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ABSTRAKT 

Syftet med studien var att synliggöra förskollärares uppfattningar kring 

föräldrasamverkan i förskolan. Frågeställningarna berör förskollärarnas syn på 

föräldrasamverkan, möjligheter och svårigheter med föräldrasamverkan samt olika 

samverkansformer som används i förskolan. Studien genomfördes med hjälp av 

kvalitativa intervjuer. Arton förskollärare på tre olika förskolor intervjuades. I resultatet 

kom det fram att förskollärarna poängterar att föräldrasamverkan är en viktig del i 

förskolans verksamhet. Förskollärarna hävdar att de ständigt arbetar med att förbättra 

relationen mellan hem och förskola. Studien visade också på flera olika 

samverkansformer som förskolor använder sig av i samverkan med hemmen. 

Förskollärarna framhäver även föräldrainflytande som en viktig del i verksamheten. 

Föräldrarna på förskolorna är delaktiga och får vara med och påverka verksamheten. En 

slutsats som går att dra utifrån studien är att föräldrasamverkan bör vara en naturlig del i 

varje förskola för det påverkar både barnen och verksamheten på ett positivt sätt.  
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1 INTRODUKTION 
 

I läroplanen Lpfö98 rev. 10 (Skolverket, 2010) står det att den pedagogiska 

verksamheten ska ske i ett förtroendefullt samarbete med hemmet. Det är arbetslaget 

som ansvarar för att det utvecklas en förtroendefull relation med barnens familjer. I 

samverkan med hemmen ansvarar förskollärare för att barn och föräldrar får en bra 

introduktion i förskolan. Denna föräldrasamverkan innebär att föräldrarna ska ges 

möjlighet till att vara delaktiga, påverka och utvärdera verksamheten.  I läroplanen 

Lpfö 98 rev. 10 (Skolverket, 2010) poängteras att hela arbetslaget ska ha 

kontinuerliga samtal, utvecklingssamtal, med barnens vårdnadshavare om barnens tid 

på förskolan och utveckling. Läroplanen Lpfö 98 rev. 10 (Skolverket, 2010) säger 

också att förskolan, i samarbete med hemmen, ska se till att varje barn ska ges 

möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Förskolan ska också vara ett 

komplement till familjen i deras ansvar för barnens utveckling, växande och fostran.  

 

Mitt intresse för samverkan mellan hem och förskola har väckts när jag började 

vikariera och ha verksamhetsförlags utbildning på olika förskolor. Det var då jag 

upptäckte hur betydelsefullt det är med en bra samverkan med föräldrarna men att 

det inte alltid är lätt. Det är två parter som ska mötas, engagera sig och verka 

tillsammans mot ett gemensamt mål. Efter att ha gått lärarutbildningen har jag 

upplevt att föräldrasamverkan inte är ett område som prioriteras särskilt mycket 

under utbildningen. Jag valde därför att skriva om detta för att få mer kunskap kring 

ämnet och för att det kommer vara en viktig del i mitt framtida yrke som 

förskollärare. Jag anser att alla som arbetar inom förskola och skola kommer stöta på 

detta med tanke på att föräldrarna är våra viktigaste samarbetspartners utanför 

förskolan.  
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2 BAKGRUND 
I bakgrundskapitlet presenteras litteratur kring samverkan mellan hem och förskola. 

Kapitlet är indelat i fyra huvudrubriker. Under första rubriken kommer tidigare 

forskning kring samverkans betydelse i förskolan behandlas. Därefter tas möjligheter 

och svårigheter med föräldrasamverkan upp. Avslutningsvis presenteras olika 

samverkansformer mellan hem och förskola. 

 

2.1 Samverkan mellan hem och förskola 

Persson och Tallberg Bromen (2002) hävdar att förskollärarnas uppdrag i förskolan 

har förändrats på senare år. Förskolan har fått ett större ansvar för barnuppfostran 

och undervisning. Likaså har föräldrarnas förhållande till förskolan ändrats tydligt i 

de dokument som styr förskolan. Läraruppdragets förändring hänger samman med 

den förändrade synen på barndomen i det postmoderna samhället. Förskollärare och 

föräldrar har lika mycket ansvar för samarbetet gentemot varandra, pedagogerna in 

mot hemmet och föräldrarna in mot förskolan. Förskollärare upplever att de har en 

större del i familjens och barnens värld och att de har ett större ansvar för barnet än 

tidigare (a.a.). 

Juul & Jensen (2005) menar att i en relation är det viktigt att titta på den enskilda 

individens upplevelser, på de båda parterna i samverkan och även relationen i sig. 

Det är viktigt att se på relationen för att få en helhets bild men även att se på sin egen 

kompetens för att kunna utveckla, behålla och ändra den. Förskollärarens egen 

uppväxt och erfarenheter spelar stor roll, de återspeglar sitt eget beteende till det och 

använder sig av det i möten med andra människor till exempel barn och föräldrar på 

förskolan. Förskollärare använder sig av det som de anser var positivt under sin 

barndom samtidigt som de ändrar det negativa till något positivt istället (a.a.). 

Gustafsson (2009) menar att grunden för ett förtroendefullt samarbete, även i svåra 

situationer, är vardagssamarbetet mellan förskola och hemmet. Om det redan finns 

en bra relation mellan förskollärare och föräldrar är det mycket lättare för båda 

parterna att ta upp om det uppkommer några problem. Det kan samarbetas kring 

problemen utan större dramatik kring det hela. Föräldrarna ska ses som en resurs i 

förskolan som kan hjälpa till med t.ex. elevhälsoarbete. Det kan förekomma 

missförstånd mellan förskola och hemmet och detta beror oftast på okunskap eller på 

att de båda parterna har olika bilder av barnet eller situationen. Det kan finnas många 

olika bilder av samma barn och detta ska ses som en tillgång till att se barnet ur olika 

perspektiv och inte maktkamp om vilket perspektiv som ser barnet bäst. Alla former 

av samverkan bör uppmuntras (a.a.).  

Leigh Savacool (2011) poängterar att föräldrasamverkan är mycket mer än att gå på 

föräldramöten och delta i föräldrarådet. Leigh Savacool (2011) menar att forskning 

visar att barn som har föräldrar som är engagerade i förskolan blir mer intresserade 

av att lära sig nya saker och ständigt utvecklas istället för att bli involverade i mer 

våldsamt beteende. Leigh Savacool (2011) framhäver hur viktigt det är att 

förskollärarna uppmuntrar föräldrarna att vara delaktiga i sina barns utbildning. 

Uppmuntran kan göra att föräldrarna känner att det är viktigt att vara engageraed för 

att deras barn ska lyckas. Det finns också de föräldrar som vill vara engagerade för 

att känna sig duktiga och kunniga om deras barns skolsituation. Föräldrarnas 

engagemang gör en stor skillnad för barnens syn på utbildning och lärande (a.a.). 
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Förskollärare behöver bygga en bro av kommunikation mellan hem och förskola för 

barnens skull menar Leigh Savacool (2011). Det är förskollärarnas ansvar att se till 

att den första kontakten med föräldrarna är positiv och välkomnande. Förskollärarna 

måste kommunicera öppet, ärligt och på en enkel nivå för båda parternas skull. Alla 

föräldrar bör ha tillgång till de dokument som styr verksamheten och annan viktig 

information kring olika saker som berör barnet och verksamheten. Mellan hemmet 

och förskolan bör det skapas ett tryggt klimat där både pedagoger och föräldrar ska 

känna att de kan uttrycka sina åsikter eller känslor kring något utan att känna sig 

osäkra eller illa bemött. Ett möte där förskollärare och föräldrar möts ansikte mot 

ansikte är att prioritera en gång per år, detta för att försöka skapa en bra relation dem 

emellan (a.a.). 

Goodall & Vorhaus (2010) menar att det inte går poängtera för många gånger hur 

viktigt det är för barns utveckling att föräldrarna är positivt engagerade i barnens 

skolsituation. Föräldrarnas engagemang har stor betydelse i alla samhällsklasser och 

alla etniska grupper, det är därför viktigt att stödja föräldrarnas engagemang i 

förskolan. De föräldrar som väljer att vara mindre engagerade eller inte alls i barnens 

skolsituation behöver extra uppmuntran av förskollärarna. Desto mer föräldrarna är 

engagerade i barnens utveckling i förskolan desto bättre går det för barnet i 

förskolan. Förskolor som lyckas bygga goda relationer med föräldrarna visar på bra 

hållbar utveckling (a.a.). 

Hirsto (2010) framhäver att alla parter gynnas av samverkan på något sätt. 

Föräldrarna gynnas av samverkan genom att de kan få stöd i barnets utveckling och 

sociala samspel. För barnet kan det bli lättare att se en helhetsbild och likheter 

mellan förskola och hemmet, genom att både förskolan och hemmet arbetar mot 

samma mål på liknande sätt. Förskollärana gynnas av samverkan genom att barnets 

självförtroende kan förbättras likaså barnets motivation. Hirsto (2010) framhäver 

vikten av att förskollärare och föräldrar ser på barns utveckling som en gemensam 

uppgift som båda parter ska arbeta med och främja.  

 

2.2 Möjligheter med föräldrasamverkan 

Leigh Savacool (2011) visar på flera positiva effekter som blir när hem och förskola 

samverkar. När förskollärare och föräldrar uppmärksammar och uppmuntrar barnens 

lärande kontinuerligt utvecklas barnen successivt. Barnen har bättre självförtroende 

och visar större motivation för barnets egen utveckling.  Barnens sociala förmåga 

påverkas också av föräldrarnas engagemang genom att barnen får lättare att hitta nya 

vänner. Det är inte bara barnen som drar nytta av föräldrarnas engagemang utan även 

pedagogerna. När föräldrarna är mer involverade i barnens situation i förskolan får 

de lättare att även förstå förskollärarnas synvinkel (a.a.). 

Symeou, Roussounidou och Michaelides (2012) visar på en möjlighet som 

uppkommer när samverkan mellan hem och förskola sker. En utvecklad 

kommunikation gör det möjligt för båda parterna att lägga en positiv grund för 

barnets utveckling både hemma och på förskolan. De vuxna bör uttala vilka 

förväntningar de har på varandra för att kunna samarbeta och ge bra stöd till barnet. 

Med hjälp av de vuxnas stöd från flera håll ges barnet större förutsättningar för att 

utvecklas (a.a.). 
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Sandberg och Vuorinen (2008) menar att föräldrarna kan gynnas av ett bra samarbete 

mellan hem och förskola. Föräldrarna kan få pedagogiskt stöd från förskollärarna när 

problem uppstår mellan föräldrar och barn i hemmet. Förskollärarna kan vara till 

hjälp när föräldrarna behöver viss vägledning eller om föräldrarna behöver hjälp att 

förstå barnet i vissa situationer som är relaterade till förskolan. Förskolans 

verksamhet kan även gynna föräldrar som behöver och vill ha feedback kring sitt 

barns utveckling eller med att tillfredsställa barnets behov. Föräldrarna kan också 

knyta nya kontakter med andra föräldrar genom förskolan. Sandberg och Vuorinen 

(2008) poängterar vikten av att normer och värderingar kan stärkas genom ett bra 

samarbete mellan hem och förskola. Om föräldrar och förskollärare har en 

gemensam syn på barnet och verksamheten förenklas deras samarbete och det blir 

även enklare för barnet. Barnet får lättare att förstå vad som är rätt och fel ifall 

föräldrar och förskollärare har liknande normer och värderingar. Barnet slipper då 

känna sig osäker på vilka normer som gäller vid vilken tidpunkt istället är det samma 

normer som gäller jämt (a.a.). 

 

2.3. Svårigheter med föräldrasamverkan 

Leigh Savacool (2011) nämner flera orsaker till svårigheter i samarbetet mellan hem 

och förskola. Det kan bero på att förskollärarna kan känna sig underlägsna och 

osäkra när föräldrar är involverade i förskolan, det leder till att förskollärarna inte 

uppmuntrar vissa föräldrar att komma och hälsa på. Från föräldrarnas sida kan 

svårigheterna bero på att föräldrarna inte känner sig välkomna på förskolan eller att 

de känner sig obekväma när de är och hälsar på. Att föräldrarna känner sig obekväma 

i förskolan behöver inte bero på förskollärarna utan andra personliga orsaker. Andra 

föräldrar har inte tid eller energi till att involvera sig i deras barns utbildning och 

undviker hellre förskolan än att besvära dem (a.a). Den problematik som Symeou, 

Roussounidou & Michaelides (2012) även tar upp är att ett omedvetet eller medvetet 

budskap som föräldrar känner under möten med förskollärare är att föräldrarna inte 

är välkomna i förskolan utan att de ska lämna deras barns skolgång till experterna, 

det vill säga de utbildade förskollärarna.  

Hirsto (2010) berör svårigheten att båda parterna i samverkan mellan förskola och 

skola ska ske med hjälp av en dialog. Det blir lätt ett samtal där en part är sändare 

och den andra parten är mottagare, det uppkommer då en envägskommunikation 

istället för en tvåvägskommunikation. I de flesta fall är förskolläraren sändare och 

föräldrarna mottagare. Förskolläraren sitter oftast inne på mycket information kring 

barnets tid på förskolan och det intresserar föräldrarna. En dialog är bra för båda 

parterna eftersom de kan inneha relevant information ifrån barnets båda världar både 

hemma och på förskolan.  

Wanat (2010) framhäver föräldrarnas oro som en svårighet. Föräldrarna visar på viss 

oro och rädsla för att förskollärarna ska lägga sig i deras liv utanför förskolan och 

döma dem utefter det. Föräldrarna visar också att de inte vill få in förskollärarna för 

nära på livet utan de tycker att de ska sköta sitt jobb, som är att vara förskollärare. 

Samverkan med föräldrarna kan leda till att barnen blir mer osäkra och en hierarki 

hos barn och föräldrar skapas, menar föräldrarna i Wanats (2010) undersökning. 

Undersökningen visar också på att föräldrarnas yrke och bakgrund har betydelse för 

hur delaktiga föräldrarna är i förskolan. Föräldrar som är välutbildade samverkar 

gärna med förskolan och medverkar i det mesta på förskolan. Wanats (2010) 
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undersökning visar på att de lågutbildade föräldrarna inte känner sig tillräckligt 

duktiga, att de inte har något att tillföra, för att medverka i förskolan. Ingen förälder 

ska känna att de inte är välkomna eller att de inte har något att tillföra i förskolan. 

Wanat (2010) poängterar att det kan vara svårt att få alla föräldrar delaktiga i 

förskolan oavsett bakgrund och yrke.   

 

2.4 Samverkansformer 

Sandberg och Vuorinen (2008) menar att föräldrarna lägger över ansvaret för deras 

barns fostran på förskollärarna i förskolan alltmer. Föräldrarna har ett större behov 

att få hjälp i sin föräldraroll nu än förr i tiden.  För att samverkan mellan hem och 

förskolan ska underlättas behöver föräldrar och pedagoger ha samma syn på barn, 

förskola och de båda parterna behöver sträva mot samma mål. Det finns även sociala 

ramar som kan göra att det blir svårigheter i samverkan. Det kan bero på att 

förskollärare, barn och föräldrar kommer från olika samhällsklasser och att de har 

svårt att förhålla sig till varandra. Olika språkliga och kulturella hinder kan också 

försvåra samverkan mellan föräldrar och förskollärare. Det finns föräldrar som gärna 

vill ta del av sina barns utveckling, menar Sandberg och Vuorinen (2008). 

Föräldrarna vill få feedback och ta del av normer och värderingar som finns på 

förskolan. Förskolan kan även ge pedagogiskt stöd med de problem som kan finnas i 

hemmet mellan barn och föräldrar. 

Symeou, Roussounidou & Michaelides (2012) delar in de olika samverkansformerna 

mellan hem och förskola i två kategorier skriftlig och muntlig kommunikation. Den 

skriftliga kommunikationen innefattar meddelanden som skickas till hemmet så som 

anteckningar, brev, formulär, meddelanden kring speciella händelser och kalendrar 

av läsåret. Skriftlig kommunikation hänvisar oftast till enskilda barn, hela gruppen 

eller förskolan som helhet. Den muntliga kommunikationen innefattar formella 

möten som till exempel drop in-fika och föräldramöten. Förskollärarna kan även 

använda sig av mer informella och avslappnade tillvägagångssätt för kommunikation 

så som telefonsamtal och daglig kontakt i hallen. Symeou, Roussounidou & 

Michaelides (2012) menar att alla samverkansformer är betydelsefulla för ett bra 

möte och en bra samverkan med hemmet. Sandberg och Vuorinen (2008) menar på 

att om förskollärare i förskolan ger ett brett utbud med samarbetsformer mellan hem 

och förskola bidrar det till att fler föräldrar vill samverka med förskolan.  

2.4.1 Daglig kontakt  

Sandberg och Vuorinen (2008) fick fram i sin studie att den samverkansform som 

anses vara den viktigast i förskolan är den dagliga kontakten. Dialogen som föräldrar 

och förskollärare har i hallen vid hämtning och lämning. Kvaliten på dessa möten 

kan dock variera beroende på vid vilken tidpunkt hämtning och lämning sker. Desto 

yngre barnen är desto mer kommunikation vill föräldrarna ha kring deras barn. Det är 

inte alltid föräldrarna får veta det som de vill veta om sitt barn med tanke på att det 

inte är alltid samma förskollärare morgon som kväll, framkom i Sandbergs och 

Vuorinens (2008) studie. Sandberg och Vuorinen (2008) visar på ett exempel som 

kan underlätta att den dagliga kommunikationen blir bättre. Det är en anslagstavla 

som innehåller information om verksamheten som föräldrarna kan anse väsentligt, 

dock ingen information kring enskilda barn.  
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Symeou, Roussounidou & Michaelides (2012) menar att det är förskollärarens 

uppgift att kontinuerligt upplysa föräldrarna om barnets tid på förskolan på ett 

professionellt och lämpligt sätt. Varje enskild förälder bör få rätt information 

angående sitt barn för att på bästa sätt kunna hjälpa dem.   

2.4.2 Utvecklingssamtal 

Gars (2009) poängterar utvecklingssamtalet som ett bra och tydligt tillfälle till 

samverkan. Förskollärare och föräldrar träffas för att tala kring barnet, verksamheten 

och hur de gemensamt på bästa sätt kan ge goda förutsättningar för både barnet och 

verksamheten. Ett sätt, som Sandberg och Vuorinen (2008) tar upp är för att 

föräldrarna ska få mer kommunikation med pedagogerna är att föräldrarna kräver fler 

korta personliga utvecklingssamtal under terminen. Då får föräldrarna möjlighet att 

tala kring sina barn med förskollärarna under mer lugna förhållanden. I Sandberg och 

Vuorinens (2008) artikel framkom det att pedagoger var väl medvetna om att den 

mest uppskattade samverkansformen var utvecklingssamtal, men de yttrade ingen 

önskan om att det skulle vara fler utvecklingssamtal per termin. Föräldrarna 

uppskattar bra sådana möten eftersom både föräldrar och pedagoger kommer väl 

förberedda och barnets utveckling och välbefinnande är i fokus.  

2.4.3 Föräldramöten 

Sandberg och Vuorinen (2008) talar även om en annan samverkansform som är 

föräldramöten. Både förskollärare och föräldrar menar att innehållet på ett 

föräldramöte kan variera, det kan vara allt från ett informationsmöte till en 

föreläsning med gästföreläsare. Sandberg och Vuorinen (2008) menar att det finns 

flera sidor av tankar kring föräldramöten.  Vissa föräldrar anser att föräldramöten är 

onödiga eftersom de kan få ett papper med information som de kan läsa hemma 

istället för att gå dit och sitta av tid. Medan andra föräldrar menar att det skulle 

finnas fler träffar där föräldrarna kunde mötas upp och byta tankar och erfarenheter 

kring föräldraskapet. Förskollärare menar att för att tillgodose de sistnämnda 

föräldrarnas behov kan förskolan erbjuda fler drop in.  

Symeou, Roussounidou & Michaelides (2012) poängterar att vid samverkan med 

föräldrarna vid föräldramöten sätts grunden för föräldrarnas fortsatta engagemang i 

verksamheten. Det är vad föräldrar och förskollärare säger till varandra som påverkar 

hur engagerade föräldrarna blir i deras barns förskoletid och i verksamhetsfrågor. 

Vid ett föräldramöte är det viktigt med en bra kommunikation mellan föräldrar och 

förskollärare. Förskollärare och föräldrar bör kommunicera effektivt och lyssna noga 

på varandra. I slutet på varje möte är det bra att sammanfatta mötets innehåll och 

eventuella överenskommelser. Ett föräldramöte bör sluta med att alla parter går ifrån 

mötet nöjda och med nya erfarenheter.   

2.4.4 Drop in 

Sandberg och Vuorinen (2008) menar att vid ett drop in får föräldrarna möjligheter 

att träffa andra föräldrar, barn och förskollärare på förskolan. Drop in kan innebära 

att föräldrar uppmanas att stanna på fika när de lämnar eller hämtar sitt barn. 

Föräldrar kan se drop in som en form av samverkan då fokus är på föräldrar och 

barn. Vid drop-in ges barnen möjlighet att visa upp saker och berätta för om sin tid 

på förskolan för föräldrarna. Sandberg och Vuorinen (2008) visar på att föräldrar och 

förskollärare kan ha olika syn på drop in tillfällena. Föräldrarna kan se det som en 

samverkansform medan vissa pedagoger menar på att föräldrarna fokuserar mer på 
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varandra än på barnen och förskolan. Därför väljer vissa förskolor att ha någon form 

av utställning i samband med deras drop in. Detta för att förskollärarna inte ska 

känna att drop in är en krävande form av samverkan. Förskollärarna kan se drop in 

som krävande genom att de både måste ta hand om de barn vars föräldrar inte har 

kommit samtidigt som de ska umgås med de föräldrar som har kommit.  

2.4.5 Föräldraråd 

En annan samverkansform som Sandberg och Vuorinen (2008) framhäver är 

föräldraråd. Föräldraråd är en relativt ny samverkansform i Sverige som innebär att 

rektorn kallar till möte och sedan även ser till att mötet innehåller diskussioner. En 

del föräldrar är skeptiska till föräldraråd medan andra är mer positiva till det. Vissa 

förskolor har infört att förskolan inte tar några större beslut utan att ha talat med 

föräldrarådet först och det har gjort att de föräldrar som har medverkat har blivit mer 

positiva till föräldrarådet, då de har möjlighet att påverka deras barns vardag.  

2.4.6 Vecko- eller månadsbrev 

Vecko- eller månadsbrev är en annan ensidig samverkansform som Sandberg och 

Vuorinen (2008) lyfter fram. Brevet hängs i de flesta fall upp i hallen och sedan får 

föräldrarna ta hem brevet. Det positiva med denna kommunikation är att alla 

föräldrar har möjlighet att ta del av informationen hemma i lugn och ro. Det kan vara 

svårt i förskolor där det förkommer föräldrar med olika språk. Svårigheten kan vara 

att förskollärarna måste översätta till varje språk eller att föräldrarna har svårt att 

förstå vecko- eller månadsbrevet.  

Symeou, Roussounidou & Michaelides (2012) menar att föräldrar och förskollärare 

bör tänka på att urskilja den viktiga och användbara informationen ifrån den 

oanvändbara. Förskollärarna bör även tänka på att endast skriva med relevant och 

användbar information i breven medan föräldrarna bör tänka på att plocka ut det som 

berör dem och som de tycker är viktigt i breven. När de båda parterna samverkar kan 

det finnas en risk att det blir för mycket information på en gång, som föräldrarna kan 

ha svårt att ta in. Men med hjälp av vecko- eller månadsbrev ges föräldrarna 

möjlighet att ta del av informationen flera gånger.  
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3 SYFTE 
 

Syftet med studien är att synliggöra förskollärarers uppfattningar kring 

föräldrasamverkan i förskolan.  

Frågeställningarna är: 

 Hur ser förskollärare på föräldrasamverkan i förskolan? 

 Vilka möjligheter ser förskollärare med föräldrasamverkan? 

 Vilka svårigheter ser förskollärare med föräldrasamverkan? 

 Vilka samverkansformer talar förskollärare om? 
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4 METOD 
I metodkapitlet presenteras val av metod, undersökningsinstrument, 

undersökningsgrupp och genomförande. Kapitlet kommer även behandla begrepp 

som validitet och reliabilitet. Avslutningsvis presenteras de forskningsetiska 

aspekterna och hur studien har tagit hänsyn till dem.  

 

4.1 Datainsamlingsmetod  

I denna studie valdes kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Patel och 

Davidsson (2011) beskriver intervjuer som en teknik för att samla in information 

med hjälp av frågor. Intervjuer genomförs vanligtvis genom ett personligt möte då 

intervjuaren träffar intervjupersonen och genomför intervjun. I denna studie valdes 

det att utgå från frågor under intervjutillfällena. Intervjufrågorna utformades enligt 

grad av strukturering som Patel och Davidsson (2011) förklarar genom att 

förskollärarna ges möjlighet att tolka fritt utifrån sina tidigare erfarenheter när de ska 

svara på frågorna. Intervjufrågorna utformades så att varje intervju började med en 

neutral öppen fråga likaså slutar varje intervju med en neutralfråga där förskolläraren 

ges utrymme att kommentera kring något som inte tidigare tagits upp under 

intervjun. Upplägget på intervjuerna är utformade enligt ”tratt-tekniken”. Patel och 

Davidsson (2011) förklarar denna teknik som att intervjun börjar med en öppen fråga 

där pedagogen får tänka fritt och sedan går intervjun över till mer specifika frågor 

som besvarar frågeställningarna. Patel och Davidsson (2011) menar att kvalitativa 

intervjuer innebär att den som intervjuas har stor frihet att utforma svaren. 

Intervjuaren har förberett flera frågor som ska ställas men de kanske inte ställs i 

samma ordning varje gång. Patel och Davidsson (2011) nämner också att kvalitativa 

intervjuer även kan innehålla teman där inga förbestämda frågor är utformade utan 

endast teman som det ska pratas om, detta för att mer få formen av ett samtal. Patel 

och Davidsson (2011) menar att kvalitativa intervjuer är en intervjuform där både 

intervjuaren och den som intervjuas är medskapande till ett samtal. I denna studie 

valde intervjuaren att förbereda frågor som skulle ställas under intervjuerna. Detta 

för att intervjuaren skulle ha ett stöd att gå efter och för att se till att intervjuerna 

bearbetade det som skulle bearbetas för att få svar på syfte och frågeställningar.  

Intervjufrågorna ställdes inte i samma ordning i alla intervjuer utan de kom i olika 

ordning när de passade in i samtalet, detta för att få formen av ett samtal under 

intervjuerna. I studien valdes det att utgå ifrån den kvalitativa metoden för att få 

subjektiva värderingar baserade på den enskilda förskollärarens erfarenheter. Vilket 

som sågs som en viktig fakta i studien för att syftet i studien är att synliggöra 

förskollärarnas uppfattningar kring frågorna. Intervjuerna i studien gjordes ute på 

förskolorna där endast intervjuaren och den som intervjuades medverkade.  

 

4.2 Undersökningsinstrument 

För att genomföra studien valdes intervjuer som undersökningsmetod. Syftet och 

frågeställningarna formulerades utifrån tidigare vetenskaplig forskning kring 

föräldrasamverkan och vad författaren var intresserad av att utforska. En 

intervjuguide (Se bilaga 2) utformades utefter syftet och frågeställningarnas innehåll.  
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I denna studie har intervjuaren valt att få inspiration ifrån Patel och Davidssons 

(2011) beskrivning kring hur intervjufrågor ska arbetas fram. Patel och Davidsson 

(2011) menar att först behöver intervjuaren hitta de centrala begreppen i ämnet som 

ska undersökas eller från tidigare forskning för att samla in ett underlag för studien. 

Sedan ska de centrala begreppen operationaliseras, med det menas att begreppen ska 

skrivas om till intervjufrågor.  När intervjuaren har kommit fram till de begrepp som 

ska vara centrala i varje fråga är det viktigt att intervjuaren tänker på hur varje fråga 

ska formuleras. Detta för att intervjuaren ska få ut den information som han eller hon 

vill under intervjuerna. Frågor som uppmanar den som intervjuas att beskriva större 

sammanhang är frågor som börjar med ”hur beskriver du” eller ”vad tänker du på 

när”. Ifall det skulle behövas kan även intervjuaren använda sig av följdfrågor för att 

stödja intervjufrågorna (a.a.). 

Intervjuaren valde först ut de centrala begreppen ifrån frågeställningarna och de som 

kom fram var förskollärarnas uppfattningar, föräldrasamverkan, möjligheter med 

föräldrasamverkan, svårigheter med föräldrasamverkan och samverkansformer. 

Sedan organiserades dessa begrepp upp till olika intervjufrågor som skulle besvara 

frågeställningarna. Efter att intervjufrågorna valts ut formulerades de om så att den 

som intervjuades skulle beskriva större sammanhang kring ämnet. Frågorna 

formulerades om till att börja med fraser så som ”vad tänker du på när”, ”vilka olika 

former” och ”hur kan du”. Efter att frågorna var klara skrevs även följdfrågor ner så 

som ”hur vill du att det ska vara” och ”är det något annat du vill tillägga”. 

Följdfrågorna förbereddes för att vara till stöd för de resterande intervjufrågorna. 

Intervjuaren valde även att skriva ner vissa extrafrågor som skulle vara till hjälp för 

intervjuaren att utveckla intervjuerna om det skulle behövas.  

Vid provintervjun, som gjordes inför första intervjutillfället, fick intervjuaren hjälp 

med att se saker som kan kännas självklart för vissa men som inte är det för alla. 

Intervjuguiden omformulerades ännu en gång efter provintervjun innan intervjuerna 

genomfördes.  

 

4.3 Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet innebär att undersökningsinstrumentet mäter just det som avses 

att mäta, menar Patel och Davidsson (2011). För att försäkra sig om att intervjuernas 

validitet valde intervjuaren att analysera och titta över innehållet i frågorna innan 

intervjutillfällena. Frågorna analyserades och utformades så att studiens syfte i 

anknytning till förskollärarens uppfattningar framkom och inget annat. Intervjuaren 

kan inte garantera att förskollärarens uppfattningar kommer fram utan intervjuaren 

bör akta sig för intervjueffekten som till viss del kan styra intervjuerna. Patel och 

Davidsson (2011) beskriver intervjuareffekten genom att den som intervjuas svarar 

det som hon eller han tror är det rätta svaret på frågan. Det är viktigt att intervjuaren 

är tränad så inte han eller hon utstrålar, medvetet eller omedvetet, vad som förväntas 

av den som intervjuas. Genom träning och feedback kan intervjuaren få syn på sitt 

ordval och sätt att agera.  

Patel och Davidsson (2001) förklarar begreppet reliabilitet genom att individens 

sanna värde närmas. När intervjuaren förebygger intervjuareffekten skapas god 

reliabilitet. Reliabiliteten på intervjuerna ökar också genom att pedagogerna får tala 

fritt kring frågorna och då närmar sig intervjuaren individens egna tankar och 

erfarenheter istället för att de hade fått välja på olika förbestämda svarsalternativ.   
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I denna studie valdes det att göra en provintervju innan första intervjun. 

Provintervjun gjordes med en förskollärare som hade en nära relation till 

intervjuaren. Förskolläraren gav konstruktiv kritik som hjälpte till att utveckla 

intervjuarens teknik och även utveckla intervjuerna till det bättre genom att upptäcka 

eventuella oklarheter i intervjufrågorna. Vissa små ändringar gjordes i frågornas 

utformade. Från att vara utformade så att det framkom att det fanns förväntade svar 

till att förskollärana inte skulle kunna svara det de trodde att de borde svara.  

 

4.4 Undersökningsgrupp  

Intervjuerna gjordes med arton förskollärare på tre olika förskolor. Förskolorna kan 

beskrivas som mindre förskolor och alla ligger i mindre samhällen i anknytning till 

en mindre stad i södra Sverige. Samhällena är nästan lika stora och ligger med några 

mils avstånd från varandra men i samma kommun. Varje förskola består av fyra till 

fem avdelningar med 10-20 barn på varje avdelning. På varje förskola finns det ett 

fåtal barn med behov av särskilt stöd.   

Intervjuerna gjordes inte med några utvalda förskollärare från intervjuarens sida utan 

de som intervjuades fick själva anmäla interesse om att bli intervjuade. Det urval av 

population som gjorde var att de medverkande skulle vara utbildade förskollärare 

och arbeta i en förskola under perioden då intervjuerna gjordes.  

De intervjuade förskollärarna var alla heltidsanställda kvinnor som arbetade i olika 

åldersgrupper på förskolorna. Minst en förskollärare från varje åldersgrupp har 

intervjuats. Förskollärarna som medverkade i studien var i åldrarna 27-52 år och 

hade 5-25 års erfarenhet av arbete i förskola. För att värna om den enskilda 

individens integritet nämns inga mer detaljerade beskrivningar av förskollärarna eller 

förskolorna. Fler detaljerade beskrivningar påverkar inte resultatet i denna studie. 

Patel och Davidsson (2011) menar att i en undersökning ska det inte gå att identifiera 

vilka individer som har medverkat utan allt material ska behandlas konfidentiellt.  

 

4.5 Genomförande 

Intervjuaren vände sig till tre förskolor och försökte få kontakt genom ett 

informationsbrev som lämnades ut till förskollärarna. Informationsbrevet (Se bilaga 

1) innehöll kort information kring arbetet och varför förskollärarnas hjälp behövdes. 

Förskollärarna fick sedan själva höra av sig ifall de ville delta. Värt att notera är att 

intervjuaren var bekant för de flesta på varje förskola. Förskollärarna som ville delta 

hörde av sig via mejl eller telefon till intervjuaren sedan kom de båda parterna 

överens om en tid som passade dem båda.  

Varje intervjutillfälle ägde rum i ett enskilt rum på förskolorna där endast 

intervjuaren och förskolläraren medverkade. I början av varje intervju informerades 

den som skulle intervjuas om syftet med arbetet och att svaren kommer behandlas 

konfidentiellt. De fick också veta att inga namn kommer användas i arbetet vilket 

betyder att ingen kommer kunna identifieras (Patel & Davidsson, 2011). I början av 

intervjuerna gjordes även en förfrågan om tillåtelse för att spela in intervjuerna. 

Detta för att kunna ge de intervjuade full uppmärksamhet och för att kunna skriva ut 

intervjuerna efteråt utan att vara orolig för att missa något. Alla förskollärare gav sitt 

medgivande att intervjuerna spelades in och därför skrevs inga anteckningar under 
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samtalet utan intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon, med 

inspelningsfunktion. Patel och Davidsson (2011) menar att med tanke på att 

intervjuerna spelades in och lagrades kan intervjuaren lyssna på detta flera gånger i 

efterhand för att försäkra sig om att det som sagts under intervjun uppfattats korrekt. 

Detta för att försäkra sig om reliabiliteten på intervjuerna (a.a). Intervjuerna 

genomfördes med hjälp av förberedda frågor som ställdes på en samtalsnivå där båda 

parterna samtalade kring frågorna. Varje intervju tog ca 30 minuter och sammanlagt 

spelades 9 timmars intervjumaterial in. I slutet av varje intervju ställdes frågan till 

förskolläraren om den som intervjuade fick höra av sig till förskolläraren även efter 

intervjun för vidare frågor. Samtliga förskollärare svarade ja på den frågan.  

 

4.6 Kvalitativ bearbetning 

Efter intervjutillfällena bearbetades intervjumaterialet genom kvalitativ bearbetning. 

Patel och Davidsson (2011) menar att i kvalitativa bearbetningar arbetas det oftast 

med textmaterial. I studien valdes det därför att skriva om inspelningarna till text.  

Under tiden som intervjuerna skrevs om antecknades även tankar och funderingar 

kring ämnet upp i ett speciellt dokument som var till hjälp under diskussionen. Att 

skriva en sort dagbok med anteckningar som kommer upp under tiden materialet 

bearbetas menar Patel och Davidsson (2011) är en bra metod för att hitta ny och 

oväntad information som kan berika och hjälpa undersökningen vidare. Efter att 

intervjuerna skrivits rent bearbetades materialet och tematiserades till olika teman 

som sedan bildar underrubriker i resultatet. Patel och Davidsson (2011)  beskriver att 

i resultatet av en kvalitativ bearbetning varvas oftast text och vissa citat från 

intervjuerna. För många citat kan göra texten tråkig och utan balans. När det råder en 

balans mellan citat och text utlämnas en egen tolkning till läsaren samtidigt som 

texten känns trovärdig (a.a.). Med stöd från Patel och Davidsson (2011) valdes därför 

vissa intressanta och innehållsrika citat ut ifrån intervjuerna och skrevs in i resultatet.  

 

4.7 Forskningsetiska aspekter 

Patel och Davidsson (2011) framhäver hur viktigt det är att tänka på de fyra 

forskningsetiska aspekter som måste beaktas när en studie görs. Aspekterna är 

formulerade av vetenskapsrådet som har ansvar för frågor om etiska krav på 

forskning. När en studie görs måste det värnas om de medverkande individernas 

integritet menar Patel och Davidsson (2011). Alla uppgifter som erhålls i studien 

måste behandlas konfidentiellt. Med det menas att inga uppgifter får lämnas ut till 

utomstående och att det inte ska finnas någon möjlighet att identifiera enskilda 

individer när studiens resultat presenteras. De fyra forskningsetiska aspekterna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Patel och Davidsson (2011) menar att informationskravet innebär att forskaren måste 

informera de som medverkar i forskningen om forskningens syfte. I studien valde 

intervjuaren att först berätta om studiens syfte i informationsbrevet som skickades ut 

till förskolorna men sen också i början av varje intervju.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i forskningen själva har rätt att bestämma om 

de vill medverka eller inte beskriver Patel och Davidsson (2011). I studien hade varje 

individ möjlighet att själv välja om de ville medverka. Informationsbrevet som 
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skickades ut till förskolorna beskrev studien och sedan fick förskollärarna själva 

välja om de ville medverka genom att höra av sig till intervjuaren eller inte.  

Patel och Davidsson (2011) beskriver konfidentialitetskravet genom att uppgifterna 

som berör undersökningen behandlas konfidentiellt och inga obehöriga kan ta del av 

personuppgifter eller liknande personliga handlingar. Studien förhåller sig till 

konfidentialitetskravet genom att berätta för förskollärarna i början av varje intervju 

att allt material kommer behandlas konfidentiellt. Allt material bearbetades genom 

att skrivas ut i text. Efter att studiens resultat presenterats raderas alla ljudklipp ifrån 

intervjuerna och all text markulerades. När resultatet presenterades beskrevs aldrig 

förskollärarna på något vis och i resultatet skrevs aldrig några namn ut. Likaså nämns 

det inte i texten vilka förskolor som medverkar utan enbart att det är mindre 

förskolor i södra Sverige. Med andra ord kan ingen utomstående identifiera varken 

förskollärarna eller förskolorna.  

Nyttjandekravet förklarar Patel och Davidsson (2011) som att de uppgifter som 

samlats in om enskilda individer endast får användas för forskningsändamålet. Allt 

material som samlades in till studien användes endast till studiens ändamål, för att 

uppnå syftet och få svar på frågeställningarna. Efter att resultatet presenterats 

förstördes allt material för att ingen annan skulle kunna använda sig av materialet.  
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5 RESULTAT  
Syftet med studien var att synliggöra förskollärares uppfattningar kring 

föräldrasamverkan. I detta kapitel presenteras resultatet ifrån de kvalitativa 

intervjuerna som gjorts med förskollärare. Kapitlet är indelat i fyra huvudrubrikerna 

som har utgångspunkt i studiens frågeställningar. Under varje rubrik presenteras 

resultatet från intervjuerna med hjälp av beskrivningar och citat.   

 

5.1 Föräldrainflytande i förskolan  

Förskollärarna beskriver föräldrainflytande som en del av verksamheten. Nedan 

kommer nu fyra rubriker som presenterar föräldrainflytande i förskolan. Rubrikerna 

är: en bra relation mellan förskollärare och föräldrar, förskolan ett komplement till 

hemmet, föräldrarnas val av engagemang och förskollärarna uppmuntrar till 

föräldrainflytande.   

 

5.1.1 En bra relation mellan förskollärare och föräldrar 

I denna studie uppgav de flesta förskollärare att en god föräldrasamverkan är när det 

förekommer en god relation mellan Förskollärare och föräldrar. Föräldrarna ges 

möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten. Det är en öppen och trygg 

dialog mellan förskola och hem där båda parterna samverkar på samma nivå. En 

förskollärare förklarade begreppet föräldrasamverkan genom att:  

 
”Förskolan tillsammans med föräldrarna samarbetar för barnets bästa, för att barnets 

välbefinnande och utveckling. ” 

 

En annan förskollärare beskriver föräldrasamverkan på detta sätt:  

 
”Ett bra samarbete mellan pedagoger och föräldrar, där föräldrar kan vara med och vara 

delaktiga i förskolan.” 

 

5.1.2 Förskolan ett komplement till hemmet 

Förskollärarna menar att föräldrarna ska se förskolan som ett komplement till 

hemmet. Förskolan ska skapa en trygghet för både barn och föräldrar på förskolan 

där alla parter har möjlighet att ha inflytande på verksamheten. Förskollärarna 

framhäver att det är deras ansvar att visa på ett bra läroplansarbete, 

likabehandlingsplan, inflytande och att föräldrarna är en viktig del av förskolans 

verksamhet. Men det är föräldrarnas ansvar att visa på engagemang och viljan till 

inflytande.  

 
”Jag kan med hjälp av min profession skapa en trygghet för barnen och föräldrarna. Jag kan 

visa på att vi har en bra läroplan och likabehandlingsplan. Där föräldrarna är en viktig del av 

förskolans verksamhet och inflytande.” 

 

5.1.3 Föräldrarnas val av engagemang 

Samtliga förskollärare uppgav att det fanns möjlighet till föräldrainflytande på alla 

förskolor och att det fungerade mycket bra. Förskollärarna framhävde att de arbetade 

mycket med att få föräldrarna delaktiga i verksamheten på ett eller annat sätt. Men 

vissa förskollärare nämner visst missnöje när det gäller föräldrarnas val av 

engagemang. En förskollärare uttrycker det som att:    
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”Föräldrarna är mest engagerade när det gäller deras egna barns trygghet och säkerhet. Vi 

pedagoger kan ibland önska att föräldrarna skulle använda sitt inflytande och vara 

engagerade inom annat också. Men det verkar som allt annat tar för mycket tid och energi 

som gör att de inte orkar engagera sig” 

   

5.1.4 Förskollärarna uppmuntrar till föräldrainflytande 

Förskollärarna menar på att de ger föräldrarna flera möjligheter till inflytande i 

verksamheten. Föräldrarådet är en viktig del i föräldrainflytandet och även vid 

utvecklingssamtal och föräldramöten ges viss möjlighet till inflytande. Likaså när 

enkätundersökningar skickas ut har föräldrarna chans att anonymt tycka till om den 

pedagogiska verksamheten. Förskollärarna säger att de inte kan göra mer än att 

erbjuda och uppmuntra till föräldrainflytande i förskolan. En förskollärare uttrycker 

det så här: 

 
”Pedagogerna kan inte mer än erbjuda och uppmuntra till föräldrainflytande.”  

 

Samtliga förskollärare säger att de ger föräldrarna möjlighet till inflytande men det är 

inte alltid föräldrarna tar till vara på det.  

 

5.2. Möjligheter med föräldrasamverkan 

De möjligheter som förskollärarna kunde se med föräldrasamverkan kommer nu 

presenteras under tre rubriker: god kommunikation, delaktiga föräldrar och daglig 

kontakt som möjliggör.  

 

5.2.1 God kommunikation 

I studien framkom det att alla förskollärare ansåg att föräldrasamverkan var något bra 

som alla förskolor borde arbeta extra med. Förskollärarna uppgav att den största 

faktorn som möjliggör en samverkan mellan hem och förskola var att det fanns en 

förståelse för varandras kompetenser och goda kommunikation. Att både föräldrar 

och förskollärare kan samtala med varandra på ett öppet och likvärdigt sätt. En bra 

kontakt kan lättare leda till att de båda parterna kommer överens. Även barnet 

gynnas av den bra kommunikationen mellan hem och förskola. Barnets positiva 

attityd till förskolan hjälper barnet i dess utveckling menade förskollärarna.   

 
”Egentligen finns det endast bra saker med föräldrasamverkan. Pedagog och föräldrar som 

samarbetar för något de tycker är viktigt. Jag kan inte se några större svårigheter med detta 

samarbete. Visst, det är väl så att föräldrar och pedagoger inte alltid ser på saker på samma 

sätt men så är det ju överallt. Men frågan är hur det skulle funka om vi inte samarbetade 

kring barnen. Hur skulle då barnen kunna få bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas 

och bli bra människor?”  

 

 

5.2.2 Delaktiga föräldrar 

Det förskollärarna nämnde som underlättade samverkan mellan parterna var att 

förskollärarna visade på att de ville ha föräldrarnas delaktighet i verksamheten, med 

hjälp av t.ex. månadsbrev, enkäter eller dylikt. Förskollärarna nämnde också att det 

var lika viktigt att föräldrarna visade intresse för att vara delaktiga, genom att vara 

engagerade och hälsa på i förskolan vid jämna mellan rum. 
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”Bra föräldrasamverkan är när föräldrarna visar på delaktighet och när pedagogerna bjuder in 

till delaktighet.” 

 

5.2.3 Daglig kontakt som möjliggör 

Förskollärarna poängterade att den dagliga kontakten vid hämtning och lämning är 

guld värd så förskollärarna får möjlighet att kommunicera med föräldrarna varje dag. 

Det är då viktigt att förskollärarna tar sig tid, så gott det går, till att prata med barn 

och föräldrarna. I hallen bör det finnas en öppen och trygg dialog där föräldrarna ska 

känna att de vågar fråga om det är något de undrar över.  
 

”Jag tycker att det är viktigt att kunna prata varje dag med föräldrarna både vid lämning och 

hämtning. Det är viktigt att man tar sig tid för barnen och föräldrarna. Det är också viktigt att 

föräldrarna ska känna att de vågar fråga om det är något de undrar över.”  

 

Förskollärare som har barn med särskilt stöd i barngruppen poängterar extra hur bra 

det är med en nära kontakt med föräldrarna varje dag.  

 
”För oss som arbetar i en barngrupp med flera barn med särskilt stöd är det viktigt att ha en 

nära kontakt med föräldrarna varje dag. Föräldrarna till de barnen har ett extra behov av att 

veta hur dagen har varit. Har barnet ätit och hur har det funkat i gruppen den dagen. ” 

 

 

5.3 Svårigheter med föräldrasamverkan 

De svårigheter som förskollärarna kunde se med föräldrasamverkan kommer nu 

presenteras under tre rubriker: orimliga krav på förskolan, när svårigheter 

uppkommer och få föräldrar delaktiga. 

 

5.3.1 Orimliga krav på förskolan 

Förskollärarna som medverkade i studien kunde se svårigheter i samverkan med 

hemmet så som att föräldrarna ställer orimliga krav på förskolan eller när föräldrarna 

är missnöjda med något. En Förskollärare yttrar sig så här kring de krav som ställs på 

förskolan: 

 
”Vissa föräldrar tror att de kan ställa vilka krav som på oss i förskolan. De menar på att vi 

ska göra som de gör hemma men de funkar inte i en barngrupp med flera andra barn. Ett barn 

kan inte få egen tid med en pedagog efter maten varje dag, vem ska då ta hand om de andra 

barnen? Visst att det ska vara individanpassat men det ska funka också. Det skulle vara kul 
och se vissa föräldrar i verksamheten en dag så kanske de förstår sen att vi gör så gott vi 

kan.” 

 

5.3.2 När svårigheter uppkommer 

När svårigheter uppkommer säger flera av förskollärarna att de försöker lösa 

problemen i samarbete med föräldrarna direkt på plats eller vid ett särskilt möte. 

Resterande förskollärare säger att de hänvisar till förskolechefen om problem skulle 

uppstå.  

 
”När svårigheter uppkommer i samarbetet och föräldrarna är missnöjda med något. Försöker 

vi först lösa svårigheterna och går inte det så hänvisar jag till förskolechefen. För då finns det 

inget mer jag kan göra.” 
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Förskollärarna berättar att vissa föräldrar är nästan omöjliga att samverka med. De 

vill i de flesta fall tala med chefen med en gång istället för att försöka lösa 

svårigheten tillsammans med förskollärarna.  

 

5.3.3 Få föräldrar delaktiga 

 

En annan svårighet som flera förskollärare nämner är att de har svårt att få föräldrar 

att komma på föräldramöten. De önskar att alla föräldrar skulle tycka det var viktigt 

med ett bra samarbete mellan hem och förskola men så är inte alltid fallet.  

 
”vad ska vi göra när ingen kommer på föräldramötet? Vi kan ju inte tvinga dit någon precis.” 

 

Vissa förskollärare uttrycker sin oro över att vissa föräldrar inte är delaktiga 

överhuvudtaget i verksamheten. Förskollärarna lägger över ansvaret på sig själva då 

det gäller att få föräldrarna delaktiga.  

 
”Pappan till ett barn har jag inte sett en gång och då har jag jobbat på den avdelningen i 

nästan ett år nu. Det är alltid mamman som lämnar och hämtar. Ingen av föräldrarna kommer 

på några mötet på förskolan och när det är dags för utvecklingssamtal kommer alltid 

mamman och kollar på klockan och undrar när det är klart. Den känslan har jag av de 

föräldrarna. Vi frågar oss ofta på avdelningen hur vi ska få föräldrarna delaktiga. Inte bara de 

föräldrarna utan alla. Det är de svåraste uppdraget i samarbetet med föräldrarna, det märker 

du när du börjar jobba.” 

 

5.4. Samverkansformer  

Här presenteras de samverkansformer som förskollärarna betonade under 

intervjuerna. Dessa är daglig kontakt, en bok i hallen, utvecklingssamtal, 

föräldramöte, drop in-fika, föräldraråd, månadsbrev och enkäter.  

 

5.4.1 Daglig kontakt 

Den samverkansform som främst betonas av deltagarna i studien är den dagliga 

kontakten, dialogen som föräldrar och förskollärare har i hallen vid hämtning och 

lämning. Där kan de utbyta tankar och funderingar kring barnet och även 

verksamheten.  

 
”Vi använder oss av många samverkansformer på vår förskola. Mest utefter föräldrarnas 

önskan men även utifrån vad vi själva vill i vissa situationer. Det är mycket bra med en 

daglig bra dialog med föräldrarna.” 

 

Förskollärarna betonar att det ibland kan vara svårt att ta sig tid för föräldrarna då 

föräldrarna hämtar vid olika tidpunkter och när inte alltid förskolläraren har så lätt att 

slita sig.  

 
”Vissa föräldrar förstår inte att vi inte bara kan lämna de andra barnen för att prata med dem 
vid lämning eller hämtning. Ibland kommer de mitt i maten eller när vi har rast och då är vi 

oftast ensamma med barnen en stund och då är det ju omöjligt och lämna de andra barnen för 

att prata. Då får man ta de en annan dag om det är möjligt.”  
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5.4.2 En bok i hallen 

I studien framhävdes även en bok i hallen som en mycket bra samverkansform som 

de använde sig av på förskolorna. En förskollärare förklarar denna samverkansform 

så här:  
”Jag träffar inte alltid föräldrarna till barnen med tanke på att jag ibland slutar tidigt och det 

är annan personal här från de andra avdelningarna. Men om jag då har något viktigt som jag 

vill berätta för en förälder kan jag skriva det i boken som ligger på barnets hylla och sedan 
kan föräldrarna läsa det sen när de hämtar. Detta har fungerat jätte bra och de flesta föräldrar 

verkar läsa i boken och ingen förälder uttrycker något missnöje kring att de inte får veta det 

de vill om sitt barn när de lämnar eller hämtar.”  

 

Förskollärarna framhävde denna samverkansform som mycket positivt med tanke på 

att förskollärarna alltid kan framföra det de vill till föräldrarna och tvärtom. Likaså 

nämner förskollärarna att det inte alltid är lätt att komma ihåg allt om varje barn utan 

de skriver upp i boken när något har inträffat så glöms det inte bort.  

 

5.4.3 Utvecklingssamtal 

Vid ett utvecklingssamtal medverkar en förskollärare och föräldrarna till barnet. Vid 

dessa samtal talar de medverkande om barnets välbefinnande, utveckling, sociala 

kompetens och barnets tid på förskolan.  

 
”Föräldrarna erbjuds utvecklingssamtal en gång per år. Vill man som förälder ha fler så 

ordnar vi det. Utvecklingssamtalen brukar vara mycket uppskattade från föräldrarnas sida. ” 

 

Vid utvecklingssamtal diskuterar förskollärarna med föräldrarna kring de prioriterade 

målen och likabehandlingsplanen.  

 

5.4.4 Föräldramöte 

Föräldramöte förkom en gång per termin på förskolorna. Vid ett föräldramöte träffas 

förskollärarna och de föräldrar som vill och samtalar kring verksamheten och andra 

frågor som behöver beröras och diskuteras. Föräldramöten kan även innehålla 

diskussionsfrågor där föräldrarna kan diskutera i smågrupper om olika saker som 

förskollärarna sen kan ta med sig in i verksamheten. Det är ett bra sätt att få fram vad 

föräldrarna tycker, tänker och känner.  

”På vårt förra föräldramöte spelade vi pedagoger teater. Vi kände att det var ett så hårt klimat 

på avdelningen och vi visste inte hur vi skulle gå till väga med allt. Så vi spelade upp några 

typiska situationer som vi ställs inför varje dag och sedan fick föräldrarna sitta i smågrupper 

och diskutera kring hur de skulle ha gjort om de ställts inför de olika situationerna. Sedan 

hade vi en diskussion i helgrupp efter. Det var väldigt givande för oss pedagoger i alla fall. 
Vi fick med oss många bra tankar därifrån och det kändes bra att ha föräldrarnas stöd i det vi 

gör i verksamheten. Jag tror också att det var ett uppvaknande för vissa föräldrar att se hur 

det verkligen kan gå till och att det inte alltid är så lätt.” 

 

5.4.5 Drop in-fika 

Vissa förskollärare tog även upp drop in-fika som en samverkansform. Drop in-fika 

beskrev de som ett tillfälle då föräldrarna fick komma på fika på förskolan. Under en 

viss tid fick föräldrarna komma och fika tillsammans med sina barn, andra föräldrar 

och förskollärare på förskolan.  

”Drop in-fika brukar ses som en mysig stund där föräldrarna får ta del av verksamheten. De 

kan samtala med oss pedagoger och andra föräldrar. Barnen får också chans att visa upp 

teckningar och sånt som de gjort på förskolan.”  
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Förskollärarna anordnade inga speciella aktiviteter utan föräldrarna gavs möjlighet 

att bekanta sig med miljön på förskolan och samtala med andra vuxna. Barnen gavs 

möjlighet under dessa tillfällen att visa sina föräldrar vissa saker som de hade 

tillverkat eller andra saker som barnen ville visa sina föräldrar. 

 

5.4.6 Föräldraråd 

Förskollärarna nämnde också föräldraråd som en samverkansform. I ett föräldraråd 

medverkan olika föräldrarepresetanter tillsammans med rektorn och ett fåtal utvalda 

förskollärare från förskolan. De olika representanterna från föräldrar och förskola 

byts ut varje termin. På föräldrarådet diskuteras föräldrarnas önskemål och 

synpunkter som går vidare till barn och utbildningsnämndens chef. 

 
”Det är en mycket bra samverkansform som skulle kunna fungera utmärkt. Men det är alltid 

lika svårt att få några föräldrar som vill medverka. När de sedan har medverkat än gång säger 
de ofta; var det inte mer? Det var ju inget. Men innan är det svårt att få någon att vilja vara 

med. Det brukar komma upp många intressanta och bra saker på dessa möten. Både saker 

som föräldrarna tycker är bra och saker som är mindre bra. Jag var med vid förra mötet och 

då tog en förälder upp missnöjet med staket. De tyckte det var alldeles för lågt och att vi 

borde göra något åt det. Den frågan tog rektorn med sig upp till beslutsfattarna och sen får vi 

se hur det går med det.” 

 

5.4.7 Månadsbrev 

Månadsbrev var en samverkansform som vissa av förskollärarna sa att de använde 

sig av. De som använde sig av månadsbrev beskrev att de hade olika innehåll.  Vissa 

förskollärare skrev i månadsbrevet vad som skulle hända nästa månad, andra vad 

som hade hänt förra månaden och för andra förskollärare var det ett rent 

informationsbrev som endast innehöll information som förskolläraren behövde veta 

kring sitt barn. 

 

”I månadsbrevet skriver vi allt som rör förskolan som föräldrarna behöver veta. Allt ifrån 

lucia till om någon fyller år. Vi brukar även påminna om föräldramöte och liknande.” 

 

Förskollärarna menar på att det kan förekomma en viss problematik kring breven 

också. En förskollärare nämner det så här:   

 

”Månadsbrev är något som fungerar bra om föräldrarna tar hem lapparna. Vi hänger upp dem 

i hallen men de hänger tyvärr där väldigt länge innan alla är nerplockade. Vi får oftast 
påminna vissa föräldrar att ta hem det.” 

 

5.4.8 Enkäter 

Enkäter och undersökningar skedde kontinuerligt på förskolorna, detta genomfördes 

antingen i pappersform eller över internet. Föräldrarna ges möjlighet att genom 

enkäter få göra sina röster hörda kring den pedagogiska verksamheten. Alla enkäter 

och undersökning som lämnades in till förskolan var anonyma. Vid anonyma enkäter 

kom det oftast fram mer intressanta saker än vid andra träffar menade de flesta 

pedagoger. En pedagog säger så här kring enkäter: 
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”Det är bra med enkäter för då får vi på förskolan veta vad föräldrarna egentligen tycker om 

verksamheten. De vågar skriva vad de egentligen tycker och tänker med tanke på att det är 

anonymt. Annars vågar de inte säga vad de tycker. Vid utvecklingssamtal och liknande 

framkommer inte alltid vad de tycker utan de säger bara att allt är bra för att det inte ska bli 

några diskussioner. ” 
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6 DISKUSSION 
I diskussionskapitlet diskuteras först studiens resultat gentemot bakgrunden. 

Rubrikerna som används kommer ifrån bakgrunden och resultatet samt är de återigen 

kopplade till studiens frågeställningar. Sedan följer en metoddiskussionen där val av 

metod samt vad som kunde gjorts annorlunda diskuteras. Därefter kommer en 

slutsats och avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1 Samverkan mellan hem och förskola 

Föräldrasamverkan mellan hem och förskola är, enligt förskollärarna, en öppen och 

trygg relation mellan förskollärare och föräldrar där de båda parterna samverkar för 

barnets bästa. Likaså beskriver förskollärarna föräldrasamverkan som en samverkan 

där föräldrarna är delaktiga i förskolan. Persson och Tallberg Bromen (2002) 

poängterar att det är både förskollärarnas och föräldrarnas ansvar att se till att 

samverkan utvecklas till något bra. Hirsto (2010) framhäver att alla parter som 

medverkar i förskolan gynnas av en god samverkan på ett eller annat sätt.  

Förskollärarna menar att föräldrarna ska se förskolan som ett komplement till 

hemmet. Förskolan ansvar för att föräldrarna ska ha möjlighet till inflytande på 

förskolan. De ansvarar också för att ge föräldrarna möjlighet att kunna ta del av 

dokument som styr verksamheten, såsom läroplan och likabehandlingsplan. Det är 

sedan föräldrarnas ansvar att visa på engagemang och vilja till inflytande. Leigh 

Savacool (2011) framhäver att det är förskollärarens ansvar att se till att alla föräldrar 

ska få tillgång till de dokument som styr verksamheten och även annan viktig 

information som berör barnet och verksamheten. Ett möte där förskollärare och 

föräldrar ses personligen minst en gång per år är ett måste för att skapa en bra 

relation mellan de båda parterna, menar Leigh Savacool (2011). Ett sådant möte kan 

vara ett utvecklingssamtal där barnets tid på förskolan och verksamheten diskuteras, 

menar Gars (2009). Vid utvecklingssamtal skapas bra förutsättningar för att få en bra 

relation mellan förskollärare och föräldrar. Under utvecklingssamtalet ges de båda 

parterna möjlighet att tala under mer lugna förhållanden, menar Sandberg och 

Vuorinen (2008). Förskollärarna framhäver att de har märkt att utvecklingssamtal 

brukar vara uppskattat från föräldrarnas sida. Förskollärarna och föräldrarna ges 

möjlighet att tillsammans tala kring likabehandlingsplanen och barnets tid på 

förskolan.  

Gustafsson (2009) poängterar att vardagssamverkan mellan förskolan och hemmet är 

betydelsefull, framför allt i svåra situationer. Om det råder en bra relation mellan 

förskollärare och föräldrar är det lättare att våga ta upp problem som kan annars kan 

vara jobbiga.  Det kan förekomma missförstånd mellan de båda parterna och då bör 

en öppen och trygg samverkan uppmuntras. Förskollärarna i studien framhäver att de 

försöker lösa problemen direkt på plats när de uppkommer och om detta inte går 

hänvisar de till förskolechefen. Om en bra relation mellan förskollärare och föräldrar 

råder är det lättare för förskolläraren eller föräldern att våga ta upp ett problem. Om 

det finns svårigheter i samverkan mellan parterna sedan tidigare kan det vara svårt 

för en part att våga ta upp problemet, då hänvisas istället problemet till 

förskolechefen. När förskolläraren eller föräldern skjuter vidare problemen till 

förskolechefen kan relationen mellan förskollärare och förälder skjutas längre bort 

och de båda parterna skjuts mer ifrån varandra. Om de istället hade försökt lösa 
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problemet själva kunde nya upptäckter hittats, relationen ha stärkts och de båda 

parterna fått en bättre relation efter.  

 

6.2 Möjligheter och svårigheter med föräldrasamverkan 

Förskollärarna och forskning visar på att det finns både möjligheter och svårigheter 

med föräldrasamverkan. Symeou, Roussounidou & Michaelides (2012)  poängterar 

en bra kommunikation mellan förskollärare och föräldrar som en möjlighet till 

samverkan. Förskollärarna som medverkade i studien poängterade också möjligheten 

till samverkan genom en bra relation mellan förskollärare och föräldrar. Den bra 

kommunikationen mellan de båda parterna skapas genom en förståelse för varandras 

kompetenser och gynnar barnet i deras utveckling. Symeou, Roussounidou & 

Michaelides (2012) menar att vissa föräldrar kan se förskollärarna som experter som 

ska ta hand om deras barns skolgång, därför lämnar de gärna över allt ansvar till 

förskollärarna. Medan förskollärarna i studien kan uppfatta detta som om föräldrarna 

inte vill vara delaktiga. En förskollärare beskriver att hon inte har sett en pappa 

någon gång och att de inte kommer på föräldramöten och liknande. Frågan är om 

föräldrarna på denna förskola känner att de vill lämna över allt ansvar till de kunniga 

på förskolan och inte ”störa” i verksamheten. Samtidigt som förskollärarna vill ha 

dem delaktiga utan att ingen av parterna vet om den andras avsikter och då skapas 

missförstånd. En annan förskollärare ställer sig frågan hur barnet ska få de bästa 

möjliga förutsättningar i livet om inte hemmet och förskolan samarbetar. Juul och 

Jensen (2005)  poängterar hur viktig det är att samverka med hjälp av en dialog där 

båda parterna samverkar på samma nivå och mot samma mål.  

Förskollärarna beskriver att de är missnöjda med vissa föräldrarnas engagemang. En 

förskollärare beskriver att de har erbjudit och uppmuntrat till föräldrainflytande men 

att de inte mer kan göra. Godall och Vorhaus (2010) menar att föräldrarnas 

inflytande och engagemang i verksamheten är viktigt för barnets utveckling. De 

föräldrar som inte är engagerade i verksamheten behöver extra positiv uppmuntran 

av förskollärarna. Om förskolan lyckas skapa goda relationer med föräldrarna skapas 

en bra hållbar utveckling, menar Godall och Vorhaus (2010).  

Förskollärarna poängterar att det kan vara svårt att få föräldrarna delaktiga i 

verksamheten genom till exempel föräldramöte eller andra samverkansformer. En 

förskollärare beskriver sitt missnöje genom att säga att de inte kan tvinga föräldrarna 

till mötena och en annan förskollärare lägger över ansvaret på sig själv. Wanat 

(2010) menar att vissa föräldrar kan känna sig osäkra och inte vågar gå till förskolan 

på grund av att de är rädda för att förskollärarna ska lägga sig i deras privatliv.  En 

del föräldrar kan även känna att de inte är tillräckligt duktiga och inte har något att 

tillföra, därför väljer de att avstå ifrån möten på förskolan. Symeou, Roussounidou & 

Michaelides (2012) menar också att vissa föräldrar kan känna sig ovälkomna på 

förskolan.  

 

6.3 Samverkansformer 

Hirsto (2010) menar att föräldrasamverkan sker med hjälp av envägs- och 

tvåvägskommunikation. Förskollärarna i studien talade kring olika former av 

kommunikation som de använde sig av i förskolan. Förskollärarna använder sig av 

flera olika tillvägagångssätt för att skapa möjlighet för föräldrasamverkan. Sandberg 

och Vuorinen (2008) menar att för att pedagogerna ska kunna nå alla föräldrar 

behöver de kunna samverka på många olika sätt för att det ska passa alla föräldrar.  
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De olika samverkansformer som både förskollärarna i studien, Sandberg och 

Vuorinen (2008), Gars (2009) och Symeou, Roussounidou & Michaelides (2012) 

talar kring är: daglig kontakt, utvecklingssamtal, föräldramöte, drop in, föräldraråd 

och vecko- eller månadsbrev.  

Ett bra tillfälle för samverkan, enligt förskollärarna, anses vara den dagliga 

kontakten. Föräldrar och förskollärare ges möjlighet att tala kring barnet och 

verksamheten. Förskollärarna tycker att det bidrar till en öppen och trygg dialog. 

Sandberg och Vuorinen (2008) poängterar också den dagliga kontakten i hallen som 

den mest betydelsefulla samverkansformen. Tyvärr kan kvalitén på mötena variera 

och det kan Sandberg och Vuorinen se som ett problem eftersom föräldrarna inte får 

tillgång till den information kring barnet som de vill. Förskollärarna i studien 

understryker att det kan vara svårt att ta sig tid till varje förälder vid hämtning och 

lämning men det behövs göras så gott det går för att skapa en nära och bra kontakt 

med föräldrarna.  

Det kan vara intressant att notera att förskollärarna i studien tar upp 

enkätundersökningar och en bok i hallen som en samverkanformer men det gör inte 

tidigare forskning. Sandberg och Vuorinen (2008) framhäver daglig kontakt, 

utvecklingssamtal, föräldramöte, drop in-fika, föräldraråd och månadsbrev som olika 

samverkansformer mellan hem och förskola. Men de nämner inte 

enkätundersökningar och en bok i hallen som samverkansformer. Överlag var det 

mycket svårt att hitta tidigare forskning kring samverkansformer i förskolan men i 

den forskning som hittades nämns varken enkäter eller en bok i hallen som 

samverkansformer. Både Gars (2009) och Symeou, Roussounidou & Michaelides 

(2012) behandlar ämnet samverkan men berör inte enkätundersökningar eller en bok 

i hallen som former av samverkan. Medan flera av förskollärarna som medverkade i 

studien poängterade en bok i hallen som en viktig samverkansform eftersom de inte 

alltid träffar föräldrarna. Likaså poängterar förskollärarna enkäter som en positiv och 

naturlig samverkansform. 

 

6.4 Metoddiskussion  

I denna studie valdes kvalitativa intervjuer och kvalitativ bearbetning som metod. De 

kvalitativa intervjuerna gjordes med förskollärare och de ägde rum ute på 

förskolorna. Inför intervjutillfället hade förskollärarna själva fått anmäla sig till 

intervjun och de hade fått kort information innan intervjuerna. Frågorna ställdes 

under intervjutillfällena till förskolläraren utan att förskolläraren hade fått ta del av 

dem tidigare. Förskollärarna kunde ha fått ta del av frågorna innan intervjun för att 

de skulle få möjlighet att läsa igenom dem och fundera över sina svar. Detta kunde 

ha medfört att svaren blivit mer eftertänksamma och mer utförliga. I efterhand hade 

det varit bättre om de skickats ut innan intervjutillfällena.   

I studien föll det sig så att förskollärarna som medverkade hade varit verksamma i 

förskolan olika länge. Frågan som går att ställa är om svaren hade blivit mer lika och 

resultatet annorlunda om förskollärare som arbetat lika länge hade intervjuats. En 

annan intressant aspekt är om intervjuaren hade valt ut vilka förskollärare som skulle 

intervjuats hade resultatet i studien blivit annorlunda eller hade det framkommit 

något mer intressant att tillföra till studien, något som inte redan kommit fram. 

Inför första intervjutillfället genomfördes en provintervju med en förskollärare. Detta 

för att se hur lång tid intervjuerna tog och för att intervjuaren skulle kunna få 
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konstruktiv kritik på intervjuns upplägg och på genomförandet. Intervjufrågorna 

ändrades till viss del efter provintervjun. Det var enstaka små detaljer som ändrades 

för att frågorna skulle vara lättare att förstå och för att den som intervjuades skulle 

kunna svara mer öppet på frågorna. Ifall frågorna inte hade ändrats kanske inte 

resultatet hade blivit som det blev. Utan resultatet kanske kunde ha blivit mycket 

sämre med tanke på att frågorna inte var tillräckligt bra innan de ändrades. Den som 

intervjuades kanske hade haft svårt att förstå och svara på frågorna om de inte hade 

ändrats.  

Under intervjutillfällena ställdes inte alltid följdfrågor. Intervjuaren missade att ställa 

vissa följfrågor under intervjuerna som kunde ha hjälpt arbetet framåt. Frågor som 

”ge mig ett exempel på det” eller ”hur menar du då” ställdes allt för sällan. Vilket 

annars kunde ha lett till mer utvecklande svar. 

Inga nya insikter har kommit fram utan snarare bekräftat vad tidigare forskning 

kommit fram till. För att kunna komma fram till något nytt skulle en mycket större 

undersökning behövts göras. De få intervjuerna kan inte ge några generella ledtrådar 

till hur det verkligen ser ut i verksamheterna, men det var inte heller avsikten med 

studien. Hade fler intervjuer gjorts hade kanske fler nya aspekter hade kommit fram.  

6.5 Slutsats 

Syftet med studien var att synliggöra förskollärares uppfattningar kring 

föräldrasamverkan i förskolan. Ett av de mest betydelsefulla resultaten från denna 

studie är att förskollärarna beskriver föräldrasamverkan som en betydelsefull del i 

förskolan. Studiens syfte delades upp i fyra frågeställningar. Den första 

frågeställningen var hur förskollärare ser på föräldrasamverkan i förskolan. 

Förskollärarna i denna studie var överens om att föräldrasamverkan för dem var att 

förskollärarna och hemmet samverkade tillsammans mot samma mål. Förskollärarna 

berättade att föräldrarna på de olika förskolorna har möjlighet till föräldrainflytande 

då de får vara med och påverka verksamheten på olika sätt. Den andra och tredje 

frågeställningen berör vilka möjligheter och svårigheter som förskollärarna ser med 

föräldrasamverkan. De möjligheter som förskollärarna framhävde var att det kunde 

bildas en bra kommunikation mellan de både parterna som gynnade både 

förskollärarna och barnet. Förskollärarna berättade om svårigheten att få vissa 

föräldrar delaktiga och om orimliga krav som vissa föräldrar ställer på förskolan. 

Den fjärde frågeställningen handlade om hur förskollärarna talade kring olika 

samverkansformer. Förskollärarna som medverkade i studien framhävde flera olika 

samverkansformer som de använde sig av när de samverkade med hemmen. 

Samverkan på förskolan sker genom daglig kontakt, en bok i hallen, 

utvecklingssamtal, föräldramöte, drop in-fika, föräldraråd, månadsbrev och enkäter. 

Sammanfattningsvis framhävs det i studien att förskollärarna behöver en bra 

samverkan med hemmet för att den pedagogiska verksamheten ska fungera. 

Förskollärarna måste respektera och acceptera att alla föräldrar inte är lika och därför 

inte kan behandlas lika.  

6.6 Vidare forskning 

Genom denna studie har många frågor dykt upp som kräver vidare forskning. En 

intressant aspekt att titta närmare på är föräldrarnas syn på föräldrasamverkan. Denna 

studie har endast visat på förskollärares tankar kring föräldrasamverkan inte 

föräldrarnas. Frågan är om föräldrarna ser på föräldrasamverkan på samma sätt eller 
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tycker de helt tvärt emot. Om föräldrarnas syn också uppmärksammas skulle de två 

resultaten kunna ställas emot varandra och säkert resultera i många nya intressanta 

aspekter och frågor.  

En annan fråga som har dykt upp under studiens gång är hur förskollärare skulle 

kunna gå till väga för att upplysa föräldrarna om hur viktigt det är med en bra 

samverkan mellan hem och förskola. Likaså hur förskollärarna kan agera för att få 

fler föräldrar engagerade i förskolans verksamhet.  

Intervjuerna gjordes på förskolor som låg i mindre orter och de olika förskolorna 

ligger relativt nära varandra i samma kommun. Det hade varit intressant för studien 

att få ta del av tankar från förskollärare som arbetar på förskolor i större städer. Vad 

de tänker kring föräldrasamverkan och vilka olika samarbetsformer de använder sig 

av för att samverka med hemmet. Hade resultatet sett annorlunda ut på förskolor i 

större städer än de på landet. Hur hade resultatet sett ut om resultatet från en förskola 

i en stad hade ställt emot resultatet från en förskola på landet. Hade flera likheter 

eller skillnader kommit fram?  

Slutligen uppkom frågan kring fler sätt att samverka än de som kom fram i denna 

studie. Finns det fler sätt eller om förskollärarna till och med hittat på egna sätt att 

samverka med föräldrarna. Samverkansformer som inte förskollärarna själva tycker 

är en sorts föräldrasamverkan.  

Denna studie har visat att föräldrasamverkan är ett begrepp som är väldigt brett och 

kan innehålla många olika delar. Det kan vara intressant att fördjupa sig i de olika 

samverkansformerna som kom fram i studien. Hur är samverkansformen uppbyggd 

och hur fungerar den i praktiken. Alla förskollärare gör säkert inte likadant när de 

samverkar med föräldrar vid till exempel utvecklingssamtal. Föräldrasamverkans alla 

delar kan uppmärksammas, fördjupas i och få mer kunskap kring.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1  

 

Brev till pedagogerna inför intervjutillfällena.  

 

Hej!  

Jag studerar till förskollärare vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Höstterminen 2013 

skriver jag ett examensarbete. Syftet med studien är att synliggöra pedagogers 

uppfattningar kring föräldrasamverkan i förskolan. För att kunna göra detta 

examensarbete önskar jag intervjua förskollärare. Varje intervju beräknas ta högst en 

halvtimme. Intervjuerna kommer äga rum i slutet av vecka 48 och under hela vecka 

49. Allt intervjumaterial kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Min förhoppning är att du vill delta i den här studien. Kontakta mig om du vill delta! 

Du når mig på telefon 076-XXXXX eller via mejl XXXXX@student.lnu.se 

 

Hoppas att många av er vill delta, din röst är viktig!  

 

Med vänlig hälsning  

Maria Karlsson 
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Bilaga 2  

 

Frågor till pedagogerna. 

 

1. Vad tänker du på när jag säger föräldrasamverkan? 

 

2. Vilka olika former av föräldrasamverkan använder ni er av i förskolan för att 

samarbete med hemmet? ex. utvecklingssamtal  

 

3. Vad är bra föräldrasamverkan? Hur vill du att det ska vara? Vilka svårigheter kan 

uppstå i arbetet med föräldrasamverkan? Hur hantera de svårigheterna?  

Hur tänker du då? 

Kan du ge mig något exempel? 

 

4. Hur kan du med ditt pedagogiskas yrkeskunnande främja föräldrasamverkan?  

 

5. Är det något annat som du vill tillägga som vi inte redan pratat om? 

 

 

Extrafrågor 

På vilket/vilka sätt har föräldrarna möjlighet att påverka verksamheten? 

Hur upplever du att föräldrasamverkan fungerar på er förskolan?  

a. Finns föräldrainflytande?) 

Hur tänker du då? 

Kan du ge mig några exempel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


