
annan kultur kan då exempelvis ha svårt för det svenska skolsystemets tankar om 
självständighet och kritiskt tänkande om deras kultur har ett skolsystem som fokuserar 
på lydnad och fostran (Elmeroth 1997). Kulturella skillnader finns inte bara då 
föräldern är från ett annat land, har en annan religion eller talar annat språk, kulturella 
skillnader finns inom Sverige också i form av olika delkulturer. Oftast har vi 
gemensam djupkultur, alltså en gemensam grund av kulturella värderingar, men på 
ytan kan vår kultur skiljas åt, exempelvis i sättet vi klär oss, sättet vi talar på eller 
liknande. Om en kultur inte accepteras eller delas av majoriteten kallas det för 
subkultur, då det finns olikheter i såväl djupkultur som uttryckssätt eller uteseende. 
Detta kan tillexempel vara familjer med stark religiös kultur eller föräldrar som lever 
efter andra ideologiska värderingar än majoriteten av befolkningen (Cronlund 2004). 

Språkets har stor betydelse i förskolans föräldrasamverkan, då många föräldrar med 
annat modersmål kan ha svårt att ge uttryck för sina åsikter och tankar. Det finns 
också svårigheter i att förstå och kunna ta till sig information från förskolan, både i 
form av skriven text och i vardagliga samtal. Föräldrar som talar annat språk än 
svenska, eller som talar mindre flytande svenska förblir ofta passiva i relationen med 
förskolan även om de kanske har en önskan att kunna vara mer delaktiga. Många 
föräldrar som inte talar flytande svenska kan undvika att ställa frågor eftersom de inte 
är säkra på att de förstår svaren de får. De ger uttryck för att de inte vill försvaga sin 
status i relationen genom att visa brister i sin användning av svenska språket (Bouakaz 
2007). Läraren har en viktig roll när det gäller kontakt med föräldrar med annan kultur 
och som talar bristfällig svenska. Föräldrarna kan uppleva det som svårt att förstå det 
svenska skolsystemet och förhållningssättet som finns till det. Rädslan för att bli 
missförstådd eller att missförstå information gör att många föräldrar inte är så 
engagerade som de kanske skulle vilja vara. Att det finns till gång till tolk i dessa samtal 
borde vara självklart, då ingen förälder ska behöva vara ovetande om hur deras barns 
skolgång ser ut (Elmeroth 1997).  

Lärarens roll blir extra viktig då det kan finnas uttryck och begrepp inom professionen 
som försvårar kommunikationen med dessa föräldrar. Att göra sig förstådd handlar på 
sätt om att anpassa sitt språkbruk till den som lyssnar och ta sig tid att se till att den 
information som man vill förmedla verkligen kommer fram till mottagaren. Föräldrar 
anser att det finns en risk i att barnen får agera som tolk och medla mellan förskola 
och hem, något som blir problematiskt då samtalen ibland kan handla om frågor som 
barnen inte förstår eller har kunskap om. De yngre barnen tar då på sig en roll och ett 
ansvar som inte bör vara deras (Bouakaz 2007). 

För att underlätta för föräldrar med annat språk än svenska används tolk vid samtal 
och planerade möten, något som inte alltid ger ultimata förutsättningar i relationen 
mellan hem och förskola. Föräldrar upplever att det sker en mycket bristfällig 
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översättning vid dessa möten och att mycket information ändå inte når fram till 
föräldern. Detta kan bero på att tolken gör en rak översättning från svenska till det 
språk föräldern talar, men att innebörden av de ord som översätts inte är det samma i 
de båda språken. Detta kan också bero på att mycket som lärare förmedlar på samtal är 
uttryck som på svenska tolkas och sätts in i sammanhang som är svåra att förstå 
eftersom dessa uttryck kan vara kulturellt betingade. Dels kan uttryck och begrepp 
vara direkt kopplade till samhällsstrukturen och den svenska skolans historia, och dels 
kan uttrycken betyda något helt annat än vad som sägs. Här krävs en tydlighet av 
läraren, något som kan vara svårt då det finns en problematik som man måste samtala 
om (Bouakaz 2007). Outtalade önskningar och en allmän indirekthet kan ses som en 
del av den svenska kulturen och vi är därför vana vid att tolka vad den andre säger 
eftersom vi är införstådda i att vi oftast inte talar klarspråk i allvarligare samtal. Vi har 
en gemensam grundsyn och förstår därför varandra även om vi inte säger det som 
menas rakt ut. Problemet uppstår då när föräldrar från andra kulturer inte förstår det 
subtila antydningar som en lärare kan ge om ett problemområde i skola eller förskola. 
Lärare behöver därför en viss kunskap om hur dessa missförstånd uppstår och vad vi 
kan förändra i vårt språk för att uttrycka oss tydligare och bli mer direkta med våra 
budskap (Adelswärd; Evaldsson & Reimers 1997). 

Språket kan vara ett hinder även om vi delar kulturell bakgrund och har samma 
referensram. Genom språket kan vi vinkla händelser och påverka hur viktigt 
information, råd eller kritik är. Som exempel på detta kan nämnas att lärare i samtal 
ofta använder sig av en ”å ena sidan, å andra sidan” metod som kan bli väldigt otydlig 
för föräldrar. Å ena sidan är något ett problem, men å andra sidan kan det vara något 
positivt också. För en förälder som kommer på ett samtal blir det svårt att ta till sig 
information som hela tiden är både och. Både bra och dålig. I samtal där förskola och 
hem samtalar om ett problemområde och strävar mot ett gemensamt mål, bör ord 
som kanske, litegrann och tillfälligt användas sparsamt för att göra syftet med samtalet 
så tydligt som möjligt. Däremot bör lärare vara försiktiga med att ge råd och tips till 
föräldrar som inte bett om det och då kan dessa ord passa bra in. Genom att berätta 
om hur personal på förskolan löser ett problem eller genom att referera till sitt eget liv, 
kan tips och råd nå föräldrar osynligt i samtalet (Adelswärd, Evaldsson & Raimers 
1997).  

2.4 Bedömning i förskolans verksamhet 

Bedömning och värderande dokumentation blir allt vanligare och sker på flera olika 
sätt. Redan i förskolan uppmuntras barn att bedöma sitt eget arbete och vara delaktiga 
i en helhetsbedömning av verksamheten. På många sätt ses bedömningen som ett sätt 
att stödja barnen i deras utveckling och styra verksamheten åt de håll som gynnar 
barnen bäst. Bedömningen och den process som krävs för att skapa en rättvis 
bedömning och utvärdering skiljer sig från kommun till kommun och därför är det 
inte säker att ökad bedömning i sig leder till en mer likvärdig utbildning. Bedömning i 
förskolan kan ske med fokus på i olika delar av verksamheten och ofta är det en ytterst 
diffus gräns mellan kunskaps- person- och självbedömningar (Vallberg Roth 2009). 

Bedömning i förskolan skiljer sig från bedömningen i skolan eftersom förskolans 
läroplan har strävansmål istället för uppnåendemål. Detta innebär att det inte finns mål 
som barnen i förskolan ska uppnå utan verksamheten ska istället formas så att de barn 
som går på förskolan ska ha så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas. Förskolan 
ska på så sätt varken bedöma eller värdera vad de enskilda barnen kan, utan endast 
följa barnets läroprocesser, synliggöra dessa och utveckla verksamheten efter barnen. 
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Barnen ska inte jämföras med varandra och inte bedömas utifrån några fastställda 
normer (Vallberg Roth 2009).  

Dokumentationsskyldigheten och det nya avsnittet i läroplan för förskola (Lpfö 98) 
som handlar om utvärdering, uppföljning och utveckling gör att förskolorna har 
tydligare riktlinjer kring verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Det finns dock 
inga nationella krav på hur detta ska göras och därför kan det finnas stora olikheter i 
hur dokumentation och kvalitetsarbete görs i förskolorna i Sverige. Många förskolor 
använder sig av individuella utvecklingsplaner (IUP) för att kunna stödja barnen i 
deras lärande och utveckla deras kompetens. Genom IUP kan förskolan synliggöra 
och öka förståelsen för barns utveckling och kunnande samt beskriva det enskilda 
barnets förmågor. Genom att använda sig av dokumentationen som stöd kan barns 
vardag beskrivas och det blir synligt vad barnet gör, är intresserat av eller har frågor 
kring. Dokumentation kan på så sätt användas som ett slags bevis för att beskriva 
förskolans verksamhet, aktiviteter och syften. Genom en tydlig dokumentation kan 
föräldrar få ökad kontroll över sitt barns vardag. Det finns dock en risk vid 
användning av IUP, då det ofta verkar vara barnets enskilda färdigheter och kunskaper 
som mäts i observationer. Vidare finns då också risk att de åtgärder som behöver göras 
blir riktade mot det enskilda barnet istället för mot verksamheten (Vallberg Roth 
2009).  

Historiskt sett har bedömning av barn varit en del av förskolelärarens uppdrag och 
detta har setts som ett sätt att observera barnet för att vägleda det i rätt riktning. Trots 
att det inte finns uppnående mål i läroplanen ökar bedömningen av barn i 
verksamheten, även om det idag talas mer om dokumentation än barnobservationer. 
Ett exempel på detta är ökandet av IUP i förskolan, där verksamheten ska bedömas 
och utvecklas. Större delen av de IUP som görs beskriver dock enskilda barn och delar 
upp bedömningen av barnet i olika aspekter. Det enskilda barnet karläggs då och 
bedöms utifrån ett normalitetstänkande där barnen jämförs med den tänkta 
utvecklingen för barn i en viss ålder (Bjervås 2011).  
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3. Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning som gjorts om förskolans och skolans relation med 
hemmet. Först beskrivs en studie av Tallberg Broman (2009) där föräldrars delaktighet 
och inflytande diskuteras. Sedan beskrivs Eriksons (2009) studier kring lärares kontakt 
och samverkar med föräldrar, där lärare själva har fått beskriva sin relation och kontakt 
med föräldrar i skolan.  

3.1 Föräldradeltagande  

Förskolan i Sverige har länge hållit isär föräldraskapet och förskolans verksamhet. Då 
förskola och skola i större utsträckning började arbeta med jämlikhetsfrågor runt 1960-
1970, skapades också större krav på att alla familjer skulle ha samma rättigheter att 
påverka förskolans och skolans verksamhet. Förskolan har senare också påverkats av 
internationell utbildningspolicy och av den kunskapsekonomi som råder. Den ökade 
individualiseringen och den sociala segregationen av samhället påverkar den 
samverkan som finns mellan lärare och föräldrar, men också mellan samhället och 
förskolan. Föräldrars inflytande och påverkan behövs nu i förskola och skola för att nå 
de mål som finns i styrdokumenten. Detta beskrivs som en nödvändighet för barns 
fostran eftersom de spenderar mer och mer tid i förskola, skola och fritidshem. Den 
professionalitet som råder i skolan gör att det finns svårigheter med föräldrasamverkan 
och inflytande i skolans värld. Professionen hos läraren har tidigare varit långt ifrån 
den roll som föräldrarna har i sin uppfostran och omsorg om sitt eget barn (Tallberg 
Broman 2009). 

De motiv som finns för ökat föräldrainflytande har främst varit måluppfyllelse med 
hjälp av föräldrars stöd och engagemang, men också en utvidgad diskussion om skolan 
uppdrag utifrån ett föräldraperspektiv. För en ökad kvalitet i förskola och skola krävs 
det ett delat ansvar mellan föräldrar och skola när det gäller barns fostran och liv, såväl 
i skolan som i hemmet (Tallberg Broman 2009). 

I de studier som presenteras av Tallberg Broman (2009) beskriver lärare hur konflikter 
mellan förskola och hem blir en kamp om olika områden och ämnen. Förskolelärare 
anser att deras projekt i förskoleverksamheten ofta får ge vika för föräldrars önskan. 
Föräldrarna använder möjligheterna för inflytande och delaktighet för att kunna vara 
med och driva igenom sina önskningar och få igenom de projekt som de ville ha åt 
sina barn. Många lärare beskriver att de önskar en tydligare gränsdragning mellan 
förskolans ambition i verksamheten och det faktiska pedagogiska uppdraget. Genom 
ett ökat föräldrainflytande blir det pedagogiska uppdraget och ansvaret svårare att 
tolka och gränserna mellan föräldradeltagande och de professionella pedagogerna blir 
allt mer otydliga (Tallberg Broman 2009). 

3.2 Lärares kontakt med föräldrar 

Erikson (2009) visar en studie kring lärares kontakter med föräldrar. Studien är gjord i 
grundskolan och de lärare som medverkar är slumpvis utvalda lärare i årskurs 1-9.  Här 
visar studien att lärare som har arbetat längre än tio år i skolan finner 
föräldrasamverkan som mindre påfrestande än de lärare som har arbetat en kortare tid 
och har mindre erfarenhet. De med mindre erfarenhet önskar ökad kompetens i 
utvecklingssamtalet.  Många av lärarna upplevde att kollegorna ofta hamnar i svåra 
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situationer i kontakt med föräldrar. Det visade sig också att lärare i år 1-3 upplevde 
föräldrakontakt som mer stressande än de lärare som undervisar barn i år 4-9.  Hur 
föräldrakontakten sker skiljer sig åt när studiens olika medverkande berättar. I år 1-3 
används i stor utsträckning skriftliga meddelanden eller kontaktböcker, medan 7-9 
lärare oftare använder sig av e-mail och telefonkontakt. Föräldrar till barn i år 1-3 har 
fler spontanbesök i skolan och också fler planerade besök. Lärare i år 7-9 har färre 
besök och färre möten med föräldrarna och informationen vid mötena blir mer 
koncentrerad (Erikson 2009). 

I studien tar Erikson (2009) upp arbetslagets perspektiv på föräldrakontakt, samt hur 
lärare upplever skolledningens stöd. Det visar sig att de flesta arbetslag finner stöd i 
varandra och att de har skapat ett gemensamt sätt att arbeta med föräldrakontakt och 
inflytande. Det finns dock en del av de medverkande i studien som beskriver att 
föräldrakontakten är någon som arbetslaget vill ge större utrymme för och där man ger 
detta hög prioritet när arbetstiden planeras. När det gäller ledningens stöd så känner de 
flesta stöd från ledningen i frågor kring föräldrakontakt och samverkan. Lärare i år 1-3 
är i större utsträckning nöjd med stödet från skolledningen.  

Föräldrars engagemang tar Erikson (2009) också upp i sin studie. Där visas att många 
av de deltagande lärarna anser att föräldrar borde ta mer ansvar och engagera sig mer i 
sitt barns skolgång. Studien visar också att lärare upplever föräldrars krav på lärarna 
som högt, medan lärarna själva anser att lärares krav på föräldrar är något lägre. När 
det gäller barn i behov av särskilt stöd finns en gemensam uppfattning om hur mycket 
och på vilket sätt föräldrar ska vara delaktiga.  

Vidare beskriver Erikson (2009) hur lärare uppfattar IUP som redskap för förbättrad 
kommunikation med föräldrar. Studiens deltagare har i viss utsträckning berättat att 
IUP fördjupar samtal mellan förälder och lärare och att informationen med hjälp av 
IUP blir tydligare. De lärare som såg mest positivt på IUP som hjälpmedel var lärare i 
år 1-3.  
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4. Teori 

Undersökningen syftar till att undersöka kontakten mellan förskola och hem i 
vardagliga möten vid hämtning och lämning. För att förstå samspel och relationer i 
förskolans verksamhet tar teoridelen upp olika perspektiv på handling och 
kommunikation, samt hur vår bakgrund och vår miljö påverkar våra handlingar.  

4.1 Makt, status och kapital 

Bourdieu använder sig av olika kapitalbegrepp för att beskriva maktförhållanden och 
strukturer i relationer i samhället. Han menar att de kapital som vi har påverkar hur vi 
agerar och blir bemötta i relationen med andra. De kapital som vi har kan vara 
symboliska, kulturella och sociala men beskrivs alla som något av värde och som är 
betydelsefullt för andra. Det kan vara så väl kunskaper, bildat språk eller inflytande i 
form av socialt nätverk och kontakter. Med hjälp av dessa kapital får människan en 
viss status som avspeglas i mötet med andra (Gytz Olesen 2004). 

I förskolans värld skulle kapitalet hos en förskolelärare kunna vara den kunskap som 
denne besitter om läroplan, barns utveckling och lärande. Den med stort symboliskt 
kapital får ofta en maktstatus jämt emot de med mindre socialt kapital och därför 
skapas en relation där exempelvis pedagogens status är högre än förälderns. Ett kapital 
kan också vara förhållandet som förskoleläraren har med samhället där förskolan är 
placerad (Gytz Olesen 2004). 

Weber framhåller att auktoritet kan skapa maktförhållanden och påverka 
mellanmänskliga möten på olika sätt. Dels finns en auktoritet som är baserad på 
tradition, där exempelvis ett yrke har högre status än ett annat utan att detta ifrågasätts. 
Han ser också karisma som en form av auktoritet, där utstrålning påverkar hur 
maktrelationen mellan två parter ser ut. Vidare beskriver han en rationell form av 
auktoritet som styrs av lagar och förordningar där maktrelationen är regelstyrd 
(Morrison 1995). 

4.2 Praktikteori, habitus och rationalitet 

En grupp aktörer som uppvisar olika kompetenser som i den sociala omgivning de 
befinner sig i anses som värdefulla har alltså ett visst symboliskt kapital. Detta kapital 
kommer till uttryck genom habitus i en mänsklig aktivitet, en praktik. Habitus 
beskriver de lagrade ordningar som gör att vi kan orientera oss i vår omvärld. Detta är 
vår bakgrund som lagrat det vi upplevt och erfarit i livet genom sociala relationer och 
upplevelser. Bourdieus habitus begrepp är ett sätt att belysa det praktiska sinnet och på 
så sätt bygga en bro mellan de olika kapitalformerna och fältet. Fältet är i sin tur det 
rum där dessa ordningar och vår praktik utspelar sig. Hela vår värld kan i sig ses som 
ett fält, men världen är också uppdelad i mindre fält så som en organisation, ett 
seminarium eller utbildning. Förskolan kan ses som ett fält där pedagogerna ger 
uttryck för en inlärd del av sitt habitus och en viss praktikteori skapad av de kapital 
som personalen har (Gytz Olesen 2004). 

Praktikteorin utgår ifrån att människors praktik utspelar sig bakom ryggen på dem, då 
det finns vissa sociala begränsningar och strukturer som begränsar en människas 
möjligheter. Människan är inte helt fri att välja, men är inte heller helt styrd av den 
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oberoende kontexten. Det fält man befinner sig i strukturerar habitus och begränsar på 
så sätt möjligheterna att se utanför sitt eget fält. Det som då är medvetna och aktiva 
val, kan i sig vara gjorda med en omedvetenhet om de alternativ som finns utanför 
fältet (Gytz Olesen 2004). 

Bourdieu menade att de val vi gör i livet och i möten med andra till stor del sker utan 
vår vetskap om andra möjligheter. Max Weber beskriver en teori som framhåller att 
det är människors subjektiva uppfattning av situationen som avgör deras handlande, 
utifrån olika typer av rationalitet.  Han beskriver fyra olika typer av rationalitet som har 
betydelse för hur vi fattar beslut och handlar gentemot andra. Målrationalitet kan 
beskrivas som det handlande som utgår ifrån en strävan att uppnå ett visst mål. 
Känslorationalitet visar handlingar som är mer impulsiva och som speglar individens 
känslor genom handling. Den handling som utförs är inte rationell utifrån mål eller 
långsiktigt konsekvenstänkande, utan sker i stunden utifrån individens reaktion. 
Värderationalitet är då handlingar sker utifrån en religiös eller politisk ideologi, där 
individens tro och övertygelse styr. Traditionsrationalitet är baserad på traditioner och 
normer som finns i det sociala sammanhang individen befinner sig och kan motsätta 
sig de nya regler eller mål som finns att följa (Alkvist 2004). 

2.3 Dialog och reflektion 

Människan är social och har behov att utrycka sina tankar och idéer i dialog med 
andra. Språklig kommunikation samordnar människor och enar dem för att sträva mot 
gemensamma mål eller skapa gemensamma referensramar. Kommunikation beskriver 
både en konkret och en abstrakt färdighet då språket skapar en relation mellan lyssnare 
och miljö, men också då språket används för att beskriva verkligheten i text. För att 
dialog ska uppstå mellan två parter kvävs en viss språklig kompetens som förutsätter 
en öppenhet och aktivt lyssnade (Drugge & Hansson 2000).  

Dialogen är en förutsättning för att människor ska förstå varandras avsikter och 
tankar. Genom dialogen lär vi oss att tolka andras begreppsanvändning och förstå 
andras sätt att använda ord och uttryck. Om vi i dialog utbyter tankar och erfarenheter 
med varandra skapar detta en större förståelse av hur andra tänker och vi kan då 
utvidga vårt eget sätt att tänka kring ett visst ämne. För att bryta de maktstrukturer 
som finns i arbetslivet eller i skolan behöver vi skapa jämlika dialoger och synliggöra 
de strukturer som finns i form av normer och hierarkier (Drugge & Hansson 2000). 

För att kunna utbyta kunskap eller öka sin kunskap genom dialog krävs att båda parter 
reflekterar och samarbetar för att föra dialog och samtal framåt. I dialogen tar vi ofta 
fram kunskap som vi redan har, men vi förstår och utvecklar den i relation med andra. 
Dialogen börjar på så sätt ofta i vardagsprat och blir mer och mer fokuserad på ett 
visst ämne eller på en viss fråga (Molander 1996).  

I relation och dialog krävs en viss kunskap för att kunna samtala och förstå den andra 
parten. För att information och kunskap ska kunna förklaras i relation till 
verksamheten i förskolan krävs reflektion, både från föräldern och från 
förskoleläraren. Att reflekterar kring händelser, information eller verksamhet ger 
kunskap och gör det lättare att utveckla förskolans verksamhet i samverkan med 
föräldrar. Förskoleläraren bör vara en reflekterande praktiker, som kan se på sin egen 
roll utifrån och reflektera över de aktiviteter eller händelser som skett under dagen. 
Tillsammans med andra pedagoger eller med föräldrar kan man få ytterligare 
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perspektiv på sin egen roll och på verksamheten och då göra gemensamma 
reflektioner (Molander 1996). 

Här kan vi tänka oss att reflektion och självmedvetande gör att vi lättare kan 
argumentera och diskutera det som sker. Genom att argumentera för det vi gör kan vi 
övertyga eller tydliggöra genom samtal och använda språket som ett sätt att 
gemensamt komma fram till en lösning. Jürgen Habermas benämner detta som 
kommunikativt handlande, då styrkan ligger i det starkaste argumentet snarare än 
maktpositioner, tvång eller belöningar. Det sociala kommunikativa handlandet baseras 
i sin tur på tre giltighetskrav, fakta, den sociala norm som råder i samtalet och 
relationen samt min egen uppfattning och mina egna värderingar. För att kunna fatta 
gemensamma beslut eller komma fram till en gemensam lösning måste alla parter i 
samtalet acceptera dessa tre giltighetskrav. Habermas talar också om två begrepp, 
system och livsvärld, för att behandla sociala relationer och samhället. Livsvärlden 
består av individer och deras förväntningar och är rummet där individer möts. 
Livsvärlden representerar på så sätt bakgrundsantaganden och tolkningsresurser som 
används för att förstå och tolka sin omvärld. System är ett begrepp som Habermas 
använder för att förklara de sociala handlingssystem som är målrationaliserade och 
organiserade genom organisationers styrningsmedier, exempelvis makt och pengar 
(Aakvaag 2011).  

Här kan vi också nämna Basil Bernsteins teori om språkliga koder som avspeglar vår 
sociala bakgrund och ger oss olikt utvecklade språkkoder. Denna diskurs som 
Bernstein talar om definieras genom kommunikation och överförs via organisationer 
där individer är specialiserade inom ett visst område. Detta gör att ett formellt språk 
formas inom en viss institution eller organisation och detta kan i sin tur skapa en 
distans till andra grupper i samhället. De språkliga koder som används kan vara 
ordanvändning och innehåll, men också sättet att framföra innehållet eller 
meningsbyggnaden i samtalet. Bernstein talar om två språkliga koder, den utvecklade 
språkliga koden och den begränsade språkliga koden. Den utvecklade språkliga koden 
innebär att den som talar inte förutsätter att lyssnaren delar samma uppfattning eller 
kunskap som talaren själv, och därför utvecklar talaren sitt språk och förklarar 
meningen och betydelsen i det som sägs. Den begränsade språkliga koden är, i 
motsatts till den utvecklade språkliga koden fri för tolkning och talaren förutsätter att 
lyssnaren förstår de ord som används och det innehåll som det samtalas om (Bernstein 
2000).  
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5. Metod 

I min studie har jag valt att intervjua förskolelärare som arbetar i förskolan. Studien är 
en kvalitativ studie med hermeneutisk ansats där syftet är att intervjuerna ska ge en 
djupare förståelse för förskolans relation med hemmet och ge en tydligare uppfattning 
om hur beskrivning av barn samt bedömning av verksamhet går till på förskolan. 
Hermeneutik innebär att samtalet tolkas med syfte att få fram en gemensam förståelse 
för dess innehåll. Detta görs genom att få kunskap av vad andra gör och säger, och 
tolkas utifrån den uttolkandes förkunskaper i ämnet (Kvale & Brinkmann 2009). 

Den kvalitativa forsknings metoden är tolkningsinriktad och syftar till att skapa 
förståelse utifrån den sociala verklighet som förskollärarna arbetar i. Anledningen till 
att jag valt att göra intervjuer är att jag vill få fram förskolelärares egna erfarenheter 
och uppfattningar i ett större sammanhang som jag tror blir svårt att få fram genom en 
kvantitativ studie med exempelvis enkäter. Genom att göra intervjuer får 
intervjupersonerna möjlighet att berätta om sina erfarenheter och uppfattningar utan 
att behöva välja mellan färdiga svarsalternativ. Här kan de utveckla sina tankar och 
förklara med egna ord utifrån sina erfarenheter och den verksamhet som de arbetar i 
nu. Genom att göra intervjuer kan jag också ställa följdfrågor och be om ytterligare 
förtydligande av de svar som intervjupersonerna ger. Lika så kan de också ställa 
motfrågor till mig som intervjuar och be om förtydligande av frågan (Kvale & 
Brinkmann 2009).  

5.1 Urval av intervjupersoner 

De fem intervjupersoner som deltagit har varit från tre olika förskolor och arbetat med 
olika åldersgrupper i förskolan. De har också arbetat som förskolelärare olika länge. 
Urvalet jag gjort är ett bekvämlighetsurval, då jag i första hand frågade förskolelärare 
på de förskolor som låg i mitt närområde. Det var också ett flertal förskolor som 
tackade nej till att delta i mina intervjuer, samt att vissa förskolelärare inte kunde delta 
när det väl var dags med intervjun. Urvalet av intervjupersoner var också ett urval 
genom viss självselektion, då de förskolor som blev uppringda själva fick bestämma 
om de ville vara med och vilka förskolelärare på förskolan som i så fall ville delta (Jfr 
Larsen 2009). De fem intervjuerna som jag gjort resulterade i många likvärdiga svar 
och gav en mättnad kring frågorna, därför beslutade jag mig för att inte göra fler 
intervjuer. I en kvalitativ studie är det viktigaste att få en djupare förståelse och kunna 
analysera de svar som givits. När samma svar återkommer på en viss fråga kan vi då 
tänka oss att ytterligare intervjuer inte kommer att ge så mycket ny kunskap (Kvale & 
Brinkmann 2009). De förskolelärare som jag har samtalat med har alla varit kvinnor 
och förskolorna har legat utanför en större stad. Anledningen till att det endast varit 
kvinnor som jag intervjuat är att det arbetar betydligt fler kvinnor än män i förskolans 
verksamhet. Det var därför svårt att hitta utbildade förskollärare som är män och som 
ville ställa upp på att bli intervjuade.  

5.2 Presentation av förskolorna  

Förskola 1 är en äldre förskola som nyligen blivit renoverad och påbörjat en 
verksamhet med Reggio Emila inriktning. Förskolan har fyra avdelningar med 
sammanlagt ca 65 barn, en av avdelningarna är för tillfället stängd för renovering. På 
förskolan har man åldersindelade avdelningar med småbarn och äldre barn för sig. 
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Förskolan ligger mittemot grundskolan (F-5) i ett område som består av hyreshus och 
villor. Invånarna är av medelklass, de flesta med svenskt ursprung. Förskolan ligger 
några kilometer utanför en större stad. 

Förskola 2 är en relativt nystartad förskola som haft öppet sedan 2010. På förskolan 
går ca 64 barn. De har Reggio Emila inriktning och arbetar mycket med natur och 
teknik. På förskolan finns fyra avdelningar som har ett nära samarbete med varandra. 
Avdelningarna är åldersindelade och har tvåsmåbarns avdelningar och två avdelningar 
med äldre barn. På förskolan arbetar 3-4 pedagoger per avdelning. Området där 
förskolan ligger består mestadels av villor med några få hyreshus. Invånarna är av 
medelklass och de flesta har svenskt ursprung. Förskolan ligger ca 5km från en större 
stad och har närhet till naturen. I området ligger grundskola (F-9).  

Förskola 3 är en äldre förskola som haft öppet sedan 1981. Förskolan består av fyra 
avdelningar där alla avdelningar har barngrupper med barn mellan 1-5 års ålder. 
Förskolan har ca 72 barn med 19 stycken barn varje barngrupp På förskolan arbetar 16 
pedagoger, varav några få jobbar heltid men de flesta jobbar deltid. Förskolan har en 
stimulerande utomhusmiljö och nära till stranden. Förskolan arbetar mycket med 
matematik. Området består mestadels av villor och invånarna är välutbildade och 
tillhör övre medelklass. 

5.3 Genomförande 

Intervjuerna gjordes på de förskolor där förskolelärarna arbetade. De som medverkade 
fick själva avgöra vilken dag och tid intervjuerna skulle ske eftersom de behövde vara 
ifrån barngruppen under tiden och arbetslaget behövde vara överens om när det 
passade dem. Alla intervjuer gjordes enskilt och inför intervjun delades ett dokument 
med forskningsetiska principer ut där jag berättade om arbetets syfte samt om de olika 
rättigheter som deltagarna i intervjuerna hade. Intervjun spelades in på diktafon för att 
jag enklare skulle kunna delta i ett samtal utan att behöva anteckna. Intervjun tog 
ungefär 25 minuter och var baserad på en intervjuguide (bilaga 1) med gemensamma 
frågor för alla deltagande. Jag ställde också vissa följdfrågor för att hjälpa de 
deltagande att utveckla sina svar ytterligare. Jag ställde också följdfrågor för att få 
bekräftelse på att jag fattat deras svar rätt genom att upprepa de givna svaren 
exempelvis ”Du upplever alltså att…”.  Genom att göra intervjuerna en och en lärde 
jag mig mycket under intervjuernas gång och därför fick jag ut tydligare och längre 
svar ju fler intervjuer som jag gjort.  

5.4 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som varit aktuella i mitt arbete är baserade på de 
forskningsetiska riktlinjer som vetenskapsrådet presenterar. För det första måste jag 
som intervjuare informera de som ska delta om mitt syfte med intervjun och den 
information som framkommer i den. För det andra måste intervjupersonerna 
informeras om det deltagandet i intervju och fortsatt arbete är frivilligt och det ska 
finnas ett samtycke kring innehåll och syfte i mellan intervjuperson och intervjuare. 
Innan intervjun ska det också klargöras för intervjupersonen att intervjun och fortsatt 
medverkan är som helst kan avbrytas utan att detta får konsekvenser för deltagaren. 
Dessa tre etiska riktlinjer presenterades dels genom det dokument som varje deltagare 
fick innan intervjun, och dels muntligt innan intervjun startade. Det ska heller inte 
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finnas någon beroendeposition mellan intervjuaren och den som blir intervjuad, vilket 
det inte fanns eftersom vi inte hade någon tidigare relation (Vetenskapsrådet 2002). 

5.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är trovärdigheten i en undersökning då den analyseras för att se om det 
finns en stabilitet i de resultat som visas. Den undersökning som genomförs beskriver 
hur läget är nu i de frågor som ställs, men kan förändras över tid och det är inte säkert 
att resultatet skulle bli detsamma om undersökningens frågor ställs igen om ett halvår. 
Validitet är ett sätt att beskriva hur väl undersökningen stämmer överens med studiens 
syfte, alltså om ett visst begrepp används på det vis som är tänkt för att få fram ett 
resultat som överrensstämmer med syftet för undersökningen (Kvale & Brinkmann 
2009). 

Jag anser att mitt arbete har en hög validitet men en låg reliabilitet, då arbetet beskriver 
förskolelärares upplevelser och tankar här och nu. Över tid skulle deras svar och 
upplevelser kunna förändras och därför är reliabiliteten låg. Jag anser att reliabiliteten 
är mindre viktigt i mitt arbete då syftet är att ta reda på uppfattningar och arbetssätt 
kring föräldrakontakt här och nu. Förskolans verksamhet och organisation är i ständig 
förändring och utvecklas hela tiden och därför är validiteten viktigare för arbetets 
resultat än reliabiliteten.  
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6 Resultat och analys 

Här presenteras de deltagande intervjupersonerna och resultatet av de fem intervjuer 
som gjorts i arbetet. Intervjupersonernas namn är fiktiva. Här analyseras även 
resultatet löpande. 

6.1 Intervjupersonerna  

Intervjuperson 1 är Sofia som arbetar på en småbarnsavdelning på förskola 1. Sofia är 
i 40 års ålder och har arbetat som förskolelärare i 20 år. På denna förskola har hon 
arbetet i tre månader. Hon har tidigare arbetat på avdelningar med de äldre barnen på 
förskolan. 

Intervjuperson 2 är Johanna som arbetar på småbarnsavdelning på förskola 1. Hon har 
arbetat som förskolelärare i 30 år och är i 50-årsåldern. Hon har tidigare jobbat på ett 
föräldrakooperativ med barn i åldern 1-5 år. Hon har arbetat på förskola 1 i drygt 7 
månader.  

Intervjuperson 3 är Linnea som är i 20-årsåldern och har arbetat som förskolelärare i 
snart ett år. Hon arbetar på en småbarnsavdelning på förskola 2. Hon har tidigare 
arbetat som barnskötare på annan förskola. 

Intervjuperson 4 är Sarah som arbetar på en avdelning med barn i åldern 2-5 år på 
förskola 2. Hon är i 25-årsåldern och har arbetat som förskolelärare i tre år. 

Intervjuperson 5 är Kristina som är i 50-årsåldern och har arbetat som förskolelärare i 
32 år. Hon arbetar på förskola 3 på en avdelning med barn i åldern 1-5 år. Hon har 
arbetat som biträdande områdesföreståndare i några år men återgick sedan till att 
arbeta i barngrupp. 

6.2 Förskolelärarnas uppfattningar om föräldrakontakt 

De förskolelärare som jag intervjuat uppfattar föräldrakontakten som viktig, men 
beskriver att föräldrars engagemang och intresse för förskolans verksamhet varierar. 
Föräldrar frågar i första hand om rutinsituationer och om omsorgsområden då de 
hämtar och lämnar, de flesta frågar inte om den pedagogiska delen av förskolans 
uppdrag även om förskolelärarna upplever att det finns en kunskap hos föräldrar om 
hur förskolan arbetar. Då pedagoger på förskolan tar upp aktiviteter och arbeten som 
de har i verksamheten är det många föräldrar som vill lyssna och ställa frågor, men det 
är sällan som de själva frågar om aktiviteter och ger förslag eller synpunkter på 
verksamhetens aktiviteter. De som jag har intervjuat beskriver det som att det alltid 
finns föräldrar som är mer intresserade, men att det varierar mycket från förälder till 
förälder. Några är väldigt insatta och intresserade av hur förskolan arbetar med olika 
utvecklingsområden, medan andra föräldrar ser på förskolan som barnomsorg där den 
pedagogiska delen endast är en bonus.  

Sofia berättar om hur föräldrar ser dokumentation vi hämtning och lämning genom att 
de sätter upp fotografier och bildspel i hallen. På så sätt ser föräldrarna vad barnen 
varit med om. Det är inte så ofta som föräldrarna stannar upp och frågar om 
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bildspelen, berättar hon, det är mer frågor om mat och sovning på 
småbarnsavdelningen. 

Även om intresset för den pedagogiska delen av verksamheten varierar från föräldrars 
håll, finns det ändå en grundkunskap om vad förskolans uppdrag är berättar 
förskolelärarna i sina intervjuer. Alla nämner att förskolan förmedlar uppdraget och 
läroplanen till föräldrarna, men att detta kan ske på flera olika sätt. Några av de jag 
intervjuat har veckobrev där förskolan berättar vad de gjort under veckan som gått och 
kopplar detta till läroplanen. Sarah beskriver att föräldrarna säkert har någon form av 
kunskap kring vad förskolan gör och vad grunduppdraget är, men att det inte alltid är 
säkert att föräldrarna tycker att det är så viktigt. Att samtala med föräldrar om barns 
vardag på förskolan upplever de intervjuade förskolelärarna inte som problematiskt i 
sig, men de beskriver att det finns föräldrar som de har bättre och sämre kontakt med. 
Två av dem som jag intervjuat beskriver detta genom att förklara att det har med 
personkemi att göra, medan de andra har angett förklaringar kring föräldrars tid och 
engagemang, samt att de har bättre kontakt med de föräldrar vars barn de är 
kontaktperson för. 

Intervjupersonerna tillfrågas om föräldrarnas kunskap om förskolans uppdrag samt 
om de själva ger information om förskolans arbetssätt, uppdrag och styrdokument. De 
förskolelärare som jag intervjuat säger alla att de upplever att det finns en 
grundkunskap hos föräldrarna men att både kunskap och intresse varierar stort mellan 
föräldrarna på förskolan. Sarah förklarar denna syn från föräldrarna med att de som 
arbetar på förskolan inte försöker tvinga på läroplanens innehåll på föräldrarna hela 
tiden heller, utan försöker se det som förskolans uppdrag att ha kunskap om den. Det 
som barnen gör i förskolan kommer sedan upp på väggen i form av dokumentation 
och där kopplar man också till läroplanens strävansmål, fast på ett lite enklare sätt.  

Det finns en svårighet i att samtala med föräldrar som är blyga och försiktiga eftersom 
den relationen tar längre tid att bygga upp, lika så beskriver några av de jag intervjuat 
att det tar längre tid att bygga upp relationen med föräldrar som har bristfällig svenska. 
Detta kan i sig bero på att det finns risk att dessa föräldrar missar information i den 
vardagliga kontakten och att dessa föräldrar har svårigheter med att göra sig förstådda 
och ställa frågor vid hämtning och lämning anser de förskolelärare som intervjuats. De 
som jag intervjuat säger allihop att en viktig del av föräldrakontakten i förskolan 
handlar om samarbete i arbetslaget. Det innebär att hela arbetslaget samtalar om frågor 
som föräldrar ställer och informerar varandra om vad föräldrarna har för önskningar 
eller information att förmedla. 

De intervjuade förskolelärarna berättar också om vikten av att kunna förklara varför 
förskolan arbetar på ett visst sätt eller med en viss aktivitet. Här nämns barnets bästa 
som ett självklart syfte av de flesta jag intervjuat, men några av intervjupersonerna 
beskriver också att läroplanens strävansmål är ett syfte i sig. Det handlar om att kunna 
förklara varför en aktivitet görs och kunna ställa det i relation till styrdokument och 
barnets bästa för att styrka den verksamhet som förskolan har. Detta görs dels genom 
dokumentation, men också genom samtal i vardagen. 

Den information som utbyts vid hämtning och lämning kretsar främst kring 
omvårdnadssituationer på förskolan eller hemma, så som toalettbesök, matsituationer 
och sovning. Här beskriver de som jag intervjuat att det blir mer fokus på 
rutinsituationer och omvårdnad när barnen är små, och att äldre barn i större 
utsträckning själva berättar vad som hänt under dagen, vad de ätit eller om de varit ute. 
Från förskolan finns en ambition att delge hur barnens vardag ser ut både i dessa 
rutinsituationer, men också i den pedagogiska verksamhet som förskolan består av.  
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Det som förskolelärarna i intervjuerna anser vara svårast att samtala om är barns 
svårigheter och negativa händelser som inträffat under dagen. De beskriver också att 
det är svårt att ställa frågor eller samtala om hur barnen har det hemma, då det kan 
upplevas som kränkande för föräldrar om de känner blir kritiserade i sitt föräldraskap. 
Några av de jag intervjuat berättar att det kan vara känsligt att ge föräldrar tips och råd, 
men att det finns föräldrar som kommer och ber om tips också. Det är lättare att ge 
tips och berätta hur förskolan hanterar situationen om föräldrarna själva tar upp ett 
problem eller någon händelse som inträffat, berättar de jag intervjuat, eftersom 
föräldrarna då inte blir överraskade av diskussionen utan själva tar initiativet till 
samtalet.  

Linnea berättar att det kan vara känsligt för föräldrarna även om de aldrig säger att det 
är något fel på barnet. Hon beskriver det istället som att pedagogerna vill stötta och 
hjälpa det här barnet och att de därför behöver information och samtal om detta. 
Föräldrar känner sig väldigt påhoppade när vi måste tala om saker som sticker ut över 
normen berättar hon.  

Svårigheter vid föräldrakontakt kan också vara tidsbrist eller tidsfördelning, speciellt 
vid vardagssituationer så som vid hämtning och lämning, beskriver de förskolelärare 
som jag intervjuat. Många barn lämnas och hämtas samtidigt på förskolan och det 
finna inte alltid tillräckligt med personal för att kunna möta föräldrars frågor eller 
tankar just då. Sofia beskriver att det kan vara morgnar då föräldern som kommer och 
lämnar bli besvärad av att ingen tar emot barnet med en gång och att de ibland måste 
förklara för föräldern att det uppstått en konflikt eller en händelse i barngruppen som 
var tvungen att prioriteras. När konflikter eller diskussioner uppstår är det viktigt, 
berättar hon, att inte ta det personligt utan alltid kunna berätta varför någonting hänt 
och kunna sätta det i relation till barnens bästa.  

Att det finns brist på tid ibland är det flera av intervjupersonerna som har berättat. 
Många av dem beskriver att de hela tiden måste prioritera olika saker och på så sätt 
välja bort andra saker för att få det att gå ihop. Några av dem som jag intervjuat 
upplever också att föräldrarna har ont om tid och att de ofta är väldigt stressade då de 
hämtar och lämnar barnen. Detta leder i sin tur till att information och frågor ofta 
måste diskuteras i farten, samtidigt som barnen klär på sig ytterkläderna eller liknande.  

Det som är viktigt när det gäller relationen mellan förskola och hem är att arbetslaget 
är enat och att det finns ett gemensamt underlag när ett barn beskrivs, berättar de jag 
intervjuat. Även om relationen inte kan se likadan ut mellan alla föräldrar och 
förskolelärare, så beskriver de förskolelärare jag samtalat med att det är nödvändigt att 
känna att man har arbetslaget med sig, speciellt om det uppstår en konflikt. De jag 
intervjuat ger också uttryck för att det inte enbart gäller att ha arbetslaget med sig, utan 
att hela förskolan ska hålla sig till samma regler och kunna ge alla föräldrar samma 
svar. Linnea beskriver detta genom att förklara att det inte alltid är så lätt att svara på 
föräldrars frågor. Ibland frågar hon de andra på förskolan så att alla är överens och kan 
säga likadant till andra föräldrar med samma fråga. 

När vi samtalar om föräldrakontakt med föräldrar från andra kulturer eller med annat 
språk än svenska har de förskolelärare jag intervjuat olika erfarenheter kring detta. 
Några av dem har inte haft någon erfarenhet av detta, medan andra beskriver det som 
en svårighet då information ska lämnas eller frågor ska besvaras. I förskolan finns det 
möjlighet att få tolk till exempelvis föräldramöte eller utvecklingssamtal, men de som 
har erfarenhet av detta beskriver att det idag är svårt att få tag på en tolk och att det 
ändå är svårt att helt förstå varandra och skapa en trygg relation även om tolk finns. I 
den vardagliga kontakten finns ingen möjlighet till tolkning och de som jag intervjuat 
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berättar att det finns en risk att missförstånd uppstår eller att föräldrar med bristfällig 
svenska missar informationen helt. Att använda kroppsspråk och vara extra tydlig tror 
de jag samtalat med är extra viktigt med dessa föräldrar, men de förskolelärare med 
erfarenhet av detta beskriver att det tar tid att bygga upp relationer med föräldrar som 
inte talar flytande svenska.  

6.2.1 Analys 1 

I resultatet ovan kan vi se att det finns en skillnad mellan förälderns och 
förskolelärarens intresse och tankar om förskolan, som kan jämföras med den 
praktikteori och habitus som Bourdieus teorier utgår ifrån. Förskolan är ett fält där 
pedagogerna agerar utifrån kunskapen i sitt habitus och på så sätt ger uttryck för en 
viss praktikteori som de kan vara mer eller mindre medvetna om. Föräldern ingår inte i 
detta fält, och har heller inte samma kapital som de förskolelärare som arbetar där har. 
Därför skiljer sig också synen på förskolans verksamhet och aktiviteter åt. 
Pedagogerna prioriterar såväl omsorgsdelen som den pedagogiska delen av 
verksamheten och vill gärna förmedla den pedagogiska verksamheten i samtalet, 
medan föräldern kan sakna ett vist kunskapskapital kring pedagogikens betydelse i 
förskolan och därför prioriterar omsorgsdelen och rutinsituationerna i stället (Gytz 
Olesen 2004). 

Föräldrar har en viss kunskap om förskolans uppdrag och verksamhet beskriver mina 
intervjupersoner, men de fokuserar främst på omsorgsdelen i barnens dag på förskolan 
till skillnad från förskolans pedagoger som gärna vill förmedla den pedagogiska delen 
av barnens vardag på förskolan. Enligt Gytz Olesen(2004) kan detta förklaras genom 
Bordieaus teori om kapital i form av kunskap. Förskolans pedagoger och föräldrar har, 
som nämnts ovan, olika kunskapskapital när det gäller barn, förskolans verksamhet 
och pedagogik. Det kunskapskapital som förskolelärare har gör att den pedagogiska 
delen av verksamheten blir extra betydelsefull, medan föräldrar som inte har detta 
kunskapskapital inte heller ser det viktiga i den pedagogiska delen av förskolans 
verksamhet  

Förskolelärarna som intervjuats anser alla att föräldrakontakt och föräldrasamverkan är 
viktigt och att det krävs god kommunikation för att skapa en trygg och bra relation 
mellan förskolan och hemmet. I intervjuerna beskrivs att det kan finnas svårigheter i 
föräldrasamverkan då föräldern är blyga och försiktiga. Även i arbetslaget krävs goda 
reltioner och samtal för att arbetet på förskolan ska fungera. Föräldrar ska få samma 
information av alla pedagoger och arbetslaget måste arbeta tillsammans för att främja 
relationen mellan förskola och hem. Drugge & Hansson (2000) anser att dialogen är en 
förutsättning för att människor ska skapa en förståelse för varandras avsikter och 
tankar. I en dialog krävs en viss språklig kompetens men också en socialkompetens i 
form av öppenhet och aktivt lyssnade. Det som påverkar denna personkemi som 
intervjupersonerna ger uttryck för kan vara den sociala kompetensen, men också hur 
förskoleläraren och föräldern lyckas göra dialogen jämlik genom att bryta de 
maktstrukturer som kan finnas, samt synliggöra normer och hierarkier (Drugge & 
Hansson 2000). Genom att samtala och vara överens om hur föräldrakontakten ska 
skötas kan de också känna att de har arbetslaget med sig om det skulle uppstå en 
konflikt mellan hem och förskola. Att gemensamt reflektera ger kunskap och 
förståelse, vilket är en förutsättning för att utveckla förskolans verksamhet. Genom att 
vara överens i arbetslaget kan förskolelärarna få perspektiv på sin egen roll i förskolans 
verksamhet och lättare förmedla information och reflektera över denna med 
föräldrarna (Molander 1996).  
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Att kunna förklara varför förskolan arbetar som den gör och förklara syftet med de 
olika aktiviteterna är väldigt viktigt visar de intervjusvar som jag fått. Max Weber 
beskriver detta genom teorin att människors handlande utgår ifrån olika typer av 
rationalitet, där handlingar utifrån barnens bästa och handling utifrån läroplanen skulle 
vara målrationella handlingar eftersom de utgår från ett visst mål. Det skulle också 
kunna beskrivas som traditionsrationalitet då barnens bästa är en självklar norm som 
finns i förskolans verksamhet och som av förskolelärare i intervjun som det absolut 
viktigaste i verksamheten, något som då skulle stå över även läroplan och andra 
styrdokument (Alkvist 2004).  

I resultatet ovan beskrivs svårigheter i att samtala om problem eller negativa händelser 
som skett under dagen. Det beskrivs också att det finns en svårighet att samtala om 
barns hemförhållanden eftersom detta upplevs som privat och känsligt. Dessa samtal 
som beskrivs, upplevs svåra på grund av innehåll och en obalans i maktförhållandet, då 
förskoleläraren har en kunskap som föräldern i vissa fall inte besitter. I samtalet måste 
alla parter vara överens om det Habermas kallar de tre giltighetskraven, fakta social 
norm i samtalet samt egna uppfattningar och värderingar. I samtalet krävs 
argumentation för att komma överens om dessa tre giltighetskrav, vilket gör att 
maktförhållanden jämnas ut mellan parterna. Genom att parterna har olika syn på 
livsvärlden där deras förväntningar och tankar möts, uppstår det svårigheter i 
relationen och det kommunikativa handlandet. Det kan också påverka att systemet där 
dessa sociala handlingssystem finns är målrationaliserade och består av begränsningar i 
form av makt, styrningsmedier och pengar (Aakvaag 2011).  

Tid är en viktig del för att det ska kunna uppstå samtal, dialoger och gemensam 
reflektion. Tidsbrist och planering av tid kan vara en stor svårighet i föräldrasamverkan 
och föräldrakontakt beskriver intervjupersonerna. Enligt Drugge och Hansson (2000) 
är dialog en förutsättning för att vi ska förstå varandras avsikter. Genom dialog får vi 
förmåga att tolka andras begreppsavnändning och lär oss gemensamma sätt att samtala 
och använda ord och uttryck. Om det inte finns tid till samtal är det svårt att bryta 
maktstrukturer i relationen och de strukturer och normer som finns förblir osynliga 
(Drugge & Hansson 2000). 

I samtal med föräldrar med annat språk än svenska berättar intervjupersonerna att de 
försöker vara extra tydliga och fokusera enbart på den information som ska framföras 
istället för att småprata. Bernstein (2000) beskriver två olika språkliga koder i sin teori, 
där den utvecklade språkliga koden är tydlig och inte lämnar lyssnaren att själv tolka 
meningen i samtalet. Den begränsade språkliga koden lämnar mycket ansvar på 
lyssnaren att själv tolka och skapa förståelse i dialogen. Det som förskolelärarna ovan 
beskriver att de talar tydligare och mer fåordigt i relationen med föräldrar med 
bristfällig svenska. Detta skulle kunna ses som en utvecklad språklig kod, där det är 
information som ska nå lyssnaren på ett tydligt och enkelt sätt, utan risk för 
missförstånd då innehållet måste tolkas (Bernstein 2000). 

6.3 Beskrivning av barn och bedömning av verksamhet 

Barn i förskolan ska inte bedömas och deras handlingar ska inte värderas, detta är alla 
intervjupersoner som jag talat med väldigt medvetna om. Ändå finns det stora 
svårigheter att samtala om barn utan att värdera eller bedöma. De förskolelärare som 
jag intervjuat har beskrivit att de jobbar med detta mycket på förskolorna och att de 
försöker att samtala om barnen gemensamt i arbetslaget så att de har samma bild av 
barnet. De försöker utgå ifrån dokumentation och observationer för att ha underlag 
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för sin bild av barnet, men flera av de jag intervjuat upplever att det går åt mer tid till 
att göra dokumentationer och barns portfolio än vad det finns tid att reflektera och 
samtala kring dem.  

Sarah berättar att föräldrars frågor om sitt eget barn ofta handlar om det vardagliga. 
Hon upplever att det frågar om de klarar sin vardag bra, exempelvis genom att undra 
över hur de klarar av att klä på sig själva eller gå på toaletten. Hon känner att det är 
viktigt att de också talar om vad barnet har för förmågor och informera om hur de 
utvecklas och hur de ska gå vidare. 

När det gäller beskrivning av barn upplever alla som jag intervjuat att det är svårt att 
undvika värderingsord. De försöker presentera det som barnet har gjort genom att visa 
dokumentation kring aktiviteter på förskolan, men ofta frågar föräldrar hur de 
utvecklas språkligt eller motoriskt och då uppstår en svårighet i att besvara föräldrarna 
utan att själv tycka och bedöma kring barnets förmågor. Det händer att föräldrar 
jämför sitt barn med andra barn i samma ålder, något som förskolelärarna jag samtalat 
med försöker undvika. De beskriver att det inte handlar om att alla barn ska klara av 
samma saker vid en viss ålder, utan att alla barn utvecklas olika snabbt och inom olika 
områden. Däremot får man inte vara rädd för att ta upp problem om de upptäcks 
kring ett enskilt barn.  

Johanna säger att det inte är någon av dem som jobbar på förskolan som nonchalerar 
varningssignaler kring beteenden. Om någon uppfattar något som mindre bra så tar de 
upp problemet och jobbar med det. Hon säger att de haft flera barn nu som haft 
problem och där de fått ta tag i detta och haft extra förskolepedagoger eller 
talpedagoger med i verksamheten.  

I intervjuerna berättar förskolelärarna om hur föräldrar kan vara delaktiga i 
utvärdering, uppföljning och utveckling i förskolans verksamhet. Här berättar de 
intervjuade att föräldramöten är ett sätt att uppdatera föräldrar och ge dem möjlighet 
att samtala om verksamheten, ställa frågor och ge förslag. Många föräldrar är väldigt 
nöjda med förskolans arbete, men några av de förskolelärare som jag intervjuat har en 
önskan om att föräldrar skulle vara mer engagerade i verksamheten. Föräldrar har en 
stor tillit till förskolan och personalen där. Kristina visar en utvärdering från 
föräldrarna på sin dator och berättar att föräldrarna fick utvärdera verksamheten och 
berätta vad de tyckte var viktigt för deras barn. De ville veta vad föräldrarna tänkte 
och kände då de hörde ordet förskola. På bilden i PowerPoint visas ordet trygghet i 
mitten, då detta var det som föräldrarna tyckte var viktigast i förskolan. Sedan finns 
många andra ord med i olika storlekar så som glädje, självkänsla och samarbete. 
Kristina säger att hon tycker det är precis såhär som föräldrar ska kunna känna, att 
barnen är trygga på förskolan. 

De jag intervjuat har berättat om flera sätt som föräldrar kan vara delaktiga i 
verksamhetens utvärdering och utveckling. Dels beskrivs föräldrasamtal och 
föräldramöten som en central del, och dels beskrivs olika datorprogram som gör att 
föräldrar kan vara delaktiga och vara med och påverka genom nätverk och 
diskussioner på förskolans hemsida Genom att föräldrar kan vara delaktiga på Internet 
genom hemsidor eller datorprogram finns en möjlighet att nå ut och få föräldrar 
engagerade, beskriver de förskolelärare som jag intervjuat, eftersom detta är ett fält 
som många föräldrar känner sig bekväma med. 

Förskolans egen utvärdering och reflektion görs med hjälp av olika hjälpmedel, så som 
reflektionsblad och GPP (gemensam pedagogisk planering) berättar de förskolelärare 
som jag intervjuat. GPP är ett relativt nytt sätt att arbeta med bedömning av 
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verksamheten där barnens egna tankar är en del av reflektion och utvärdering. Här 
används reflektionsprotokoll där aktiviteter analyseras och förskolepersonalen får 
möjlighet att reflektera kring vad de gjort samt hur de kan utveckla aktiviteten 
ytterligare. Datorprogrammet Power point används för att lägga in dokumentation, 
pedagogisk reflektion och tankar kring utveckling av verksamheten. Detta beskrivs av 
de förskolelärare som använder sig av detta som ett tydligt system, där det är 
verksamheten som är i fokus. Ingen av de förskolor jag besökt använder sig av IUP 
(individuella utvecklings planer), de upplever att det är svårt att använda sig av IUP 
eftersom det då blir mycket fokus på det enskilda barnet, vilket inte är meningen med 
IUP i förskolan.  

6.3.1 Analys 2 

I samtal om barn på förskolan finns det olika sätt att handla, vilket kan jämföras med 
Webers olika handlingstyper av rationalitet. Den handling som utförs med grund i 
förskolan läroplan är en målrationell handling, där målen och riktlinjerna i 
styrdokumentet bestämmer hur barn beskrivs. När det gäller användning av 
värderingord och bedömning av barn finns inget stöd från styrdokument, utan då är 
handlandet känslorationellt, värderationellt eller traditionsrationellt. I stunden då barn 
bedöms eller värderas finns risk att handla känslorationellt, eftersom detta handlande 
sker utan tanke på konsekvenser. Samtal om barn utifrån olika värden, exempelvis 
utifrån en viss barnsyn eller en viss övertygelse är då värderationella, medan 
traditionsrationella handlingar görs automatiskt av ren vana och det kan handla om att 
riktlinjer kring beskrivningar av barn sett annorlunda ut tidigare (Alkvist 2004). 

Ovan beskrivs hur datorprogram på Internet används för att göra föräldrar delaktiga i 
uppföljning, utvärdering och utveckling på förskolan. Enligt Bourdieu är ett fält ett 
rum där olika habitus kommer till utryck och de handlingar som utspelas i ett visst fält 
är beroende av de olika kapital som individerna har i form av exempelvis makt, status, 
pengar eller sociala kontakter(Gytz Olesen 2004). Förskolan kan ses som ett eget fält 
där förskolelärarna har ett stort kapital i form av mak och kunskap, vilket kan göra 
maktförhållandena ojämna mellan förskola och hem. På Internet skulle dessa 
maktförhållanden kunna jämnas ut och föräldrar kan känna sig mer bekväma i fältet på 
Internet. 

 

6.3 Påståenden  

I min intervju hade jag sex påståenden som alla förskolelärare jag samtalat med fick 
svara ja eller nej på, samt kommentera om de vill tillägga något. Det första påståendet 
var – Det kan kännas nervöst eller obekvämt med föräldrakontakt. På det påståendet 
har tre av de intervjuade svarat ja och två nej. Många kommenterade detta med att 
säga att det alltid är jobbigare med negativ information eller samtal kring 
problemområden. Det andra påståendet var – Det är svårt att beskriva det enskilda 
barnet utan att värdera eller bedöma. På det påståendet svarade fyra stycken ja och en 
nej. Den intervjuperson som svarat nej berättade att hon arbetat och diskuterat detta 
väldigt mycket nyligen och att hon därför var väldigt medveten om hur beskrivning av 
barn kan göras utan att hon måste värdera eller bedöma. Det tredje påståendet var - 
Jag önskar det fanns mer tid till föräldrakontakt vid hämtning och lämning. Där 
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svarade två stycken ja och tre stycken nej. De som svarat nej tyckte att deras 
barngrupper var tillräckligt små för att de skulle ha tid med alla föräldrar, samt att det 
ofta handlade om att föräldrarna ändå inte har tid vid hämtning och lämning även om 
förskolan hade haft mer tid att lägga på föräldrakontakten då.  

Det fjärde påståendet var – Jag skulle behöva mer information och kunskap om 
bedömning och utvärderingsarbete i förskolan. På detta påstående svarade fyra stycken 
av intervjupersonerna ja och en av dem svarade nej. De flesta ansåg att det alltid fanns 
mer kunskap att inhämta kring detta område. Det femte påståendet var – Jag skulle 
önska att fanns tydligare riktlinjer kring hur vi ska arbeta med uppföljning, utvärdering 
och utveckling. På detta påstående svarade fyra stycken ja och en nej av de fem 
intervjupersonerna. De som svarat ja önskar mer tydliga riktlinjer som skulle gälla alla 
förskolor, inte bara en förskola eller ett område. Sista påståendet var – det är svårt att 
arbeta med bedömning av verksamheten utan att bedöma barnen. Här svarade tre av 
intervjupersonerna nej och två stycken ja. De som svarade ja upplevde att svårigheten 
främst låg i otydliga riktlinjer och brist på tid att få arbeta med detta gemensamt i 
arbetslaget. De två som svarade nej hade tydliga system för detta som de fått tid och 
stöd att arbeta in i verksamheten.  

6.3.1 Analys 3 

Genom att låta intervjupersonerna svara på dessa påståenden kan vi se att 
kommunikation och dialog är viktigt och att det kan skilja stort på hur bekväma 
förskolelärare är med föräldrakontakt om samtal med föräldrar. Enligt Drugge och 
Hansson (2000) är språklig kompetens nödvändig för att en god dialog ska uppstå, 
något som en av de intervjuade själv berättar att hon fått öva på i diskussioner och 
övning kring att undvika bedömning och värdering av barn i förskolan. Att tidsbrist 
skulle vara ett hinder för samtal mellan förskola och hem är inte alla överens om, men 
de intervjuade beskriver att det ofta kan vara föräldrarna som inte har tid, även om 
förskolan skulle ha tid att samtala. När det gäller ökad information och riktlinjer kring 
förskolans bedömnings och utvärderingsarbete ville de flesta ha mer och tydligare 
information. Molander (1996) beskriver att vi, för att kunna utbyta kunskap och 
reflektera gemensamt behöver samarbeta. Ofta kan vi då ta fram och tydliggöra 
kunskap som vi redan har genom att diskutera denna med andra. Detta gäller även då 
verksamheten ska utvärderas och utvecklas. Kunskapen om förskolan uppdrag startar 
på så sätt i småprat kring aktiviteter och händelser för att sedan bilda kunskap kring 
frågor och mål som förskolan har. 
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7 Diskussion  

Här diskuteras resultat och analys med hjälp av tidigare forskning och bakgrund, samt 
egna tankar och reflektioner. 

7.1 Beskrivning av barn vid hämtning och lämning 

I intervjuerna med förskolelärare märker jag att det finns svårigheter i att beskriva barn 
utan att använda sig av värderingsord. Även om intervjupersonerna själva inte 
upplever att det är svårt att beskriva och samtala om barn används mycket 
värderingsord och bedömningar i vårt samtal under intervjuerna. Under intervjuernas 
gång märker jag att det är problematiskt för intervjupersonerna att välja ord i samtalen 
om barn och att värderingsord ofta används utan att intervjupersonerna verkar vara 
medvetna om det. Att barnet har haft det bra på förskolan, att barnet ätit dåligt eller 
sovit lite är ju en värdering i sig, även om ingen av de intervjuade kommenterat kring 
detta.  

Historiskt sett har barn betraktats som något som ska observeras och beskrivas utifrån 
psykologisk och medicinsk kunskap, barn och barndom beskrevs först som ett objekt 
som skulle studeras utifrån olika teorier och jämföras med normalbarnet med hjälp av 
olika stadier (Lundgreen, Säljö, Lidberg (Red) 2010). När barnet senare började ses 
som en egen betydelsefull individ blev det också förändring i hur barn beskrevs och 
bedömdes (Green 2007). Läroplanen för förskolan säger att verksamheten ska 
uppföljas, utvärderas och utvecklas kontinuerligt och i detta kvalitetsarbete ingår 
uppföljning av barns utveckling och lärande (Utbildningsdepartementet 2010). Det är 
dock inte barnens egna förmågor och utvecklings som ska värderas och bedömas, utan 
verksamheten ska utvärderas och utvecklas i relation till hur barnen växer och 
utvecklas i förskolan (Vallberg Roth 2009).  

I de förskolor jag har varit och intervjuat förskolelärare har inte IUP (individuella 
utvecklingsplaner) använts. Detta har förskolelärarna upplevt som positivt eftersom 
IUP ofta blir riktat mot det enskilda barnet, något som inte är önskvärt i förskolans 
verksamhet. Det går att bedöma och utvärdera verksamheten genom IUP (Bjervås 
2011), även om det kan vara svårt att göra detta utan att bedöma barnen. I mina 
intervjuer beskrivs istället andra hjälpmedel och dokument i bedömning och 
utveckling av verksamheten. Dessa hjälpmedel beskrivs som positiva verktyg i 
bedömningen av verksamheten och det systematiska kvalitetsarbete som förskolorna 
gör.  

7.2 Innehåll i samtal med föräldrar på förskolan 

Förskolan och föräldrarna vill ofta förmedla olika saker i samtalet på förskolan. 
Föräldrar vill ofta få information om omsorgsdelen av förskolans uppdrag, så som 
sömn, mat och toalettbesök/blöjbyten. Förskolan är noga med att berätta om barnens 
vardag och om dessa rutinsituationer, men vill även förmedla vad förskolans aktiviteter 
har för syfte och hur den pedagogiska verksamheten ser ut. Med hjälp av 
dokumentation kan förskolelärarna få igång ett samtal om den pedagogiska 
verksamheten, även om det sällan verkar vara föräldrarna som tar upp ämnet eller 
ställer frågor kring detta. I Tallberg Bromans (2009) undersökning beskrivs detta som 
en konflikt mellan föräldrars önskningar åt sina barn och pedagogernas kunskap om 
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verksamheten, barns utveckling och det pedagogiska uppdraget. Föräldrainflytande gör 
det svårt att dra gränsen för vilka ansvarsområden som är förskolans och vilka 
ansvarsområden som är föräldrarnas (Tallberg Broman 2009). Däremot visar en studie 
gjord av Erikson (2009) att det finns önskan om ett ökat engagemang från föräldrar i 
förskola och skola. Lärare upplever att kraven från föräldrarna är väldigt höga, medan 
lärares krav på föräldrarna är betydligt lägre (Erikson 2009).  

Jag har uppfattat förskolelärarna i min studie som väldigt måna om barnens lärande 
och utveckling och önskar att samtalens innehåll kunde utvecklas till något mer än 
enbart informationsutbyte av de basbehov som barnen får bemötta på förskolan. 
Sandberg och Vuorinen (2007) beskriver hur samverkan mellan och hem och förskola 
baseras på en gemensam vilja att samarbeta och att relationen måste byggas på 
ömsesidigt förtroende. Att föräldrar verkar ha stort förtroende och stor tillit till 
förskolan framkommer i min studie, men detta säger ingenting om vad det finns för 
förtroende till föräldrar och föräldrars roll i dagens samhälle. På de tidiga 
föräldramötena skulle föräldrarna ta emot information och få råd om barn och 
uppfostran (Ivarson Janson 2001), idag är detta förändrat och föräldrar har en stor 
möjlighet att vara med och påverka barns vardag i förskolan genom att samverka med 
förskolan och vara engagerade i utvärdering och uppföljning. Förskolans läroplan (lpfö 
98) säger att förskolan ska vara ett komplement till hemmet (utbildningsdepartementet 
2010), något som då skulle kräva att förskolan har information om barns hemmiljö 
och förhållanden även om detta anses vara känsligt att samtala om.  

7.3 Hantering av svårigheter med föräldrasamverkan 

Intervjuer som jag gjort visar att det finns svårigheter i relationen mellan förskola och 
hem, men att det inte ser likadant ut på alla förskolor. De som jag har intervjuat 
berättar att det alltid är svårt att förmedla negativa saker som skett till föräldrarna, så 
som ett barn som bits eller slåss. Det upplevs också som svårt att samtala om barnens 
hemmiljö och föräldrarollen eftersom det anses som ett mycket känsligt ämne.  

Att ha en god samverkan med föräldrar har inte alltid varit självklart i förskolans 
verksamhet. Det är första efter barnstugeutredningen på 1960-talet som 
föräldrasamverkan börjar bli en prioritering för barnomsorgen (Martin Korpi 2006). 
Förskolan började då ses som ett komplement till hemmet och samverkan mellan 
förskola och hem var också ett sätt att få föräldrar att bli mer engagerade och ta ökat 
ansvar för förskolan och för de egna barnen (Ivarson Jansson 2001).  

Dagens föräldrasamverkan i förskolan beskrivs i mina intervjuer som mestadels 
positiv, även om det också finns en hel del svårigheter i relationen mellan förskola och 
hem. Svårigheterna består dels i samtalets innehåll, exempelvis att förskolan måste 
framföra negativa händelser kring det enskilda barnet eller berätta att de 
uppmärksammat en svårighet hos barnet. För att samverkan mellan förskola och hem 
ska fungera krävs att personal och förälder måste anstränga sig för att förstå varandra 
och bygger på en ömsesidighet och ett delat engagemang (Sandberg & Vuorinen 
2007).  Lamb Parker m.fl. (2000) har i sin studie undersökt vilka hinder som finns i 
föräldraengagemang och vilka skäl det finns för att föräldrar ska välja att engagera sig. 
Här nämns tre skäl som är av betydelse för föräldrarnas deltagande i sina barns 
skolgång. Den personliga synen och strukturen som de har över sitt föräldraskap 
påverkar hur föräldrars deltagande i sitt barns skola ser ut. Föräldrars uppfattning om 
huruvida de kan vara ett stöd i barnets utveckling och lärande hemma påverkar också, 
samt deras reaktion och attityd till de krav och de möjligheter som skolan och barnen 
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själva ger uttryck för. Övriga faktorer som kan vara hinder i föräldraengagemanget är 
då familjen får ett nytt barn, då föräldrarna arbetar heltid eller mer, då föräldrarna 
genomgår en skilsmässa eller då föräldrarna av annan anledning har dåligt med energi 
och tid över och föräldraengagemanget i skolan prioriteras bort (Lamb Parker m.fl. 
2000). 

Något som också nämnts som svårighet i mina intervjuer är bristen på tid, både från 
föräldrars och från förskolas håll. Att få ihop sitt livspussel tidsmässigt kan vara svårt i 
dagens samhälle då många jobbar heltid och har en fullspäckad fritid (Enokson 2009). 
I förskolan kan bristen på tid vara ett hinder då information ska förmedlas vid 
hämtning och lämning eftersom föräldrar kan ha bråttom. Ofta hämtas och lämnas 
många barn vid samma tid och det blir svårt att hinna samtala med alla föräldrar. Här 
kan vi tänka oss att ett sätt att underlätta samverkan och kommunikation är att 
använda oss av Internet och sociala medier för att upprätthålla en god kontakt mellan 
förskola och hem. Detta beskriver Arevik (2012) i Lärarnas tidning. Förskolan som 
han skriver om har en facebook sida för att visa dokumentation av barn och 
verksamhet, samt kunna hålla kontakt och dela information. Kanske kan vi här 
diskutera om det verkligen är säkert att lämna ut förskolan på en sida som facebook då 
bilder och information om enskilda barn kanske kan komma på villovägar. Det kan 
också vara diskutabelt om det är lämpligt att alla föräldrar har facebook. Beroende på 
yrke och bakgrund kan det finnas föräldrar som varken vill eller kan ha en 
facebooksida, och dessa föräldrar skulle då hamna utanför diskussioner och missa 
information. Dock skulle sociala medier kunna vara en möjlighet för föräldrar och 
förskolepersonal om det är ont om tid för fysiska möten på förskolan.  

Kulturella skillnader kan vara en svårighet i den vardagliga kontakten av flera 
anledningar. I mina intervjuer beskriver förskolelärare att det finns risk att föräldrar 
med annat modersmål missar information eller inte förstår den information som 
förmedlas. Här kan det också finnas risk att barnen kommer i kläm om de måste agera 
som tolk i samtal som handlar om dem själva (Bouakaz 2007). Föräldrar ska inte 
behöva känna en rädsla för att bli missförstådda eller missförstås i samtal med 
förskolan, därför bör det finnas en större möjlighet att få språkligt stöd i samtalet med 
hjälp av tolk (Elmeroth 1997). Kulturella skillnader går också att se i form av 
subkulturer eller delkulturer där föräldern kan ha en form av ideologisk värdering som 
avspeglas i livsstilen och påverkar relationen till andra (Cronlund 2004). I mina resultat 
finns inga direkta beskrivningar av detta, men det kan ändå vara en osynlig anledning 
till varför intervjupersonerna uttrycker att de har bättre eller sämre kontakt med vissa 
föräldrar. De själva uttryckte det som personkemi eller relaterade det till att det fanns 
bättre relation till de föräldrar vars barn de själva hade som kontaktbarn.  

Språkligt upplevde de förskolelärare som jag intervjuat att språket mest var ett hinder 
då föräldrarna talade ingen eller bristfällig svenska, eftersom det lättare kunde uppstå 
missförstånd i dessa relationer. Detta har inte bara med ord och deras betydelse att 
göra, utan går också att förklara genom att samtal i den svenska kulturen ofta 
förutsätter en viss tolkning och kan vara indirekt i sin betydelse. Det kan handla om 
subtila antydningar eller försiktighet kring ett känsligt ämne, där meningen och alvaret 
i samtalet inte kommer fram i det direkta språkbruket. Språket kan vara ett hinder i 
andra sammanhang också. Även om föräldrarna talar svenska kan det finnas en viss 
otydlighet kring samtala om barn och förskola. Det kan handla om en vilja att 
förmildra ett problem eller se det ur flera synvinklar på samma gång, vilket kan göra 
föräldrar oklara med vad som gäller eller vad syftet med samtalet är (Adelswärd, 
Evaldsson & Reimers 1997). Jag anser att det är svårt att förändra denna problematik 
eftersom det alltid kommer att finnas områden som är känsliga och obekväma att 
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samtala om och att samtalets form och funktion är baserat på såväl individers 
personlighet som kunskap, referensramar och språkanvändning.  

7.4 Metoddiskussion  

Jag har valt att göra min studie med hjälp av intervjuer. Urvalet som jag gjorde är ett 
bekvämlighetsurval, där jag ringde förskolor i min närhet och frågade om någon 
förskolelärare där ville delta i en intervju. Jag intervjuade också två pedagoger på 
samma förskola två gånger, vilket kan ha påverkat resultatet. Anledningen till detta var 
att det var svårt att hitta förskolor som ville ställa upp och förskolelärare som hade tid 
att delta. Att det enbart är kvinnor som intervjuats kan också påverka resultatet, samt 
att det enbart är förskolelärare som deltagit, och inte barnskötare eller övrig personal 
på förskolan. Det är endast fem intervjuer i min studie eftersom mitt mål var att få en 
större förståelse och en fördjupning kring hur föräldrasamverkan kan gå till och hur 
barn beskrivs på förskolan, något som jag tycker att jag fått.  

Intervjuerna var likvärdigt utförda och utgick ifrån en intervjuguide, men eftersom jag 
inte är van vid att intervjua så upplevde jag att jag själv blev tydligare och lugnare efter 
att de första intervjuerna var gjorda. Detta kan också ha påverkat intervjupersonernas 
svar. De förskolelärare jag intervjuat hade alla arbetat olika länge med yrket, dock var 
några av dem nya på den arbetsplats de hade nu, vilket påverkade frågor kring 
verksamheten som var mer specifika, exempelvis om verksamhetens utvärdering och 
utveckling. Några av intervjupersonerna har nyligen utbildat sig och hade därför inte så 
stor erfarenhet kring frågor om föräldrar med annat språk än svenska.  

7.5 Vidare forskning 

Något som väckt ytterligare intresse under min studies gång är hur föräldrar upplever 
kontakten med förskola och om de anser att den information och de samtal som 
förskolan har med dem är tillräckliga. Föräldrars intresse och engagemang skiljer sig 
mycket åt enligt min studie och det vore intressant att ta reda på hur föräldrars 
kunskap och engagemang ser ut. Vad tycker föräldrarna är viktigast i förskolans 
verksamhet och hur ser de på värdering och bedömning av barn i förskolan? 

Det vore också intressant att ta reda på hur manliga förskolelärare ser på 
föräldrasamverkan och föräldrakontakt, samt om detta skiljer sig från de kvinnliga 
förskolelärarnas uppfattning. Vidare skulle en studie kring övrig förskolepersonal 
kunna göras för att undersöka om exempelvis barnskötare eller vikarier inom 
förskolan har samma kunskap och uppfattning kring föräldrasamverkan och 
beskrivning av barn som förskolelärarna.  
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Bilaga 1 Intervjuguide  

Område, förskolelärare, barngrupp, förskola: 

Hur länge har du arbetat som förskolelärare? 

Berätta lite om förskolan och verksamheten. 

Kan du berätta om området som er förskola ligger i?  

• Många olika kulturer/etniciteter 

• Yrken, arbetslöshet, ekonomiska förhållanden 

• Unga föräldrar/flerbarnsfamiljer 

Föräldrakontakt 

Vad upplever du att föräldrar vill veta/frågar om vid hämtning och lämning? 

Upplever du att de finns en kunskap hos föräldrar för förskolans verksamhet och 

uppdrag?  

Upplever du att ni i arbetslaget är överens om hur kontakten med föräldrar ska skötas 

och hanteras? Hur har ni kommit överens? Diskuteras detta i arbetslaget?  

Upplever du att det finns föräldrar som du har bättre/sämre kontakt med och vad tror 

du är anledningen till det? 

Vilken information/vilket samtalsämne är svårast att framföra information om till 

föräldrar? 

Hur hanteras föräldrakontakt då föräldrarna inte talar svenska/talar mindre bra 

svenska? 

Bedömning av verksamhet, beskrivning av barn 

Finns det några svårigheter i att samtala med föräldrar om deras eget barn? Vilka är 

svårigheterna? Hur hanteras dem? 

På vilka sätt kan föräldrar vara delaktiga i uppföljning, utvärdering, utveckling? 

Hur arbetar ni med bedömning av verksamheten, används IUP? 

Hur arbetar ni med beskrivning av det enskilda barnet, exempelvis inför 

föräldrasamtal? 

Påståenden 
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Det kan kännas nervöst eller obekvämt med föräldrakontakt 

Det är svårt att beskriva det enskilda barnet utan att värdera eller bedöma 

Jag önskar det fanns mer tid till föräldrakontakt vid hämtning och lämning 

Jag skulle behöva mer information och kunskap om bedömning och 

utvärderingsarbete i förskolan 

Jag skulle önska att det fanns tydligare riktlinjer kring hur vi ska arbeta med 

uppföljning, utvärdering och utveckling 

Det är svårt att arbeta med bedömning av verksamheten utan att bedöma barnen 
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