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Abstrakt 

Parental Cooperation in preschool 
A difficult task – an outstanding opportunity 
 

I ett samhälle, där flödet av information ibland kan tyckas vara oändligt, måste 

pedagoger ställa sig frågan om hur nya vägar att nå fram till barnens vårdnadshavare 

med information om förskolans verksamhets mål och syfte ska hittas. Förskolans 

läroplan   (Lpfö 98, rev 2010) belyser vikten av att vårdnadshavarna dagligen ska få ta 

del av denna slags information. Syftet med denna studie är att ta reda på hur förskolor 

samarbetar med barnens vårdnadshavare med specifikt fokus på information om 

förskolans mål och sätt att arbeta. För att kunna besvara syftet formulerades följande 

frågeställningar: Vilka samarbetsformer finns det mellan förskola och vårdnadshavare? 

När och hur sker informationen om barnens lärande kopplat till förskolans mål och 

syfte? För att få svar på frågeställningarna antogs en kvalitativ metodanstats. 

Förskollärare intervjuades enligt en i förhand utformad intervjuguide med  

semistrukturerade frågor. Endast förskollärare intervjuades då det är deras erfarenhet av 

föräldrasamarbete som söktes. Resultatet av intervjuerna visar att förskollärarna anser 

att det är av stor vikt att skapa en god relation med barnens vårdnadshavare för att 

samarbetet ska fungera. Att ha en god relation är bra för att skapa olika slags möten där 

barnens vårdnadshavare kan få information om verksamhetens mål och syfte. Resultatet 

visar också på att förskollärarna inte skapar dessa möten dagligen men att det är något 

som samtliga tycker kan förbättras. Att hitta nya vägar och former för hur 

vårdnadshavare delges information är ett hos förskollärarna ständigt pågående arbete. 

 

 

Nyckelord 

Föräldrasamarbete, pedagog, relation, information, läroplan för förskolan 

 

Tack 

Tack till vår handledare Zara som har tagit oss igenom detta självständiga arbete. Med 

ledorden ”bryt ihop och kom igen” har hon visat  oss vägen genom denna snåriga, 

ibland vad vi tyckte ogenomträngliga djungel. Vi vill även rikta ett stort tack till våra 

familjer som också har stöttat oss genom detta intensiva arbete. Givetvis vill vi också 
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tacka de förskollärarna som ställde upp i att bli intervjuade. Utan er medverkan hade vi 

inte heller klarat oss. 
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1 Inledning 
 

Enligt förskolans styrdokument Läroplanen för förskolan Lpfö98, rev 2010 (Skolverket 

2010) ska förskolan ha ett nära och tillitsfullt samarbete med hemmen. Vad förskolan 

och hemmen ska samarbeta om finns tydliggjort i förskolans styrdokument och därför 

får dessa dokument betydelse för det konkreta samarbetet mellan pedagoger och 

barnens vårdnadshavare. Till exempel ska pedagogerna föra fortlöpande dialoger med 

barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande. En förutsättning 

som möjliggör just denna form av samarbete är att förskolan är tydlig i dialogen i fråga 

om verksamhetens mål och innehåll som finns i de styrdokument som ska utgöra ramen 

för samarbetet (Jensen & Jensen 2008).  

Under hela vår utbildning har vi tyckt att dialog och samarbete har varit spännande 

område att undersöka. Dessa två område har ständigt dykt upp i arbeten vi gjort och 

blivit bitar i verksamheten som legat oss väldigt varmt om hjärtat. Dialog och samarbete 

i olika former är ständigt närvarande i både arbetet med barnen och i mötet med 

föräldrarna. I boken Mötas kring barnen (Andersson 1994) kan man läsa att i kontakten 

mellan personal och barnens vårdnadshavare så är det i huvudsak i det mänskliga mötet  

då vårdnadshavarna lämnar och hämtar barnen på förskolan som kommunikationen 

sker. Författaren skriver att samarbetet och kontakten med vårdnadshavarna underlättas 

av att  man som pedagog är tydlig i sitt arbete. Andersson (1994) skriver vidare att om 

vårdnadshavarna lämnar sitt barn till pedagoger som de tycker är kunniga i sin 

profession och som har tydliga mål och syften med verksamheten, så finns det goda 

förutsättningar för ett bra samarbete. Relationen och dialogen mellan föräldrar och 

pedagoger är ett ömsesidigt samspel och en förutsättning för att vi på ett bra sätt ska 

kunna skapa de bästa förutsättningarna för barnen att utvecklas i förskolan. Men vår 

erfarenhet säger oss att detta samarbete kan se väldigt olika ut beroende på vad 

förskolorna väljer att fokusera på. Däför ville vi med vår studie  undersöka hur detta 

samarbete ser ut på förskolorna och också få en inblick hur pedagogerna ser på 

samarbetet mellan förskolan och barnens vårdnadshavare.   

I denna studie använder vi oss av ordet vårdnadshavare det vill säga den eller de 

personer som är juridiskt ansvariga för ett barn. Det kan vara barnets båda föräldrar, 

bara den ena föräldern eller en person utsedd av en domstol (NE 2000). Det finns dock 

undantag. Lars Erikson (2004) använder sig av orden föräldrar eller förälder i sin 

avhandling. När vi skriver om eller hänsvisar till Eriksons (2004) avhandling kommer vi 
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därför också att använda dessa ord. Våra intervjupersoner använder sig också av ordet 

föräldrar. I deras citat kommer därför också detta ordet att användas. 

 

2 Syfte 
 

Syftet med denna studie  är att undersöka förskolors samarbete med barnens 

vårdnadshavare med specifikt fokus på hur information om förskolans mål och sätt att 

arbeta tydliggörs. Genom intervjuer av förskollärare önskas  en fördjupad kunskap om 

hur detta samarbete ser ut i den dagliga verksamheten på förskolan. 

 

2.1 Frågeställningar 

 Vilka samarbetsformer finns det mellan förskola och vårdnadshavare? 

 När och hur sker informationen om barnens lärande kopplat till förskolans 

mål och syfte? 

 

3 Tidigare forskning 

I denna del av vår studie visar vi den forskning som gjorts inom det område vi valt att 

studera närmre. Vi kommer först att presentera vad svensk forskning säger sedan även 

visa  vad internationell forskning pekar på som intressant. 

 

Barn växer idag upp i två livsvärldar, hemmet och förskolan menar Granbom (2011). 

Hur interaktionen mellan dessa världar fungerar påverkar barnets utveckling. Det är 

viktigt att se sammanhangen mellan barnets olika livsvärldar för att den bästa 

utvecklingen ska ske. Samhällets syn på den ena av barnets livsvärldar, förskolan, har 

förändrats över tid. Från att vara en plats för omsorg medan barnens vårdnadshavare 

förvärvsarbetar till att vara det allra första steget för barnet i utbildningssystemet. På 

grund av denna förändring av förskolans roll i samhället kan  relationen mellan hem och 

skola påverkats och relationen kan ha blivit skev (Granbom 2011). Granbom (2011) har 

sett i sin avhandling att förskollärarnas professionella roll inte får vara för framträdande. 

Pedagogerna får inte verka vara den som kan mest om barnet utan måste lyfta fram 

vårdnadshavarna som viktigast för barnen. Om detta inte sker kan det innebära en risk 

att vårdnadshavarna tappar sin tro på sin egen roll i och förmåga att bidra till sitt eget 

barns utveckling. Idag tror många vårdnadshavare enligt Granbom (2011) att det är 

endast på förskolan barnen lär och utvecklas. Samspelet mellan barnen livsvärldar 
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fungerar i så fall inte. Vårdnadshavarnas inställning till förskolan påverkar också 

barnens inställning. Har vårdnadshavarna en positiv inställning till förskolans 

verksamhet har barnen också det. Hur vårdnadshavarna uppfattar förskolans verksamhet 

beror på pedagogernas förmåga att representera och presentera verksamheten. Granbom 

(2011) skriver om vikten av ett positivt och ömsesidigt samarbete mellan barnens 

vårdnadshavare och pedagoger. I hennes studie Vi har nästan blivit för bra (2011) har 

det framkommit att i ett positivt och ömsesidigt samarbete är det viktigt att pedagogerna 

framhåller vårdnadshavarna som kompetenta aktörer och som experter på sina egna 

barn. Vi skapar då ett öppet klimat som bidrar till utveckling av förskolans verksamhet. 

De relationer som finns på förskolan och hur de utformas har en avgörande betydelse 

för hur verksamheten på förskolan uppfattas och utarbetas. Pedagoger, barn, 

vårdnadshavare, samhället och politiska beslut - alla tillsammans formar vi hur 

verksamheten på förskolan blir (Granbom 2011). 

 

För att kunna presentera och representera förskolans verksamhet utifrån förskolans 

läroplan(Lpfö98, rev 2010) på ett trovärdigt och tydligt sätt för barnens vårdnadshavare 

måste pedagogerna själv utveckla en förståelse för förskolans läroplan. Doverborg & 

Pramling (2012) menar att pedagogerna måste synliggöra lärandeobjekt för sig själv. 

Det är inte förrän pedagogerna har utvecklat förmågan att se vilket lärande som 

förväntas att ske som man kan förstå vad barnen faktiskt lär sig. Först då kan 

pedagogerna också förmedla till barnens vårdnadshavare vad verksamheten erbjuder 

barnen utifrån de olika strävansmål som finns i läroplanen. Doverborg & Pramling 

(2012) menar att för att en förståelse för hur läroplansmålen ska synliggöras i barnens 

lärande måste pedagogerna föra en dialog med både barnen och arbetslaget dagligen. 

Det är dialogen mellan människor,  där de ger uttryck för sina egna tankar som 

förståelse skapas. 

 

Det har under de senaste åren vuxit fram en förtätad relation mellan föräldrar och skolan 

(Erikson 2004). Den förtätade relationen har vuxit fram inte minst för att föräldrar idag 

kan göra aktiva val av vilken förskola/skola deras barn ska gå i men också för att ur ett 

utbildningspolitiskt perspektiv så betonas samspelet med föräldrarna som en 

betydelsefull relation. Erikson (2004) påpekar att det är viktigt med ett bra samspel 

mellan föräldrar och pedagoger för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för 
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barnen. De båda världarna hem och skola måste mötas. Erikson (2004) tar också upp en 

del kritik mot den förtätade relation som växt fram. Han menar att föräldrarnas  

intentioner måste ifrågasättas - för vems skull skapas ett bra samspel? Barnen eller 

föräldrarna? Det finns två sidor av förhållandet mellan hem och skola enligt Erikson 

(2004). Egenintresset kontra allmänintresse eller private good kontra public good.  

Erikson (2004) har också i sin avhandling utarbetat 4 principer som uttryck för 

relationen mellan hem och skola. Principerna är utarbetade för att, som Erikson (2004) 

själv skriver, ”kunna resonera kring skilda innebörder av relationen mellan föräldrar och 

skola”(2004:73). De 4 principerna är: partnerskapsprincipen, brukarprincipen, 

valfrihetsprincipen och isärhållandeprincipen. 

Partnerskapsprincipen har sin tyngdpunkt på att skola och hem har ett delat och 

gemensamt ansvar för barnen. I denna princip är betydelsen av en nära samverkan 

mellan föräldrar och pedagoger stor, enligt Erikson (2004). I brukarprincipen är 

föräldrasamverkan lika med föräldrars deltagande i beslutande organ inom 

skolorganisationen. I denna princip har alltså föräldrasamverkan ett mer 

demokratirelaterat motiv. När det kommer till valfrihetsprincipen handlar samverkan 

om möjligheten att kunna välja förskola/skola till sitt barn. Erikson (2004) skriver i sin 

avhandling att i denna princip betonas enskilda föräldrars rätt att kunna bestämma över 

sitt barns utbildning . Alltså föräldrasamverkan ur ett private good eller egenintresse 

(Erikson 2004). Den sista principen som avhandlingen tar upp är isärhållandeprincipen. 

Denna princip uppmärksammar skillnader mellan hem och skola mellan föräldrar och 

pedagoger.  

 

Att arbeta som förskollärare är komplext. Det är många område och det kommer 

ständigt till nya som en verksam förskollärare måste ha kunskap om menar Sandberg, 

Sheridan&Williams (2011). Begreppet förskollärarkompetens förändras över tiden i takt 

med att samhället förändras och att nya tankesätt växer fram (Sandberg, Sheridan & 

Williams 2011). Studien visar på att förskolläraryrket är ett yrke som påverkas otroligt 

mycket av förändringar i omgivningen, samhället, samt av de människor som finns i 

omgivningen. Omgivningen, samhället och människorna där i blir en process som är 

beroende av varandra. Synen på föräldraskapet i samhället och vilken förväntan 

vårdnadshavare har på förskolan är komponenter som påverkar hur samspelet mellan 

hem och förskola fungerar menar Sandberg, Sheridan & Williams (2011). 

Förskollärarna måste också skaffa sig nya kunskaper vad det gäller IKT för att kunna 
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utveckla samarbetet med vårdnadshavarna men just IKT är ett kompetensområde som 

de får minst utbildning inom. Inom IKT-området får förskollärarna förlita sig på sin 

eller sina kollegers livserfarenhet visar studien.  

 

Bridge (2001) behandlar frågan om hur engelska förskollärare, ur ett 

läroplansperspektiv kan få vårdnadshavare delaktiga i förskolans verksamhet och ge 

dem en förståelse för verksamhetens syfte och mål. På vilket sätt presenterar pedagoger 

verksamhetens mål och syfte för barnens vårdnadshavare? Bridge (2001) skriver att det 

är av stor vikt att vårdnadshavarna förstår sammanhanget i förskolans läroplan och hur 

den kopplas till deras barns lärande för att läroplanen ska bli förståelig och trovärdig 

(Bridge 2001). Vidare hävdar Bridge (2001) att det är viktigt att förskollärare ser 

vårdnadshavarna som samarbetspartners. Författaren visar att vårdnadshavarna får en 

större förståelse för verksamheten om de bjuds in i verksamheten och görs delaktiga. 

Bridge (2001) ger ett exempel på detta där barn och vårdnadshavare får planera, 

genomföra och utvärdera en aktivitet tillsammans som ska kopplas till läroplanen. När 

sedan aktiviteten utvärderas görs detta tillsammans med en pedagog. Då reflekteras det, 

i en dialog, över vilka läroplansmål som det var tänkt att sträva mot och hur det 

egentligen blev. Vad och varför verksamheten se ut som den gör blir tydligt för 

vårdnadshavaren. Bridge hävdar vidare att detta arbetssätt ökar samspelet mellan 

pedagog - vårdnadshavare men också mellan vårdnadshavare - barn och pedagog - barn.  

 

Det är ingen i dagens samhälle som ifrågasätter värdet av att barn i vårt land får 

möjlighet att lära sig så tidigt som möjligt men vad som ständigt ifrågasätts är på vilket 

sätt de yngre barnen ska lära sig (Hujala 2002). Samhällets syn på barn och hur barn lär 

sig speglas i hur styrdokumenten för förskolan utformas. Detta menar Hujala (2002) 

också sätter en prägel på hur samarbetet med barnens vårdnadshavare ska se ut. Tidigare 

har  styrdokumenten, både i Finland och övriga Europa baserats på behavioristiska 

teorier.  

Idag, menar Hujala (2002) är den teoretiska basen konstruktivistiska teorier så som 

Vygotskijs och Bronbenfenners. Skillnaden mellan styrdokumenten är att de gått från 

att vara exkluderande till inkluderande. De exkluderande dokumenten var till för 

pedagogerna, där pedagogerna såg på barnen som tomma kärl. I de idag inkluderande 

styrdokumenten  ses barnen i sitt sammanhang. Samhället och personer runtomkring 

barnen spelar roll för barnens lärande. Det är därför viktigt att pedagoger och barnens 

vårdnadshavare får inblick och information om barnens olika världar såsom förskola 
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och hem. Hujala (2002) menar att barn, barnens vårdnadshavare och pedagoger måste 

samspela med varandra och hur detta samspel ska fungera måste därför tydliggöras i 

förskolans styrdokument. Vårdnadshavare kan ses som partners, partners som ska 

samspela med pedagogerna för att ge barnen de bästa förutsättningarna i förskolans 

verksamhet (Hujala 2002).  

 

Sammantaget visar tidigare forskning inom vårt valda område att vikten av ett 

fungrande samarbete mellan vårdnadshavare och pedagoger är centralt i förskolans 

verksamhet. För att få ett fungerande samarbete så behöver man se till helheten kring 

barnen. Det är då pedagoger och vårdnadshavare ser till helheten i de miljöer som 

barnen befinner sig som man skapar de bästa förutsättningarna för barnen att utvecklas. 

För att uppnå detta samspel måste det ske ett samarbete och en kommunikation mellan 

dessa miljöer där hem och förskola delger varandra om varandras världar. Den tidigare 

forskning som är presenterad visar dock att det är viktigt att med jämna mellanrum 

ställa sig frågan för vems skull sker samarbetet? Detta för att inte få fel fokus i 

samarbetet. Den centrala i alla frågor kring samarbetet måste alltid vara barnet. Det är 

lätt att hamna i samarbetets negativa sida, det vill säga att pedagogerna tänker att 

samarbete handlar om att uppfostra föräldrarna i föräldraskap eller i att samarbetet 

endast sker på grund av egna intressen, både från pedagogernas och vårdnadshavares 

sida. 

 

4 Teorianknytning 

Vi kommer i detta avsnitt beskriva vad olika teoretiker och författare skriver om 

samarbetet mellan skola och hem. 

 

4.1 Relation, kommunikation och samspel mellan barnets olika 
världar 
 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2010) lägger stor vikt vid att hem och skola ska 

ha ett nära och förtroende fullt samarbete. Pedagogerna ska visa alla vårdnadshavare 

respekt och vara lyhörda när det gäller vårdnadshavares synpunkter på hur 

verksamheten ska utformas. Det ska finnas en dialog mellan förskola och 

vårdnadshavare om barnets lärande och utveckling. Flising (2010) skriver i sin artikel 

Föräldrakontakt – svårt men viktigt att man som pedagog uppnår ett professionellt 
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förhållningssätt gentemot barnens vårdnadshavare genom att främst utgå ifrån det som 

står i läroplanen (Lpfö 98, rev 2010)- men också genom att vara rak och tydlig i sin 

yrkesroll. Flising skriver också att det är viktigt att se vårdnadshavarna som individer i 

relationen, inte som ett kollektiv. Alla vårdnadshavare kan inte mötas på samma sätt, 

med samma typ av kommunikation. Alfakir (2010) menar att vi inte får glömma den 

tredje parten i samarbetet, nämligen barnet. Det är ju för barnets skull vi samarbetar. För 

att kunna skapa en god relation och ett relevant samarbete mellan hem och skola måste 

barnets behov finnas i centrum. Relationen måste alltså präglas av en klar och tydlig 

dialog. Jensen & Jensen (2008) menar att ett gott samarbete mellan förskola och 

vårdnadshavare grundar sig på att förskolläraren kan skapa en relation där båda parter 

ses som jämbördiga. Det är alltså förskollärarna som bär ansvaret för att samarbetet med 

barnens vårdnadshavare uppfyller de krav som våra styrdokument säger. 

 

Som vi nämnde innan kan vi inte se vårdnadshavarna som en enhetlig grupp (Flising 

1996). Därför är det viktigt att variera formerna för hur vi lämnar ut information om 

verksamhetens mål och syfte till barnens vårdnadshavare. Det är viktigt att komma ihåg 

att vårdnadshavare har olika förväntningar och önskemål på verksamheten på grund av 

olika erfarenheter och värderingar (Flising 1996). För en grupp vårdnadshavare fungerar 

informationsutbyte via text och bild kanske bäst. Sandberg & Vourinen (2007) belyser 

dock en del nackdelar med denna typ av kommunikation. Kommunikationen kan bli 

ensidig och att text ersätter det personliga mötet. En fördel som finns är att alla 

vårdnadshavare får exakt samma information.  Sandberg & Vourinen har i sin studie 

Hem och skola – samverkan i förändring (2007) kommit fram till att den 

samverkansform som barnens vårdnashavare värdesätter mest är den dagliga 

tamburkontakten och utvecklingssamtalen. Studien visade också att både 

vårdnadshavare och pedagoger önskar mer information om varandras världar.  

 

För att pedagoger och vårdnadshavare ska få kunskap om varandras världar måste 

kommunikation ske. Om man antar ett sociokulturellt perspektiv på detta så utvecklas 

kunskapen framför allt genom kommunikation och samspel mellan de människor som 

försöker förstå varandras situation (Säljö 2010). Genom samspel och information med 

språket som verktyg får vårdnadshavare och pedagoger tillgång till och kunskap om 

varandras världar. Enligt Vygotskij (1986) lever vi i en medierad verklighet där språket 
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är ett förmedlande redskap som används i samspel mellan människor just för att få 

kunskap om varandras världar.  

Med bakgrund av Bronbenfenners (1979) ekologiska utvecklingsteori kan vi se hur 

viktigt samspelet mellan de olika världar barnen befinner sig är för barnets utveckling. 

Bronbenfenners teori bygger på att allt utgår ifrån att se individer som helheter i sitt 

sociala sammanhang. Det enskilda barnets utveckling beror på barnets nivåer eller 

omgivning. Omgivningen som Bronbenfenner (1979) talar om har han delat in i 4 olika 

nivåer, makronivå, exonivå, mesonivå och mikronivå. Dessa nivåer påverkas av 

varandra och är inte avskilda från varandra utan samspelar med varandra. Ett väl 

fungerande samspel mellan hem och förskola, mellan vårdnadshavare och pedagoger 

alltså mellan olika sammanhang och olika nivåer menar Bronbenfenner (1979) skulle 

vara optimalt för att ge barnet den bästa förutsättningen för en bra utveckling. 

4.2 Fyra principer om relationen mellan barns olika världar – hem och 
skola 

Vi kommer i vårt självständiga arbete bland annat att ta hjälp av Eriksons (2004) 

avhandling Hem och skola. Avhandling visar att relationen mellan föräldrarna och skola 

har ändrats under de senaste decennierna till att bli en mer förtätad relation. Erikson 

(2004) beskriver den förtätade relationen genom 4 principer. Vi kommer nedan att 

beskriva Eriksons 4 principer mer ingående. Vad som bör nämnas innan vi börjar 

beskriva principerna är att i Eriksons (2004) avhandling är begreppet förälder öppet för 

olika tolkningar. Erikson (2004) ser inte föräldrar som en homogen grupp. Begreppet 

förälder har som ensamt begrepp ingen innebörd i avhandlingen men genom att man för 

in begreppet i hans fyra principer får begreppet förälder en specifik mening och på så 

sätt också relationen mellan förälder och skola. Poängen med Eriksons principer är att 

kunna se likheter i de relationer som finns mellan hem och skola men också för att 

kunna diskutera olikheter (2004). Vi vill genom Eriksons (2004) principer synliggöra 

olika sätt att se på det samarbete som sker mellan förskollärare och föräldrar och hur 

detta påverkar sättet att förmedla information till föräldrarna. Vi vill också visa att dessa 

olika former av samarbete kan pågå samtidigt – det ena utesluter inte det andra. 

4.2.1 Partnerskapsprincipen 

I denna princip syftar Erikson på att beskriva det gemensamma närmande som skett 

mellan hem och skola. Skolan och förskolan har fått tydligare krav på sig att göra 
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föräldrarna mer delaktiga, mer krav på sig att informera och kommunicera med 

föräldrarna. Föräldrarna har i sin tur fått större inflytande över sitt barns skolgång 

genom att de förväntas vara mer delaktiga i barnens skolgång och dels för att de idag 

kan välja vilken skola barnet ska gå på. I denna princip kan anas att det finns en 

föreställning om att ett närmande mellan hem och skola ska gynna både den enskilde 

elev och samhället. Partnerskapsprincipen har allt mer blivit en norm för hur en god 

relation mellan hem och skola ska vara. Om hem och skola ska ses som partners 

förutsätts det att hem och skola har samma intentioner med barnets skolgång. Att se 

skola och hem som partners har vuxit fram ur synsättet att utbildning ska vara 

jämlikhetsskapande och klassreducerande, alla ska få lika möjlighet. Att skolan ska se 

alla föräldrarna som likar skulle alltså ha betydelse för barnets framgång i skolan. 

Föräldrar som partners skulle också medverka till att barnens olika påverkansnivåer, 

hem, skola, samhället eller som Bronbenfenner kallar för makro-, exo-, meso-, 

mikronivåer, skulle överlappa varandra, samspela med varandra på ett annat sätt. För 

partnerskapsprincipen är det av vikt att skapa möten mellan förälder och pedagoger som 

har en mer kommunikativ prägel för att stärka samarbetet mellan hem och skola men 

också för att de inblandade parterna ska känna sig som jämlikar. Begreppet förälder får i 

partnerskapsprincipen många innebörder såsom hjälplärare, volontär, rådgivare eller 

styrelseledamot  men kanske främst ska få betydelsen partner till pedgoger och övrig 

personal på förskola/skola. En partner som ska dela på det gemensamma ansvaret för 

barnets utveckling och lärande.  

4.2.2  Brukarprincipen 

 

I denna princip beskriver Eriksson hur relationen mellan föräldrar och skola här blivit 

förtätad. En orsak till detta menar Eriksson är att föräldrar tagit roller som ledarmöter 

och representanter i skolornas styrelser. Detta har då inneburit att föräldrarna har fått 

mer att säga till om i skolan och mandat att påverka skolan på ett annat plan än bara som 

förälder. 

Syftet med brukarinflytandet var att föräldrar skulle få ett formellt inflytande över 

skolan. Eriksson skriver att det finns olika sätt att se på detta inflytande då vissa ser det 

som ett fördjupat partnerskap medan andra menar att det är ett specifikt inflytande. 

Det man kan se är dock att även om föräldrar idag sitter med i styrelser för förskolor så 

är inflytandet inte så stort i praktiken. 
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Föräldrar som sitter med i lokala styrelser får många roller som t.ex. aktiv medborgare, 

samarbetspartner, volontär, övervakar, kund/klient och föräldrarepresentanter. 

 

4.2.3 Valfrihetsprincipen 

 

Valfrihetsprincipen grundar sig i hur föräldrar som i detta avseende betraktas som 

konsumenter har möjligheten att välja skola till sina barn. Här har det skett en 

förändring från att föräldrar tidigare betraktades som medborgare till att man idag ser 

föräldrarna som kunder eller konsumenter. Sättet att se på skolan har också förskjutits 

från att man sett på skolan ur ett ” public good” perspektiv till att man nu ser på skolan 

mer utifrån ett ”private good” perspektiv. 

Genom valfrihetsprincipen skulle man skapa en mer jämlik skola där alla oavsett 

bakgrund skulle ges möjligheten att få en högre utbildning. Här såg man dock att även 

fast ambitionerna fanns så såg inte verkligheten ut på samma sätt. Trots att man försökte 

att minska de sociala skillnaderna som fanns i barnens hemförhållanden så räckte inte 

det. För att ytterligare skapa förutsättningar för en mer jämlik skola så valde man nu att 

i allt större utsträckning att involvera föräldrarna i skolans verksamhet. Men här skiljde 

sig också sättet att se på föräldrarnas roll markant utifrån ett politiskt perspektiv. Man 

såg dels föräldrainflytandet utifrån ett individuellt plan där kollektivet skulle vara den 

sammanhållande faktorn, men också raka motsatsen där begreppen som rättvisa och 

jämlikhet får stå tillbaka för föräldrars rättigheter. Att se föräldrar som kunder eller 

konsumenter gör att kommunikationen mellan hem och skola blir mer reklaminriktad än 

informationsinriktad. Kommunikationen mellan hem och skola blir väldigt anspassad. 

Eftersom föräldrar väljer skola år sina barn, efter sina egna behov och ideal är det inte 

önskvärt att föräldrar ska få ”dålig” information om skolan utan det blir kanske bara 

positiv information som når fram till föräldrarna.   

  

4.2.4  Isärhållandeprincipen 

 

Denna princip blir intressant när ett resonemang om vad som håller isär hem och skola, 

något som markerar en gräns, skapar distans mellan förälder och lärare, hem och skola. 

En gräns mellan det icke professionella hemmet och den professionella skolan.  

Den centrala frågan i denna princip blir hur olikheter mellan skolan ska värderas. 

Olikheter behöver inte vara problematiska de kan också fylla en funktion. Det är inte 

alltid berättigat eller önskvärt att utjämna dessa olikheter. 
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I isärhållandeprincipen kan hem och skola ses som två olika nivåer som endast låtsas 

om varandras existens när problem uppstår mellan dem. Dessa problem kan uppstå när 

pedagog och förälder vill göra det de tycker är bästa tänkbara för barnets lärande och 

utveckling. Denna princip pekar på att föräldrar och pedagoger har olika relationer till 

barnet, lärare ingår i en sekundär grupp och föräldrar i en primär grupp. Relationen i 

primärgruppen präglas av personliga och känslomässiga band till barnet vilket inte finns 

i den sekundära gruppen. I denna princip ses det inte som det bästa för barnet att stärka 

relationen mellan hem och skola. Här ser man poängen i att låta barnet växa in i 

samhället genom att ingå i olika grupper. Olikheter mellan hem och skola ses som en 

utgångspunkt i socialiseringsprocessen då blir det inte positivt att gränserna mellan hem 

och skola suddas ut. 

Föräldramöte blir i denna princip nödvändig form  av samverkan. Ett möte för de 

inblandade parterna att bevaka sina intressen. Föräldrarna bevakar sitt intresse som är 

barnen och pedagogerna så klart undervisningen. Barnet ses dock som centralt i 

relationen mellan hem och skola. För att hem och skola ska kunna samverka måste de 

trots allt erkänna att de båda har en viktig plats i barnets liv. Föräldrar i denna princip 

betraktas av pedagoger som en homogen grupp. Inte homogen med tanke på klass, kön 

och etnicitet utan med tanke på att de är just föräldrar – en grupp föräldrar. Det skapar 

en ojämn relation mellan föräldrar och pedagoger. Det blir också svårt att se enskilda 

föräldrar som en tillgång för verksamheten i förskolan, en kritik isärhållandeprincipen 

har fått. En annan kritik som riktas mot denna princip är att pedagoger skapar utrymme 

för föräldrainflytande och delaktighet inom de områden som pedagogerna tycker att 

detta är önskvärda men då inte som partners utan mer som en professionell – klient 

relation.  

 

5 Metod 
 

I denna del  redogör vi för vårt val av metod och genomförandet av denna studie. Vi 

kommer också att redogöra för analysmetod,undersöknigens trovärdighet, metodkritik 

samt belysa de forskningsetiska krav som ställs på en kvalitativ studie. 

 

5.1 Val av metodansats 
 

Enligt Kvale & Brinkman (2009) är det viktigt att ställa sig  frågan vad vill vi veta, vad 

vill vi få svar på i vår undersökning innan man bestämmer sig för metod.  Vi vill 
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undersöka i vilken kontext en viss typ av  kommunikation sker och valde därför, efter 

diskussion, att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod nämligen den 

semistrukturerade forskningsintervjun, för att få svar på våra frågeställningar (2009). 

Användandet av denna metod betyder att  vi kan utforska och försöka uppnå en 

förståelse för vårt syfte och för våra frågeställningar ur våra 

intervjupersonersperspektiv, innan vi själva teoretiserar dessa (2009). Genom att 

använda oss av en kvalitativ metod har vi fått en möjlighet att skapa oss en djupare 

insikt för våra intervjupersoners svar eftersom vi har kunnat ställa följdfrågor (Dalen 

2008). I de diskussioner vi fört över val av metod kom vi fram till att en kvantitativ 

metod inte var en önskvärd ansats på vårt självständiga arbete. En kvantitativ ansats 

används som forskningsmetod då statistiska eller mätbara resultat på forskningsfrågan 

efterfrågas (Patel & Davidsson 2010). Att göra observationer på när kommunikationen 

mellan pedagoger och vårdnadshavare sker hade inte heller gett oss de svar vi önskar 

eftersom vi i första hand inte vill veta var en kommunikation sker utan vad som 

förmedlas i kommunikationen. 

  

5.2 Semistrukturerad intervju 
 

Metoden vi valt för att få svar på våra frågeställningar är, semistrukturerade intervjuer. 

Både intervjuare och intervjuperson är medskapare i samtalet (Patel & Davidsson 

2010). Syftet med att genomföra en semistrukturerad intervju, är att undersöka 

förskollärarnas uppfattning , inte sanning, om bland annat samarbetet mellan förskolan 

och föräldrarna (Bryman 2011). 

En semistrukturerad intervju enligt Kvale & Brinkman (2009) är inte ett vardagssamtal 

men inte heller ett slutet frågeformulär utan någonting mittemellan.  I en 

semistrukturerad intervju har enligt Bryman (2011) personen som intervjuar gjort upp 

en intervjuguide men till skillnad från en strukturerad intervju behöver inte frågorna 

ställas i den ordning som finns i intervjuguiden.  Intervjupersonen har i en 

semistrukturerad intervju stor frihet att formulera sina svar. Oftast ställer den som 

intervjuar följdfrågor som anknyter till något i intervjupersonens svar. Intervjun blir 

alltså flexibel och följer den riktning som intervjupersonens svar tar. 

Vår intervjuguide bestod av semistrukturerade frågor vilket innebär att vi har formulerat 

frågor med öppna svarsalternativ. En semistrukturerad fråga är också formulerad så att 

den är fri från förutfattade meningar och alltså inte specifikt formulerad så att den 

hindrar att nya synsätt uppstår (Bryman 2011). Alla intervjupersoner har fått svara på 
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samma frågor men kanske inte fått exakt samma följdfrågor på grund av att svaren vi 

fått har sett olika ut. Det är just detta som är det intressanta och formgivande med 

semistrukturerade frågor, det är intervjupersonens tolkning av frågorna som är det 

intressanta. Svaren blir till en berättelse eller snarare till en beskrivning av 

intervjupersonens tolkning av det vi vill försöka förstå med våra frågor (Kvale & 

Brinkman 2009). 

 

 

5.3 Urval 
 

Dalen (2008) skriver om vikten av val av informanter vid kvalitativ intervjuforskning. 

Det gäller att noga överväga och ta ställning till vilka intervjupersoner som ska ingå i 

vår intervjustudie. Intervjupersonerna i denna studie har en adekvat 

förskollärarutbildning och är verksamma inom yrket samt att de arbetar eller bor  i ett 

område geografiskt nära oss själva. Det sistnämnda för att lätt kunna besöka 

förskollärarna igen om vår empiriinsamling skulle behöva kompletteras.  I diskussionen 

angående urvalet såg vi ingen mening i att begränsa oss i förhållande till våra 

intervjupersoners kön, ålder eller antal år de varit verksamma inom förskolan. 

Vi har valt att intervjua sex förskollärare verksamma på fyra olika förskolor.  Tre av 

förskolorna vi gjort intervjuer på ligger i större städer, endast en ligger i ett mindre 

samhälle. Förskolorna vi har gjort våra intervjuer på ligger utspridda i södra och västra 

Sverige. Intervjupersonerna har i god tid kontaktats och fått intervjuguiden mailad till 

sig i förhand. Vi anser att antalet intervjufrågor var rimligt ställda till den tidsram vi har 

och för att ge oss en tillräckligt mångfasetterad empiri. De personer som valde att 

medverka i vår studie var uteslutande kvinnor. Vi har reflekterat över om svaren kanske 

hade blivit annorlunda om någon av de medverkande hade varit män.  

 

5.4 Genomförande 

Vi började med att utarbeta en intervjuguide (se bilaga B) i samförstånd med vår 

handledare så att de intervjufrågor vi använde oss av blev relevanta för vårt syfte och 

våra frågeställningar, det vill säga det problemområde vi vill belysa (Patel & Davidsson 

2010). 

Intervjupersonerna har i god tid fått intervjuguiden och syftet med intervjun skickat till 

sig via mail så att de har haft tid på sig att sätta sig in i det vi efterfrågar och syftet med 
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intervjun. Samtliga sex intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon. Valet av 

diktafon grundades i argument som att vi då kunde koncentrera oss på att intervjua och 

inte låta oss störas av att skriva ner svaren samtidigt. Vid sammanställningen av empirin 

kan vi också lyssna på intervjuerna upprepade gånger. Intervjuerna spelades in i sin 

helhet. En nackdelen med denna metod är att det är väldigt tidskrävande att transkribera 

alla intervjuerna. Några av intervjupersonerna uttryckte vid intervjutillfället ett litet 

obehag över att bli inspelade men detta var inget som märktes när intervjun och 

inspelningen väl var igång. Genomförandet av intervjuerna skedde på förskolorna där 

intervjupersonerna är verksamma. Genom att ställa öppna frågor kunde  vi ställa 

följdfrågor vilket gav oss möjligheten att få en djupare förståelse av våra 

intervjupersoners utsagor (Patel & Davidsson 2010). 

 

5.5 Analysmetod 
 

 

I den kvalitativa forskningen kan man använda sig av olika sätt att analysea det 

empiriska materialet. Det som kännetecknar analysmetoderna är att man i alla 

metoderna  tar sig an materialet ur ett tolkande perspektiv (Dalen 2008). Dalen (2008) 

skriver att  detta sätt att tolka intervjumaterialet utgår från att människor skapar en 

verklighet och en mening åt de erfarenheter de besitter. Vidare skriver författaren att 

genom detta sätt analysera så blir resultatet inte så entydigt utan får en bredare tolkning 

(Dalen 2008). Den analysmetod som vi utgått från när vi analyserat vår emperi är en 

fenomenologisk metod. Fenomenologisk tolkning syftar till att man belyser 

intervjupersoners olika uppfattningar av ett fenomen. Syftet med metoden är att se olika 

aspekter av det fenomen man undersöker. Analysarbetet började i  direkt  anslutning  

efter intervjuerna då vi transkriberade materialet från de intervjuer som vi själva gjort. 

Därefter delgav vi varandra det transkriberade materialet så att vi kunde skapa oss en 

helhet av materialet. Nästa steg var att läsa igenom alla intervjuer och titta efter 

gemensamma mönster. Vi förde också en diskussion om våra personliga tolkningar av 

materialet för att se om vi det fanns likheter och skillnader i våra tolkningar. Vi valde 

sen att analysera varje fråga för sig och titta efter gemensamma nyckelord. Dessa 

nyckelord utgjorde sen grunden till de olika teman vi valt att belysa i analysen. Vi valde 

sen att redovisa resultatet från analysen av intervjuerna genom att varva citat från våra 

intervjupersoner med egna tolkningar av materialet. 
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5.6 Undersökningens validitet och reliabilitet  

5.6.1 Validitet 

I kvalitativa studier används begreppet validitet för att omfatta hela forskningsprocessen 

(Patel &Davidsson 2010). Validiteten i en kvalitativ forskning syftar till att se händelser 

och att tolka betydelser av olika livsvärden (Patel & Davidsson 2010). 

Vår ambition med vår undersökning var att den skulle ha hög validitet. Mycket tanke  

lades ner på att hitta rätt metod för vår empiriinsamling. När vi väl hade valt metod, 

semistrukturerade intervjuer, lade vi också ner mycket tid på att göra en så välarbetat 

intervjuguide som möjligt. Frågorna vi ställde skulle verkligen ge oss den information 

vi behövde för att få svar på våra frågeställningar. På så sätt kunde vi vara säkra på att 

vi verkligen fick den information vi sökte (Bryman 2011). Genom att gå igenom 

intervjuguiden flera gånger eliminerade vi problem som att frågorna skulle innehålla 

svåra ord eller begrepp. Obegripliga frågor hade möjligtvis lett till låg validitet vilket vi 

inte önskade. 

Patel & Davidsson (2010) skriver om generalisering som en problematik i kvalitativa 

studier. Validitetens generalisering syftar till resultatet intervjun gett då bara en viss 

grupp intervjuats.Vi vill därför poängtera att det är endast förskollärares uppfattning om 

samarbetet med barnens föräldrar vi söker. Vi har därför valt att inte intervjua några 

vårdnadshavare får att få deras uppfattning om samarbetet mellan hem och skola då 

detta inte var relevant för vår studie.  Vi vet alltså inte om förskollärarnas uppfattning 

om samarbetet med barnens vårdnadshavare i förskolan överensstämmer med 

vårdnadshavarnas. Förskollärarnas personliga uppfattning och erfarenheter om hur ett 

samarbete ska fungera kan eventuellt lysa igenom. 

 

5.6.2 Reliabiltet 

Hög validitet förutsätter hög reliabilitet (Bryman 2011). Reliabiliteten kan ses som ett 

instrument som mäter hur tillförlitliga svar intervjun kommer att ge (Patel & Davidsson 

2010). Patel & Davidsson (2010) menar att ett sätt att öka reliabiliteten är att  flera 
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personer tolkar intervjusvaren. Vid en jämförelse av dessa tolkningar erhålls ett mått på 

reliabiliteten. Genom att spela in intervjuerna menar författarna att tillförlitligheten ökar 

då möjligheten att  kontrollera svaren flera gånger finns (Patel & Davidsson 2010). När 

man använder sig av strukturerade intervjuer så är det den som intervjuar som utgör 

studiens reliabilitet. Patel& Davidson(2010) menar att om den person som intervjuar har 

goda kunskaper om intervjuer, så kan det  förutsättas att den insamlade empirin  är 

förhållandevis trovärdig. 

Vi transkriberade de intervjuer vi gjorde ordagrant. I bearbetningen av intervjuerna läste 

vi också varandras transkriberingar av de utförda intervjuerna Vi diskuterade och 

tolkade intervjusvaren tillsammans. Eftersom vi båda tolkat svaren i våra intervjuer så 

anser vi att reliabiliteten ökat. Vår undersökning omfattar sex förskollärares uppfattning 

om samarbetet med barnens vårdnadshavare i förskolan. Vi kan därför inte göra 

uttalande om att vår undersökning skulle omfatta hela lärarkårens, för detta krävs ett 

mycket större underlag. 

5.7 Metodkritik 

För att ställa sig kritiskt till den metod vi val så kan vi se att den kvalitativa 

forskningsintervjun bedrägligt nog kan föreställas att ligga nära ett vardagligt samtal 

och att ett vardagligt samtal är lätt att genomföra. Att vi lever i ett intervjusamhälle 

påverkar troligtvis också den allmänna synen på att en intervju är något lättgenomfört 

(Kvale & Brinkman 2009). Men den kvalitativa forskningsintervjun skiljer sig mot ett 

vardagligt samtal på flera punkter. Inte minst genom att den kvalitativa 

forskningsintervjun måste genomsyras av forskningsetiska principer.  

I de diskussioner vi fört över val av metod kom vi fram till att en kvantitativ metod inte 

var en önskvärd ansats på vårt självständiga arbete. En kvantitativ ansats används som 

forskningsmetod då statistiska eller mätbara resultat på forskningsfrågan efterfrågas 

(Patel & Davidsson 2010). Att göra observationer på när kommunikationen mellan 

pedagoger och vårdnadshavare sker hade inte heller gett oss de svar vi önskar eftersom 

vi i första hand inte vill veta var en kommunikation sker utan vad som förmedlas i 

kommunikationen  

Som verksamma barnskötare, blivande förskollärare, såg vi en fördel med att vi har 

förkunskaper om det område vi ställer frågor om. Med hjälp av vår förkunskap och med 

hjälp av metoden vi valt, kan vi förhoppningsvis få till djupare diskussioner med våra 
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intervjupersoner. Om vi istället hade valt strukturerade intervjuer hade vi haft mindre 

möjlighet att följa upp svaren med olika följdfrågor. Vi måste dock också ta hänsyn till 

att vi som intervjuar inte är tomma blad - vi måste också vara medvetna om att vår 

förförståelse påverkar hur vi tolkar svaren vi får (Patel & Davidsson 2010). När 

semistrukturerade intervjuer genomförs är intervjuaren själv sitt eget forskningsverktyg 

(Kvale & Brinkman 2009). Detta kan vara en nackdel då vår erfarenhet av att intervjua 

är bristfällig. Vi anser dock att vår förkunskap om vårt problemområde ska väga upp 

detta. 

 

5.8 Forskningsetiska överväganden 
 

Vi har i vårt arbete utgått från de forskningsetiska principer som humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1990) antagit och är gällande för all 

humanistisk-vetenskaplig forskning. Forskning är en förutsättning för att samhället ska 

utvecklas och därför finns det idag ett forskningskrav från medlemmarna i samhället. 

Det finns också ett krav på individskydd inom forskningen som omfattas av fyra 

grundläggande huvudkrav informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.   

Informationskravet innebär att deltagarna blir informerade om syftet för forskningen 

och att deltagandet är frivilligt. Intervjudeltagarna blev därför informerade om att syftet 

var att vi skulle använda oss av materialet från intervjuerna till vårt självständiga arbete 

på Linnéuniversitetet. Samtyckeskravet innebär att forskaren måste få ett medgivande av 

intervjudeltagarna innan intervjuerna kan påbörjas. Vi informerade de pedagoger vi valt 

att intervjua per telefon om vårt arbete och dess syfte. Genom  detta samtal fick vi 

informerat samtycke, det vill säga att intervjupersonerna deltar frivilligt och kan när 

som helst dra sig ur. Samtidigt fick vi en muntlig bekräftelse om deras deltagande. 

Därefter skickade vi våra intervjufrågor via mail till deltagarna för att de skulle kunna 

förbereda sig inför intervjuerna.  Konfidentialitetskravet uppfyllde vi genom att 

informera intervjudeltagarna om att allt material vi får in genom intervjuerna kommer 

att förvaras så att inga obehöriga får tillgång till materialet samt att alla personer som 

deltar är anonymiserade. Vi har också klargjort att allt råmaterial som intervjuerna 

genererar kommer att förstöras efter studiens slut och därmed så uppfyller vi även 

nyttjandekravet. 
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6 Resultat och analys 
 

Vi har genom våra sex genomförda intervjuer fått en inblick i hur pedagogerna på de 

förskolor som varit delaktiga i vår empiri upplever när och hur kommunikationen med 

föräldrarna om förskolans mål och syfte sker. I detta avsnitt tydliggör vi olika aspekter 

som framkommit som centrala i kommunikationen och samverkan med föräldrarna 

vilket har en tydlig koppling till studiens frågeställningar och syfte.  Vi kommer i detta 

stycke att växla mellan begreppen intervjuperson, pedagog och förskollärare när vi 

syftar på de personer vi intervjuat, detta för att få variation i texten. Vi kommer att 

nämna intervjupersonerna vid A, B, C, D, E, F för att kunna hålla isär utsagorna där det 

behövs i arbetet.. 

 

6.1 Pedagogernas tankar om förskolans samarbete med barnens 
vårdnadshavare. 
 

Samtliga förskollärare vi intervjuade uttryckte att ett bra samarbete mellan barnens 

vårdnadshavare och förskola uppstår om det finns en bra relation i grunden. Några av 

intervjupersonerna poängterade att en bra relation bygger på att det finns en rak och 

öppen kommunikation mellan pedagoger och vårdnadshavare om allt som kan tänkas 

påverka barnets välbefinnande. Finns det en trygg och ömsesidig kommunikation om 

bra saker är det också lättare att ta upp saker som är mindre bra när det händer påpekade 

några av intervjupersonerna. Intervjuperson C uttrycker sig så här: 

                                      

Jag känner att föräldrarna och jag har ett bra samarbete för att vi har ett öppet                                                                                                                                                                                        

klimat. Jag har varit tydlig med från början att det är viktigt att  vi kan  prata 

om allt, både bra och dåliga saker. Det känner jag att föräldrarna har 

uppskattat. 

                                                                                     Intervjuperson C     

 

Två av pedagogerna framhöll att det var till största del pedagogernas uppgift att skapa 

ett bra samarbete mellan hem och skola. I arbetslaget intervjuperson B ingår i delar 

pedagogerna ut några stycken hemuppgifter under terminens gång som ska lösas av 

vårdnadshavare och barn tillsammans. Dessa hemuppgifter är tydligt förankrade i 

läroplanen för förskolan  (Lpfö 98, rev 2010) och lämnas ut med tydlig information, 

både muntlig och i veckobreven om vad som ska göras.  Förskollärare B anser att 

hemuppgifter gör vårdnadshavarna mer delaktiga i verksamheten som deras barn är en 
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del av på förskolan samt  att delaktigheten skapar ett ökat samspel mellan hem och 

skolan. Hujala (2002) skriver att förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 2010) är idag mer 

inkluderade än exluderande. Hujala menar att läroplanen är numera inte bara för 

pedagogerna utan även för barnens vårdnadshavare eftersom det står tydligt att 

pedagoger och vårdnadshavare ska samspela med varandra (2002). För att detta samspel 

ska fungera måste läroplanens strävansmål göras tydliga för vårdnadshavarna vilket kan 

göras med hemuppgifter. Genom att dela ut hemuppgifter förankrade i läroplanen (Lpfö 

98, rev 2010) till vårdnadshavarna måste pedagogerna och arbetslaget själva ha skapat 

sig en förståelse för vad strävansmålen i styrdokumenten innebär. Har pedagogerna inte 

själv skapat sig en förståelse kan inte de heller förmedla detta vidare till barnens 

vårdnadshavare menar Doverborg, Pramling och Samuelsson (2012). Förskollärare B 

säger själv så här om hemuppgifter som de delar ut: 

Vi jobbar med att ge små hemuppgifter under hela terminens gång som 

barnen för lösa tillsammans med sina föräldrar. Vi skapar ett samspel mellan 

hem och förskola och en delaktighet som vi tror  gynnar relationen mellan 

föräldrar och oss pedagoger.  

                                                                                   Intervjuperson B   

 

Pedagogerna i våra intervjuer menar också att samspel mellan hem och förskola är att be 

om hjälp av barnens vårdnadshavare när detta behövs. Det är också att se 

vårdnadshavarnas förmågor och ta hjälp av dessa förmågor i verksamheten. Om 

förskolan har tema fåglar till exempel och det finns en ornitolog bland barnens 

vårdnadshavare kan ett samarbete med just den vårdnadshavaren skapa enorma 

möjligheter för verksamheten. Förskollärare A menar samtidigt som verksamheten 

utvecklas skapas det starkare band mellan förskola och hem. Barnens två livsvärldar 

kommer närmare. Denna typ av samarbete kan ses ur Eriksons (2004) 

partnerskapsprincip. Föräldrar och pedagoger anser sig båda ha ett gemensamt ansvar 

för barnets utveckling så ett nära samarbete är av stor betydelse. Föräldrar förväntas 

vara delaktiga i förskolans verksamhet och denna princip har blivit en norm för hur en 

god relation mellan hem och skola ska vara. Historiskt sett så växte denna typ av 

samarbete fram för att  reducera klassskillnader i samhället (2004).  Dessa tankar har 

pedagogerna inte gett uttryck för utan ser samarbetet som ett sätt att dela information 

mellan barnens två världar för att på bästa sätt gynna barnets utveckling. Att involvera 

vårdnadshavarna i verksamheten genom hemuppgifter kan tolkas som att 
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vårdnadshavarna ses som hjälplärare till barnen. Hjälplärare tolkas här som att vara 

delaktig i barnets lärande. I svaren på denna fråga ses inte något spår av Eriksons (2004) 

3 andra principer. 

Sammanfattningsvis är analysen av svaren vi fått av de pedagogerna vi intervjuat att ett 

bra samarbete grundar sig på att det finns en bra relation mellan pedagog och 

vårdnadshavare. Att denna relation fungerar har pedagogen det största ansvaret för. 

Samarbetet fungerar också bättre ju mer information om barnets två olika världar 

kommuniceras mellan pedagoger. Informationen som delas skapar en bättre förståelse 

pedagog och vårdnadshavare emellan. Det skapar också relationer mellan barnets olika 

närmiljöer vilket enligt Bronbenfenners teori är av betydelse för barnets utveckling.  

 

6.2 Information – när och hur sker utbytet av information mellan 
pedagoger och vårdnadshavare 

 

Samarbete handlar alltså om, enligt våra intervjupersoner, utbyte av information. Att 

skapa små möten varenda dag där utbyte av information kan göras. Förskollärarna vi 

intervjuade menar att hämtning och lämning är väldigt viktiga stunder för ett bra 

samarbete mellan hem och skola. Samtidigt som dessa stunder är mycket viktiga 

upplever pedagogerna vi intervjuade att dessa stunder också kan innebära väldigt 

mycket stress. Vid lämning och hämning blir det mest information om hur 

morgonen/dagen varit, hur barnet ätit eller sovit. Har barnet lärt sig något speciellt 

under dagen får vårdnadshavaren information om detta vid hämtning. Det är sällan 

information om verksamheten kopplat till läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2010) 

som lämnas vid dessa tillfällen. Förskollärare E uttrycker att detta är något man absolut 

kan bli bättre på att göra dagligen men att det lätt kan kännas högtravande och stelt att i 

hallen berätta om vilka mål i läroplanen vi arbetat mot idag. Information om läroplanen 

och hur verksamheten är utformad efter den får vårdnadshavarna främst på 

utvecklingssamtalen säger samtliga intervjupersoner. Förskollärare E uttrycker sig så 

här: 

 

Utveckling och lärande pratar vi främst om på utvecklingssamtalen. Men så 

klart pratar vi när föräldrarna lämnar och hämtar. Då kan vi prata om vad vi 

gjort under dagen, om barnet lärt sig något speciellt. Men allt beror ju på hur 

mycket tid föräldern har att stå och prata.  

                                                                                           Förskollärare  E 
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Förskollärarna beskriver i våra intervjuer att de lägger ner mycket tid på att göra 

utvecklingssamtalen så informativa som möjligt. Samtliga menar att 

utvecklingssamtalen är en stund då verksamheten kan diskuteras ostört. Pedagogerna 

lägger stor vikt vid att ge information om förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 2010) 

och hur verksamheten är planerad utefter denna. Förskollärare A säger i intervjun att på 

utvecklingssamtalen diskuteras begrepp så som till exempel lärande med 

vårdnadshavarna. Detta för att vårdnadshavare och pedagog ska ha samma uppfattning 

om begreppet lärande när de sedan i den dagliga verksamheten diskuterar lärandet. 

Ingen av de andra förskollärarna vi intervjuat delar förskollärare As uppfattning om att 

diskutera begrepp underlättar kommunikationen mellan hem och förskola. I varje fall 

kommer det inte fram i de intervjusvar vi fått. Andersson (2010) menar också att 

pedagogers och vårdnadshavares olika uppfattning om saker kan vara ett hinder i 

kommunikationen.  Hur vi uppfattar saker beror på vilka erfarenheter vi bär med oss. 

Erikson (2004) delar Anderssons (2010) åsikt och menar att missförstånd som uppstår 

grundar sig i otydlighet. För att informationen ska bli tydlig är det bra om 

kommunikationen bygger på samma erfarenhet. Förskollärare A: 

 

På utvecklingssamtalen tydliggör vi till exempel begreppet lärande för 

föräldrarna. Vi berättar alltså om hur vi pedagoger ser på lärandet. När vi 

gjort det,det är egentligen först då vi kan berätta om allt lärande  som sker.  

                                                                                            

                                                                                                                        Förskollärare A 

Att utvecklingssamtalen har sådan status kan uppfattas som att det finns drag av 

isärhållande principen i synen på föräldrasamarbetet hos pedagogerna (Erikson 2004). 

Det kan tolkas som om pedagogerna markerar att det finns en gräns mellan hem och 

förskola när de bjuder in föräldrarna till utvecklingssamtal. Den professionella förskolan 

bjuder in det icke profesionella hemmet. Båda bevakar sina intresse, hemmet ser till 

barnets intresse och förskolan  bevakar sitt intresse lärandet samt barnens utveckling. 

Utvecklingssamtalet blir då mest ett nödvändigt ont även om både hem och förskola har 

samma intention, båda vill det bästa för barnet (2004). Av svaren som analyserats 

hittills kan man se att Eriksons principer kan pågå samtidigt i verksamheten. 

Pedagogerna lägger mycket tid och energi på att föräldrarna ska ses som partners och 

vara delaktiga i förskolans verksamhet samtidigt som de markerar att det finns en gräns 

mellan hem och skola då de bjuder in till utvecklingssamtal, en form av samarbete som 

vid närmare eftertanke verkligen markerar en distans mellan hem och förskola (2004).  
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6.2.1 Skriftlig information till vårdnadshavarna 

 

Samtliga intervjupersoner har svarat att vårdnadshavarna får information skriftligt om 

verksamhetens mål och syfte via veckobrev, månadsbrev eller via veckoschema som 

sätts upp i hallen. Vecko-, och månadsbrev skickas i regel via mail till de 

vårdnadshavare som har en mailadress annars hängs brevet upp på barnets plats. 

Förskollärarna säger att denna typ av informationssätt används då alla vårdnadshavare 

ska ha samma information och då det är viktig information som inte får missas. Fem av 

sex intervjupersoner uttrycker att denna typ av informationssätt inte är en  personlig 

information om vad verksamheten har gett just ditt barn utan övergripande. En av 

förskollärarna, förskollärare B, uttrycker sig annorlunda angående denna typ av 

information. Hon menar att i de skriftliga veckobreven som skickas till vårdnadshavarna 

beskrivs det i detalj vad verksamheten, i förhållande till läroplanens mål och syfte, har 

gett barnen eller ibland just ett barn. I deras veckobrev beskrivs veckans aktiviteter.  

Detta för att vårdnadshavarna ska kunna samtala med deras barn om vad som skett på 

förskolan men även för att kvalitetssäkra verksamheten för vårdnadshavarna och för sig 

själv som pedagog. Förskollärare B menar: 

 

För att kunna ge information till föräldrarna om deras barn och om 

verksamheten i ett veckobrev måste jag verkligen  ha varit delaktig och sett 

verksamheten inte bara ur mitt perspektiv men även ur barnets. Med 

veckobrevet ger vi föräldrarna möjligheten att läsa informationen om vad 

som hänt under veckan hemma i lugn och ro och sedan komma tillbaka  med 

frågor eller undringar.  

 

                                                                                                  Förskollärare B 

                                                                                                                                

Doverborg, Pramling & Samuelsson skriver i sin artikel Att göra lärprocesser synliga i 

förskolan (2012) att det är viktigt för pedagogerna att själva skapa sig en förståelse för 

verksamhetens måloch syfte innan vårdnadshavarna kan ges information om detta. 

Förståelsen utvecklas i både kommunikation mellan pedagog och vårdnadshavare men 

också genom diskussion inom arbetslaget. Gemensamt för de artiklar och avhandlingar 

vi redogjorde för i avsnittet tidigare forskning var att samtliga författare menar att 

interaktionen och informationen mellan barnens livsvärldar är väldigt viktig både för 

barnets utveckling och för att samarbetet mellan hem och förskola ska fungera. 

Granbom (2011) nämner att barnen växer upp i två livsvärldar och att hur interaktionen 
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fungerar mellan dessa påverkar barnets utveckling. Hujala (2002) menar att samhällets 

syn på kunskap och barn har förändrats och då måste också sättet vårdnadshavare och 

skola samarbetar ändras. Det som kan tolkas ut svaren angående skriftlig information är 

att förskollärarna har fått anpassa sig till samhällsutvecklingen inom bland annat IKT-

området. De flesta vårdnadshavare idag vill ha information via mail, inte via papper 

som hängs på barnets plats. Vårdnadshavarna men kanske inte minst samhället 

förväntar sig att förskollärarna följer med i utvecklingen på alla samhällsplan. Sandberg, 

Sheridan& Williams (2011) menar att förskolläraryrket är komplext för at det är så 

många områden som en förskollärare måste ha kunskap om. Dessa kunskapsområden 

förändras över tid i takt med att samhället förändras och nya sätt att delge information 

växer fram (2011).   

 

Tre av förskollärarna vi intervjuade jobbar med Lotusdiagram som också är ett sätt att 

skriftligen ge vårdnadshavarna information om verksamhetens mål och syfte. 

Lotusdiagram är ett kvalitetsverktyg för måluppfyllelse och kan användas både i 

planering och utvärdering av aktiviteter. Förskollärarna berättar i intervjuerna att det 

verksamheten har erbjudit barnen under dagen förs in i ett Lotusdiagram . I diagrammet 

presenteras syfte med aktiviteten och den kopplas även till mål i läroplanen (Lpfö 98, 

rev 2010). Aktiviteten utvärderas och vad barnen lärt sig kan också läggas in. 

Lotusdiagrammen skrivs sedan ut och sätts upp på en dokumentationsvägg på förskolan. 

Det är sedan upp till vårdnadshavarna själva att ta del av informationen om 

verksamheten. Förskollärarna beskriver här ett annat perspektiv på hur information kan 

delges till barnens vårdnadshavare. Pedagogerna står för att informationen blir 

tillgänglig men vårdnadshavarna för själva ta ansvar för att delge sig informationen. 

Förskollärare F säger:  

 

För att dagligen synliggöra verksamheten och visa för föräldrarna att vi 

uppfyller målen i läroplanen så använder vi oss av Lotusdiagram som vi 

sätter upp i  hallen. Här skriver vi också våra tankar och syften med olika 

aktiviteter samt vad barnen har lärt sig. 

                                                                                                Förskollärare F 

 

Vikten av att synliggöra hela verksamheten, från planering, utförande till utvärdering 

för att skapa en förståelse för verksamheten skriver Bridge (2001) om. Författaren 

skriver vidare att det är av stor vikt att låta vårdnadshavarna förstå hela sammanhanget 
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av verksamheten för att pedagoger ska kunna samspela med dessa. Bridge (2001) menar 

att detta arbetssätt även kan öka samspelet mellan barn och vårdnadshavare. När 

bakgrunden till att  förskollärarna ger vårdnadshavarna information på olika sätt 

analyseras lyser Eriksons (2004) principer igenom. Det handlar kanske egentligen om 

synen på föräldrar. Ser förskollärarna föräldrar som en homogen grupp som inte har 

enskilda behov eller erfarenheter finns det inte heller behov av att ge föräldrarna 

information om verksamhetens mål och syfte på mer än ett sätt (Erikson 2004). I våra 

intervjuer kan vi se att pedagogerna varierar formen för att delge föräldrarna 

information alltså ses föräldrarna inte som en homogen grupp och därför måste 

samarbetet med föräldrarna ske på olika sätt, med olika principer som bakgrund 

(Erikson 2004). I analysen av förskollärarnas svar ser vi vikten av att vara medveten om 

alla Eriksons 4 principerna  för det är först då olikheter i hur samarbetet verkligen går 

till kan diskuteras och problematiseras (2004).  

 

6.2.2 Facebook 

 

Två av pedagogerna vi intervjuat använder sig av Facebook för att nå vårdnadshavarna 

med information. De använder även Facebook när det är något de tror att barnens 

vårdnadshavare kan svara på snabbt. Vid inskolning kan det vara ett snabbt och bra sätt 

att visa en vårdnadshavare att barnet leker och är glad genom att lägga upp ett kort på 

barnet på förskolans Facebooksida säger en av intervjuperson A. Vidare säger hon att 

vårdnadshavarna är väldigt delaktiga på Facebooksidan. Kommenterar, gillar inlägg och 

ställer frågor när det är något de vill veta mer om. Hon säger också att: 

 

Varför göra det så krångligt? Det är på Facebook föräldrarna finns, det är här 

vi når dem snabbt och enkelt. Samspelet mellan mig  och föräldrarna blir mer 

direkt. Det gäller att hitta de vägar som fungerar!  

                                                                                                 Förskollärare A 

Förskollärare B menar att när man ger vårdnadshavarna information om verksamheten 

via Facebook är det kanske inte främst för att ge information om verksamhetens mål och 

syfte mer för att skapa en kanal för daglig kommunikation med dem. Facebook 

kontakten ersätter nog aldrig tamburkontakten säger hon det är bara en annan form, en 

ny form  av dialog.  

För att förstå nutiden måste vi förstå vår historia. Hujala (2002) tar upp att förskolans 

styrdokument har ändrats från att vara exludernade till att vara inkludernade. Med detta 
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menas att styrdokumeneten inte bara är till för pedagogerna utan även för 

vårdnadshavarna. Förskolans läroplan (Lpfö98, rev 2010) tydliggör att ett samspel 

mellan barnens vårdnadshavare och pedagoger är att önska. Kan kommunikationen  på 

Facebook vara ett steg mot ett samspel, ett sätt att delge information om verksamhetens 

mål och syfte på vårdnadshavarnas villkor? Förskollärarna möter dagens 

vårdnadshavare där de faktiskt finns. Ett ställe där vårdnashavarna också kan förmedla 

sin kunskap, sina erfarenheter till pedagogerna när som helst och var som helst. 

Granbom (2011) skriver om hur förskolans roll i samhället har ändrats. Från 

barnpassning till att nu vara det allra första steget i samhällets utbildningssystem. Vad 

pedagogerna förmedlar till vårdnadshavarna och hur detta görs måste självklart också 

ändras. Erikson (2004) vill med sin avhandling spegla denna förändring som skett 

mellan hem och skola. Föräldrar och pedagoger har fått en nära relation. Att de möts på 

Facebook, där i första hand man möter sina vänner är kanske ett bevis på den förtätade 

relationen. Att mötas på Facebook kan också ses ur Eriksons (2004) 

partnerskapsprincip. Erikson skriver att föräldrarna är mer delaktiga i barnens förskole-, 

och skolgång och kräver samtidigt mer information om verksamheten för att förstå den 

bättre (2004). Partnerskapsprincipen kräver möten med kommunikativ prägel. Föräldrar 

vill också ses som jämlikar med pedagogerna. Facebook är kanske ett ställe där 

kommunikationen kan ske på ett jämlikt sätt. En neutral plats för båda parter. Som 

Sandberg, Sheridan &Williams (2011) skriver, det är viktigt som förskollärare att skaffa 

sig nya kunskaper för att kunna utveckla samarbetet med vårdnadshavarna. Det som inte 

framkom i vår studie var att det säkert kan finnas vissa reservationer kring användandet 

av Facebook i kontakten med vårdnadshavarna på förskolan. Vårt resultat visar endast 

på de positiva sidorna av användandet av Facebook, inte de negativa. 

 

7 Diskussion 
 

Under denna rubrik redovisar vi de reflektioner och tankar som vi fått under detta 

självständiga arbete.  

 

7.1 Samarbetsformer mellan förskolan och vårdnadshavare 
 

Ett område som vi upplever gett förskolan nya utmaningar är  IKT- området. Vår studie 

visar också på att förskolorna som ingår i vår studie medvetet använder IKT för att 

utveckla samarbetet med barnens vårdnadshavare. Att använda sig av IKT kan ha både 
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fördelar och nackdelar. Alla våra intervjupersoner sa att de använde sig av månadsbrev 

eller veckobrev för att informera vårdnadshavarna om förskolans verksamhet. En fördel 

där kan vara att man når ut till alla vårdnadshavare med information samtidigt, men det 

kan också vara en nackdel då alla vårdnadshavare kanske inte har dator eller 

kontrollerar sin mail varje dag. De flesta av våra pedagoger menade också att 

informationen var väldigt allmän och beskrev aktiviteters mål och syfte utan att 

specifikt gå in på det enskilda barnets lärande utan syftade mer till hela gruppens 

lärande.  

 

Vi upplever idag att samhällets förändring  och sociala medier också kommit att 

påverka förskolan. I dagens samhälle tar de sociala medierna som Facebook en stor 

plats i våra liv och även förskolan har hittat Facebook som en informationskanal till 

barnens vårdnadshavare. Två av de förskolor som ingår i vår studie använder sig av 

Facebook som en informationskanal mellan hem och förskola. Att använda sig av 

Facebook som ett komplement till att samverka med vårdnadshavarna kan naturligtvis 

ha både nackdelar och fördelar. En nackdel som vi kan se är att alla vårdnadshavare 

kanske inte samtycker till att deras barn exponeras på Facebook av olika anledningar 

och en fördel kan vara att mor- och farföräldrar som kanske inte bor i närheten av sina 

barnbarn ändå kan få ta del av deras vardag. Här gäller det för förskolorna att inta ett 

förhållningsätt där alla vårdnadshavare kan känna att förskolan ansvarsfullt och med 

respekt för den enskilda individen inte publicerar något utan  deras samtycke.  

 

Vårdnadshavarnas delaktighet och samverkan med förskolan har också förändrats över 

tid.  Vi upplever att förskolorna idag har förändrat sin syn på barnens vårdnadshavare 

från som Hujala (2002) skriver varit exkluderande till inkluderande. Detta är en 

upplevelse som vi delar med våra intervjupersoner. Det vi kan se utifrån vår studie så 

finns det ett samarbete mellan hem och förskola men att detta samarbete kan väldigt 

olika ut. Det finns också en strävan hos pedagogerna i vår studie att detta samarbete ska 

utvecklas. För att det ska bli möjligt så behöver man skapa relationer mellan 

pedagogerna och vårdnadshavarna. Dessa relationer grundar sig enligt våra 

intervjupersoner i att det finns en öppen och rak kommunikation mellan förskollärare 

och vårdnadshavare. Men finns det alltid en öppen och rak dialog mellan förskolan och 

alla vårdnadshavare? Det är väl klart att man önskar att man kunde ha en öppen och rak 

kommunikation med alla barns vårdnadshavare men så ser kanske inte verkligheten ut. 
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Eriksson (2004) skriver i sin avhandling att det finns olika sätt att se på föräldrar, där ett 

sätt är att se föräldrarna som partners. Som partners samarbetar förskolan och 

föräldrarna kring barnet och barnets utveckling i förskolan. Att se vårdnadshavarna som 

partners är också något som Hujala (2002) förespråkar.  

Pedagogerna i vår studie uttryckte vikten av att man skapade relationer med 

vårdnadshavarna och några ansåg att det var förskollärarnas ansvar att skapa dessa 

relationer. De relationer man skapar kan liknas vid ett partnerskap men för att dessa 

relationer ska utvecklas så krävs det ett ömsesidigt samspel. 

Något som vi fastnade för var det Erikssons (2004) beskriver i sin avhandling om 

barnens olika livsvärldar som skall mötas. Vår erfarenhet säger oss att dessa möten kan 

se väldigt olika ut.  Dessa möten har redan från början olika förutsättningar och som 

Flising(1999) skriver så är det viktigt att se vårdnadshavarna som individer och inte som 

en grupp Detta är också något som framkommit i vår studie då flera av pedagogerna 

menar att de pratar med olika vårdnadshavare på olika vis. Vårdnadshavarna ses inte 

som en homogen grupp utan att det finns en medvetenhet hos pedagogerna om 

vårdnadshavarnas olika behov. Det finns de vårdnadshavare som bara är intresserade av 

om barnen haft det bra, medan andra mer ingående vill veta syftet med en aktivitet. Att 

se vårdnadshavare som enskilda individer och bemöta dem utifrån deras önskemål 

bidrar till ett fungerande samarbete.  

 
7.2 Information om barnens lärande 
 

Bakgrunden till denna studie låg i att vi själva upplevde att det vi inte informerade 

barnens vårdnadshavare om förskolans mål och syfte i den utsträckning vi önskade. Vi 

tyckte att fanns en problematik inom detta område som också blev tydlig i vår studie. 

Pedagogerna uttryckte att samarbetet kring förskolans syfte och mål inte riktigt nådde 

fram till vårdnadshavarna. Detta fast det tydligt står i förskolans läroplan (Lpfö98, rev 

2010) att förskolläraren ansvarar för att ”ge föräldrarna möjlighet till delaktighet och att 

öva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen” (2010:13). 

Dock fanns det en medvetenhet kring problematiken och förskollärarna jobbade med att 

hitta ny vägar att delge vårdnadshavarna om förskolans mål och syfte. Heather Bridge 

(2001) menar att för att skapa en delaktighet hos vårdnadshavare så är det av stor vikt 

att pedagogerna förmedlar verksamhetens mål och syfte för dem. För att 

vårdnadshavarna ska förstå sammanhanget mellan förskolans mål och hur vi arbetar så 

behöver vi bli bättre på att tydliggöra detta. Det vi kan utläsa i vår studie är att behovet 
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av att hitta nya vägar för att göra vårdnadshavarna mer delaktiga i förskolans arbete 

finns på alla förskolor som ingår i vår studie.  

Något som blev väldigt tydligt i vår studie var att den samverkansform som 

pedagogerna uttryckte var dominerande då det handlar om att delge barnens 

vårdnadshavare information om förskolans syfte och mål var utvecklingssamtalen. Här 

upplevde pedagogerna att det fanns tid att mer ingående berätta om förskolans mål. 

Tydligt har det också blivit att förskolorna har en medvetenhet då det handlar om 

samverkansformer och att förskollärarna inte nöjer sig med utvecklingssamtalen som 

enda länk för samarbetet mellan hem och förskola. Sandberg, Sheridan & Williams 

(2001) belyser något viktigt i detta sammanhang där de menar att samhällets utveckling 

och förändring och påverkar synen på vårdnadshavare och på förskolan. I takt med 

samhällets förändringar så behöver förskolan anpassa sig och svara upp till de nya 

utmaningar som vi ställs inför.  

 
7.3 Metoddiskussion 

 

Eftersom vi i vårt självständiga arbete valde att endast intervjua förskollärare och inte ta 

med vårdnadshavarnas åsikter om föräldrasamverkan kan vi känna att det hade varit 

intressant att även ta del av deras syn på föräldrasamverkan.  

På det sätt som vi valde att begränsa oss så har vi bara sett ena sidan av myntet. 

Vårdnadshavarna kanske upplever samarbetet med förskolan som något helt annat än 

fungerande. Upplever vårdnadshavarna egentligen hemuppgifter som en väldigt 

betungande uppgift i motsats till vad de pedagoger vi intervjuade beskrev? Upplever 

vårdnadshavarna insynen i varandras världar, det vill säga hemmet och förskolans, som 

ett slags försök ifrån pedagogernas sida att uppfostra dem i föräldraskap? Vi kan alltså 

se att vi genom dessa begränsningar gick miste om vad vårdnadshavarna hade att tillföra 

och bidra med för att ytterligare bringa klarhet i hur samverkanformerna mellan 

förskolan och vårdnadshavarna kan utvecklas.  

Av våra resultat kan vi dock se att vi anser att det behövs en diskussion i arbetslagen ute 

på förskolorna om hur vi ska se på vårdnadshavare. Det  diskuteras ofta barnsyn och 

kunskapssyn för att få en samstämmig syn i arbetslaget. Barnens vårdnadshavare är en 

viktig tillgång för förskolan för att verksamheten ska ge barnen de bästa 

förutsättningarna som går att ge. Därför kan det vara av vikt att förskollärarna och 

arbetslagen börjar ställa sig frågan, vad är vår syn på barnens vårdnadshavare, på vilka 

grunder ska vi samarbeta med vårdnadshavarna? 
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 

 

Hej! 

Vi heter Anna-Lena Allandi och Camilla Dohm-Hansen. Vi läser till förskollärare och 

går vår sista termin på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Du får detta brev för att du har tackat ja till att medverka i vårt självständiga arbete, 

examensarbetet. Syftet med vårt arbete är att  vinna kunskap om hur verksamma 

förskollärare synliggör förskolans läroplans mål och syfte för föräldrarna.  För att kunna 

undersöka detta kommer vi att använda oss av personliga intervjuer. Intervjuerna 

kommer att vara 30-45 minuter och kommer att spelas in för att underlätta vår 

bearbetning av materialet.  

Vi är mycket tacksamma för att du valt att ställa upp på en intervju och bidra med dina 

tankar. Självklart kommer din medverkan att anonymiseras och ingen obehörig kommer 

att kunna ta del av intervjumaterialet. Allt råmaterial (intervjuer och inspelningar) som 

intervjun genererar kommer att förstöras när studien är slut. Intervjun kommer endast att 

användas till vårt arbete. Medverkan är också frivillig och du kan när som helst avbrytas 

utan vidare förklaring. 

Vår handledare under hela kursen är Zara Bersbo, zara.bersbo@lnu.se. Har du frågor 

eller funderingar så tveka inte att ta kontakt med oss eller Zara. 

Anna-Lena Allandi:  0739-21 99 19 eller  sa222eb@student.lnu.se 

Camilla Dohm-Hansen: 0730-34 39 92 eller cd222am@student.lnu.se 

 

Tack på förhand 

Anna-Lena Allandi och Camilla Dohm-Hansen 
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Bilaga B Intervjuguide 
 

1.Beskriv kortfattat hur du uppfattar att relationen mellan föräldrar och personal på er 

förskola är bra. 

2.Anser du på ett generellt plan att det är bra med engagerade föräldrar? 

Förklara dina tankegångar! 

3. Anser du att föräldrar är engagerade i förskolans verksamhet? Om så är fallet, hur tar 

sig detta intresse sina uttryck? 

4. Arbetar ni på er förskola medvetet med att ge föräldrar insyn i den dagliga 

verksamheten, dvs. synliggör/ förklarar ni förskolans mål och syfte för föräldrarna? Om 

så är fallet hur tar sig detta arbete sina uttryck? 

5. Kommunicerar ni barnens utveckling och lärande med föräldrarna? När sker i så fall 

denna kommunikation och hur tar den sina uttryck? (hur visar ni barnens lärande och 

utveckling) 

6. Anser du att föräldrarkontakten kring barnens lärande kopplat till förskolans mål och 

syfte finns i vardagen? Om så är fallet hur tar sig detta sina uttryck? 

7. Anser du att det pedagogiska språket fungerar i samtalet med föräldrar? Om så är 

fallet hur tar sig detta sina uttryck vardagen? 
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