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ABSTRAKT 
 The meeting between preeschool and home. A few parents opinions about the everyday 

contact from preeschol 

 

Förskolan har riktlinjer från Skolverket i form av en läroplan. Förskolan är ett komplement 

till hemmet och en riktlinje i läroplanen berättar att hemmet ska göras delaktig och 

involverad i verksamheten. Studien undersöker vårdnadshavarnas synsätt, deras 

uppfattningar om den vardagliga informationen från förskolan till hemmet, för att senare 

kunna göra vårdnashavarna delaktiga och involverade i förskolans verksamhet. Forskning 

kan ge förutsättningar, tips och råd om hur verksamheten ska göra kommunikationen 

effektiv från förskola till hem. Med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod med enkäter 

undersöker studien dilemmat kring problematiken av delaktiga och involverade 

vårdnadshavare. För att ta reda på hur informationen upplevs undersöker studien hur 

informationsutbytet, relationen och tvåvägskommunikation mellan förskola och hem ser 

ut och påverkar vårdnadshavarnas inflytande i förskolans verksamhet. 

 

Resultatdelen redovisar och presenterar olika perspektiv och tankar om 

informationsutbytet. Envägs och tvåvägskommunikationen ligger till grund för hur 

relationen mellan förskola och hem blir och visar därigenom hur informationsutbytet 

påverkas. Resultatkapitlet presenterar vårdnadshavarnas uppfattningar av tidsbristen i 

förskolans verksamhet och hur en önskan med månadsbrev i informationsutbytet blir stor. 

Vidare diskuteras hur informationen upplevs som förståelig men inte tillräcklig och hur 

detta kan påverka relationen mellan förskola och hem och dess informationsutbyte. Brus 

är ett tema som diskuteras påverka relationen, informationen och kommunikationen. Att 

barnen bör sättas i fokus och goda relationer kan ge förutsättningar till ett bra 

informationsubyte är ett annat tema som diskuteras och problematiseras.  
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1 INTRODUKTION 
 

I läroplanen för förskolan Lpfö 98 står det att 

Förskolan ska  komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och 

mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära 

och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha 

möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och 

påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om 

mål och innehåll är därför en förutsättning för  barnens och 

föräldrarnas möjligheter till inflytande (Skolverket, 2010:13).  

 

Enligt förskolans styrdokument ska vårdnadshavarna bli delaktiga och få inflytande i 

förskolans verksamhet. Ett dilemma uppstår när vårdnadshavarna inte får tillgång till 

all information från förskolan p g a brus. Sändaren, förskolan ska följa skolverkets 

styrdokument och ge tydlig information till mottagaren, hemmet. Om inte hemmet, 

vårdnadshavarna får tillgång till information blir det svårt för dem att bli delaktiga i 

förskolans verksamhet.  

Forskare anser att det finns utmaningar i kommunikation för att få information från 

sändaren till mottagen att bli korrekt, dvs. den information sändaren ger ska även 

komma fram till mottagaren, utan missförstånd. När informationen inte går fram 

mellan sändaren och mottagaren p g a hinder kallas det brus. Vid brus kan information 

och budskapet gå förlorat. Om förskolans vårdnadshavarna inte får informationen från 

verksamheten innebär detta svårigheter i att göra vårdnadshavarna delaktiga och 

involverade i verksamheten. Studien blir därför tänkvärd när det kommer till att 

undersöka hur informationsutbytet mellan förskola och hem går tillväga utifrån 

vårdnadshavarnas synsätt och huruvida dem upplever och uppfattar den vardagliga 

informationen.  
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2 BAKGRUND 
Bakgrunden inleds med en grundläggande förklaring av vad de två teorierna som 

ligger till grund till studien handlar om. Därefter presenteras hur informationen mellan 

förskola och hem kan gå förlorad pga. olika former av brus. Samt hur relationen mellan 

förskola och hem kan påverka informationsutbytet. 

 

2.1 Den sociokulturella teorin 

Säljö (2010A) presenterar Vygotskijs sociokulturella teori, där språket är A och O för 

att kunna samspela med andra och förstå varandra men även för att kunna utveckla sitt 

eget lärande. Den sociokulturella teorin anser att språket är kärnan och grunden för allt 

vi lär oss. Genom språket föds all kunskap och det är via språket man kan interagera 

och föra samtal med andra människor (a.a). För att kunna ha ett samspel mellan två 

parter bör man kunna utnyttja sina språkliga redskap som Vygotskij nämner är tal och 

skrift (a.a). Håkansson (1987) menar att man ska kunna variera dem då alla sampel ser 

olika ut, men även för att varje individ har olika bakgrund. Vidare skrivs att samspel 

kan bestå av ett utbyte av information. För att kunna genomföra ett informationsutbyte 

är det av stor vikt att vardera parter förstår varandra så att informationen blir korrekt 

och kommer fram. En förutsättning för att informationsutbytet ska bli korrekt och 

komma fram är det nödvändigt med ett gemensamt språk (a.a). Det gemensamma 

språket ses i det sociokulturella perspektivet som tal och skrift (Säljö, 2010A). Medan 

Angori (2014) beskriver att det gemensamma språket som det nationella språket. 

Philips och Soltis (2010) skriver utifrån de sociokulturella teorin att för att kunna ta 

emot information i ett samspel eller möte, behövs en utvecklad strategi och färdighet 

för kunna förstå varandra, samt för att vara på samma nivå. Ett exempel på färdigheter 

som kräver kontinuerlig förbättring i samspelet är att man ska kunna anpassa de 

verbala färdigheterna som yrkesspråk och vardagsspråk (a.a). Då två parter i förskolan 

där bland annat lärare och vårdnadshavare möts, bör samspelet innehålla ett 

vardagsspråk så båda parter har förutsättningar att förstå vad den andra säger eller 

skriver (Hougaard, 2004; Nilsson 2008). 

 

2.2 Watzlawicks kommunikationsteori 

Hougaard (2004) skriver om Watzlawick som är en av de första forskare som 

formulerade tankar kring kommunikationsteorin. Hans kommunikationsteori omfattar 

kommunikationens betydelse i relation till informationsutbytet mellan två eller flera 

parter. Då denna studie utgår från två parter, förskola och hem, kommer även 

Watzlawick tankar kring informationsutbytet i kommunikationen mellan två parter i 

ett samspel föras fram. Kommunikation innehåller många funktioner som relation, 

information och budskap, en av de som kommer behandlas till störst del är just 

informationen som ett informationsutbyte mellan två parter (a.a). 

I samspel med andra sker det, medvetet eller omedvetet, en kommunikation. Med det 

menas att vi ger den andra parten i ett samspel någon slags av information eller 

budskap. Kommunikationen föder även relationer, och för att inte skada den 

kommande eller den nuvarande relationen behövs det förutsättningar och 

förebyggande insatser för att få och behålla en god relation. Meningen med en god 

relation ger förutsättningar för att budskap och information ska bli korrekt. Samspelet 
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är därför den viktigaste delen inom kommunikationen, och den avgör hur relationen 

mellan två parter blir och om det bidrar till ett fullständigt budskap, men även om 

informationen blir till ett informationsutbyte (Nilsson & Waldemarson, 1994). För att 

två parter ska kunna förstå varandra och rätt information eller budskap ska föras vidare 

till den andra parten krävs de tre förutsättningar. Dessa förutsättningar förklaras mer 

detaljerat i nästa bakgrundskapitel. På grundnivå betyder dock budskapet i 

kommunikationen två saker, vad vi säger och hur vi säger något. Den första, vad vi 

säger, kan antingen uppfattas bokstavligen eller inte. Detta beror på om relationen 

mellan två parter är bra. Är relationen stark och de har en nära relation till varandra, 

kan de utan att säga hela meningar uppfatta informationen som ska föras fram. Om 

inte relationen är bra kan de bidra till att informationsutbytet inte tar sig från sändaren 

till mottagaren, förskola till hem och tvärtom. Den andra aspekten i budskapet handlar 

däremot inte om hur säger saker hur utan vi förmedlar informationen genom t ex 

tonfall och kroppsspråk (Hougaard, 2004). Kommunikationen inkluderar 

förutsättningarna som kräver en tvåvägskommunikation. En tvåvägskommunikation 

består av två parter som samspelar med varandra, där båda parter får lika mycket 

utrymme i ett samspel och där båda parter får delta i samspelet. En 

tvåvägskommunikation skiljer sig från den envägskommunikation som kan finnas på 

offentliga arenor såsom skolor i mötet mellan skola till hem. En envägskommunikation 

är ett informationsutbyte från den ena parten till den andra parten där den part som 

anses besitta mer information än den andra förmedlar information utan att delge den 

andra parten utrymme. (Hougaard, 2004; Nilsson, 2008; McNaughton & Vostal, 

2010).  

 

2.3 Relationen mellan Vygotskijs sociokulturella 
teori och Watzlawicks kommunikationsteori 

Vygotskiljs sociokulturella teori och Watzlawicks kommunikationsteori kompletterar 

varandra i denna studie med anledning av att Vygotskijs tankar om det centrala 

språket, och Watzlawicks tankar om en relationens betydelse i en kommunikation. 

Vygotskij förespråkar att skriftliga eller muntliga språkmetoderna behövs ett 

gemensamt språk för att två parter ska förstå varandra. Watzlawick 

kommunikationsteori kompletterar Vygotskijs tankar i denna studie eftersom 

Watzlawicks kommunikationsteorin innehåller förutsättningar och förebyggande 

insatser i relationen mellan två parter, förskola och hem. För att en kommunikation 

och ett informationsutbyte ska bli korrekt men även långvarigt, krävs en 

tvåvägskommunikation där båda parter är involverade i ett samspel. Därigenom 

förstärks och utvecklas de två parternas relation till varandra och budskapet i 

informationsutbytet har lättare att ta sig från den ena parten till den andra. Eftersom de 

två teorierna omfattar olika delar gällande relation, kommunikation och information 

blir de två teorierna centrala i sitt komplement till varandra men även för att skapa en 

helhetsbild på vad som krävs från två parter, sändare och mottagare, för att information 

ska ta sig från a till b utan större hinder (Hougard, 2004; McNaugton & Vostal, 2010; 

Säljö, 2010A).   
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2.4 Kommunikationsmetoder och 
informationsutbyte  

Denna rubrik redovisar de olika kommunikationsmetoderna som finns. Vidare 

presenteras även hur informationen från sändaren till mottagen bör gå till.  

2.4.1 Språk 
När det gäller det sociokulturella perspektivet menar Håkansson (1987) att språket är 

i fokus med inriktning på kommunikationens betydelse. Hans avhandling handlar om  

att undersöka om och hur svenska invandrare har problem med att kommunicera och 

göra sig förstådda verbalt, dock är inte detta aktuellt för studien utan Håkanssons 

avhandling kommer till användning till den anledningen av det nationella, 

gemensamma språket samt samspelets betydelse i förhållande till informationsutbytet 

mellan två parter. Håkansson beskriver  hur ett enkelt språk ska användas i de 

samhällen där lyssnarna inte har samma bakgrund som de själva. Detta för att undvika 

missförstånd i ett samspel och för att bilda en relation till varandra. (a.a). Säljö (2010A) 

skriver att de nationella språket i ett möte inte är av stor vikt när de kommer till hur vi 

interagerar med varandra. Dock förklarar han att det nationella språket kan bli ett 

hinder om två parter inte talar samma språk. Det gemensamma språket innebär inte 

enbart det nationella språket, även om det är givet, utan istället att kunna hantera sina 

språkliga färdigheter (a.a). Då alla har olika bakgrund i förskolan i och med det är en 

offentlig plats är det en förutsättning att kunna hantera sina färdigheter för att ens 

kunna samspela och kommunicera med andra människor. (Nilsson, 2008; Hougaard, 

2004). Ett gemensamt språk behövs även för att, i ett samspel, kunna göra sig förstådd 

och för att budskap och information ska kunna komma fram utan otydligheter. Ett 

gemensamt språk bidrar till en kommunikation utan missförstånd (Nilsson & 

Waldemarson, 1994).  

Nilsson och Waldemarson (1994) skriver även att språket har olika redskap som tal 

och skrift och inom dessa fält finns det olika verktyg. För att kunna använda dessa 

verktyg på olika sätt och i olika sammanhang krävs skilda tillvägagångssätt i varje 

enskild samspelssituation. Alla samspel ser olika ut och behöver därefter hanteras 

olika. Det är upp till var och en att utvecklas och göra sig förberedd för att kunna möta 

alla socialt anpassade situationer (Barrera och Corso, 2002).  Säljö (2010A) skriver att 

de två språkredskapen som krävs för att få ett fungerande samspel (både fysiskt och 

icke fysiskt bemötande) är tal och skrift, vilket alla människor bör besitta och utveckla 

färdigheter och verktyg om kontinuerligt (a.a). Watzlawicks teori motsäger  

Vygotskijs tankar då tal och skrift inte är de språkfärdigheter som krävs för att kunna 

föra och ta emot information i ett samspel. Det krävs istället ett komplement av olika 

språkfärdigheter, som kroppsspråk, vardagligt språk och yrkesspråk (Hougaard, 2004; 

Säljö, 2010B). Nilsson & Waldemarson (1994) skriver att oavsett vem man möter bör 

man kunna hantera sina språkfärdigheter för förhindra hinder. Om man inte kan 

hantera de färdigheter man besitter i olika situationer kan informationen och 

informationsutbytet mellan sändaren och mottagen gå förlorad (Nilsson & 

Waldemarson, 1994).  

 

2.4.2 Kommunikationsmetoder   
Hougaard (2004) skriver att det finns olika kommunikationsmetoder och  

tillvägagångssätt för hur vi kommunicerar och för vidare information i ett samspel. 

Det finns även olika typer av kommunikation i ett samspel som Watzlawicks menar är 
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tre grundläggande förutsättningar för kommunikation, Kommunikationen finns 

överallt,  i kommunikation ingår kommunikation och metakommunikation och 

budskap kan se olika ut. Dessa tre förutsättningar ger de grundläggande metoderna för 

att föra en dialog. Med den första förutsättningen, kommunikation som finns överallt, 

menas det verbala talet, men även det icke-verbala talet som kroppsspråk, även om vi 

inte talar i ett samspel ger vi ut signaler som kan tydas och ge budskap till den andra 

parten.  

Den andra förutsättningen, kommunikation och metakommunikation inkluderar 

samspelets struktur, eller hur en dialog ser ut beroende på textrader och formuleringar, 

ens generella språkbruk. 

Den sista förutsättningen, budskap kan se olika ut, berör huruvida en dialog för sig och 

hur två parter uppfattar varandra. Att uttrycka sig klart och tydligt i talspråk, vara 

medveten om sitt kroppsspråk, är förutsättningar man förväntar för att kunna föra en 

enkel och korrekt dialog. Trots detta kan missförstånd uppstå. Beroende på hur 

personen känner sig för stunden kan en fråga som uppskattningsvis var korrekt 

utformad, även kunna bli missförstådd (Hougaard, 2004).  Grant och Luxford (2011) 

hävdar att det krävs en ständig förbättring inom kommunikationens väggar för ge ett 

bra samspel.  Förbättringar kan ske genom att tillämpa texter och verktyg som är 

lämpliga för just det bemötandet som ska ske (a.a). 

 

2.4.3 Informationsutbyte  
Brown-Dupaul, Keyes och Segatti (2001) beskriver ett tillvägagångssätt för att närma 

sig samtliga vårdnadshavare oavsett bakgrund. Metoden är dokumentation. Detta är 

en metod som Emilsson och Pramling Samuelsson (2014) även beskriver som ett bra 

verktyg för att involvera vårdnadshavare i verksamheten.  

Joshi, Eberly och Konzal (2005) förklarar hur lärare upplever mötet med 

vårdnadshavare. För att samtala med vårdnadshavare krävs olika färdigheter. Dessa 

färdigheter ser olika ut beroende på vilken bakgrund vårdnadshavarna har, samt vilken 

relation som finns i nuläget mellan de två parterna. Författarna beskriver att för att 

närma sig och föra ett samspel med en vårdnadshavare där språket inte fungerar på 

samma nivå som sig själv, yrkesspråk exempelvis, är det extra viktigt med 

kroppsspråket (a.a). Med detta sagt ger dokumentationen en viss begränsning då 

dokumentation enbart finns i skrift och kroppsspråket inte kan väga upp för det skriften 

inte kan förmedla. Exempel på när dokumentation inte fungerar är om båda parter inte 

har samma nationella språk, yrkesspråk eller vardagsspråk Hougaard (2004). Ur ett 

sociokulturellt perspektiv är det dem språkliga färdigheterna som är nödvändiga för 

att kunna samspela och inte de nationella språken som är av betydelse (Philip & Soltis, 

2010). Barrera och Corso (2002)  skriver att det gemensamma språket har betydelse i 

samspel med andra och den sociokulturella teorin som Håkansson (1987) tar upp, 

berättar att de två parter som möts och samspelar bör vara på samma språknivå för att 

förstå varandra. Det krävs en ömsesidig dialog för att informationen i samtalet ska 

komma fram, även Nilsson (2008) skriver att gemensamt språk inte nödvändigtvis 

behöver vara det nationella språket, utan vilket talspråk som används i själva mötet, 

vardaglig språk eller yrkesspråk. Detta är förutsättningar för att skriftspråket ska 

fungera i mötet mellan förskola och hem (a.a).  

Det behövs inte alltid finnas en verbal kommunikation mellan två parter för att ett 

informationsutbyte ska uppstå. Även om vi är tysta och inte säger någonting förmedlar 
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vi signaler som kan uppfattas olika beroende på relationen mellan två parter 

(Hougaard, 2004). Information vi förmedlar kan tala om hur vi tänker och känner, men 

även förmedla upplevelser som t.ex. stress. Dessa två förmedlande institutioner kallas 

en handlingsfunktion och är grunden för hur man upplever sändarens budskap. Det 

finns konsekvenser med handlingsfunktionen. Följderna är att informationen och 

budskapen kan upplevas annorlunda hos sändaren såsom hos mottagaren. Vilken 

relation sändaren och mottagen har till varandra är avgörande för hur den tysta (icke 

verbala) kommunikationen uppfattas för mottagaren (Nilsson & Waldemarson, 1994). 

 

2.4.4 Brus 
Förskolans verksamhet bör följa Skolverkets (2010) läroplan där det står att 

verksamheten ska göra hemmet delaktig. För att kunna göra vårdnadshavarna 

delaktiga följer de olika tillvägagångssätt som Nilsson (2008) exempelvis 

rekommenderar. Dessa är  att hålla sig till ett gemensamt ämne, exempelvis barnen, 

men även olika tillvägagångssätt, som hur verksamheten ska närma sig hemmet med 

dokumentation som Emilsson och Pramling Samuelsson (2014) resonerar om i 

ovanstående kapitel. Det finns med andra ord olika tillvägagångssätt för att ge 

information till vårdnadshavarna. Det som blir oklart i kommunikationen och i mötet 

mellan förskola och hem är när brus uppstår. Exempel på brus kan vara tonfall, stress, 

humör och språk. Brus sker omedvetet och kan skapa brister och svagheter i relationer. 

Brus kan förhindras, till viss del genom förebyggande insatser, som relationen mellan 

två parter. Med en god relation kan informationsutbytet bli opåverkat (Nilsson & 

Waldemarson, 1994). Genom förebyggande insatser och en kontinuerlig förbättring 

och bibehållande relation av båda parter kan bruset förhindras. Det är även en 

nödvändighet att brus minimeras till en så liten del som möjligt för att förskola och 

hem ska kunna samverka med varandra. Genom så lite brus som möjligt kan en relation 

hållas vid liv, och en tvåvägskommunikation kan skapa förutsättningar för ett 

informationsutbyte mellan förskola och hem. Med brus minskas möjligheten och 

förutsättningarna för vårdnadshavarna, hemmet att bli involverade i förskolans 

verksamhet på det sättet styrdokumenten skriver. Förskolan är ett komplement till 

hemmet och bör involvera och göra vårdnadshavarna delaktiga i verksamheten. Det 

blir en svårighet om inte relationen och dess information vilar på en 

tvåvägskommunikation mellan de två parterna (Nilsson, 2008; MchNaughton & 

Voltes, 2010; Skolverket, 2010).    

 

2.5 Relation mellan förskola och hem 

Kapitlet presenterar hur förskolans verksamhet samspelar med hemmet och 

vårdnadshavare. Förskolan är en offentlig aktör och har ett intersubjekt rum där ett 

möte mellan verksamhet och hem sker. Ett informationsutbyte beskrivs vara 

huvudfokus i samspelet mellan förskola och hem. Utifrån förskolans synvinkel 

problematiseras utmaningen med att bibehålla och få en god relation till 

vårdnadshavarna och därav göra dem delaktiga och involverade i verksamheten.  

 

2.5.1 Förskolan som offentlig aktör 
Förskolan, som är en social offentlig aktör, kan skapa sin egen ordning av makt. I 

sammanhang som de sociala interaktionerna, samspelet mellan lärare och 
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vårdnadshavare kan makten tänkas bli dominerande för lärarna (Markström, 2007). 

Markström menar att  denna utmaning kan bestämma hur informationsutbytet mellan 

förskola och vårdnadshavare blir. Det är av stor vikt och bra att ta i beaktning. Som 

Nilsson (2008) skriver är det viktigt att hålla sig till ett gemensamt och aktuellt ämne, 

vilket blir barnet i förskolan. Det är även av stor vikt att som lärare kunna bemöta 

vårdnadshavarna på deras nivå för att vara professionell och skapa en levande relation 

(a.a). Vygotskij förespråkar om att de kunskaper man besitter ständigt behöver 

förändras och utvecklas för en människas överlevnad. Hur en maktfördelning ser ut är 

ingenting Vygotskij nämner utan han förhåller sig till att man utvecklas som individ 

när man interagerar med någon som besitter en större eller likvärdig kunskap som en 

själv (Säljö, 2010A). Nilsson och Waldemarson (1994) beskriver däremot att den som 

besitter makten i en kommunikation och i ett samspel är den parten som samtalar 

genom exempelvis fackspråk. Håkansson (1987) berättar att när man utvecklas som 

individ i en interaktion, så utvecklas även ens språkfärdigheter så ens blivande 

kunskaper kan ge förutsättningar till ett bra samspel längre fram (a.a). 

Då förskolan är en offentlig aktör, där vårdnadshavare lämnar ifrån sig de käraste de 

har, barnen, ger det ett givet samtalsämne, barnen och barnens vardag i förskolan. Den 

relationen som då uppstår mellan förskola och hem blir professionell och inte privat 

vilket författaren belyser som en utmaning i förskolans verksamhet (Nilsson, 2008). 

 

2.5.2 Informationsutbytet i samspelet mellan förskola till 
hem  

En undersökning av OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

beskriver en undersökning där  lärare gör vårdnadshavarna involverade genom att föra 

en daglig dialog i verksamheten. De dagliga mötet utspelar sig när vårdnadshavarna 

lämnar samt hämtar barnen. Undersökningen visar även att vårdnadshavare känner sig 

delaktiga genom att få denna dagliga information. Det uttrycks att vårdnadshavare 

behöver känna förtroende och tillit till lärarna och verksamheten för att kunna ha en 

god relation med lärarna. Vid gott förtroende skapar det en cirkel av positiva 

synvinklar, tillexempel att vårdnadshavare och lärare får en bättre vardaglig kontakt. 

Vikten av samspelet, kommunikationen, väger upp hur detta förtroende och tillit blir. 

Undersökningen beskriver därför vikten att barnet ska vara i fokus i samtliga samtal 

för att ha en professionell förtroendefull relation mellan lärare och vårdnadshavare 

(Nilsson, 2008).  

Grant och Luxford (2011) berättar att det krävs en ständig förbättring inom 

kommunikationens väggar för ge ett bra samspel. En  utveckling och förbättring kan 

ske genom att tillämpa texter och verktyg som är lämpliga för just det bemötandet 

(a.a). Håkansson (1987) nämner dessa verktyg som ens egna kunskaper då samspelet 

bygger på att förstå varandra. Men för att kunna förstå varandra i ett samtal krävs det 

att man använder sina egna färdigheter som sunt förnuft (a.a). Ett möte mellan 

vårdnadshavare och lärare behöver ett vardagligt språk menar Nilsson (2008). Om två 

parter inte möts på samma nivå med ett vardagligt språk kan exempelvis 

informationsutbytet i ett möte gå förlorat, då ingen av parter förstår varandra även om 

ämnet är aktuellt, t.ex. vid information om barnet (a.a). 

Det som anses vara av allra största vikt i mötet mellan förskola och hem är samarbetet 

och den ömsesidiga relationen betonar McNaughton och Voltes (2010). Det anses vara 

en utmaning för lärare oavsett skolform, förskola som skola, att bemöta 
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vårdnadshavarna och ha en samverkan dem emellan. Det beskrivs i artikeln att lärare 

har svårt att göra sig produktiva när det kommer till stressiga situationer i ett samspel 

med vårdnadshavare. Ett aktivt lyssnande, ett lyhört lyssnande till vårdnadshavarna är 

de som betonas av stor vikt när det kommer till att ha en relation mellan förskola och 

hem och för att klara av att ha ett samarbete mellan de två parterna. För att det ska ske 

en tvåvägskommunikation behövs en relation och en samverkan (a.a). En 

tvåvägskommunikation skiljer sig från en envägskommunikation genom att två parter 

får delta i ett informationsutbyte och samverka med varandra. En 

envägskommunikation består av en part som för information mellan sig själv till den 

andra parten utan gensvar. Nilsson (2008) beskriver att för att kunna ha ett samspel 

och att det ska omfatta det som krävs i en offentlig aktörs perspektiv, som en förskola, 

behövs det ett gemensamt ämne för att bibehålla en relation mellan förskola och hem 

(a.a) Att finna ett gemensamt ämne och att samtala med vårdnadshavarna är ingenting 

MchNaughton och Voltes (2010) anser vara en problematik för skolans verksamhet. 

Däremot hur detta informationsutbyte upplevs utifrån vårdnadshavarnas synsätt kan 

vara problematisk om inte relationen vilar på tvåvägskommunikation. För att få en 

levande relation, ett gemensamt ämne, samverkan, delaktighet och involverade 

föräldrar i verksamheten krävs det en tvåvägskommunikation. Ett samarbete mellan 

två parter. För att få en tvåvägskommunikation behövs även uppfattningar och 

upplevelser av relationen och mötet av de två parterna och inte enbart en, som leder 

till problematiken av samarbetet, mötet, samspelet, kommunikationen och främst den 

bidragande faktor informationsutbytet att bli komplett (MchNaughton & Voltes, 2010; 

Skolverket, 2010; Nilsson, 2008). 

Författare skriver att människor i sin omgivning kan påverka sin kunskap och färdighet 

med att samspela med andra. Det är av stor vikt att kunna hantera de språkfärdigheter 

man besitter för att utföra ett samspel där informationen från sändaren till mottagaren 

kommer fram. Omedvetet brus kan uppstå i ett informationsutbyte och framkalla 

hinder. De anser att det är av stor vikt av sändaren att vara tydlig med de budskap som 

ska fram så innehållet i informationen blir så korrekt som möjligt (Säljö, 2010A; 

Nasser, 2001; Nilsson & Waldemarson, 1994).   

 

2.5.3 Dokumentation 
Dokumentation är ett verktyg som används för att kommunicera med hemmet. 

Emilsson och Pramling Samuelsson (2014) nämner dokumentation som ett gemensamt 

tillvägagångssätt för förskolans verksamhet, då den försöker närma sig hemmet och 

därmed vårdnadshavarna. Dokumentation består bland annat av olika citat från barn 

eller vuxna i förskolan, eller någon form av bild eller alster som sätts upp på väggar 

och dörrar i verksamheten. Att involvera och göra hemmet delaktig i förskolan är ett 

av läroplanens mål (Skolverket, 2010). Dock framkommer de att det är en utmaning 

att nå fram till vårdnadshavare på grund av olika anledningar. Några aspekter berör 

det gemensamma språket, då det nationella språket inte är densamma. Även 

kulturkrockar och främst relationen som finns mellan verksamhet och hem. Beroende 

på vilken relation som finns mellan förskola och hem ger olika förutsättningar för att 

kunna ha ett informationsutbyte eller överlag kunna kommunicera och samspela, och 

låta den information som överförs mellan den ena parten till den andra blir densamma 

(Nilsson & Waldemarson, 1994). 

Dokumentation ger en möjlighet för verksamheten att visa vad förskolan gör och hur 

barnen trivs på dagarna. De som styr över vad som står i dokumentationen är lärarna i 
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förskolan. Detta kritiseras, då det enbart är lärarnas syn på verksamheten som 

synliggörs (Emilsson & Pramling Samuelsson, 2014). Enligt MchNauhton och Voltes 

(2010) kriterier för en tvåvägs och envägskommunikation, lutar dokumentation åt en 

envägskommunikation då lärarna visar de dem vill att vårdnadshavarna ska se för att 

få en inblick i verksamheten. Huruvida detta påverkar om dokumentation är en ett bra 

tillvägagångsätt för att involvera och göra vårdnadshavare delaktiga i verksamheten 

som Emilsson & Pramling Samuelsson (2014) beskriver är oklart utifrån MchNaugton 

och voltes (2010) tankar kring kommunikation och informationsutbyte.   

 

2.5.4 Det intersubjektva rummet 
Reisbeck (2003) skriver om det intersubjektiva rummet som är ett rum med egna lagar, 

regler och förutsättningar. Rummet formas efter de individer som vistas i detta rum. 

Detta går att koppla till Nilssons (2008) tankar om förskolan som en offentlig plats. I 

förskolans verksamhet vistas människor med olika erfarenheter och bakgrund, och 

därför bör det finnas olika metoder som exempelvis ett enkelt vardagligt språk för att 

mötet mellan förskola och hem ska bli det bästa möjliga (a.a) Det intersubjektiva 

rummet ger förutsättningar för människor, oavsett bakgrund, att finna en relation 

sinsemellan. Med relationer skapas förutsättningar för att kunna använda olika verktyg 

och redskap utan missförstånd (Säljö, 2010B). 

Det intersubjektiva rummet skapar egna spelregler och kan därav skapa inkludering 

och exkludering. Det medför att det behövs en avkodning för att de som vistas i 

rummet ska kunna samspela med varandra. Med avkodning menas att alla parter ska 

ha samma spelregler. Dessa spelregler består av tankar, åsikter och förhållningssätt. 

Spelreglerna och avkodningen kan skapa svårigheter i det intersubjektiva rummet när 

två parter inte har samma bakgrund och föreställningar om rummet. Om två parter inte 

har samma förutsättningar men främst föreställningar med det intersubjektiva rummet 

kan brus uppstå, även om det intersubjektiva rummet är till för att förhindra brus. Detta 

är något förskolans verksamhet anser vara svårt när det krockar i föreställningar och 

förutsättningar för detta rum. De kan påverka informationsutbytet, dess innehåll och 

gå från en tvåvägskommunikation till en envägskommunikation. Problematiken ligger 

då i grund och botten i hur relationen mellan de två parterna ser ut. Det gäller att med 

förebyggande insatser försöka förhindra så mycket brus som möjligt. Brus uppstår 

omedvetet och kan vara svårt att förhindra. Dock kan det förebyggas genom att ha ett 

gemensamt ämne och samma föreställningar om det aktuella mötet men även att 

successivt skapa en god relation så att det intersubjektiva rummet kan fungera som 

planerat, så en tvåvägskommunikation och ett informationsutbyte kan uppstå (Nilsson, 

2008; MchNaughton & Voltes, 2010; Säljö, 2010B). 

 

2.6 Sammanfattning 

Ovanstående kapitel och underrubriker benämner samspelet som huvudfokus i  

tvåvägskommunikation som behövs för att två parter ska förmedla ett 

informationsutbyte. Det är också grunden för all kommunikation i förskolans 

verksamhet (MchNaugton & Voltes, 2010; Hougaard, 2004). Det ses som en utmaning 

från förskolans sida att bemöta vårdnadshavarna då tips och råd om hur man ska 

bemöta dem i verksamheten är de enda medel som finns. Dessa tillvägagångssätt berör 

allt ifrån dokumentation till professionella förhållningssätt samt hur förskolan ska 

kunna ha en relation med hemmet, men framförallt för att vårdnadshavarna ska kunna 
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bli delaktiga och involverade i förskolans verksamhet (MchNaugthon & Voltes, 2010; 

Nilsson, 2008). En bibehållande, levande relation är det som krävs för att det inte ska 

uppstå brus i ett informationsutbyte från sändare till mottagare. Hur denna relation 

mellan sändaren till mottagaren är och hur sändarens kunskaper om tillvägagångssättet 

i ett samspel sker, ger förutsättningar till ett fungerande informationsutbyte. 

Sammanfattningsvis krävs det rätt förutsättningar för förskolans verksamhet att kunna 

göra vårdnadshavarna delaktiga och involverade i verksamheten. (Hougaard, 2004; 

Nilsson, 2008; Säljö, 2010B; Nilsson & Waldemarson, 1994). 
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3 SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka informationsutbytet i den vardagliga kontakten 

mellan förskola till hem. Studien begränsar vårdnadshavarnas synsätt på hur 

informationsutbytet från förskolan till hemmet upplevs och uppfattas.  

 

3.1 Frågeställningar  

 

 Hur sker informationsutbytet mellan förskola och vårdnadshavare? 

 Vilken typ av information uppfattar vårdnadshavarna förskolan lämnar till 

hemmet? 

 Hur upplever och uppfattar vårdnadshavarna den vardagliga informationen?   
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4 METOD 
Metoden börjar introducera metodval. Senare introduceras följande, de 

forskningsetiska principerna, urval och genomförande. Sista rubriken presenterar 

metodkritiken.  

 

4.1 Metodval 

Studien är gjord utifrån en kvalitativ forskningsmetod. Descombe (2009) skriver att  

forskaren själv sätts in i materialet genom att använda sig av till exempel intervjuer, 

observationer eller enkäter. Undersökningen bör vara öppen  med de frågor som ställs 

(a.a). Denna studie innehåller enkäter som forskningmetod. Denna studie använder sig 

av öppna frågor för att få mer öppna och breda svar. Enkäter valdes för att nå ut till så 

många vårdnadshavare på så kort tid som möjligt, och för att ge respondenterna en 

möjlighet att besvara studiens frågor i sin egen takt. Främst valdes enkäter till den 

anledningen att förskolor har vårdnadshavare med annat modersmål än svenskt och 

kan då behöva materialet på sitt hemspråk. Enkäter var den typ av metod som kunde 

översättas till vårdnadshavarnas hemspråk och ge vårdnadshavarna en möjlighet att 

delta i studien.  

 

4.2 Forskningsetiska principer 

Studien utgår ifrån Vetenskapsrådet (2002) fyra forskningsetiska principer, 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

Informationskravet innebär att respondenten har rätt att få information om 

forskningens syfte och om de forskningsetiska principerna i stort. Det gäller att 

informera respondenten på ett sådant grundligt och utförligt sätt att respondenten inte 

ska behöva ha några frågetecken när undersökningen börjar. Enkäterna innehöll ett 

brev med informationstext, där det berättades om studiens syfte och om respondentens 

rättigheter i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002).   

Vetenskapsrådet (2002) skriver att samtyckeskravet innebär att respondenten bör vara 

medveten om vad hen ställer upp på och avgör därefter om hen vill delta i 

undersökningen eller inte. Det ska även ges information här till respondenten om att 

även om man tackar ja till en början får man tacka nej när som helst under 

undersökningen. Respondenten ska ha rätt att när som helst, samt att enkäten ska vara 

fri från kränkande behandling och befinna sig på en respektabel nivå (a.a). 

Samtyckeskravet användes i studien då respondenten fick möjligheten att besvara 

enkäten och delta i en lättare djupintervju om de ville. 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenten har rätt till att vara anonym och att 

undersökningens resultat ska bearbetas med yttersta säkerhet och varsamhet för att 

behålla sin identitet, dvs. citat hanteras med anonymitet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Enkäten innehöll information om respondentens rätt att vara anonym och att 

enkätsvaren förblir hemliga men bidrar till studiens resultatdel. Det fanns även 

möjlighet att anmäla sig till en intervju. Citaten behandlas med V som vårdnadshavare 

för att göra respondenterna anonyma i studien. 

Den sista principen är nyttjandekravet som Vetenskapsrådet (2002) beskriver med att 

respondenten har rättigheten att påverka om det underlag som kommer fram i 

undersökningen kan medverka i vidare studier. Samt ska dessa underlag som kommer 
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fram enbart medverkar i det syfte som respondenten är informerad om (a.a). 

Respondenterna fick information om studiens syfte, och att det insamlade materialet 

bidrar till examensarbetet i enkäterna. 

 

4.3 Urval 

Urvalet var tre förskolor med sammalagt ca hundra barn och därav minst hundra 

vårdnadshavare. Anledningen till valet av tre förskolor var på grund av att jag ville 

använda mig av flera förskolor, för att se hur vårdnadshavares generella tankar såg ut 

i samhället istället för att enbart rikta in mig på hur en förskola fungerar. För detta 

krävs en viss kvantitet och spridning av förskolorna för att resultatet skulle bli 

representativt. Förskolorna som var utvalda och ville hjälpa till med undersökningen 

var de förskolor där antalet barn med flerspråkighet var stor. Eftersom en mer variation 

av svar kunde uppnåtts och för att samhället blir mer mångkulturellt så det passade de 

flerspråkiga förskolorna denna studie då förskolan i dagens samhälle blir mer 

mångkulturell.  

 

4.4 Genomförande 

Jag bestämde mig för att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod som innebär 

öppna frågor och ett öppet tillvägagångssätt, vilket ger mig ett material med mycket 

underlag att gå efter när jag undersöker forskningsfrågorna. Eftersom respondenten 

kan svara mer brett vid öppna frågor istället för ja och nej ger det större möjligheter 

till att respondenten delger sina tankar.  

Enkäter valdes för att få ett stort underlag till studien. Enkäter var en metod som 

möjliggjorde att alla respondenter/vårdnadshavare kunde besvara enkäten. Enkäten 

översattes till respondenternas hemspråk, dessa språk var, bosniska, somaliska, 

romska, kurdiska, arabiska och vietnamesiska.   

Jag gick ut på offentliga forum och bad om hjälp, jag förklarade situationen och skrev 

vilka språk jag behövde ha hjälp att få översatt. Urvalet av språk som behövde bli 

översatta fick jag av förskolorna när jag ringde och frågade om det var några 

vårdnadshavare som behövde enkäten på annat modersmål än svenska. Genom att gå 

ut på offentliga forum fick jag hjälp av bekanta som kunde översätta enkäten till de 

sex andra nationella språken än svenska, som behövdes. De som hjälpte till hade själv 

det språket de översatte som modersmål eller så hade de släkt och vänner som kunde 

översätta enkäten till rätt språk. Några av de kontakter som blev mina översättare 

erbjöd sig att översätta enkätsvaren när de kommit in.  Med hjälpen av översättarna 

kunde jag ge ut en enkät till alla vårdnadshavare där innehållet var detsamma. Detta 

ansåg jag var av stor vikt när det kommer till respondenternas rättigheter utifrån de 

fyra forskningsetiska principerna. 

När det kommer till genomförandet av urvalet var först tanken att använda sig av två 

förskolor men eftersom jag snabbt kom fram till att det kunde bli för lite underlag tog 

jag kontakt med ytterligare en förskola. Jag resonerade att förskolorna hade varsin chef 

som var placerade på olika områden i kommunen vilket kunde ge studien mer 

sannolikhet på hur vårdnadshavarna generellt upplever och uppfattar den vardagliga 

informationen.  



17 

 

Till enkäterna skapade jag ett så kallat missivbrev (Se bilaga A) där det står vem jag 

var och av vilken anledning jag behövde deras hjälp. Herméren (2011) skriver att 

genom att respondenten vet varför deras hjälp är nödvändig och att man blir meddelad 

om informationen man lämnar tar vägen, bidrar till att respondenten blir mer hjälpsam, 

samt att dem inte känner sig utnyttjade. Om forskningen/undersökningen har ett 

användbart syfte som samhället kan ha nytta av ger det bättre möjligheter till att 

respondenten ska tacka ja till att medverka i undersökningen (a.a). Herméren (2011) 

beskriver att personen som är med i undersökningen ska känna sig fri från känslan att 

bli utnyttjad. Detta är ett av forskningsetikens dilemman (a.a). Därför användes ett 

missivbrev i enkäten som berättade vem jag var och varför jag gjorde denna 

undersökning. 

Drygt hundra enkäter skickades ut till vårdnadshavarna (Se bilaga A) de fick två 

veckor för att besvara enkäten och lämna tillbaka den i ett kuvert på respektive 

avdelning. För att de skulle veta vilket kuvert de skulle lämna enkäten i gjorde jag ett 

informationsblad på avdelningsdörren/avdelningens anslagstavla. En stor bild på mig 

själv och några rader om att det var just jag som har hand om enkäterna och kuvertet 

nedan är till för insamlingen. Bredvid denna informationstext fanns även en mapp med 

några extra enkäter och kuvert för dem som behövde eller tappat bort sin enkät. 

Enkäterna lämnades på barnens hatthyllor på respektive avdelning. Det fanns även ett 

större missivbrev där det fanns en stor bild på mig och information om syftet med 

undersökningen samt hur man skulle lämna in enkäten. 

Två veckor efter utskickningsdatumet hämtade jag enkäterna. 21 stycken kom in av de 

drygt 100 som skickades ut. Tre stycken av dessa var på ett annat språk. De med ett 

annat språk skickades direkt till respektive översättare. Tre stycken av de 21 enkäterna 

som kom in hade skrivit på att de kunde tänka sig att delta i en intervju. 

Efter ca två veckor kom översättningarna på enkäterna tillbaka. Enkäterna 

sammanfattades på ett papper med generella ord som var dominerande i svaren. 

Enkäterna klipptes sedan isär för att synliggöra olika kategorier. Jag utgick ifrån Kvale 

och Brinkman (2014) som kategoriserar kvalitativa forskningssvar med hjälp av en 

överskådlig syn. För att få djupare svar ser forskaren mellan raderna på 

forskningssvaren som bidrar med svar om hur respondenterna upplever frågorna och 

ämnet i sig. De ger några exempel på där respondenter svarar inlindade svar som jag 

tycker, det kändes, såhär var det osv. Sådana svar ger forskaren djupare kunskaper om 

hur respondenten upplevde handlingen. Utifrån Kvale och Brinkman används den 

överskådliga synen när det gäller den tredje frågan i frågeställningen i studien Hur 

upplever och uppfattar vårdnadshavarna den vardagliga informationen. När det 

kommer till hur jag kategoriserade de andra forskningsfrågorna använde jag mig av 

Kvale och Brinkman men till den samtalsanalysen som består av väl valda ord och 

meningar som blir citat i studien. Orden och meningarna är betydelsebärande då de 

hör till studiens syfte. De berättar om exempel där ord och meningar väljs ut genom 

att utgå ifrån de dominerande orden, dvs. de ord och meningar som har en majoritet. 

De ord och meningar som har en majoritet blir ett respektive ämne (a.a). 

Studien utgick ifrån Kvale och Brinkmans (2014) samtalsanalyser där kategorierna i 

studien skapades efter att förhålla mig till frågeställningarna och se översiktligt vad 

enkätsvaren innehåll. Det framträdde ett tydligt mönster i enkätsvaren som bildade de 

olika kategorierna. De olika kategorierna skrevs ned, sedan klipptes enkäterna isär med 

frågorna och frågesvaren, det skrevs en siffra i vartdera hörn för att hålla reda på varje 

enkät för senare bruk. Kategoriseringarna skapades efter de mest dominerande orden 
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och meningarna men även genom den överskådliga synen. Jag utgick därefter från 

frågeställningen när jag kopplade kategorierna till relevant litteratur (Kvale & 

Brinkman, 2014).  Efter koppling till litteratur och tematisering skrevs resultatet in och 

de isär klippta bitarna gjordes till respektive enkät igen. De sattes sedan ihop med hjälp 

av siffrorna i vartdera hörn för att veta vilken lapp som hörde till vilken enkät. Detta 

gjordes för att kunna använda och följa upp varje vårdnadshavare med citat i 

resultatdelen. Varje vårdnadshavare fick ett nummer V1-V21 och varje citat valdes 

noga efter varje frågeställning som besvarades. 

 

 

4.5 Metodkritik 

Intervju 

Min första utmaning var att kunna utföra en intervju med vårdnadshavarna utöver 

enkäten. När jag inte fick tag på tolk och pratade i telefon med kommunen som sa att 

varje organisation och verksamhet i kommunen använde sig av inhyrda tolkar och att 

de var kostsamma. De bidrog till att jag fick leta efter tolk på andra sätt och tänka om 

med idén att göra intervjuer med vårdnadshavare med annat modersmål, och därav 

fokusera på att lösa de problemet med tolk, när och om de hade skrivit i att de ville 

ställa upp på en djupintervju då. Nu var det ingen av de enkätsvar med annat språk 

som ville ställa upp på en intervju, så den utmaningen blev löst.  

En annan utmaning med intervjun var att enbart tre stycken vårdnadshavare av 18 med 

svenska som modersmål ville delta i en intervju. Jag ansåg att de var få anmälda för 

att skapa ytterligare sannolikhet till studien. Dvs. jag drog slutsatsen att de underlag 

som skulle samlats in via intervju inte hade bidragit med mer material än de som redan 

samlats in. Materialet som kom in från enkäterna ansåg jag var fullt tillräckligt för att 

få ett bra underlag till studien.  

 

Enkäter med annat språk 

Enkäterna som samlades in visade att de enkätsvaren med annat modersmål skiljde sig 

från övriga vårdnadshavares enkätsvar. Dock var enkäterna med annat modersmål för 

få för att dra en slutsats i resultatdelen. Trots ett för litet underlag till denna studie är 

det ett intressant uppslag till vidare forskning. 

 

Det som dock kan kritiseras kring de enkäter med annat modersmål som översattes var 

respondenternas etiska överväganden. Enkäterna var anonyma men då det fanns en 

mellanhand, en tolk /översättare, blir enkäterna inte anonyma längre. Detta var en 

aspekt som var svår att förhålla sig till. Om vårdnadshavarna skulle ha enkäten på sitt 

modersmål behövde jag använda mig av en tolk till översättning av frågor samt 

översättning av deras svar. Jag bestämde mig för att ge vårdnadshavarna med annat 

modersmål möjlighet att delta. I och med att enkäten var frivillig gav jag dem chansen 

att delta i studien eller ej.  

 

Något som går att rikta kritik mot var enkäternas översättning. Detta då det tog tid med 

översättning från svenska till sex andra språk samt tillbaka till svenska. Även fast det 
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var en vårdnadshavare som bad om en enkät med deras språkdialekt kom denna enkät 

inte tillbaka, vilket var ett bakslag i både tid och energi. Så ur ett tidsperspektiv kunde 

tiden fördelats annorlunda i studien. Mycket tid gick till att vänta på enkätsvaren som 

översattes både från svenska till ett hemspråk och till svenska. Att det sedan var sex 

olika språk som skulle översättas tog tid då alla som hjälpte till med översättningarna 

var olika personer så jag fick ha kontinuerlig kontakt med dem som tog upp en del tid.  
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5 RESULTAT 
Resultatkapitlet beskrivs utifrån enkätsvar och teorier, om hur kommunikationen och 

dess information mellan förskola och hem upplevs och uppfattas utifrån 

vårdnadshavarnas synvinkel. Resultatkapitlet presenteras efter tre kategorier och 

teman. De tre kategorierna är informationsutbytet, informationsinnehåll och 

upplevelser och uppfattningar.  

Enkätsvaren och dess citat kommer skrivas efter V som vårdnadshavare samt ett 

nummer 1-21, till exempel V12, för att kunna följa deras enkätsvar hela vägen genom 

kapitlet.  

 

5.1 Informationsutbytet 

5.1.1 Placering  
Första temat som kom fram i enkätsvaren var informationens placering. Även om 

ingen fråga i enkäterna gav en direkt fråga om var informationen fanns, ansågs de vara 

en viktig del för vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna skrev i enkätsvaren att 

informationen fanns placerad V10 genom bilder på väggarna . Alla dokument finns 

uppsatta på väggarna. V8 … ligger på varje barns hylla samt via lappar som sitter 

på ytterdörren eller på avdelningens dörr. V1 skriver att informationen …finns 

uppsatta med lappar på mitt barns hatthylla. V6 skriver istället att Vi får information 

via anslagstavlan. Här beskrivs informationen vara placerad på väggar, anslagstavlor 

och hyllor. Andra vårdnadshavare skriver V11 att de får information genom direkt 

information från fröknarna vid hämtning och lämning. Dessa citat visar att 

informationen från förskola till hem inte bara fanns placerad via skrift på väggar, utan 

även vid mötesplatsen vid hämtning och lämning eller vid platser i verksamheten där 

vårdnadshavare och lärare kan sätta sig ned och prata.  

Den information som fanns placerad på väggar, dörrar, anslagstavlor mm. visade sig 

vara på svenska. En fråga i enkätsvaren löd om informationen fanns på 

vårdnadshavarnas modersmål. Ett flertal svarade ja på denna fråga. Det visar att genom 

ovanstående stycke och ovanstående citat uttrycker vårdnadshavarna att informationen 

fanns tillgänglig, synlig och förhoppningsvis begriplig.  

 

5.1.2 Form 
Håkansson (1987) skriver att ett komplement av olika språkformer ger det ultimata 

samspelet, som skriftliga och verbala språkformer. Det andra temat visar bland annat 

hur olika språkformer som tal och skrift blir formen i informationsutbytet mellan 

förskola till hem. Det förekommer i några vårdnadshavares svar att både skriftlig och 

muntlig information fanns. V16 skriver Vi får information via papper, muntligt och 

via föräldramöten. V9 skriver Vi får information via föräldramöten och 

utvecklingssamtal, samtal med förskollärarna. V13 skriver dessutom Vi får 

information från pedagogerna samt vid föräldramöten. Enkätsvaren beskriver att 

information även finns när verksamheten hade bjudit in till samtal, föräldramöten och 

utvecklingssamtal. V4 skriver Vid utvecklingssamtalen sitter en personal ner med oss 

och talar om allt. Vårdnadshavarna uttryckte en muntlig, verbal möjlighet som 

förskolan erbjöd med utvecklingssamtal och föräldramöten. Det uttrycktes även 

komma möjligheter via skrift där  V15 berättar att de får  Muntlig information av 



21 

 

personalen, och skriftligt av personalen på föräldramöten och av förskolechef. Lärarna 

som benämns som pedagog, personal och fröken i enkätsvaren är inte de enda som ger 

ut information till vårdnadshavarna, utan förskolechefen uttrycks också vara 

involverad i informationsutbytet. 

När det kommer till den skriftliga informationen skriver vårdnadshavarna att 

informationen kommer via informationsblad som bland annat månadsbrev. V16 

skriver att Vi får information genom utskick i skriftlig form på hatthyllan. V8 skriver 

Vi får information via papper och lappar. V9 Enstaka gånger har det förekommit 

månadsbrev. V13 skriver att de får information Från pedagogerna samt vid 

föräldramöte, men även från info-lappar.  Enkätsvaren visar att flera verktyg finns när 

det gäller informationsutbytet mellan förskola till hem som informationslappar, 

månadsbrev och informationsblad. 

Säljö (2010A) skriver hur kompletterande språkredskap ger möjligheten att utvecklas 

och samspela på en bra nivå. Tal är en form av verktyg som fungerar för de mesta, 

men ibland kan andra metoder vara bättre lämpat (Swick & Battle Bailey, 2004). De 

enkätsvaren visar är att tal och skrift är de två redskap som används i 

informationsutbytet mellan förskola till hem. Håkansson (1987) skriver att för att ett 

möte mellan två eller flera parter ska kunna uppleva ett bra samspel och ett bra 

informationsutbyte krävs det en interaktion där språket är korrekt utformad. Om detta 

inte finns kan de bidra med medvetet, men även omedvetet brus som hindrar att 

information inte kommer fram från sändaren till mottagaren (a.a). Det förekommer 

tydligt i enkätsvaren i ovanstående stycke att en blandning av språkredskap används 

vilket tolkas som ett försök till att informationen kan bli tillgänglig och förståelig för 

alla vårdnadshavare.  

Dokumentation är en kommunikationsmetod som  Brown-Dupaul, Keyes och Segatti 

(2001) bekriver vara ett verktyg som gör vårdnadshavarna mer delaktiga i förskolan. 

Detta för att dokumentation ses som ett verktyg som når ut till alla vårdnadshavare. 

Med information via dokumentation som är synlig kan de ge vårdnadshavarna 

möjligheten att läsa information om sina barn när de har tid. Det framkom i 

enkätsvaren att några vårdnadshavare fick information via dokumentation, men inte 

många. Trots att inte all information fanns tillgänglig via dokumentation i enkätsvaren 

uttryckte vårdnadshavarna att den information de såg som var synlig för dem är på 

väggar, dörrar och anslagstavlor. De uttrykte även att informationen de såg har formen 

skrift men att de är av stor vikt att iakta att informationen inte enbart är synlig då 

muntlig information också förekom som en form. Samtlig information tolkas finnas i 

hallen, där barn, vårdnadshavare och lärare möts vid hämtning och lämning.  

 

5.2 Informationsinnehåll 

Det tredje temat handlar om innehållet i information från förskolan till hemmet. 

Lapparna som vårdnadshavarna benämner (informationsblad) innehåller viktiga 

datum som utedagar och sjukdomar som cirkulerar men även om andra datum i barnets 

vardag. Dokumentation och månadsbrev innehåller aktiviteter som barnen haft i 

förskolan. V8 skriver Vi får information om tider för föräldramöten och 

utvecklingssamtal. Om det går löss, vattenkoppor mm. Någon gång per termin får vi 

ett föräldrabrev där det brukar stå vad barnen arbetar med samt om de har speciella 

utedagar. V18 skriver andra delar som står på informationen de får ut rutiner, regler, 

klädinformation osv. En annan vårdnadshavare nämner att det är information om ens 
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barns vardag. V4 Oftast handlar det om vad mitt barn har deltagit i för aktiviteter. 

V11 skriver Vi får information om aktiviteter och teman som jobbas med och hur 

dagen har varit. En del vårdnadshavare får information om förskolans verksamhet i 

stort. V7 Vi får lite information om den pedagogiska verksamheten, deras strategier 

osv. Lite information av det mer detaljerade slaget. V9 skriver också att de får 

information om hur verksamheten arbetar Vi får information om teman, aktiviteter. 

Det visar sig att teman och aktiviteter är någonting förskolan presenterar för många 

vårdnadshavare. V12 Vi har fått information som bilder från olika aktiviteter. V12 har 

också tagit del av aktiviteter som förskolan hållit i. Emilsson och Pramling Samuelsson 

(2014) beskriver att dokumentation med bilder är ett sätt för förskolan att närma sig 

vårdnadshavare och göra dem delaktiga i verksamheten. Vårdnadshavare 12 har tagit 

del av denna typ av informationsbyte. Då de finns de vårdnadshavare som skriver att 

de får information om sitt barns vardag finns det även de vårdnadshavare som inte får 

de. V14 Vi får mest information om saker som ska hända, aktiviteter på avdelningen 

osv. Inte så mycket om vad de faktiskt gör och pysslar med just nu. De visar sig att de 

finns de vårdnadshavare som skriver att de får information om vad som händer just nu. 

Det finns också de som enbart får information om vad som händer längre fram. Nilsson 

(2008) skriver att i skolan ska barnet vara i fokus i samspelet mellan lärare och 

vårdnadshavare, vilket ger intressanta aspekter kring hur vårdnadshavarna formulerar 

om vad som är den viktigaste informationen om ens barn, Vilket uttrycks vara vad som 

händer här och nu i barnets vardag.  

 

5.3 Upplevelser och uppfattningar  

 

Första temat – Otillräcklig information 

Första temat inom vårdnadshavarnas upplevelser och uppfattningar handlar om 

otillräcklig information mellan förskolan till hemmet. Verksamheten har krav på sig 

att involvera och göra vårdnadshavare delaktiga i förskolans verksamhet (Skolverket, 

2010).  Vårdnadshavarna uttrycker att informationen upplevs och uppfattas olika. 

Några är nöjda med den information som kommer från förskolan men de finns många 

som anser information som förståelig men inte tillräcklig. V5 skriver Den är förståelig 

men inte tillräcklig.  

 

Andra temat - Tidsbrist 

Andra temat inom vårdnadshavarnas upplevelser och uppfattningar handlar om 

tidsbristen i informationsutbytet. Det upplevs vara en tidsbrist i informationsutbytet 

mellan förskola till hem. Vid hämtningar och lämningar uttalar vårdnadshavarna att 

personalen inte har tid för ett utbyte av information. V1 skriver att pedagogerna inte 

har tid till att prata mitt i lämningar och hämtningar. En annan vårdnadshavare 

uttryckte samma citat men dessutom att V4 mer tid med personalen vore bra. Utifrån 

dessa citat tolkas det finnas en tidsbrist i det muntliga informationsutbytet. Att även 

informationen upplevs vara otillräcklig kan vara ett tecken på att det finns en tidsbrist 

i verksamheten i informationsutbytet. V11 skriver att informationen är bra, inga 

problem att förstå och om den inte är tillräcklig är det lätt att fråga personalen. Fast 

ibland hinner man inte fråga. V12 beskriver problematiken med otillräcklig 

information som Ibland är det lite kort framförhållning. Här uttrycks även 
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upplevelserna av informationsutbytet vara bra men att tiden inte räcker till vid den 

muntliga kommunikationen. 

 

Tredje temat – Brus  

Tredje temat handlar om brus. Brus uppstår i verksamheten när informationen mellan 

förskola till hem anses vara oförståelig. V10 skriver att Styrdokument och läroplan är 

svårlästa. Detta är ett hinder i informationsutbytet eftersom vårdnadshavaren uttrycker 

sig inte kunna läsa styrdokument och läroplan då texten inte är utformad för 

vårdnadshavarna. Jag kopplar detta till Vygotskijs sociokulturella teori där 

informationen i ett samtal eller ämnet överlag ska vara förståelig för att man ska kunna 

samspela och kommunicera (Säljö, 2010A). Nilsson (2008) nämner hur ett vardagligt 

språk ska användas för att samtalet mellan vårdnadshavare och lärare ska bli 

förståeligt. Jag förhåller mig även till Hougaards (2004) förutsättningar vid 

kommunikation. Det finns tre grundläggande förutsättningar i ett samspel för att 

kommunikationen och informationen i ett samspel ska bli korrekt. Ovan skrivet citat 

belyser hur informationen är förståelig men inte tillräcklig och vad vårdnadshavarna 

uttrycker vara anledningen, bruset i den otillräckliga informationen.  

Att informationen upplevs som svår kan bero på Watzlawicks andra förutsättning. Ens 

språkförmåga med talspråket, vardagsspråk förutsätter hur innehållet i ett budskap 

kommer att uppfattas. Är tal eller skriftspråket inte korrekt eller densamma mellan 

sändare och mottagare kan de ge konsekvenserna med att mottagen inte kan läsa det 

som står på ett papper och gå miste om viktig information (Hougaard, 2004). 

 

Hougaard (2004) skriver att kroppsspråk signalerar signaler som t.ex. stress. Stress 

kan ge följderna att en dialog, möte inte äger rum trots att det kan vara en nödvändighet 

(a.a).  Detta kan upplevas som varför informationen inte blir tillräcklig. V4 skriver att 

Pedagogerna verkar stressade, jag är också stressad. Detta citat visar tydligt en av 

anledningarna till varför informationen mellan förskola och vårdnadshavare kan bli 

otillräcklig men också varför kommunikationen mellan de två parterna upplever brus. 

Pga. detta blir inte informationsutbytet en tvåvägskommunikation utan istället för en 

envägskommunikation. Detta kunde förhindrats om brus inte hade uppstått och rubbat 

informationsutbytet (Nilsson & Waldemarson, 1994). 

Genom att titta mellan raderna på enkätsvaren och fokusera på de kategorier som har 

kommit fram ger det tolkningen att det finns en icke- verbal kommunikation i 

förskolan. Hougaard (2004) skriver att ett kommunikationsmönster finns överallt, 

eftersom kommunikation finns överallt och eftersom vi kommunicerar via allt.  Det 

intressanta i Watzlawicks kommunikationsteori är att vårdnadshavarnas missnöje till 

att informationen inte är tillräcklig kan vila i dessa svar. Denna icke-verbala 

kommunikation sker via tiden som inte räcker till i förskolan. Eftersom samspelet 

mellan lärare och vårdnadshavare blir kortvarig vid hämtning och lämning. V14 

skriver att Kan tyckas att det bara är att fråga vid hämtning och lämning, men ofta är 

tiden knapp då, både för personal och förälder. V1 Förstår om pedagogerna inte har 

tid till att prata mitt i lämningar och hämtningar. Detta ger uppfattningen om att 

informationen som skulle kommit fram inte gör det. Hougaard (2004) beskriver att 

språket, via kroppsspråket, vid ett bemötande är en avgörande faktor för att visa om 

samspelet vid ett visst tillfälle blir bra eller dåligt.  
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Fjärde temat – Månadsbrev  

Det fjärde temat berör vårdnadshavarnas önskningar av informationsutbytet. Några 

skriver att de vill ha månadsbrev varje månad som ger en tillbakablick på vad som hänt 

i förskolan men även om information om de som kommer hända den närmaste tiden i 

barnens vardag. V12 skriver Skulle gärna se ett månadsbrev om vad som hänt på 

avdelningen senaste månaden och vad som kommer hända framöver. Andra skriver de 

vill ha månadsbrev till den anledningen att man kan förbereda barnet hemma innan 

aktiviteterna i förskolan äger rum. V9 skriver Jag skulle tycka att månadsbrev vore 

bra. Att man fick se lite information om aktiviteter innan de händer så man kan prata 

om det hemma. V8 skriver att de vill ha månadsbrev till den anledningen att som 

vårdnadshavare få mer inblick i själva verksamheten Det vore bra med tillexempel 

månadsbrev där vi får mer inblick i den dagliga verksamheten. 

Informationen samtliga vårdnadshavare vill åt är den informationen som påverkar 

barnets vardag, aktiviteter barnen deltagit i, teman och aktiviteter som kommer hända 

framöver. Några vårdnadshavare vill ha mer information om barnet i barngruppen. 

V15 Vi vill ha mer konkreta saker om hur avdelningen fungerar och hur barngruppen 

mår känns viktigare för mig som förälder. Här berättas att vårdnadshavarnas fokus 

lutar på att all information ska inriktas på barnen, allt som kan påverka barnen i deras 

vardag. Allra helst är intresset kring barngruppen, vad förskolan har för projekt och 

aktiviteter samt de bakomliggande tankarna om aktiviteterna som citatet och lyder men 

andra enkät implicerar samma realitet V14 Lite mer om vad de gör på avdelningen just 

nu osv. Hur de jobbar just nu och tankarna bakom det. En annan vårdnadshavare 

beskriver liknande text men med annan ordföljd, V4 Vi skulle vilja ha mer information 

kring vad barnen arbetar med ex. teman och hur detta görs enligt läroplanen samt hur 

barnens vardag ser ut. Detta är några få citat ifrån enkätsvaren där det syns tydligt att 

vårdnadshavare vill ha information om vad deras barn gör på förskolan. 

V18 beskriver med en mening vad de vill ha för information av förskolan Mer om mitt 

barns vardag på förskolan. V11 skriver Mer information om hur det går för barnen, 

om det är något vi vårdnadshavare bör vara uppmärksamma på. Här upplevs en oro 

om de inte får reda på hur barnets välmående är i barngruppen. Emilsson och Pramling 

Samuelsson (2014) berättar att lärare håller i informationen om barnens vardag i 

förskolan, dock framkommer det tydligt att information även kan innehavas av 

vårdnadshavarna i denna roll enligt tolkning av vårdnadshavarna. 

Det visar sig att tal och skrift är de faktorer som står för språket och som är den 

viktigaste aspekten i en kommunikation. Det redogörs även att barnet ska vara i fokus 

i samtliga dialoger vilket står för ett gemensamt ämne i förskolan. Ett gemensamt ämne 

i ett intersubjektivt rum vilket förskolan beskrivs infinna sig i skapar en förutsättning 

till goda relationer. Det intersubjektiva rummet är en offentlig arena där olika 

bakgrunder möts men har ett gemensamt ändamål, vilket i förskolan blir barnen. Det 

intersubjektiva rummet tolkas vara hallen då det är där barn, vårdnadshavare och 

pedagoger möts i den muntliga dialogen, men även för att all skriftlig information finns 

uppsatt i hallen. Att kommunicera genom tal och skrift och om ämnet barnens vardag 

vid hämtning och lämning kan de skapa möjligheter och förutsättningar för en relation 

och mindre brus i informationsutbytet mellan förskola till hem (Nilsson, 2008; Säljö, 

2010B).   
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5.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visade enkätsvaren att vårdnadshavarna upplevde informationen 

förståelig men otillräcklig samt att den informationen de fick var antingen muntlig 

eller skriftlig. De önskade mer tid med personalen i förskolan men ansåg själva att det 

fanns en tidsbrist.   

Intresset av att ha en dialog med lärarna var stor då vårdnadshavarna ville föra samtal 

om ens barn och om all information som rör barnets vardag. Vårdnadshavarna 

uttryckte en önskan om månadsbrev som de upplevde vara ett bra informationsblad. 
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6 DISKUSSION 
Diskussionskapitlet kommer belysa resultatkapitlet mer på djupet. De två kategorierna 

informationsutbytet mellan förskola till hem och vårdnadshavarnas upplevelser och 

uppfattningar kommer analyseras ytterliggare utifrån nya teman, goda relationer och 

barnet i fokus, brus och önskemål.  

Avslutningsvis kommer diskussionskapitlet pedagogiska implikationer och förslag till 

vidare forskning.  

 

6.1 Goda relationer och barnet i fokus 

Säljö (2010A) skriver att de kompletterande delarna av språkredskapen, tal och skrift 

är de ultimata redskapen för att samspela. Det han pekar på utifrån den sociokulturella 

teorin är att de redskap som tal och skrift är verktyg inom varje fält, som till exempel 

brev (informationsblad). Med kompletterande redskap och verktyg ska 

förutsättningarna vara stora för ett bra samspel och goda dialoger. Det upptäcks i 

enkätsvaren att en mängd av språkverktyg används, som t.ex. informationsblad och 

muntlig dialog som kompletterar varandra. Håkansson (1987) skriver i samma tankar 

som Säljö att det krävs olika språkredskap för att kunna kommunicera med olika 

människor på olika sätt. Vårdnadshavarna uttrycker att förskolan gör ett försök med 

att nå ut till alla dock att det inte upplevs gå hela vägen fram. Några vårdnadshavare 

vill ha mer information av någon form men de uttrycker i helhet vara nöjda med det 

försök till en god relation mellan förskola och hem. 

Hur man ska bemöta vårdnadshavarna i förskolan utgår från olika färdigheter eftersom 

alla människor är olika som står skrivet ovan. Vårdnadshavarna ger en önskan om 

månadsbrev som en metod för att förbättra informationen men beskriver det även som 

en tillgång i relationen mellan förskola och hem. Denna önskan ger därför två 

förutsättningar där informationsutbyte kan bli korrekt och möjligtvis bidrar till mer 

delaktiga vårdnadshavare i förskolans verksamhet. 

Nilsson (2008) trycker på vikten av att förskolan ska vara en plats där barnen är i fokus 

i samtliga samtal mellan förskola och hem. Med ett gemensamt ämne skapas en god 

relation som bidrar med många bra konsekvenser (a.a). Vygotskij skriver utifrån den 

sociokulturella teorin att det är genom samspelet vi träffas, oavsett om det är verbalt 

eller icke verbalt. Det intersubjektiva rummet finns på offentliga platser där de som 

visas i denna yta skapar sina egna regler (Säljö, 2010B). Nilsson (2008) skriver precis 

om detta med egna regler i förskolan, men hon benämner det som ett gemensamt ämne 

och hur vi förhåller oss till just dessa spelregler. Vårdnadshavarnas enkätsvar ger 

tolkningar om hur förskolorna, som var utvalda i studien, förhåller sig till det 

gemensamma ämnet, barnet och barnets vardag i verksamheten. Hallen beskrivs även 

vara mittpunkten inom förskolans väggar och som är det intersubjektiva rummet. 

Utifrån Watzlawick kommunikationsteori är budskapet det viktiga i ett samspel, vare 

sig det är ett fysiskt eller icke-fysiskt samspel (Hougaard, 2004). Vårdnadshavarna 

visar förskolorna hur man ska förhålla sig till valt ämne, gemensamt ämne och inom 

de ramar som är satta för hur två parter ska byta information med varandra. Inom detta 

tema visar sig förutsättningarna till att informationen från sändaren till mottagaren kan 

bli korrekt utan brus. 
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6.2 Brus 

Watzlatwick beskriver att brus uppstår när en förutsättning inte finns där eller hanteras 

på rätt sätt i ett samspel. Goda relationer främjar omedvetet brus och bidrar till att 

informationen från sändaren till mottagen kommer fram utan konsekvenser (Nilsson, 

2008; Hougaard, 2004). Då de gemensamma språket i en dialog oftast är kroppsspråket 

kan kroppen ge signaler som man både är medveten samt omedveten om (a.a). Även 

om enkätsvaren gav uppfattningen att många av pedagogerna verkar stressade och att 

tiden var knapp kan kroppsspråket där säga ett och annat. Ger kroppen ut signaler, 

vilket jag fick uppfattningen om, såsom stress, är det möjligt att det är en anledning 

till informationen ansåg otillräcklig, vilket leder till det Hougaard (2004) om brus. Han 

skriver även om att den sista förutsättningen där budskap kan se olika ut. Brus kan leda 

till många missförstånd. Det är därför av stor vikt att vara medveten om de signaler 

man sänder ut i ett samspel att den informationen man vill ge ut kommer fram. Det 

upplevs som att informationen var förståelig men att tidsbristen gjorde att 

informationsutbytet inte blev helt fullbordat. Vårdnadshavarna beskrev situationer där 

lärarna verkade stressade men de såg även att de själva var stressade och inte hann att 

samtala vid hämtning och lämningar. 

Markström (2007) beskriver en intressant tanke i bakgrundsdelen där förskolan är en 

offentlig aktör där maktpositioner oftast frodas. Det intressanta med denna tanke är att 

genom detta blir tiden en synlig faktor kring vad för information som lämnas ut till 

vårdnadshavarna samt hur denna tidsaspekt egentligen upplevs. Då det är personalen 

i förskolan som besitter den information som kommer ifrån förskolan, blir tiden en 

viktig faktor som gör om informationen kommer fram eller uteblir. Detta i sin tur blir 

en makt som pedagogerna besitter, pga. information om vårdnadshavarnas barn. Så 

anledningen till att denna tanke blir så intressant är just pga. tidsaspekten, som kan 

bidra till en maktposition med överläge och underläge, (a.a).  

 

Då förskolan kan ses som ett intersubjektivt rum som skapar egna spelregler, bidrar 

det med en förutsättning att informationen som kommer från förskola till hem ska 

komma fram. Det tolkas utifrån enkätsvaren att vårdnadshavarna vill ha ett 

komplement av skriftlig och muntlig information men de kan skapa olika former av 

brus om språket inte är samma mellan sändare till mottagare. Vygotskij skriver att om 

man kan kompletterarde naturliga språkredskapen som varje människa bör besitta, tal 

och skrift bör förutsättningarna vara stora för att kunna föra ett samtal utan hinder med 

en annan människa. Dock kan det uppstå konsekvenser om inte språket är detsamma. 

Det krävs därför olika tillvägagångssätt för att föra fram information till olika 

vårdnadshavarna, vilket i sin tur leder till att de färdigheter man besitter ska kunna tas 

fram vid rätt tillfälle för att kunna föra information framåt (Säljö, 2010B). En 

blandning av de språkredskap Vygotskij förespråkar om förekommer följaktligen i 

förskolans verksamhet, men ett flertal av språkredskapen landar på talredskapet med 

muntlig interaktion Det är genom kommunikationen med andra människor som vi kan 

uttrycka oss, och språkliga begrepp hjälper oss att organisera vår omvärld. Språket är 

vår partner i det mesta vi gör (Säljö, 2010A:s187). Nilsson och Waldemarson (1994) 

nämner vikten av att kunna hantera olika samspelsformer och verktyg i sitt närmande 

med andra människor, dels för att alla människor är olika men även för att vi besitter 

olika bakgrunder och erfarenheter. Det viktiga ligger inte i hur vi samspelar och 

kommunicerar utan hur vi gör för att budskapet vi informerar om kommer fram från 

den ena parter till den andra (a.a) Ett gemensamt språk är en aspekt som förekommer 

till stor del när det kommer till att kunna kommunicera och förstå varandra (Säljö, 
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2010B). Ett gemensamt språk likaså nationellt som kroppsligt med kroppsspråk och 

tecken gör att människor kan kommunicera med varandra. Utan dessa förutsättningar 

är det svårt för två parter att inleda ett informationsutbyte. Då det visar sig att det sker 

kompletterande språkredskap både via skrift och tal ger det förutsättningar till att 

kommunicera med varandra, och möjligheten att kunna föra ett informationsutbyte. 

 

6.3 Önskemål 

Informationen mellan förskola och vårdnadshavare ses som förståelig men otillräcklig. 

Många vårdnadshavare gav exempel på vad de ville ha för information av förskolan. 

Ett exempel är månadsbrev med information om vad som kommer att hända i barnens 

vardag framöver samt en tillbakablick på vad barnet har gjort tidigare var en önskan. 

Mer tid med personalen på förskolan var också en önskan då tiden var en faktor för 

uteblivande av information i nuläget. Många vårdnadshavare vill ha mer information 

om barnets vardag vid hämtning och lämning. Andra vill ha mer information via 

informationsutskick som månadsbrev men även flera exemplar av de lappar som finns 

idag då det är lätt att missa om tiden är knapp. När det kommer till några 

vårdnadshavares upplevelser kring att informationen var otillräcklig lutar jag mig till 

Hougaard (2004) skrift om de tre förutsättningarna för en bra dialog i 

kommunikationen. Medvetenhet om de tre förutsättningarna om att kommunikation 

finns överallt, i kommunikation ingår kommunikation och metakommunikation samt 

budskap kan se olika ut är viktig. I och med detta finns det större möjligheter till en 

god dialog (a.a) Genom att se vårdnadshavarnas önskemål med månadsbrev och 

problematiken kring att informationen i dagsläget uttrycks vara otillräcklig är en 

möjlighet att göra vårdnadshavarna, hemmet delaktiga i förskolan. Genom att lyssna 

på hemmet och vad de har för föreställningar kring den information som finns och den 

information de vill ha skapar möjligheter för en verksamhet med involverande 

vårdnadshavare och ett tillfälle att uppnå förskolans styrdokument (Skolverket, 2010; 

Nilsson, 2008).  

Grant och Luxford (2011) skriver att det är upp till en själv att kunna hantera sina 

språkkunskaper och använda dem rätt. Vardagligt språk ska användas när det är 

nödvändigt, likaså gäller yrkesspråket (a.a). Detta blir intressant då Vygotskijs teori 

förespråkar att genom att interagera med andra så lär man sig kunskap, och att 

utvecklas. Vi utvecklas hela tiden och ju mer kunskap vi samlar på oss desto mer 

erfarenhet, kunskap och förutsättningar har vi för att ha ett bra samspel med andra 

människor med olika bakgrund och där två parter förstår varandras information (Philip 

& Soltis, 2010). Då enkätsvaren inte besvarade vilken relation förskola och hemmet 

har i nuläget blir det svårt att se helheten med hur båda parter hanterar deras 

språkfärdigheter och hur dessa upplevs och uppfattas i kommunikationen. Det 

framkom överlag att informationen är förståeligt men att det kan ske en förbättring 

med mer information i kommunikationen och metoder. 

 

Dokumentation 

Emilsson och Pramling Samuelsson (2014) och Brown- Dupaul m.fl. (2001) skriver 

om dokumentation som ett verktyg för att närma sig vårdnadshavarna i förskolan.  

Trots detta moderna kommunikationsverktyg i förskolan var det inga vårdnadshavare 

som nämnde att de ville ha dokumentation som underlag vid ett samtal. De ville istället 

använda sig av muntlig direkt information med förskolan och månadsbrev. 
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Det som kan diskuteras är om dokumentationen i sig står för en envägskommunikation 

eller en tvåvägskommunikation. När relationen mellan förskola och hem bör utvecklas 

och bibehållas då det krävs två parter och två parternas upplevelser av ett samspel för 

att avgöra hur relationen är. Dokumentation kan leda till problematiken kring om det 

enbart är en envägskommunikation med information från förskola till hem, eller om 

det egentligen skulle resultera till ett informationsutbyte som sker mellan två parter, 

tvåvägskommunikation. Jag tolkar det, utifrån enkätsvaren, som att 

informationslapparna består av en envägskommunikation med information och inget 

informationsutbyte då de inkluderar ett indirekt möte av en part (Emilsson & Pramling 

Samuelsson, 2014; MchNaugton & Vostal, 2010). Det som finner sig intressant i 

enkätsvaren gällande dokumentationen är att vårdnadshavarna vill ha månadsbrev som 

är ett annat tillvägagångssätt för informationsblad. Informationen upplevs i nuläget 

som förståelig men inte tillräcklig, dock förekommer det utifrån den sociokulturella 

teorin att ett komplement av tal, skrift och tecken, vilket beskrivs som bilder i denna 

studie finns där, så förutsättningarna upplevs finnas med i bilden men behövs 

förstärkas och förbättras.   

Olika sorter av informationsutbyte såg Emilsson och Pramling Samuelsson (2014) och 

Skolverket (2010) talar för att dokumentation är ett sätt för lärare att visa vad som 

händer i verksamheten, ett avseende om göra föräldrar delaktiga i deras barns vardag 

och för att skapa en relation mellan förskola och hem. Dokumentationerna som fanns 

i hallen i förskolan innehåller mestadels bilder med text där det står skrivet vad för 

aktivitet förskolan gör just nu (a.a). Det är oklart om det är dokumentation 

vårdnadshavarna vill ha i sin information ifrån förskolan. De anser sig vara nöjda med 

den information de får och beskriver att de får dokumentation som underlag i 

informationsutbytet. Det är därför oklart huruvida vårdnadshavarna önskar i 

förhållande till bilder och text (dokumentation) som underlag i informationsutbytet. 

 

6.4 Pedagogiska implikationer 

 

Delaktiga och involverade vårdnadshavare 

Resultatkapitlet beskriver hur det intersubjektiva rummet ger möjligheter utöver de 

vanliga, då alla regler och normer formas av de människor som befinner sig i detta 

rum. Om alla har olika bakgrund läggs en nivå som alla kan samspela på, finns de ett 

gemensamt ämne är det lätt för samtliga parter att veta hur de ska samspela och vilka 

spelregler som finns för att bibehålla och hålla en levande relation i livet. Hur 

förskolans verksamhet upplever detta samspel och relation mellan förskola och hem 

har i tidigare forskning setts som en utmaning då alla vårdnadshavare har olika 

bakgrund. Dilemmat är att det krävs två, för en levande relation. Och hur upplever den 

andra parten, vårdnadshavarna, relationen mellan förskola och hem och hur får man 

de delaktiga och involverade i förskolans verksamhet? För att ta reda på detta krävs 

det att veta vad vårdnadshavarna anser om informationsutbytet som finns mellan 

förskola och hem. För att behålla en levande relation krävs två parter, och för att detta 

ska fungera ska de samspela. Så vad vårdnadshavarna anser om information bidrar 

med ett ingångsläge för hur förskolan ska kunna göra vårdnadshavarna mer delaktiga 

i verksamheten. 

Studien har fokus på hur förskolans verksamhet kan göra vårdnadshavarna delaktiga 

och involverade i verksamheten. Styrdokumenten skriver att förskolan ska vara ett 
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komplement till hemmet. Det blir svårt att vara ett komplement till hemmet om inte en 

relation och ett informationsutbyte finns mellan förskola och hem. Studien ger en stor 

pedagogisk implikation i form av hur förskolan kan göra vårdnadshavarna mer 

delaktiga och involverade i förskolan utefter vårdnadshavarnas önskemål.  

Då studien beskriver hur några vårdnadshavare vill ha informationen av förskolan och 

hur de i nuläget upplever och uppfattar den information som skickas idag, kommer 

resultat fram i huruvida förskolans verksamhet kan gå tillväga för att bemöta 

vårdnadshavarna och få en god relation och samverkan med varandra.  

Den pedagogiska implikationerna består av vårdnadshavarnas önskemål som framkom 

i studien. Månadsbrev är en metod som uppskattades och som vårdnadshavarna gärna 

ville se mer av. Ett flertal vårdnadshavare upplever en tidsbrist och önskar där ibland 

ett komplement av skrift och talspråk, månadsbrev som daglig information. Mer tid 

för att främja relationen mellan förskola och hem är ytterligare en pedagogisk 

implikation förskolans verksamhet kan ha i åtanke. Barnen ska vara i fokus i 

informationsutbytet mellan förskola och hem är de vårdnadshavarna lägger stor 

tydlighet på. Många vårdnadshavare vill veta mer om vad ens barn gör i förskolan just 

nu, men även om vad som kommer att hända.  

En tredje pedagogisk implikation är att informationen är förståelig men inte tillräcklig. 

Vilket resulterar i att informationen från förskola till hem bör vara på ett gemensamt 

språk som ett vardagligt språk eftersom anledning till att informationen var otillräcklig 

var de svårlästa styrdokumenten och ingen tydlig struktur i de informationsbrev som 

skickats ut. Säljö (2010A) och Håkansson (1987) skriver att ett kompletterande 

hanterande av språkredskapen och dess verktyg är det ultimata för bästa möjliga 

förutsättningar vid ett samspel mellan två parter, vilket vårdnadshavarna i den här 

studien uttrycker att dem vill ha. Genom denna information om hur vårdnadshavarna 

upplever och uppfattar den vardagliga kontakten ger det ett ingångsläge för förskolan 

att göra vårdnadshavarna delaktiga i verksamheten och ge dem inflytande till hur de 

ska få denna delaktighet. Läroplanen i förskolan skriver att förskolans verksamhet ska 

lägga en demokratisk grund som uppmuntrar till barnens delaktighet i lek och lärande, 

men vårdnadshavarna ska också få inflytande och delaktighet för att kunna påverka 

och förbättra verksamheten för deras barn. Jag anser att denna studie ger en 

förhoppning och en förutsättning för hur förskolans verksamhet ska förhålla sig till 

deras styrdokument, läroplanen och hur verksamheten kan involvera vårdnadshavarna 

i förskolan.  

 

 

6.5 Metoddiskussion 

 

Enkäter – en utmaning 

Jag utgår från en kvalitativ forskningsmetod där jag använde mig av öppna frågor i 

enkäterna vilket gav mig öppna och breda svar. Jag utgick även från Vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetiska principer som konfidentialitetskravet. Konfidentialitetskravet 

var svår att förhålla sig till när det kommer till respondenternas etiska överväganden, 

med de respondenterna med annat modersmål än svenska. Då översättarna blev en 

mellanhand i dessa enkäter med annat modersmål blev inte enkätsvaren hemliga, vilket 

stod i missivbrevet på enkäten. Respondenterna förblev anonyma i och med att de inte 
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skrivit namn på deras enkäter, men deras enkätsvar blev inte hemliga till det avseendet 

att en översättare hjälpte till innan jag sett svaren på svenska. Med 

konfidentialitetskravet ska respondentens svar behandlas med yttersta säkerhet och 

varsamhet så att respondenten har rätt att vara anonym och kan förbli anonym. Detta 

var ställningstaganden som jag förde för och mot frågor med. Jag bestämde mig för att 

enkäten i sig var frivillig så respondenterna i det avseendet själva fick bestämma om 

de ville delta i undersökningen eller inte. I efterhand tänker jag mig om missivbrevet 

på dessa enkäter med annat modersmål kunde utformats annorlunda för att få in mer 

svar från dessa respondenter men främst för att förhålla sig bättre till de 

forskningsetiska principerna. Ett exempel jag tänker mig om meningen dessa svar 

behandlas hemligt… i missivbrevet kunde utformats annorlunda till tillexempel, dessa 

svar behandlas med stor försiktighet. Mina tankar resonerar om mer enkäter från de 

vårdnadshavarna med annat modersmål då hade kommit in, men framförallt om de 

forskningsetiska principerna som konfidentialitetskravet inte skulle blivit lika svåra att 

förhålla sig till.  

Jag tror att om jag inte hade stött på många små problem under hela studien skulle jag 

hunnit med att intervjua vårdnadshavarna som ville delta i en djupintervju. Jag hade 

kunnat gå ut en gång till med en sammanfattning av vad jag kommit på för resultat och 

att jag gärna ville ha mera hjälp från dem om de ville ställa upp och kanske på de sättet 

fått fler vårdnadshavare att vilja delta i undersökningen. 

Ett annat ställningstagande är att om jag hade gått ut mer i förskolans verksamhet och 

presenterat mig och frågat om man kunde delta i deras föräldramöten eller dylikt för 

att nå vårdnadshavarna på ett annat plan. Det är som Hemerén (2011) skriver att 

respondenten som är med i undersökningen vill ha ett syfte för att vilja delta i en 

undersökning så detta är en aspekt jag har skaffat mig insikt i på senare tid i studien. 

 

Deadline 

Då studien hade en deadline att förhålla sig till blev tidsbristen en stressfaktor. 

Översättningarna av enkäterna var en utmaning i förhållande till tidsbristen. Det tog 

tid att få kontakt på tolk vilket inte gav något resultat, sedan tog de tid för översättarna 

att översätta enkäterna från svenska till de språk som behövdes samt tillbaka till 

svenska igen. Så detta var en aspekt att ställa sig kritisk till om jag hade valt att göra 

om samma studie igen. Jag hade istället valt att göra studien och undersökningen i en 

tvåstegsraket. Om man var två i studien där man kunde samarbete med varandra kunde 

även mer underlag undersökas. Intervjuerna blev inställd pga. tidsbrist men även pga. 

för få anmälda. Detta hade troligtvis sett annorlunda om man hade varit två i studien 

och använt sig av en sammanfattning av enkätsvaren för att gå ut i förskolan igen och 

fråga om någon vårdnadshavare var villig att delta i undersökningen med en lättare 

djupintervju.  

Jag upptäckte, i och med enkätsvaren, en mättnad av svar inom några kategorier. De 

kategorier som riktade sig mot vad de fick för information av förskolan, hur de fick 

information samt om informationen var tillräcklig och förståelig. En fråga som ställdes 

om informationen fanns på deras modersmål var omättad pga. att de enkätsvar som 

kom med annat modersmål var få och inte gav tillräckligt med underlag för att dra en 

slutsats. Jag upplevde också att den frågan där vårdnadshavarna fick skriva om vad de 

ville ha för information den svarsmättnad då det var brett med information, men jag 

skulle gärna velat fråga mer om denna fråga, vilket inte fanns tid till. 



32 

 

 

 

6.6 Förslag till vidare forskning 

Jag tror att en intressant forskning skulle kunna baseras på de iakttagelser jag har från 

de vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Deras svar skiljde sig ifrån de 

vårdnadshavare med svenska som modersmål. De ansåg bland annat att den 

informationen de fick av förskolan inte var helt förståelig men att den var tillräcklig, 

vilket var motsatsen till vad de andra vårdnadshavarna svarade. 

Då några kategorier av enkäter som besvarades var för få för att dra en slutsats kan de 

vara intressanta att forska vidare på. För detta krävs ett större upptagningsområde. Ett 

intressant område är om informationen mellan förskola och vårdnadshavare med 

svenskt ursprung gentemot förskola och vårdnadshavare med annat modersmål än 

svenska skiljer sig åt. 

Det vore intressant att undersöka samma studie men i en tvåstegsraket för att se djupare 

på vårdnadshavares uppfattningar och upplevelser av informationen i mötet mellan 

förskola och hem. Tvåstegsraketen ska då innehålla studiens ursprungliga plan med 

enkäter och djupintervjuer. 

Ett tredje förslag till vidare forskning är att undersöka hur tidsaspekten kan tänkas 

förbättras i mötet mellan förskola och hem, i relation till de förutsättningar som finns 

i svensk förskola idag. 

Ett fjärde förslag till vidare forskning är att undersöka de metoder som används för att 

kommunicera och införa ett informationsutbyte med vårdnadshavare. I min utbildning 

stod vi inför en IKT förändring med Ipad och dess appar. Hur används IKT i 

samverkan med hemmet?  
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8 BILAGOR 
 

8.1 A) Enkät 

 

                                     Hej & tack för er tid :) 

 

Hej, mitt namn är Nina Johansson. Jag läser till förskollärare i  

Kalmar och går nu min sista termin. Jag skriver ett examensarbete  

som handlar om hur förskolans verksamhet kommunicerar med er  

vårdnadshavare, och hur ni upplever denna information.  

För att ta reda på detta, skulle jag vilja ställa några få frågor.  

Enkäten tar ca. 5 minuter av er tid och ni får vara anonym.  

Dessa svar behandlas hemligt och bidrar till ett resultat i mitt  

examensarbete.  

 

Vad får ni för information om förskolans verksamhet? 

 

 

 

 

Hur får ni information om förskolan? 

 

 

 

 

Vad tycker ni om denna information? Är den tillräcklig och förståelig? 

 

 

 

 

Finns informationen på ert modersmål/språk? 

 

Vad skulle ni vilja ha för information om förskolan? 
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                             Ett stort tack för er medverkan! 
 På förskolans anslagstavla finns ett stort kuvert  med mitt namn (Nina) och en bild på 

mig, där lämnar ni in er enkät i ert enskilda kuvert som skickades med.  

                                          Enkäten lämnas in senast (datum).   

    

 

 

Om ni vill ställa upp på en lättare intervju skriv ert namn och telefonnummer nedan så 

hör jag av mig! 

Namn:_____________________________________ 

 

Telefonnr:__________________________________ 

 

 

 

 


