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Sammanfattning 

Den här uppsatsen behandlar hur föräldrar upplever sitt utrymme till samverkan med 

pedagoger i förskolan. Som grund till vår studie finns en genomgång av tidigare forskning 

och litteratur där det framkommer att föräldrar kategoriseras på olika sätt, vilket gör att deras 

samverkan med pedagoger kan få olika förutsättningar. Vidare framkommer det även att 

samverkan sker ur två olika perspektiv vilket även det kan avgöra hur samverkan utvecklas. 

Forskning visar att föräldrars engagemang har en avgörande roll för barnets utveckling och att 

pedagoger upplever detta engagemang som positivt men samtidigt problematiskt till viss del. I 

förskolan finns även osynliga gränser vilket kan bidra med att föräldrars utrymme till 

samverkan kan se olika ut.  

 

Vi har genomfört sex kvalitativa intervjuer med föräldrar till barn i förskolan, varav en av 

intervjuerna var en pilotintervju. Föräldrarna har sina barn på totalt fem olika förskolor. Det 

som genom vårt resultat framkommit är att det finns en variation i hur föräldrar upplever sitt 

utrymme till samverkan. Några föräldrar upplever utrymmet som generöst medan andra 

upplever det som begränsat. De gemensamma dragen är att föräldrar inte verkar dra sig för att 

kontakta rektorerna om det är något som inte känns bra, samtidigt som de upplever det som 

lönlöst att vara delaktiga i såkallade föräldraråd. Föräldrarna upplever ett bra bemötande från 

engagerade pedagoger som en grund till en god samverkan. Föräldrarna önskar även ett öppet 

klimat mellan de och pedagogerna, men att de samtidigt inte vill upplevas som ”jobbiga” 

genom att vara ifrågasättande eller komma med för mycket synpunkter, idéer eller tankar.	  
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Vi vill även tacka våra familjer och vänner för ett stort stöd under tidens gång, då det i vissa 
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1. Inledning 
Vi har i vår uppsats valt att belysa hur föräldrars utrymme till samverkan med pedagoger i 

förskolan kan se ut. Under vår lärarutbildning har det inte funnits någon obligatorisk kurs som 

specifikt berört ämnet relationen mellan pedagoger och föräldrar, förskolan – hemmet. Vi fick 

ett intresse för detta ämne då vi dels läste den valbara kursen Föräldrar och skola, dels efter 

egna erfarenheter från våra verksamhetsförlagda utbildningar samt arbete inom 

förskoleverksamheten. Följande är ett exempel från en erfarenhet av mötet mellan förälder 

och pedagog där situationen kan visa på att förälderns utrymme begränsas.  

 

En tidig vardagsmorgon kom pappa Peter med sina två barn till förskolan. Peter hade nyligen 

haft sina barn på inskolning och hade då kommit överens med pedagogerna att han skulle 

finnas kvar i lokalen under en stund så att barnen kunde slå sig till ro med de andra barnen. 

Inskolningens kritiska period var nu över och mammans strategi var att lämna barnen för att 

sedan direkt gå därifrån. Peter däremot, arbetade kvällar och var därför ledig om 

förmiddagarna, vilket gjorde att han hade god tid på sig att finnas kvar för barnen i 

förskolans lokaler. Han fortsatte alltså att finnas kvar under en längre tid i förskolans lokaler 

fastän han egentligen inte behövde det (för barnens skull). Peter satte sig i soffan och 

samtalade med en pedagog som satte sig på en pall snett bredvid. När Peter väl hade gått 

från förskolan så började pedagogen berätta om pappans rutiner. ”Nej, han sitter alltid kvar 

så länge och om vi inte börjar försöka avsluta samtalen så går han aldrig härifrån” hon 

poängterade även att när föräldrar är där så känner hon sig iakttagen och kan inte göra som 

hon brukar göra.  

 

Ann-Marie Markström (2007) belyser även hon ett liknande exempel där en förälder får en 

erfarenhet av var gränsen för samverkan kan ske. Markströms exempel visar på en förälder 

som kommer och hämtar sina barn tidigt och barnen sover fortfarande. Föräldern sätter sig i 

soffan bredvid pedagogerna för att barnen ska få ”morna” sig. Pedagogerna sitter och dricker 

kaffe då ytterligare en pedagog kommer in och utbrister: ”Nu ska jag ta en kopp kaffe, jag har 

inte hunnit”. Mamman säger: ”Jaa, det skulle vara gott med kaffe”. Pedagogerna kommer inte 

med någon kommentar och börjar istället prata om något annat (Markström 2007 s 108-109). 
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Det första exemplet från vår erfarenhet och även Markströms (2007) exempel visar på att 

relationen mellan pedagoger och föräldrar kan vara komplex, eftersom utrymmet där de möts 

är ett gränsland mellan privat och offentligt. Ofta har vi i vår kontakt med förskolan uppfattat 

att pedagoger beskriver föräldrar som antingen påfrestande eller oengagerade. Vi har därför 

valt att i denna uppsats belysa föräldrars perspektiv för att se hur deras upplevelse av hur 

utrymmet till att samverka med pedagogerna kan se ut.   

 

Föräldrakontakt i förskolan är något som sker kontinuerligt genom informella och formella 

möten och samtal. I jämförelse med skolan har föräldrar och pedagoger i förskolan större 

chans till att samverka genom den kontakt som sker dagligen vid hämtning och lämning av 

barnen (Markström 2009). Som vi tolkar det kan detta tyda på att föräldrarna i förskolan på så 

sätt har större möjlighet till delaktighet och inflytande än i skolans verksamhet. 

Styrdokumenten för förskolan är dokument som pedagoger ska förhålla sig till, när de skapar 

en relation till barnens föräldrar. Där framgår att föräldrar har en rättighet till delaktighet och 

inflytande i förskolans verksamhet. I Lpfö 98 uttrycks att förskolan nära och förtroendefullt 

ska samarbeta med hemmen och föräldrarna ska ges möjlighet att påverka verksamheten. Det 

framkommer även att föräldrar ska ges inflytande över hur den pedagogiska verksamheten 

planeras och genomförs. Detta sägs även i den nyligen reviderade versionen av läroplanen 

(Lpfö 98) som träder i kraft 1 juli år 2011. Vi har i de två olika versionerna däremot funnit 

vissa skillnader som tyder på att föräldrarnas utrymme i förskolan stärkts ytterligare. I 

följande citat från Lpfö 98 framkommer det att arbetslagen skall: 

 
• Ge föräldrarna möjligheter att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska 

planeringen.  
 

• Se till att föräldrarna blir delaktiga i verksamhetens utvärdering (s 11).  
 

I den reviderade versionen av Lpfö 98 sägs det att förskollärare ska ansvara för:  

 
• Att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur 

målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen  
 

• Att vårdnadshavare är delaktiga i utvärdering av verksamheten (s 13). 

 

Vi tolkar detta som att det skett en förändring som tyder på att ansvaret för samverkan med 

föräldrar tidigare har legat hos arbetslaget men i den reviderade versionen av läroplanen (Lpfö 



 

3	  

	  

98) betonas nu ansvarsskillnaden mellan arbetslaget och förskolläraren. Vidare kan 

förändringen även tyda på att föräldrar, från att ha haft inflytande över hur målen 

konkretiseras i den pedagogiska planeringen, till att föräldrarna nu även ska vara delaktiga i 

hur det sker. Förskollärare ska nu dessutom se till att föräldrar är delaktiga i utvärderingen av 

verksamheten istället för, som den tidigare versionen säger, att arbetslaget ska se till att 

föräldrar blir delaktiga. Detta tolkar vi som en chans till ett ökat utrymme för föräldrar till att 

samverka med pedagoger.  

 

I skollagspropositionen (2010:800) kan vi tyda att förskolan nu blivit en egen skolform och 

därmed fått ett större utrymme i den nya skollagen. Det framkommer även i detta dokument 

vikten av föräldrars inflytande och delaktighet. I skollagspropositionen (2010:800) sägs det att 

barn i förskolan och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till att delta i förskolans arbete 

och erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje förskola ska det även 

finnas ett eller flera forum där det finns möjlighet till samråd med barn och deras 

vårdnadshavare. Utifrån dessa förändringar i styrdokumenten väcks vårt intresse för om 

föräldrar vet om sina rättigheter till inflytande och delaktighet. 

 

I dagens debatt som bland annat framkommer i Svenska Dagbladet (2010) och tidningen 

Förskolan (2010) uttrycks det att dagens föräldrar ställer mer krav och har en önskan om att 

vara delaktiga i sina barns förskola. Detta anses inte vara konstigt då det idag ställs höga krav 

på att vuxna i samhället ska ta för sig och vara framåt och drivande. I artiklarna framgår det 

även att föräldrakontakten är svår men viktig. Det som framkommer är bland annat att 

föräldrar i vissa fall kräver mer aktiviteter för barnen, detta kan bero på att de inte ser 

förskolans innemiljö som tillräcklig. Detta visar på olika synsätt från föräldrar och pedagoger 

vilket kan bidra till att föräldrar och pedagoger pratar förbi varandra. Dock poängteras det att 

det är pedagogerna som ska hitta vägar till föräldrarna då det är pedagogerna som är de 

professionella. Vid genomförande av vår pilotintervju till vår intervjustudie framkom dock en 

motsatt uppfattning från föräldern, att det är ”föräldrarnas ansvar att skapa en god 

samverkan”. Den problematisering vi presenterat, dagens debatt kring föräldrasamverkan 

samt pilotintervjun väcker därför vårt intresse för hur föräldrar till barn i förskolan egentligen 

uppfattar sin samverkan med pedagoger.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur föräldrarna, i vår studie, upplever sitt utrymme till 

samverkan med pedagoger i förskolan. Utifrån vårt syfte har vi formulerat följande 

frågeställningar; 

 

• Vilka möjligheter upplever föräldrarna att de får till inflytande och delaktighet i 
förskolans verksamhet? 

• Hur upplever föräldrarna att pedagogerna bemöter och bjuder in de till en samverkan? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består i sin helhet av sex kapitel. I kapitel två presenterar vi vad tidigare forskning 

och litteratur framhåller kring föräldrars och pedagogers samverkan och vilka olika 

förutsättningar som finns. Detta blir en teoretisk grund för vår studie. I kapitel tre beskriver vi 

vårt val av forskningsansats till vår studie. Vi beskriver de urval vi gjort som har betydelse för 

studiens resultat. Här presenterar vi även hur vårt empiriska material har samlats in och 

bearbetats. I kapitel fyra presenterar vi vår studies resultat och vilka mönster som 

framkommit. I kapitel fem för vi en diskussion kring studiens resultat, val av metod och vad 

det haft för inverkan på vår studie. Vi skriver även några slutord om uppsatsen som helhet. I 

kapitel sex avslutar vi med förslag på fortsatt forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

5	  

	  

2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång  
I uppsatsens utvecklingsfas begav vi oss till universitetet för att söka relevant tidigare 

forskning kring vårt valda ämne. Då vi läste kursen Föräldrar och skola under föregående 

termin fick vi redan där en kännedom om relevant litteratur så som Christina Gars (2002), 

Marie Karlsson (2006), Lars Erikson (2008), Ewa Ivarson Jansson (2001) samt Markström 

(2007). För att utöka mängden av forskning valde vi att söka vidare i de olika databaserna 

LIBRIS, ERIC samt bibliotekskatalogen, med de olika sökorden; ”Förskola”, 

”föräldrasamverkan”, ”samverkan hem och förskola”, ”hem och förskola”, ”samverkan 

föräldrar och pedagoger”, ”cooperation” och ”föräldrar och förskola”. Förutom dessa 

sökningar via bibliotekets databaser har vi även läst referenslistor i de redan funna 

avhandlingarna. Den tidigare forskning vi främst kommer att använda oss av är Karlsson 

(2006), Markström (2007), Erikson (2008) samt Ingegerd Tallberg Broman (2009a, 2009b).  

 

Syftet med föreliggande kapitel är att ge en översikt av den forskning som ligger till grund för 

vår studie. Den tidigare forskningen och litteraturgenomgången behandlar i rubrik 2.1) Olika 

förutsättningar till samverkan. 2.2) Samverkan ur två olika perspektiv, partikulärt och 

universellt. 2.3) Föräldrarnas engagemang har betydelse för deras och pedagogers 

gemensamma nämnare, barnen. 2.4) Osynliga gränser i förskolans verksamhet. 2.5) 

Sammanfattning av tidigare forskning och litteraturgenomgång och konsekvenser för den 

fortsatta studien.  

 

2.1 Olika förutsättningar till samverkan 

Som vi beskrev i inledningen kan pedagoger uppleva föräldrar som antingen påfrestande eller 

oengagerade. Vi har i den tidigare forskningen funnit att föräldrar kategoriseras på olika sätt. 

De olika kategoriseringarna handlar om att föräldrar skapar sig olika identiteter genom sin 

samverkan tillsammans med pedagoger. Markström (2005) visar i sin avhandling på olika 

uttryck som kommer från föräldrar. Uttryck som tyder på att föräldrarna överlämnar en stor 

del av ansvaret på pedagogerna då de anses ha större erfarenhet av många barn och därmed 

har en ”korrekt” syn av vad som kan ses avvikande eller normalt.  
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Elisabeth Sjögren Olsson (1988) belyser en liknande typ av kategorisering och en möjlig 

förklaring till varför det sker genom följande citat. 

 
När föräldrarna saknar en naturlig roll i förskolan, när de saknar både ansvar och inflytande över 
den delen av sina barns liv, kan de lätt få den uppfattningen att de inte behövs för sina barn. Risken 
finns då att de lämnar över för mycket av sitt föräldraansvar till ”experterna” i förskolan (s31).  

 

Om föräldrar alltså inte ges möjlighet att få en naturlig roll i förskolan genom att utöva 

inflytande och delaktighet, som Lpfö 98 förespråkar, finns en risk att föräldrarna tappar 

tilltron till sig själva och lämnar över ansvaret till pedagogen. Utrymmet till samverkan kan 

därmed minska för föräldrarna.  

 

Karlsson (2006) har i en studie intervjuat 19 föräldrar för att ta reda på hur deras första 

kontakt med barnomsorgen upplevts. Utifrån dessa 19 intervjuer har Karlsson kommit fram 

till tre identiteter som föräldrar skapar sig i sin relation till barnomsorgspersonal. De tre 

identiteterna är; okunniga amatörer och professionella experter, jämlika samarbetspartners 

samt informerade konsumenter. Vi kommer i denna uppsats att fokusera på de två 

förstnämnda identiteterna, då vi upplever de som främst relevanta för vår studie. Karlssons 

benämning av relationen mellan föräldrar och pedagoger som att de är okunniga amatörer och 

professionella experter innebär att föräldrar kan ses som underordnade pedagoger. Föräldrarna 

ser pedagogerna som de kompetenta professionella och lämnar över ansvaret till dem, eller så 

förväntar de sig att pedagogerna ska styra i deras samverkan. Detta är, som vi tidigare nämnt, 

vad även Markström (2005) och Sjögren Olsson (1988) liknande beskriver. Den andra 

identiteten som Karlsson (2006) funnit är; jämlika samarbetspartners som innebär att föräldrar 

och pedagoger har en relation där båda parter ger och tar i sin samverkan. Karlsson poängterar 

dock att denna typ av identitet ofta innebär att det sker på verksamhetens villkor och att 

föräldrar är villiga att gå i verksamhetens redan ”upptrampade stigar” (s 36). Karlsson 

poängterar även att föräldrar inte är en homogen grupp och att det därför inte går att säga att 

alla föräldrar och pedagoger med dessa identiteter samverkar på samma sätt.  

 

Erikson (2008) har även han kommit fram till att relationen mellan föräldrar och pedagoger 

tar form på olika sätt och han utvecklar fyra olika principer som beskriver hur relationen 

mellan föräldrar och pedagoger kan förstås.  
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Dessa principer är: Partnerskapsprincipen, isärhållandets princip, valfrihetsprincipen och 

brukarinflytandeprincipen. Vi kommer även här att använda oss av de två förstnämnda 

principerna, då de kan liknas med Karlssons (2006) identiteter och dessa principer och 

identiteter står i motsats till varandra. Isärhållandets princip innebär att en tydlig skillnad 

mellan hem och skola finns och att dessa skillnader är till för att upprätthållas. Hemmet och 

skolan har olika uppgifter. Framförallt belyser denna princip att både pedagoger och föräldrar 

vill barnets bästa men på olika sätt, vilket kan medföra viss problematik. Detta är något vi 

även återkommer till under rubrik 2.2. Denna problematik kan beskrivas som att föräldrar och 

pedagoger är ”natural enemies” (Erikson 2008, s 32). Isärhållandets princip kan innebära att 

pedagoger ser sig som experter i sin relation till föräldrar och därför vill hålla föräldrarna på 

ett behörigt avstånd. Det kan ses som att pedagogerna ska stå för kunskapsutvecklingen och 

föräldrarna ska stå för barnens fostran. Partnerskapsprincipen kan förstås som att föräldrar och 

pedagoger vill minska avståndet mellan hem och skola. Föräldrar och pedagoger ses som 

jämlika och konstruerar ett bra samarbete för barnens skull. Det som även ingår i denna 

princip är en eftersträvan av en ökad effektivitet och ett ökat lärande för barnen, genom ett 

ökat föräldradeltagande och därmed ett partnerskap. Det kan tyda på att utrymmet för 

föräldrar i förskolan ökar då en relation mellan föräldrar och pedagog utvecklas inom denna 

princip.  

 

Om föräldrars och pedagogers syn på varandra är utformat som en amatör - expert relation 

kan det tyda på att samverkan blir präglad av gränsdragningar. Detta genom att en sådan 

relation kan tyda på en minimal chans till att föräldrarna erbjuds utrymme till att samverka, 

men även att föräldern inte heller tar initiativ till att ta sig utrymme till att samverka med 

pedagogen som ses som ”experten”. Däremot kan en relation där föräldrar och pedagoger ser 

varandra som jämlika samarbetspartners tyda på att det skapas ett ökat utrymme till 

samverkan. Båda parter delar på ansvaret och samverkan sker i en så kallad växelverkan med 

varandra för barnets bästa.  

 

Tallberg Broman (2009b) menar att förskolan och skolan präglats av isärhållandets princip, 

som Erikson (2008) utformat, under större delen av institutionernas existens. Föräldrars 

inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet har varit begränsad och författaren menar 

att det funnits en tradition i att hålla isär förskola och hem. Förändringen menar Tallberg 

Broman, skedde i slutet av 1980- talet och 1990- talet då föräldrarnas delaktighet och 
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inflytande och med det ett ökat ansvar tog form. Föräldrarna behövdes nu för att 

institutionerna skulle nå sina mål, vilket vi i inledningen visat på med hjälp av citaten från 

Lpfö 98 samt propositionen för den nya läroplanen. Som vi även påpekade i inledningen så 

finns det ingen obligatorisk kurs i lärarutbildningen som berör samverkan med föräldrar, 

vilket Tallberg Broman (2009b) menar kan vara en anledning till att isärhållandets princip levt 

kvar så länge.  

 

Den tidigare forskningen visar på att föräldrar idag dras in mer i förskolans verksamhet och 

att pedagoger dras in mer i familjen. Markström (2009) menar att det finns plats för både 

samförstånd och samarbete i föräldrars och pedagogers samverkan, men att det även finns 

utrymme för olika uppfattningar och konflikter. Både Markström (2009) och Gars (2002) 

menar att en jämbördighet mellan föräldrar och pedagoger eftersträvas, men att det samtidigt 

kan resultera i att båda parter därmed kan uppleva en svårighet i ansvarsfrågan.  

 

I likhet med ovanstående kategoriseringar ger även Gars (2002) samverkan mellan föräldrar 

och pedagoger en mening genom att förklara fenomenet med begreppet ”delad vårdnad”. Gars 

har kommit fram till detta genom sina två delstudier till hennes avhandling, en intervjustudie 

med tio förskollärare och sex föräldrar och en textanalys av förskolehistorians viktigaste 

brytningspunkter. Gars menar att en ”delad vårdnad” beskriver hur en samverkan mellan 

föräldrar och pedagoger kan se ut. En delad vårdnad tyder på att föräldrar och pedagoger är 

beroende av varandra i den meningen att de ska sträva efter att skapa den bästa omsorgen för 

barnen. De måste därför mötas och gemensamt komma överens om det bästa möjliga för 

barnen. Detta kan liknas med Karlssons (2006) identitet jämlika samarbetspartners och 

Eriksons (2008) partnerskapsprincip.  

 

Gars (2006) poängterar att såväl äldre som nyligen genomförda studier visar på att pedagogers 

tilltro till sig själva, och det tilldelade värdet av sin insats har stor inverkan på hur samverkan 

mellan pedagoger och föräldrar sker. Gars (2002) menar att pedagogernas föreställningar om 

förskoleverksamhetens funktion och värde visar sig vara avgörande i resultatet av hur 

samverkan utvecklar sig med föräldrar. Om pedagogerna saknar tilltro till sig själva och 

verksamheten, eller om de har en hög tilltro till sig själva och till verksamheten, bidrar det 

med hur pedagogerna sedan samverkar med föräldrarna. Har pedagogerna en hög tilltro till 
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sig själva och verksamheten så har de även en hög tilltro till föräldrarna, och tvärtom. Detta 

kan bidra till hur utrymmet för föräldrar att samverka med pedagoger kan se ut.  

 

Under denna rubrik har vi presenterat hur tidigare forskning har kategoriserat föräldrars och 

pedagogers samverkan utifrån vilka föreställningar de har av varandra och vilka 

förutsättningar som samverkan därmed sker utifrån. Vi går nu vidare till att presentera på 

vilket sätt samverkan mellan föräldrar och pedagoger kan vara problematiskt. Detta genom att 

de har två olika perspektiv som utgångspunkt. Föräldrar som har ett intresse för sitt eget barn 

och pedagoger som ser till en hel barngrupp.  

 

2.2 Samverkan ur två olika perspektiv, partikulärt och universellt 

I en samverkan mellan föräldrar och pedagoger finns det en ”intressekonflikt” (Karlsson 

2006, s 35). Intressekonflikten grundar sig i föräldrarnas och pedagogernas olika relation till 

barnet, de har ett partikulärt eller universellt intresse som Erikson (2008) benämner det. 

Föräldrarna har ett partikulärt intresse, vilket innebär att de har fokus på sitt eget barn och 

dess utveckling medan pedagogerna har ett universellt intresse som visar på vikten av fokus 

på en hel barngrupp, deras utveckling och framtid. Erikson menar att detta är en väsentlig 

skillnad mellan föräldrars och pedagogers intresse för barnet och kan vara avgörande för hur 

deras samverkan utvecklas.  

 

I Ivarson Janssons (2001) studie, där både föräldrar och pedagoger deltagit genom en 

enkätstudie, framkommer det att den tydligaste föreställningen från ett föräldraperspektiv 

kring fostran av barnen, är att hemmets huvudsakliga uppgift är att fostra barnen till att bli 

personligt emotionella medan förskolans huvudsakliga uppgift är att fostra barnen att bli 

socialt kompetenta. En viktig del som framkommer genom Ivarson Janssons studie är att 

föräldrars synpunkter skiljer sig i många av frågorna om samverkan, vilket kan tyda på att 

varje familj har sin syn på och olika uppfattning om samverkan. Detta bidrar i sin tur med att 

pedagoger bör inse vikten av att utgå från varje familj som individer med individuella behov 

och intressen, för att öka föräldrars utrymme till samverkan.  

 

Som vi beskrivit ovan ser alltså föräldrar till sitt eget barn och de ser framförallt till barnets 

sociala tillvaro i förskolan enligt Ivarson Jansson (2001) och Gars (2002). Gars menar att 
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föräldrar och pedagoger har två olika perspektiv på sitt sätt att se på barnet, då föräldrar 

betonar vikten av barnens personlighet, att barnen ska utveckla en förmåga att samspela med 

andra människor. Föräldrar och pedagoger ser till barnets sociala utveckling men på olika sätt. 

Föräldrarnas syn på barnens sociala utveckling handlar mest om hur barnens förhållande till 

vänner i förskolan ser ut. Pedagogerna ser till hela barngruppen och att verksamheten ska 

främja en social utveckling, men de ser även till det enskilda barnet. Pedagogerna ser däremot 

framförallt till det utvecklingspsykologiska, vilket innebär att barnen jämförs med olika 

normer. Ivarson Jansson (2001) menar även att pedagoger och föräldrar har olika perspektiv 

och ansvar i sin samverkan. Medan föräldrar har ansvaret för barnets fostran, livsfrågor och 

politik har pedagoger ansvar för hur barn utvecklar sin kreativitet och skapande. Precis som 

Gars (2002) och Ivarson Jansson (2001) menar även Gunilla Fredriksson (1991) att det 

viktigaste för föräldrar att få veta av pedagogerna i förskolan, är hur barnets relation till 

kamraterna ser ut och om barnet fungerar i grupp. Föräldrarna anser även att det är viktigt att 

få veta hur barnet till synes mår, hur barnets humör är samt om barnet verkar trivas och visar 

en upplevelse av trygghet i förskolan. Dessa olika perspektiv utifrån föräldrars och 

pedagogers syn på barnen kan leda till att samverkan sker därefter då det kan finnas olika 

uppfattningar om vad målen med verksamheten kan vara.   

 

Under denna rubrik har vi beskrivit vilken problematik som kan uppstå i en samverkan mellan 

pedagoger och föräldrar. Problematiken är att föräldrar och pedagoger har olika intresse för 

barnen. Föräldrar har ett intresse för sitt enskilda barn medan pedagogerna har ett intresse för 

en hel barngrupp. Det som även kan bli problematiskt är att föräldrars intresse främst ligger i 

hur barnen har det socialt med vänner, medan pedagogerna även måste se till det 

utvecklingspsykologiska. Vi kommer nu gå vidare med att beskriva hur föräldrars 

engagemang och möjlighet till engagemang i verksamheten, kan vara av betydelse för barnens 

utveckling.  

 

2.3 Föräldrarnas engagemang har betydelse för deras och pedagogers gemensamma 

nämnare – barnen 

Att en samverkan mellan föräldrar och pedagoger är betydelsefull för barnens tillvaro kan vi 

inte minst utläsa genom de aktuella styrdokumenten för förskolan, Lpfö 98, den reviderade 

versionen av Lpfö 98, samt propositionen för den nya skollagen (2010:800).  
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Tallberg Broman (2009a) menar att styrdokumenten lägger stor vikt vid föräldrars inflytande 

och delaktighet, hon menar att föräldrars delaktighet och inflytande har flyttats från att enbart 

vara en demokratisk rättighet till att även faktiskt gynna barnens lärande och effektivitet. 

Detta är något som även Fredriksson (1991) betonar i sin studie, att en väl fungerande 

samverkan mellan föräldrar och pedagoger kan ha stor betydelse för barnets positiva 

utveckling i förskolan.  

 

Markström (2009) lyfter även hon fram att det idag kan synas en tendens i offentliga 

dokument att det är ett ökat krav på att föräldrar ska vara engagerade och delaktiga i deras 

barns skolgång. Samtidigt ses det från föräldrar komma önskemål om mer inflytande och 

delaktighet i förskolans verksamhet. Markström menar samtidigt att föräldrar idag blir 

uppmuntrade att delta, men då förskolan kan ses som ett gränsland mellan privat och 

offentligt så finns det ramar för hur mycket inflytande som är möjligt och välkommet. Detta 

är något som även Tallberg Broman (2009b) problematiserar. Hon menar att föräldrarnas 

delaktighet i förskolan och pedagogernas delaktighet i hemmet gör att det uppstår en 

problematik i gränsdragningarna. Ansvarsfördelningen blir därmed otydlig. Enligt Sven 

Persson & Tallberg Broman (2002) framkommer det att pedagogerna är positiva till ett ökat 

föräldraengagemang men upplever samtidigt att det blir problematiskt att försvara deras 

auktoritet och professionalitet. Det ökade föräldraengagemanget genom bland annat 

föräldraråd utmanar pedagogernas professionella ansvar och därav blir gränserna otydliga. 

Enligt författarna upplever pedagoger föräldraråd som ett forum där föräldrarna uttrycker sina 

förväntningar tydligt och förväntar sig att få sina önskemål uppfyllda, önskemål och 

förväntningar som ibland kan vara helt olika gentemot pedagogernas uppfattningar om vad 

deras mål med verksamheten är.  

 

Under denna rubrik har vi redogjort för vad forskning säger om att vikten av föräldrars 

engagemang i förskolans verksamhet har. Föräldrars deltagande och inflytande är av stor vikt 

för barnens hela utveckling och bör uppmuntras av pedagogerna. Vi kommer under nästa 

rubrik att presentera vilka osynliga gränser som kan finnas i förskolans verksamhet och som 

kan bidra med ett begränsat utrymme till samverkan. Därefter kommer vi sammanfatta den 

tidigare forskningen inför presentationen av vår egen studie.  
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2.4 Osynliga gränser i förskolans verksamhet 

Utifrån den forskning vi tagit del av har föräldrar uttryckt en önskan om att känna sig 

uppriktigt välkomna in i förskolan. Det har även framkommit att föräldrar ser på förskolan 

som pedagogernas arbetsplats och därför inte tar så stort utrymme, de vill inte störa eller vara 

i vägen för pedagogernas arbete (Ladberg 1988). Föräldrar kan därför ta ett steg bakåt för att 

inte inkräkta på pedagogens arbetsområde och kompetens. Detta är något som även Gars 

(2002) påpekar och ställer frågan; Är det möjligt att samverka i en delad vårdnad, utan att 

inkräkta på den andra partens kompetensområde? (s 59). 

 

Markström (2007) beskriver som vi nämnt tidigare, att hem och förskola kan ses som något 

”privat” och ”offentligt”. Hallen i förskolan kan ses som en plats där det privata och det 

offentliga möts. Hallen är en central plats för en informell kontakt, där föräldrar och 

pedagoger möts och småpratar, men hallen skapar också osynliga gränser. Enligt Markström 

finns det många dolda gränser i förskolans verksamhet som bidrar till att föräldrar inte känner 

sig bemötta och inbjudna in i verksamheten. Det kan till exempel vara saknad av klädhängare 

för vuxna eller att det finns blåa plastöverdrag till skor som sänder ut budskapet att föräldrar 

bara ska vara där för en kort stund. Markström (2005) menar dessutom att informationstavlor, 

meddelanden och uppmaningar till föräldrar att hålla reda på deras barns tillhörigheter som 

sätts upp i hallen, är ett sätt för pedagogerna att hålla ordning, men att det samtidigt skapar 

gränser för vad som är hemmets och förskolans uppgift. Hallen blir på det sättet ett rum av 

gränser. Detta kan i sin tur bidra till att utrymmet till samverkan blir lidande. Markström 

(2007) menar alltså att förskolans hall skapar en gräns, som innebär att föräldrarna stannar där 

istället för att ta steget in i verksamheten om de inte bjuds in. Det kan vara en orsak till att en 

samverkan inte utvecklas. Markström (2007) uttrycker, utifrån detta resonemang, en 

reflektion som även vi fått efter genomgång av tidigare forskning: Vad finns det egentligen 

för utrymme för föräldrar i förskolans verksamhet?  

 

Gunilla Ladberg (1988) beskriver hur hon som förälder uppfattar det viktiga i samverkan med 

pedagoger. Detta är vid lämningen av sitt barn på morgonen på förskolan. Hur blir barnet 

mottaget? Om barnet blir sett på morgonen så kan föräldern tro på att barnet blir sett resten av 

dagen också. Därför är det av stor vikt utifrån ett föräldraperspektiv hur bemötandet vid 

lämningen av barnen på morgonen ser ut. Även Markström (2007) uttrycker att föräldrar 

önskar att de ska bli mötta av pedagogerna när de kommer med sitt barn på morgonen.  
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Vi har nu redogjort för vilka osynliga gränser det finns i förskolan verksamhet som bidrar 

med att föräldrars utrymme till samverkan begränsas. Detta för att synliggöra och därmed 

möjliggöra chanser till att utrymmet för samverkan kan ökas. Vi går nu vidare med att 

sammanfatta den tidigare forskningen och litteraturgenomgången.  

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning, litteraturgenomgång och konsekvenser för 

den fortsatta studien 

Barnen är den gemensamma nämnaren för pedagoger och föräldrar som i och med det kräver 

en samverkan mellan föräldrar och pedagoger. I och med den tidigare forskningen vi belyst 

kan vi uppfatta att relationen mellan föräldrar och pedagoger är kantad av viss problematik. 

Föräldrars och pedagogers olika föreställningar om sig själva och varandra gör att de skapar 

sig en identitet som Karlsson (2006) uttrycker det. Dessa identiteter har en stor betydelse för 

hur relationen mellan föräldrar och pedagoger och deras samverkan ser ut. En amatör - 

expertrelation och jämlika samarbetspartners är två motsatta förhållningssätt, den ena är 

kantad av gränsdragningar och tydliga roller. Föräldrarna ser pedagogerna som professionella 

experter och lämnar därför ifrån sig ansvaret och upplever att de inte har något att bidra med 

som pedagogerna inte redan kan. Den andra identiteten som kan relateras till Eriksons 

partnerskapsprincip (2008), kan ses som raka motsatsen och innebär att föräldrar och 

pedagoger ses som jämlika och deras samverkan sker i form av en växelverkan där båda 

parter ger och tar. Som framgått av tidigare forskning och litteraturgenomgång kan föräldrars 

utrymme till samverkan med pedagoger se olika ut beroende på vilken identitet/ princip som 

uppstår i deras relation till pedagoger.  

 

Vidare kan även viss problematik i en samverkan uppstå när föräldrar och pedagoger 

samverkar utifrån två olika perspektiv som Erikson (2008) benämner det; ett partikulärt 

intresse från föräldrar och ett universellt intresse från pedagoger. Detta är något som även 

Ivarson Jansson (2001) poängterar, att föräldrar ser till sitt barn medan pedagoger ser till en 

hel barngrupp. Dessa olika intressen kan ses som det komplexa i en samverkan mellan 

föräldrar och pedagoger. I dessa olika intressen framkommer även att föräldrar ser till hur 

barnen har det socialt i förskolan medan pedagoger ser till barnens sociala men även 

utvecklingspsykologiska.  
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Persson & Tallberg Broman (2002) beskriver att pedagoger är positiva till ett ökat 

föräldraengagemang, men upplever det samtidigt som svårt att hävda sin profession och 

ansvarsgränserna blir otydliga. Dessutom upplever pedagogerna att forum som till exempel 

föräldraråd bidrar med att det krockar i samverkan då pedagoger och föräldrar ofta vill uppnå 

olika mål med verksamheten.  

 

En ytterligare problematik som kan uppstå i samverkan mellan föräldrar och pedagoger kan 

vara att föräldrar upplever att de inkräktar på pedagogernas kompetensområde genom att gå in 

i verksamheten, precis som Ladberg (1988) påpekar. Det kan bidra med att föräldrarna inte tar 

klivet in i verksamheten utan stannar vid den dolda gränsen, i hallen, som Markström (2007) 

menar är en tydlig gräns i förskolan för föräldrar.  

 

Vår genomgång av tidigare forskning och litteratur visar på att föräldrars utrymme till 

samverkan med pedagoger i förskolan har olika förutsättningar och kan se väldigt olika ut. 

Det vi saknar i den tidigare forskningen och där vår studie tar vid är föräldrars upplevelse av 

sitt utrymme till samverkan med pedagoger. Våra frågeställningar är återigen: Vilka 

möjligheter upplever föräldrarna att de får till inflytande och delaktighet i förskolans 

verksamhet? Hur upplever föräldrarna att pedagogerna bemöter och bjuder in de till en 

samverkan?  
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3. Metodologiska utgångspunkter och undersökningens tillvägagångssätt   
I föreliggande kapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt för genomförandet av studien. Våra 

metodologiska utgångspunkter och undersökningens tillvägagångssätt framkommer i rubrik 

3.1) En kvalitativ intervjustudie. 3.2) Konstruktion av intervjufrågor. 3.3) Pilotintervju. 3.4) 

Första kontakten med förskolor och föräldrar. 3.5) Urval av föräldrar och genomförande av 

intervjuer. 3.6) Etiska aspekter. 3.7) Bearbetning och analys av intervjuer. 

 

3.1 En kvalitativ intervjustudie 

Vi har till vår studie valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie. En kvalitativ 

intervjustudie är enligt Annika Eliasson (2006/2010) en väl fungerande metod när man som 

forskare vill få en förståelse för olika sammanhang. En förståelse som inte uppenbarar sig 

direkt utan tids nog gör sig synlig. 

  
De största fördelarna med kvalitativa metoder är dels att de är flexibla – de går att anpassa efter 
situationen och hur undersökningen utvecklar sig, dels att det går att samla in material så länge 
som det behövs, fram tills dess att det uppenbarligen inte finns mer att hämta (Eliasson 2006/2010 
s 27).   
 

Citatet ovan visar på något vi upplevt som positivt i vår studie. Dock hade vi förmodligen 

kunnat intervjua fler, men på grund av tidsbrist valde vi att stanna vid sex intervjuer, ett för 

tiden hanterbart material. Jan Trost (1993/2005/2010) anser att man ska begränsa sig till 4-8 

intervjuer, då fler intervjuer än så kan bli ohanterligt och resultatet kan bli oöverskådligt. 

Författaren betonar att färre väl utförda intervjuer är mer värda än ett flertal mindre väl 

utförda. 

 

En kvalitativ studie är enligt Pål Repstad (1988/2007) en studie som går mer på djupet än på 

bredden. Med det menas att man som forskare studerar en eller några få olika miljöer som 

frambringar en helhet med olika nyanser. Repstad menar även att man som forskare med hjälp 

av en kvalitativ intervjustudie får möjlighet att ställa följdfrågor, vilket gör att alla intervjuer 

som genomförs kan bli helt olika tack vare följdfrågorna. Författaren benämner detta som ”the 

actors point of view” och menar med det att intervjun sker utifrån den intervjuades 

erfarenheter och tankesätt och blir därför unik och genuin. Trost (1993/2005/2010) menar att 
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om man är intresserad av att förstå människor, hur de resonerar och reagerar är det relevant att 

göra en kvalitativ studie.  

 

Efter valet att genomföra en kvalitativ intervjustudie tog vi beslutet att genomföra en 

halvstrukturerad intervjustudie som enligt Eliasson (2006/2010) innebär är mer styrd än en 

ostrukturerad intervju. En ostrukturerad intervju kan förstås som ett vanligt samtal där de 

deltagande pendlar i sitt samtal inom ett område. Till skillnad från den ostrukturerade 

intervjun innebär den halvstrukturerade intervjun att man som forskare har någon form av 

intervjuguide. Vi valde att, utifrån detta resonemang, skapa en intervjuguide bestående av 

olika teman med exempel på frågor under varje tema för att få en grund att stå på med hjälp 

av förberedda frågor men som ändå utgör en möjlighet till följdfrågor.  

För att beskriva vår roll som forskare i vår intervjustudie har vi inspirerats av det som Steinar 

Kvale & Svend Brinkmann (2009) förklarar med sin metafor om malmletare och medresenär. 

Författarna beskriver att om man som forskare ser sig som en ”malmletare”, i intervjusyfte, så 

ställer forskaren ledande frågor för att få svar som redan är beräknade. Ser forskaren sig 

däremot som ”medresenär” vill forskaren tillsammans med deltagaren föra ett samtal som kan 

leda till ett okänt mål. Med den halvstrukturerade intervjun vill vi sträva efter metaforen; att 

vara en ”medresenär”.  

Vi har även valt att spela in intervjuerna med en mp3-spelare, detta för att vår uppfattning är 

att allt material är viktigt och vi ville få med föräldrarnas berättelse som helhet. Detta är något 

som Helené Thomsson (2002) poängterar vikten av. Författaren menar att det är svårt att 

hinna med att skriva ner hela berättelser ordagrant, reflektera över det som sägs och samtidigt 

ställa följdfrågor. 

  

3.2 Konstruktion av intervjufrågor 

Utifrån vårt syfte samt tidigare forskning och litteraturgenomgång har vi format en 

intervjuguide med tre överliggande teman med tolv underliggande intervjufrågor (se bilaga 2). 

Utformningen av våra frågor är dels öppna, dels mer strukturerade. Detta val har vi gjort för 

att kunna ställa följdfrågor och få ett genuint samtal men även för att hålla intervjun inom 

samma område. Med frågorna ville vi att föräldrarna skulle berätta hur de upplever sitt 

utrymme till samverkan med pedagogerna på förskolan. Vår ambition med intervjuerna var att 
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få ett så öppet samtal som möjligt med spontana följdfrågor. Som vi nämnt består vår 

intervjuguide av tre teman. Dessa är; Bemötande, samverkans betydelse samt kommunikation. 

Dessa tre teman har vi konstruerat då vi anser att de berör föräldrars utrymme till samverkan 

på olika sätt. Den tidigare forskning och litteratur vi tagit del av visar på olika 

gränsdragningar som sätts utifrån föräldrars och pedagogers olika relation. Detta är något vi 

intresserat oss för när vi konstruerat de tre övergripande teman i intervjuguiden. I inledningen 

av uppsatsen beskriver vi hur vi upplevt att pedagoger ibland beskriver föräldrar som 

påfrestande eller oengagerade, samt att forskningen visar på att det finns gränser som kan vara 

av betydelse för hur mötet mellan föräldrar och pedagoger kan se ut. Därför har vi valt 

rubriken bemötande, då vi vill se hur föräldrar upplever bemötandet från pedagogerna. 

Rubriken samverkans betydelse skapade vi då det i styrdokumenten framkommer att 

föräldrasamverkan är en viktig del av förskolans verksamhet. Även tidigare forskning och 

litteratur visar på att samverkan med föräldrar är en stor och viktig del i förskolans 

verksamhet. Därför ville vi se hur föräldrar upplever betydelsen av samverkan med 

pedagoger. Ur vår synvinkel är kommunikation en grundpelare i samverkan. Den innebörd vi 

ger kommunikation i denna uppsats är de samtal som sker i de olika möten som sker mellan 

föräldrar och pedagoger i förskolans verksamhet. Det kan vara allt ifrån kommunikation som 

sker via informationsbrev, daglig kontakt, utvecklingssamtal till föräldraråd. Forskningen 

visar på att kommunikationen inom till exempel föräldraråd brister då föräldrar och pedagoger 

har olika mål med verksamheten. Därför konstruerade vi den rubriken, för att se hur föräldrar 

upplever sin kommunikation med pedagogerna.  

 

3.3 Pilotintervju 

För att se om vår intervjuguide med tillhörande frågor skulle fungera under studien, 

genomförde vi en pilotintervju där vi intervjuade en bekants bekant till oss, som har ett barn i 

förskolan. Pilotintervjun ägde rum i familjens hem under en söndagsförmiddag och spelades 

in med hjälp av en mp3-spelare, intervjun varade under 20 minuter. Mamman var aktivt 

deltagande och pappan fanns med i bakgrunden och kunde när han ville flika in med tankar 

och kommentarer. Pilotintervjun genomfördes även för att få inblick i hur den intervjuade 

upplevde situationen. Vi valde även att båda delta vid intervjun, men delade upp det så att en 

av oss ansvarade för intervjun medan den andra skötte anteckningar, skötte mp3-spelaren och 

ställde eventuella följdfrågor som den ansvarige inte tänkt på. Repstad (1988/2007) påpekar 
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att den intervjuade kan känna sig i underläge om två personer intervjuar. Vi tog därför 

beslutet att en av oss skulle vara aktiv och en mer passiv i intervjun, då det kan bidra med en 

minskad ”press” på den intervjuade.  

Pilotintervjun resulterade i att vi strukturerade om våra frågor till mer öppna frågor för att öka 

möjligheten för innehållsrika svar. Till den kommande intervjustudien ändrade vi på våra 

roller som intervjuare. Beslutet resulterade i att båda var delaktiga men att den ena av oss 

hade huvudansvaret för att få samtalet att fortlöpa. Detta val gjorde vi för att få intervjun till 

att bli mer som ett samtal med spontana följdfrågor då vi i pilotintervjun märkte att samtalet 

blev för formellt. Vi bortsåg även från att studera den intervjuades kroppsspråk då detta inte 

är något vi kommer ta fasta på i vår studie. Repstad (1988/2007) hävdar att en pilotintervjus 

funktion främst ligger i att man som intervjuare får chansen att strukturera om sina frågor, 

vilket vi fick användning av.  

Datamaterialet vi fick fram genom pilotintervjun anser vi vara relevant för vår studie och har 

därför valt att använda oss av materialet i resultatet. Enligt Trost (1993/2005/2010) är det 

mindre vanligt att använda sig av sådant datamaterial men menar ändå att man bör använda 

sig av det material man skaffat sig.  

 

3.4 Första kontakten med förskolor och föräldrar  

I inledningen av studien tog vi kontakt med rektorer på fem förskolor. Detta för att få 

godkännande i att kunna tala med de enskilda förskolorna om vårt syfte med studien. Vi fick 

då tillstånd att ta kontakt med två av förskolorna och därefter gav förskolorna oss klartecken 

att lämna ett föräldrabrev innehållande information om studiens syfte till föräldrarna.  

Vi utformade då ett föräldrabrev där vi presenterade oss som studenter och syftet med vår 

studie (se bilaga 1) . Vi meddelade även genom brevet att intervjun skulle spelas in dels för att 

redan där få ett samtycke från föräldrarna, dels för den anledningen som Eliasson (2006/2010) 

poängterar, att det är en fördel då det ordagrant går att citera intervjupersonen. Därefter delade 

vi ut föräldrabreven på två förskolor vid varje barns hylla, 16 brev delades ut på ena förskolan 

och 92 brev delades ut på den andra förskolan, totalt 108 brev. Föräldrarna fick själva därefter 

välja om de ville vara delaktiga i studien genom att skriva namn och nummer på 

föräldrabrevet och lämna denna i en låda märkt ”föräldrasamverkan" som vi placerat i hallen. 
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Värt att påpeka är att vi gjorde ett aktivt val att inte tilldela föräldrarna vår intervjuguide innan 

intervjuns genomförande. Detta för att få så spontana svar som möjligt under intervjun.  

3.5 Urval av föräldrar och genomförande av intervjuer 

Föräldrarna fick tre - fyra dagar på sig att ta ett beslut om de ville delta i vår studie. 

Insamlingen av intresseanmälningarna resulterade i tre föräldrar från de två olika förskolorna, 

som visade intresse för att medverka i en intervju. Dock avbokade en förälder sin medverkan 

vilket bidrog med att det blev två föräldrar från en förskola. Vår ambition med studien var att 

intervjua sex föräldrar, tre från en förskola och tre från en annan förskola. Detta för att få en 

möjlighet att se mönster utifrån två förskolors verksamhet. Då detta inte kunde uppnås tog vi 

beslutet att två föräldrar totalt från samma förskola, inte är tillräckligt för att göra vår studie 

trovärdig. Eftersom tiden var knapp och vi inte fick tag i ytterligare en förskola tog vi därför 

beslutet att ta kontakt med bekantas bekanta för att utöka mängden data. Sökandet av föräldrar 

hos bekanta resulterade i att fem föräldrar visade intresse och vi valde att använda tre av dessa 

föräldrar till vår studie. Detta för att hålla oss inom en rimlig gräns av hanterbar mängd 

material att analysera. Studien baseras alltså på totalt sex intervjuer inklusive pilotintervjun. 

  

En viktig del att tillägga här är att, i och med detta urval blev utfallet att föräldrarna har sina 

barn på totalt fem olika förskolor. Detta har varit avgörande på så sätt att vi inte fått möjlighet 

att jämföra resultatet utifrån två förskolor. Därmed har vi inte lagt någon vikt vid att jämföra 

föräldrarnas upplevelser utifrån vilka förskolor som är aktuella. Vi har istället lagt fokus vid 

att jämföra föräldrarnas upplevelser utifrån de individer som de är. Vi har även haft i åtanke 

att inte ha någon personlig relation till de föräldrar som medverkat. Detta för att undvika vad 

Repstad (1988/2007) poängterar, att genomförande av en intervju med en vän eller bekant kan 

ha både positiv och negativ inverkan på forskningen. Han menar att om man intervjuar en vän 

eller bekant kan lojalitetsband, konkurrens och andra faktorer då komma och störa 

forskningen. Vänner eller bekanta kan även känna att de vill eller måste motsvara de 

uppfattningar och förväntningar de tror att forskaren har.  

 

Efter vårt urval tog vi kontakt med de fem föräldrar, utöver pilotintervjun, som var relevanta 

för vår studie, via telefon. Under telefonsamtalen berättade vi för föräldrarna vårt syfte med 

studien, samt kort om deras roll och vad intervjun skulle handla om. Föräldrarna fick stor 

frihet i att välja tid och plats för genomförandet av intervjun, detta för att de skulle känna sig 
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så bekväma som möjligt. Trost (1993/2005/2010) menar att de flesta forskare låter den 

intervjuade bestämma plats för genomförandet av intervjun, som tack för att de valt att 

medverka. Trost betonar även att den som intervjuar inte ska lägga ansvaret angående plats på 

den som ska intervjuas utan ska ha tillgång till flera alternativ. Vi var därför förberedda med 

olika alternativ till vart intervjun skulle kunna äga rum. De alternativ vi hade i åtanke var 

grupprum på universitet, hemma hos föräldern, på deras arbetsplats eller hemma hos någon av 

oss. Fyra av intervjuerna ägde rum hemma hos de medverkande och två intervjuer 

genomfördes på föräldrarnas arbetsplats. Vi tog beslutet att inte genomföra intervjuer på en 

offentlig plats då vi inte kunde garantera konfidentialiteten.  

Vi började alla intervjuer med att fråga om hur många barn föräldrarna har och vilken ålder 

det är på barnet. Detta för att skapa en avslappnad inledning. Därefter bad vi föräldrarna 

beskriva: ”Hur vill du beskriva att det ser ut när du lämnar ditt/dina barn på morgonen?” för 

att sedan följa samtalets gång med följdfrågor som exempelvis ”Hur upplevde du det 

bemötandet?”, ”Hur känner du att du har blivit mött i det du har sagt?”. Vi valde att börja med 

denna fråga då den är relativt öppen och därmed gav föräldrarna en möjlighet att styra 

samtalet.  

 

Följande kommer vi att beskriva deltagarna i intervjuerna i form av vad som är relevant för 

vår studie. Alla namn är fingerade. Då vi även såg en risk i att identiteten på föräldrarna från 

samma förskola skulle kunna röjas, har vi även valt att ändra antalet barn i intervjuerna. 

Denna metod tog vi till oss då vi ansåg att Karlsson (2006) för ett vettigt resonemang kring 

detta, att värna om konfidentialiteten, ett muntligt avtal som slutits inför varje intervju.  

 

Marie och Magnus: Båda vårdnadshavare var deltagande, mamman var tydligast 

framträdande och pappan kom främst med stödkommenterar. Föräldrarna är 

förstagångsföräldrar till ett barn i förskoleåldern.  

Anna: Mamman deltagande och har två barn i förskoleåldern.  

Veronika: Mamman deltagande och har tre barn, ett i förskoleåldern. 

Jenny: Mamman deltagande och har två barn i förskoleåldern.   

Sofia: Mamman deltagande och har ett barn i förskolan. Mamman har även äldre barn som 

gått i förskola.  
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Ulrika och Thomas: Båda vårdnadshavare var deltagande. Mamman var tydligast 

framträdande och pappan kommenterade vid några enstaka tillfällen, även här främst 

stödkommentarer. Föräldrarna är förstagångsföräldrar till ett barn i förskoleåldern.  

3.6 Etiska aspekter 
Innan vi inledde vår studie med intervjuer tog vi del av Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2003) för att bringa klarhet i vad som gäller vid inspelning av intervjuer samt vilka 

rättigheter de som deltar i intervjuerna har. Följande var vad vi informerade föräldrarna om; 

Informationskravet, som innebar att vi som forskare informerade föräldrarna om vad deras 

deltagande gick ut på, att deras deltagande var frivilligt, att de närsomhelst fick avbryta 

intervjun samt att de även fick neka att svara på frågor. Samtyckeskravet innebar att 

föräldrarna fick lämna samtycke till att medverka i intervjun, samt att ge samtycke att 

intervjun spelades in. Detta samtycke skedde genom att föräldrarna själva fick välja att 

medverka genom att skriva namn och telefonnummer på informationsbrevet vi lämnat ut, där 

det även framkom att intervjun skulle spelas in. Konfidentialitetskravet betyder att vi som 

forskare betonade att allt material vi samlat in genom intervjun skulle hanteras ytterst varsamt 

och kommer inte kunna spåras till den enskilde föräldern eller förskola. Vi informerade även 

om att det inspelade materialet kommer att förstöras efter godkännande av uppsatsen. 

Nyttjandekravet visar på att det inspelade materialet inte kommer att användas för 

kommersiellt bruk eller andra icke – vetenskapliga sammanhang.  

 

3.7 Bearbetning och analys av intervjuer 

Intervjuerna varade mellan 20 och 60 minuter. När vi avslutat intervjuerna valde vi att 

omgående skriva ut intervjuerna i sin helhet. Detta för att, med ett färskt minne, få en helhet 

av intervjun. Vid transkriptionerna valde vi att inte ta med sådant som är irrelevant för vår 

studie samt att vi valde att skriva ut ord som, å (och) ja (jag) för att underlätta läsningen. 

Under vår bearbetning och analys av vårt datamaterial har vi utgått ifrån Kvale och 

Brinkmann (2009) och deras resonemang kring meningskoncentrering. Med 

meningskoncentrering menar författarna att långa uttalanden från intervjupersonen pressas 

samman, till kortare formuleringar men att huvudinnebörden dock ska vara densamma. Detta 

moment består av fem olika steg; Det första är att forskaren/forskarna läser igenom hela 

intervjun för att kunna få en helhetsbild av vad som sagts. Det andra steget är att ta fram det 

mest betydelsefulla ur intervjun så som de uttrycks av intervjupersonen. Under det tredje 
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steget konstrueras väsentliga teman som materialet visar på. Det fjärde och näst sista steget 

innehåller ett moment där frågor ställs till materialet i koppling till studiens syfte. I det femte 

och sista momentet knyts hela materialet samman till studiens resultat.  

 

När alla intervjuer var transkriberade gick vi igenom resultatet från alla intervjuer. Detta för 

att se vilka mönster som framkommit, samt vilka kopplingar som kunnat dras i jämförelse 

med litteraturgenomgången. När vi genomfört detta valde vi att skriva upp rubriker för vad 

som varit gemensamt för alla intervjuer. Dessa rubriker blev; Bemötande, jobbig förälder, 

delaktighet och inflytande, kommunikation och utrymme för samverkan och övrigt. Under 

varje rubrik klistrade vi in alla citat från alla intervjuer, citat som hade med varje rubrik att 

göra. Därefter skapade vi avslutande rubriker i uppsatsen med de centrala delarna som 

framkommit i vår studie. I citaten har vi valt att använda oss av tre punkter […] då delar av 

föräldrarnas utsagor tagits bort. Detta för att värna om identiteterna eller då det varit irrelevant 

för vår studie. Vid ett tillfälle används stora bokstäver i citatet, detta visar på förhöjt röstläge. 

När vi nämner ”föräldrar” i vårt resultat samt diskussion så syftar vi till föräldrarna som 

deltagit i vår studie.  

 

Vi har nu presenterat våra metodologiska utgångspunkter och tillvägagångssätt för vår studies 

genomförande. Under nästa kapitel presenterar vi resultatet från vår studie.   
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4. Föräldrars upplevelser av sitt utrymme till samverkan med pedagoger i 

förskolans verksamhet  
I vår studie presenterar vi hur föräldrar upplever sitt utrymme till att kunna samverka med 

pedagoger på deras barns förskola. I vår analys har vi sökt efter mönster i föräldrars uttalade 

upplevelser av deras samverkan med pedagoger. De mönster vi funnit som är relevant för vårt 

syfte, har vi valt att använda som underrubriker i detta kapitel. Under varje rubrik kommer 

resultaten stödjas genom föräldrarnas uttalanden.  

 

I studien framkommer det under rubrik 4.1) Föräldrars utrymme till samverkan riskeras bli 

påverkat av högre instanser. 4.2) Det dagliga bemötandet från pedagoger har en stor inverkan 

på hur samverkan utvecklas mellan föräldrar och pedagoger. 4.3) Föräldrars önskan om ett 

öppet klimat med pedagogerna. 

  

4.1 Föräldrars utrymme till samverkan riskeras bli påverkat av högre instanser 
Föräldrar upplever att kommunikationen och arbetet mellan rektor och arbetslag är bristande 

och i och med detta blir samverkan mellan pedagoger och föräldrar påverkat och till viss del 

bristfälligt. Detta är något som främst Sofia, Veronika och Anna uttrycker som väldigt 

upprörande genom följande yttranden.   

 
… Då tycker jag att rektorn är otroligt dåligt informerad och inkompetent som sitter i detta 
område. Hon har aldrig svar på tal och har aldrig koll på vems arbetsuppgifter det är 
överhuvudtaget när man frågar om nånting. Så får man aldrig något svar och så dimper det ner en 
lapp bara, som ett brev på posten. Helt plötsligt får man bara en käftsmäll tillbaka. Det kommer 
bara ett brev att ”nu är det omorganisation”. Här har vi suttit och haft en diskussion ett helt halvår 
ihop och så ingen som ens tagit upp att det är en förändring på gång överhuvudtaget, där tycker jag 
att samarbete mellan rektor och förskolans avdelningar brister, det är ju faktiskt hon som 
bestämmer hur det ska gå till på dagiset, och sen se till att personalen verkligen fördelar sina tider 
så att det täcker upp på ett vettigt sätt, men hon låter de snarare sköta sig själva, då har man märkt 
också att det slutar illa … 
 
… Jag har ju ringt och pratat med rektorn flera gånger, men vi har väldigt olika synsätt … men jag 
har ju frågat henne, för det har varit väldigt dåligt med information … då ringde jag till rektorn och 
frågade ”kan du bara förklara vad det beror på” … (Föräldern frågade även pedagogerna på 
avdelningen): ”Nej, vi vet faktiskt inte riktigt, vi kanske får reda på lite mer information efter 
sommaren”, men då kunde de fortfarande inte svara … jag vill bara ha information, jag vill veta, 
men det hjälper liksom inte …  
 
… När det är större förändringar så ligger det mer på en slags rektor - och organisationsnivå, och 
där är det väl så att man får informationen rätt så sent, och då har man ingen möjlighet att påverka 
och det blir väldigt definitivt när beskeden kommer … Man vill ha den informationen mycket 
tidigare … och när vi får informationen så är det mer ett faktum än att man samråder med oss hur 
det ska vara, men det ligger ju inte på förskollärarnivå utan på en rektors - och organisationsnivå… 
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Ytterligare en förälder, Ulrika, yttrar sig om att det är strukturella förändringar som krävs för 

att det ska bli bättre och att samverkan ska bli bättre. Hon menar att det inte är pedagogerna 

som bestämmer vissa saker till exempel mängden barn per pedagog. Olika strukturella 

bestämmelser har en inverkan på hur pedagogerna samverkar med föräldrarna. Sofia uttrycker 

det som en problematik men menar även att hon som förälder gör rätt från sitt håll. Detta 

genom att engagera sig i sina barn och hon menar att pedagogerna, då de ser att det inte 

fungerar, måste ta sitt jobb på allvar och skrika ifrån.  

 

Det har i denna rubrik visat sig att föräldrar upplever att en högre instans kan avgöra hur 

samverkan mellan de och pedagoger kan utvecklas. Under nästa rubrik kommer vi att 

beskriva föräldrars upplevelse av deras möjligheter och utrymme till delaktighet och 

inflytande i förskolans verksamhet.  

 

Föräldrars delaktighet och inflytande i samverkan  

Föräldrarna i vår studie har väldigt olika syn på hur deras delaktighet och inflytande i 

verksamheten med pedagogerna, och därmed hur samverkan ser ut. Några föräldrar upplever 

att informationen är viktig men menar ändå att de förlitar sig på att pedagogerna gör det de 

ska och nöjer sig med det. Andra föräldrar menar att de försöker vara delaktiga och tillåts vara 

delaktiga, men till en viss del. Dessa föräldrar upplever det nästintill lönlöst då deras idéer och 

tankar inte tas tillvara på.  

 

Ulrika uttrycker att hon vill vara delaktig och försöker komma med förslag och idéer. Hon 

menar även att pedagogerna försöker göra föräldrarna delaktiga men på samma gång inte gör 

något av det föräldrarna har att komma med.  

 
… När man kommer med önskemål och sådär, ibland kanske det inte är realistiskt möjligt att få 
det som man själv vill. De gör väl så gott de kan, men sen kan jag tycka att de ibland gör det lite 
enkelt för sig … De försöker göra oss delaktiga, men samtidigt känns det ibland som att de har 
sina rutiner och sitt arbetssätt … Det är klart att som förälder är man aldrig helt nöjd eller i alla fall 
inte jag, man tycker ju att det alltid kan bli lite bättre. De ställer ju frågan hur man vill ha det, men 
sen känns det som att det blir anpassat för att det ska passa de …  

 

Marie och Anna känner inte behovet av att få information om vilka rättigheter de har, även 

om de upplever att det är viktigt. De ser hellre att de tar reda på den informationen själva om 
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de önskar det. Anna uttrycker en upplevelse av pedagogers önskan om en större delaktighet 

från föräldrar, ibland mer än hon har tid och ork till.  
 
… Vill jag läsa det (informationen) så går jag väl in på nätet … 
 
… De vill göra mig delaktig, ibland mer än vad jag har ork till … Det finns verksamhetsplaner, 
pärmar, det finns pedagogiskt material som är öppet för oss att titta i, som egentligen känns 
jätteviktigt, men som jag aldrig tagit med mig hem … 
 
 

Sofia beskriver sin delaktighet genom att ha suttit med i en föräldrarådsgrupp, något som inte 

upplevdes som positivt. Hon upplever att deltagandet var lönlöst och mer ett sätt att få 

föräldrar att hjälpa till än att ge föräldrar möjlighet att påverka. 

 
… Jag säger det, jag kommer aldrig mer sitta med i en föräldrarådsgrupp … Vi var jätteengagerade 
men det kändes som att de ville bara ha föräldrarådet för att vi skulle hjälpa till mer … De bemötte 
oss inte i det som vi hade på förslag. Så jag kan inte påstå att jag tycker föräldrarådet ger så himla 
mycket … Vi kan få lämna våra synpunkter, men det görs ingenting med synpunkterna sen, utan 
de blir ganska så klippta … Vi känner att vi hade jättebra idéer, vi hade kunnat få vara med och 
påverka och ha lite inflytande tillsammans, vilket vi inte fick igenom, så det kändes ganska 
meningslöst … 
 
 

Veronika berättar tidigare under denna rubrik (4.1) om olika samtal med rektorn vid flertal 

tillfällen då föräldern upplevt att hennes rätt till inflytande inte beaktats. Det visar sig även att 

hon har en dålig relation till pedagogerna. Den dåliga relationen visar sig vara avgörande om 

uppfattningen om att sitta med i ett föräldraråd. 
 
… De prata om det här med föräldraråd, att man kunde vara med där, då är ju rektorn med och så 
kan man bestämma själv vad man vill jobba med … På ett sätt så vill man ju, att ”ja, det kanske 
jag ska göra”, men det känns inte som att det skulle hjälpa, eller att det skulle bli någonting av det 
där. Det känns lite lönlöst … Hade det varit på förra stället så hade det känts kul för att man tyckte 
om personalen …  
 

Veronika önskar sig samtidigt mer inflytande i verksamhetens utformning. 
 
… om man hade fått önska, så hade man ju önskat att de gjorde ja, utflykter eller ja, hade ett tema 
kanske ett par terminer eller nånting roligt som man själv kan tycka är kul … 
 

 

Jenny upplever sin delaktighet och inflytande som tillfredställande och tillvaratagande från 

pedagogerna.  

 
… Så länge de tar till sig vad vi säger så tycker jag att jag har allt som jag frågar efter … 
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Det har alltså visat sig finnas en stor variation av föräldrars upplevelser och tankar kring deras 

delaktighet, inflytande och möjlighet till delaktighet och inflytande. Jenny upplever utrymmet 

till delaktighet och inflytande som tillfredställande. Marie och Anna får möjligheten men ser 

inget intresse eller behov i att ta möjligheten som ges till det. Veronika, Sofia och Ulrika 

upplever att de får möjligheten men att deras inflytande ändå inte har någon påverkan. 

Veronika tillägger att hon upplever att pedagogerna inte bjuder in föräldrarna att vara med 

och påverka i verksamheten men önskar att så vore fallet.  

 

Vi har nu gått igenom föräldrars upplevelser av sitt utrymme till samverkan med pedagoger 

genom formella möten. Nu går vi vidare med att beskriva de mer informella mötena och den 

dagliga kontakten som föräldrar upplever som viktigt i deras utrymme till samverkan.  

 

4.2 Det dagliga bemötandet från pedagoger har en stor inverkan på hur samverkan 

utvecklas mellan föräldrar och pedagoger  

Det dagliga bemötandet är något som föräldrar i vår studie anser som viktigt och som en 

grund till samverkan som Lpfö 98 dessutom poängterar ska ske. Den dagliga kontakten med 

föräldrar sker främst när föräldrar lämnar och hämtar sina barn på förskolan. Utifrån 

intervjustudiens resultat framkommer det att föräldrar upplever ett behov av att bli bemötta av 

pedagoger i den dagliga kontakten, för att de ska känna sig sedda, men framförallt att deras 

barn blir sett. Studien visar även att detta bemötande upplevs av föräldrar som antingen bra 

eller bristfälligt. Marie och Jenny upplever att bemötandet är bra. Marie upplever även att det 

i princip är självklart att det ska vara så och Jenny upplever samtidigt att hallen är mötesplats 

där man som förälder har svårt att samtala om jobbiga frågor då det ofta är andra barn och 

föräldrar där. 

  
… De kommer och möter en och hälsar en välkommen, frågar hur det är … Då (när de kommer till 
förskolan) står alla där och vinkar till henne, alla fröknar och alla barn … De tar ju alltid henne 
och frågar om ”vi ska vinka till mamma i fönstret” … De tar ju hand om henne när jag lämnar 
henne, det är ju inte så att de bara skiter i henne ...  
 
… Det är alltid en pedagog som möter upp i hallen … Det är alltid nån som tar emot … Det har de 
som rutin, de är väldigt noga med att ta emot och kolla av hur det är och så … det känns bra … 
Det jag kan känna, något som jag inte tycker är positivt, är att en hall är väldigt oanonym, det går 
inte att ta upp några jobbiga frågor i en hall eller ett annat öppet forum med andra barn och 
föräldrar. Det är ju inte alltid att en pedagog har möjlighet att gå iväg och prata …  
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Anna uttrycker även hon, att hon är nöjd med bemötandet av pedagogerna på morgonen, men 

då främst om det är ”bästa” fröken som tar emot. Hon betonar att det räcker för henne att 

känna att de tar emot hennes barn bra och att hon sen hämtar ett barn som har haft det bra 

under dagen. Dessa föräldrar upplever att de får ett bra bemötande när de lämnar sitt barn på 

förskolan och att de som föräldrar och barn blir sedda. Studien visar även på föräldrar som 

inte upplever bemötandet av pedagogerna på förskolan som positivt, och upplever att de inte 

blir sedda av personalen. Veronika och Ulrika uttrycker sitt missnöje genom dessa yttranden. 

 
… Förut var Björn på en avdelning för mindre barn och där var mottagandet väldigt personligt, 
och nu är det ganska opersonligt, faktiskt. De försöker i alla fall säga hej till mig som förälder och 
att de sett barnet. Jag hade önskat att det vore lite mer personligt, att man kanske frågar nånting, 
eller stannar upp en stund, inte bara ”hej” och går in igen. För det är ofta att vi får klä av oss helt 
själva och sen får jag följa med in och säga till att ”nu är Björn här” och sen gå hem, så det kan jag 
tycka skulle kunna vara bättre … 

 
… vid vissa tidpunkter man kommer så känns det inte riktigt möjligt heller att de, man får ju, HEJ, 
HEJ HÄR KOMMER VI! Så att man hörs … För oss är det viktigt att när man kommer på 
morgonen så säger man hej och så byter man några ord så att man faktiskt känner att det blir en 
överlämning … 
 
 

Sofia upplever att det finns en brist på bemötande, att säga ”hej” och ”hej då” i den dagliga 

kontakten med pedagogerna på barnets förskola. Sofia och Marie beskriver hur vänner till de 

berättat om sina erfarenheter kring bemötande i den dagliga kontakten. De beskriver att dessa 

föräldrar inte anser sig vara bemötta av förskolans personal och förtydligar att de inte känner 

sig synliga, att ”det gråter i hjärtat på dem” när de lämnat sitt barn på grund av att de inte känt 

att personalen mött dem när de anlänt. Veronika, Ulrika och Sofia upplever ett negativt 

bemötande, detta resulterar i att de upplever att de själva får ta kontakt för att få ett 

bemötande, för att kunna göra en överlämning. Vid dessa fall kan vi tyda att avståndet mellan 

pedagog och förälder ökar och utrymmet till samverkan kan därmed bli lidande. Detta 

återkommer vi till i den avslutande diskussionen.  

 

Veronika beskriver även en händelse som skett på förskolan, då pedagoger från två 

avdelningar varit inblandade. I den situation som uppstod hade hon önskat ett större stöd från 

”sin” pedagog, ett bättre bemötande. 

 
… Kunde de inte kommit ut och hjälpt mig, sagt nånting, brutit på nåt sätt? men det gjorde de inte 
… Då tycker jag i alla fall att min fröken hade kunnat försvara mig och sagt att ”ja, men det har ju 
bara hänt vid ett tillfälle, det var väl inte så farligt”… Hon hade kunnat försökt avleda honom … 
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göra en avledningsmanöver på något sätt … Det kändes som att de (pedagogerna) vände sig emot 
mig, att jag var en dålig förälder … Då skulle ju hon (”sin” pedagog) bara ”jaja, skit i det, så kan 
det gå … 
 

 

Ett bra bemötande när föräldrar hämtar och lämnar sitt barn på förskolan är ifrån föräldrars 

synvinkel en stöttepelare i den dagliga kontakten. Studiens resultat visar att en del av den 

dagliga kontakten är präglad av vad föräldrar uppfattar som problematik. Denna problematik 

är då i form av att det inte är ordinarie personal från avdelningen och istället annan personal 

på förskolan och/eller vikarier som möter föräldrar i den dagliga kontakten. Denna 

problematik presenteras här främst av Ulrika.  

 
… Om det inte är ordinarie personal, det är ju det som är det allra viktigaste, att det finns en 
kontinuitet med vilka man träffar och möter så att man inte behöver börja om en konversation om 
nånting, utan att faktiskt bara följa upp saker och ting. Det tycker jag är det absolut viktigaste … 
Så det är verkligen a & o att det är samma fröknar, och det är verkligen en nackdel att de slår ihop 
avdelningarna på eftermiddagarna … Det är ju sånt som kan påverka, men i de bästa världar skulle 
man vilja att det är samma fröknar som varit med Kalle hela dagen, som man pratar med på 
eftermiddagen också … 
 
 

Även Thomas upplever denna problematik i den dagliga kontakten med förskolan.  

 
... Ibland är ju inte ordinarie fröknar där som har varit där med barnen hela dagen. Då kan det vara 
vikarier eller någon från en annan avdelning. Då får man inte så mycket feedback om vad som har 
hänt. Det är ju de gångerna det inte känns så kul …  
 
 

Även Sofia poängterar problematiken om att det inte är ordinarie personal från barnets 

avdelning och att det är vikarier som finns att nå i den dagliga kontakten. Hon poängterar 

även att deras bemötande oftast är negativt.  

 
… Problemet är ju att man känner ju inte till den här personalen som inte är ordinarie personal … 
Det är mycket vikarier från vikariepoolen som hoppar in och de är så fruktansvärt dåliga på att 
komma fram och presentera sig för föräldrarna och berätta vem de är … presentera sig och 
förklara vem man är, så att man visar lite högre engagemang … De är inte så uppdaterade på hur 
det gått under dagen eller om nåt speciellt har hänt … Det är ju nästan vi som föräldrar som får 
springa fram och ta kontakt …  
 

Ovanstående föräldrar poängterar vikten vid att det är samma människor man träffar i den 

dagliga kontakten. De söker en kontinuitet med pedagoger de möter för att känna att de kan 

följa upp en konversation och inte börja om från början. Föräldrarna poängterar att de 

pedagoger som inte är ordinarie, inte är uppdaterade av vad som hänt under dagen eller vad 
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som hänt föräldrarnas barn. Detta är något som enligt föräldrarna är viktigt att få information 

om. Sofia poängterar att det är viktigt att som pedagog visa engagemang. Detta är något som 

flera föräldrar poängterat och därför är något som vi kommer ta upp under följande rubrik. 

	  

Engagemang och glöd hos pedagoger främjar viljan från föräldrar att samverka 

Under studiens gång har vi stött på föräldrar som uttrycker att de vänder sig till speciella 

pedagoger, det har visat sig att föräldrar beskriver denna pedagog på ett visst sätt. Det är den 

pedagog som föräldrarna anser sig bli bemött av, som är lätt att prata med och lyssnar. En 

sådan pedagog visar sig ha engagemang och glöd och att detta för med sig en positiv och 

inbjudande känsla till föräldrarna. Kan detta ses som en strategi från föräldrarna, att söka sig 

till dessa pedagoger i första läget, för att bli sedda? Tre föräldrar, Ulrika, Anna och Marie, 

beskriver detta engagemang genom citaten nedan. 

 
… Det är ju personkemi såklart, hur man passar med vissa fröknar, vissa har man ju lättare att 
kommunicera med. De är ju mer tydliga och förklarar på ett sätt som jag tycker känns bra och 
vissa tycker det räcker att säga ”ja, det har gått bra idag” men vad menar de med det då? … Får 
man en bra fröken som är engagerad och som man connectar med så blir det ju oftast bra utifrån de 
förutsättningar som finns ...  
 
… Det beror lite på om det är bästa fröken … Hon är ganska nyexaminerad, hon har mycket glöd, 
fart, engagemang och jag kan verkligen känna att hon tycker om Pelle, att hon är bra för honom ...  
 
… Det är ju hur personen är framåt och kommer och hälsar och frågar om det är bra, det gör ju att 
man frågar även lärarna hur de mår, och det är nog därför …  

	  

Jenny menar att de pedagoger som hon upplever som de ”bästa” är de pedagoger som kan 

bemöta både barnen och föräldrarna. Hon upplever att dessa pedagoger är lättare att få ett 

förtroende för, ett förtroende som är grunden i deras samverkan. Studien visar att, när 

föräldrar upplever pedagoger som är energiska, framåt och engagerade är det de pedagoger 

som föräldern främst tar kontakt med. Föräldrarna upplever att dessa pedagoger är genuint 

intresserade av dem och deras barn vilket visar sig i uttrycket ovan …”jag kan verkligen 

känna att hon tycker om Pelle”. Föräldrar får känslan av att pedagogen tycker om och har en 

vilja att göra någonting för deras barn.  

 

Nu har vi presenterat vad pedagogers dagliga bemötande gentemot föräldrarna har för 

inverkan på föräldrars upplevelse av sitt utrymme till samverkan. Under nästa rubrik kommer 
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vi att belysa hur föräldrar upplever att kommunikationen har för roll i deras samverkan med 

pedagogerna.  

4.3 Föräldrars önskan om ett öppet klimat med pedagogerna 

Föräldrar poängterar vikten av en öppen kommunikation mellan sig och pedagogerna. Detta 

för att en samverkan ska kunna uppstå. Det har i vår studie visat sig att, är det ett öppet klimat 

mellan föräldrar och pedagoger så upplever föräldrarna sitt utrymme till samverkan som 

större. Hur denna öppna kommunikation ser ut är dels beroende på hur föräldrarna är som 

individer, dels hur pedagogerna visar på en vilja till en öppen kommunikation. Marie upplever 

att kommunikationen är och bör vara öppen och likvärdig mellan förälder och pedagog för att 

de ska kunna skapa en relation.   

 
… Jag pratar ju om allt, vårt liv och det gör ju de också, sitt privatliv och vårt privatliv. Det gör ju 
att man lär känna varandra. Vi är väldigt öppna och det känner jag är rätt så viktigt …   
 

 
En annan förälder, Jenny, menar att vad förälder och pedagoger kan kommunicera om är 

något som båda parter känner av i början av relationen och menar att mycket handlar om 

vilket förtroende de har för varandra. Jenny visar även på vikten av att kunna komma överens 

om att man ibland inte har samma uppfattningar om olika saker.   

 
… Jag känner förtroende för pedagogerna … jag känner att jag kan prata med de och de kan prata 
med mig … Det här med att vi har känt av varann hur man kan prata, och vad man har för kontakt, 
tack vare det så sa de att ”det kändes skönt att kunna säga … vi vet att vi behöver inte backa för att 
du blir upprörd”, utan vi kan prata om det och så … Jag ska kunna fråga och de ska kunna svara, 
sen behöver man inte vara sams om vad som är rätt, att man ska vara ute varje dag eller om man 
ska sova ute eller inne, de ska kunna beskriva varför de jobbar som de gör … 
 

Jenny menar även att en öppen kommunikation mellan föräldrar och pedagoger kan bidra med 

att utrymmet till samverkan ökar genom att båda kan söka hjälp hos varandra vid eventuella 

svårigheter.  

 
… Vi provar att bolla fram och tillbaka så vi båda får hjälp av varandra … Jag har inga problem 
med att berätta eventuella svagheter … om man har problem hemma. Jag ser ju att de är proffs på 
det de gör … De träffar ju mina barn mer vaken tid än vad jag själv gör på vardagarna … Har de 
då lösningar så är jag ju bara korkad om jag inte tar emot det, eller frågar efter det … 

 

I det ovanstående citatet framkommer det att Jenny upplever att det är ett öppet klimat. I en 

annan intervju framkommer det att kommunikationen är viktig överhuvudtaget för en 
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samverkan. Föräldern i detta fall, Veronika, upplever dock kommunikationen som bristfällig 

och menar att det saknas ett intresse från pedagogernas sida för att skapa ett öppet klimat. 

 
… Nu känns det som ett ointresse från personalens sida, att de har inte intresse i att samarbeta … 
Jag skulle vilja ha ett öppet klimat, att det är lätt att kommunicera och att man som förälder inte 
behöver känna sig dum över att ställa någon konstig fråga och att de också frågar mig, nånting om 
mitt barn, det kan jag ibland sakna, att de frågar nånting om honom …  
 

Veronika uttrycker även en uppgivenhet inför samverkan med pedagogerna då upplevelsen är 

att pedagogerna hela tiden måste störas. Hon upplever en saknad av utrymme för att fråga hur 

barnet haft det under dagen, men menar samtidigt att pedagogerna inte bjuder in till kontakt, 

vilket gör att hon struntar i det.  

 
… Jag tycker det är jättejobbigt när vi inte har någon kontakt och när jag hela tiden får störa. Jag  
får inget utrymme att fråga hur mitt barn har haft det … Man hade haft lite extra möjligheter att 
lära känna de nu … men de är inte inbjudande så då struntar jag i det … Jag litar på de till 100 %, 
jag tycker bara det är lite synd, eller jättesynd, att vi inte har bättre kontakt så att man kan prata 
mer …  
 

Ovanstående citat visar på att en önskan om ett öppet klimat. Ulrika menar däremot att det 

hänger på föräldrarna att se till att detta sker. Hon menar att om pedagogerna inte hör något 

från föräldrarna så upplever de det som att allt är bra.  

 
… Det måste man som förälder kanske ta ganska mycket eget ansvar för, om man vill ha det. Jag 
tror att det hänger mer på föräldrarna att det blir ett bra samarbete, än på fröken. Det känns som att 
de föräldrar som inte hojtar till och säger att nånting skulle vara fel, då känns det som att då 
förutsätter de (pedagogerna) att det är bra … Vi tycker det är jätteviktigt (med samverkan) men det 
känns som att mycket hänger på oss för att det ska bli ett bra samarbete … 

 

Sofia upplever kommunikationen med pedagogerna som bättre då barnet är på förskolan en 

mindre tid av dagen. Hon upplever sig ha mer tid till att prata med pedagogerna i större 

utsträckning än vad hon har när hon arbetar heltid själv. 

 
… När man lämnar 8 på morgonen och hämtar vid 17 är det inte ordinarie personal, då är det 
sammanslagning på morgonen och sammanslagning på eftermiddagen. Så man träffar aldrig sina 
egna fröknar, då känner jag att man tappar väldigt, väldigt mycket kontakt … Jag får säga att det är 
bättre kontakt … nu när jag har 15-timmars bara. Så bra kontakt har vi aldrig haft innan … 

 

En annan förälder, Veronika upplever också att samverkan skiljer sig utifrån barnets timmar 

på förskolan men har en motsatt upplevelse än Sofia och upplever dessutom att det kan vara 

på grund av fel tidstiming från hennes sida.  
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… just nu så har jag nästan ingen kontakt med personalen, för att vi har ju bara 15-timmars … jag 
försöker en dag i veckan, eftersom vi bara är där 3 dagar i veckan, att prata med någon när jag 
lämnar … Men det är ju jättesvårt att få kontakt med de, men jag vet inte om det beror på vilka 
personer det är som jobbar där eller om det är, sättet de jobbar på. Jag tror inte det, tanken är väl 
att de ska ha bra kontakt med föräldrarna och det är väl att jag kommer fel tid men jag har kommit 
gråtandes flera gånger hem, när man inte vet nånting … Man hade haft lite extra möjligheter att 
lära känna de nu när jag är ledig, men de är inte inbjudande så då struntar jag i det …  
 

Veronika poängterar även sin önskan om att det ska vara ett öppet klimat med ett gemensamt 

ansvar för en samverkan. Detta för att få en känsla själv som förälder att förskolan är en bra 

verksamhet och bra för sitt barn, en plats där barnet har kul och mår bra. 

 
… Jag skulle vilja ha ett gemensamt ansvar mellan föräldrar och pedagoger, ett öppet klimat … 
För att må bra som förälder och för att kunna visa barnet … Då vill man ju känna att man är säker 
själv att ”jo, det blir jättekul”, inte att man bara ” nej, men du måste gå dit”… 
 
 

Alla föräldrar i vår studie upplever att samverkan med pedagoger är viktig då de vill veta och 

ha koll på hur barnet har det under dagarna i förskolan. Marie uttrycker det som viktigt på 

grund av detta och menar även att det krävs att en bra relation mellan förälder och pedagog 

för att få den informationen. Anna tillägger även att det är pedagogerna som med sin yrkesroll 

lägger ribban för denna samverkan och att båda parter har ett gemensamt ansvar för att viktig 

information utbyts.   
 

Vi har nu redogjort för föräldrars syn på hur de vill att ett öppet klimat ska se ut. En komplex 

situation kan däremot uppstå när föräldrar upplever att de ses som ”jobbiga föräldrar” vilket 

vi härnäst kommer att presentera.  

 

Att vara ”en jobbig förälder” 

Många föräldrar i vår intervjustudie uttrycker sig på ett sådant sätt att de inte vill upplevas 

som jobbiga av pedagogerna. Det kan handla om att ställa för mycket frågor, vara 

ifrågasättande eller komma med för mycket förslag. Marie, Anna och Sofia upplever att de 

inte vill lägga sig i alltför mycket, då det är pedagogernas yrke. Marie och Anna uttrycker sig 

på följande sätt.  

 
… Nej, men de kanske känner att jag tycker att de är helt värdelösa … Det är ju deras yrke. Jag 
kan ju inget om det ...  
 
… Jag har väldigt svårt att tänka mig att jag skulle komma dit och lägga mig i deras arbete … 
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Sofia beskriver att hon skulle kunna lägga sig i mycket mer än vad hon gör, men menar att 

hon undviker detta då hon hellre vill hålla en låg profil för att pedagogerna inte ska uppleva 

henne som en jobbig förälder. 

 
… Man vill hålla en låg profil, man orkar inte vara den där, jag vill inte känna att de känner att ”nu 
kommer den där jobbiga mamman igen, hon bara klagar och gnäller på allt” … Jag skulle kunna 
vara jordens dagispolis om jag hade velat, men samtidigt så måste man ju ge de utrymme att jobba 
på sitt sätt… man får ju passa sig så att man inte trampar någon på tårna … Man kan ju ha många 
kommentarer och tycka och tänka om saker och ting, men de enda gångerna jag säger nånting är 
när jag blir riktigt förbannad … 

 

Jenny uttrycker att hon visst frågar mycket, ställer ifrågasättande frågor, men att hon ändå gör 

det på ett lättsamt sätt för att inte pedagogerna ska ta det på fel sätt.  

 
… Jag är så jobbig så jag frågar ju ändå, men jag tar det ju kanske mer lättsamt … 

 

Föräldrar kan uppleva sig, som vi visat genom ovanstående citat, att vara ”jobbiga föräldrar” 

genom att lägga fram önskemål, förslag och klagomål. Vidare beskriver även Anna och 

Veronika att de drar sig för att ta upp viss problematik då en oro för att det ska gå ut över 

deras barn finns i baktanken, vilket visar sig i följande citat. 

 
… Jag skulle inte vara säker på att det skulle tas emot på ett professionellt sätt, utan att man då 
kanske skulle låta det gå ut över henne … Det är mycket lättare att man tycker att det är så 
fantastiskt bra. Uttrycker man sitt missnöje, så är man orolig för att det ska gå ut över barnet … 
 
… det är klart att man hoppas att personalen är så pass professionell så att det inte går ut över 
barnen, men det känns ju ändå inte bra att bråka. Man vill ju ta det på ett bra sätt … 

 

Denna typ av upplevelse från föräldrar kan tyda på en risk av att det brister i 

kommunikationen. Föräldrarna drar sig för att säga vad de tänker och tycker för att undvika 

problematik med pedagogerna som i sin tur kan gå ut över barnen. I och med att föräldrarna 

inte pratar med pedagogerna om detta, så får inte pedagogerna en chans att förbättra svagheter 

i verksamheten, utan får kanske en känsla av att allt är bra, fast det egentligen finns många 

orosmoment hos föräldrarna.  
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5. Avslutande diskussioner  
I föreliggande kapitel för vi en diskussion kring resultatet av vår studie och kopplar det till 

vårt syfte med studien samt vår genomgång av tidigare forskning och litteratur. Under kapitlet 

diskuterar vi även vårt val av metod för studien och vilka konsekvenser som uppstått utifrån 

metodvalet. Vi reflekterar över hur vår studie skulle sett ut om vi valt andra tillvägagångssätt. 

Vi avrundar kapitel fem med några slutord om uppsatsen som helhet. 

 

5.1 Resultatdiskussion  

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur föräldrar, i vår studie, upplever sitt utrymme till 

samverkan med pedagoger i förskolan. Vi upplever även en vikt i att belysa föräldrars 

upplevelse av vad de vill samverka om och hur de upplever att pedagoger bjuder in till en 

samverkan. Utifrån vad som framkommit i den tidigare forskningen och vår intervjustudie kan 

vi förstå att samverkan kan vara problematisk, då utrymmet för föräldrar att samverka med 

pedagoger kan se väldigt olika ut. Det förefaller vara generöst eller begränsat. Det 

framkommer även tydligt vara beroende av hur både föräldrarna och pedagogerna är som 

individer, med det menar vi vilka personlighetsdrag och egenskaper båda parter har. En 

reflektion utifrån detta är hur en förälder och pedagog med samma typ av egenskaper går 

ihop, uppstår problematik eller främjar det en jämlik samverkan? 

 

Ett tydligt mönster vi kan se är att vissa föräldrar vill ha ett utrymme genom att vara delaktiga 

och få ett inflytande över verksamheten. Andra föräldrar förlitar sig på de professionella 

pedagogerna och därför inte ser någon mening med ett större utrymme än vad som ges. I 

studien framkommer det att föräldrar upplever att deras utrymme till samverkan med 

pedagoger i sin tur kan påverkas av hur relationen samt kommunikationen mellan pedagoger 

och rektorer ser ut. Sofia, Veronika, Anna och Ulrika upplever att det vid vissa tillfällen blir 

en sned arbetsfördelning som medför att pedagogerna inte har möjlighet att möta föräldrarna 

och att ansvaret för detta ligger hos rektorn. Det som framförallt framkommer i föräldrarnas 

upplevelser är alltså att deras utrymme till samverkan till viss del styrs på en helt annan nivå 

än på pedagogernas nivå. Föräldrarna uttrycker att de inte drar sig för att ta kontakt med 

rektorerna, vilket stämmer överens med det Markström (2009) samt Persson & Tallberg 

Broman (2002) framhåller, att föräldrar idag vill engagera sig i deras barns skolgång. 

Samtidigt framkommer det från föräldrarna att det saknas möjligheter att påverka vissa inslag 

i verksamheten och de ser heller inte någon idé i att försöka. Detta på grund av att föräldrarna 
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upplever det som redan förutbestämt, att det är rektorerna som bestämmer. Det framstår som 

att det finns en viss uppgivenhet hos föräldrarna och att de därför upplever det som lönlöst att 

ens försöka. Detta kan till viss del bidra med att en form av amatör – expert relation uppstår. 

Detta är vad Karlsson (2006) beskriver genom identiteterna okunniga amatörer och 

professionella experter, samt det Erikson (2008) menar kan uppstå i isärhållandets princip. 

Vår slutsats utifrån detta är att det redan på en rektors – och organisationsnivå minskar 

utrymmet för föräldrars möjlighet att samverka med pedagoger i verksamheten.  

 

Vidare framkommer det från Jenny och Anna att de upplever att de får ett stort utrymme att 

delta och utöva inflytande i verksamheten, Anna menar däremot att det ibland blir ett 

utrymme som är för stort för att orka och ha tid. Det som skulle kunna upplevas som ett stort 

utrymme till samverkan är genom så kallade föräldraråd. Däremot framkommer det att 

Veronika och Sofia upplever dessa forum som meningslösa. Även Ulrika upplever att 

pedagogerna försöker göra föräldrarna delaktiga men att deras tankar och idéer inte tas tillvara 

på. Vi kan utifrån dessa uttalade upplevelser, ana en form av skendemokrati som utspelar sig. 

Samtidigt som förskolan och pedagogerna ger föräldrarna dessa möjligheter så görs det inget 

med det som de tar upp i föräldraråden eller vid andra tillfällen. Föräldrarnas tankar och idéer 

läggs mer eller mindre åt sidan direkt. Veronika och Sofia upplever det därför som lönlöst att 

sitta med i föräldraråd och menar att det främst är till för att pedagogerna ska få hjälp med 

olika saker i den dagliga verksamheten. Veronika upplever det även som lönlöst då kontakten 

med pedagogerna i princip är obefintlig, och en saknad av att bli sedd hos pedagogerna avgör 

därför ett eventuellt medverkande i föräldraråd. Vår reflektion kring detta är om det beror på 

vad Persson & Tallberg Broman (2002) beskriver vad pedagoger känner inför föräldraråd, ett 

forum där föräldrars och pedagogers olika förväntningar och mål med verksamheten krockar 

(se rubrik 2.3). Vår slutsats blir att det finns forum för föräldrar att vara delaktiga i och de 

erbjuds därmed ett utrymme till att samverka. Samtidigt upplevs det som lönlöst från 

föräldrarna att medverka i dessa forum då deras synpunkter inte tas tillvara på.  Om vi kopplar 

tillbaka till vår fundering i inledningen, om föräldrar är medvetna om deras rättigheter till 

inflytande och delaktighet, kan vi konstatera att föräldrar får denna information men det 

skiljer sig vad föräldrarna väljer att göra med informationen. 

 

Vi kan utifrån vårt resultat även se mönster som visar på att föräldrars upplevelse av att ha ett 

utrymme och en känsla av att vilja ta sig utrymme, beror på det dagliga bemötandet 
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föräldrarna upplever att de får. Många föräldrar upplever att ett bra bemötande gör att både 

deras barn och de blir sedda och känner därmed att de får en bra relation till pedagogerna. Om 

det dagliga bemötandet är präglat av ett synligt engagemang hos pedagogerna så upplever 

föräldrarna att dessa pedagoger är genuint intresserade av de och deras barn. Föräldrarna i vår 

studie ger uttryck för en önskan om att bli mötta och sedda när de lämnar och hämtar sina 

barn, precis som Markström (2007) poängterar i sin studie. Detta upplevs som bristfälligt då 

det ofta är vikarier eller personal från andra avdelningar som finns i verksamheten. 

Föräldrarna ger uttryck för att samverkan blir lidande då de inte får en kontinuitet med den 

ordinarie personalen. När föräldrarna inte blir mötta väljer de då att söka sig till speciella 

pedagoger. Dessa pedagoger är de pedagoger som visar engagemang, som vi tidigare nämnt. 

Föräldrarna väljer att söka sig till pedagoger med dessa egenskaper då de upplever att de får 

en relation till pedagogen där de kan ställa frågor och komma med idéer och att det blir 

bemött och tillvarataget på. Vi kan tolka det som att föräldrarna utvecklar en strategi att dra 

sig till dessa pedagoger, för att få en samverkan de önskar. I dessa fall upplever föräldrarna att 

de har ett större utrymme till att samverka med pedagogerna. Veronika som upplever att 

pedagogerna saknar dessa egenskaper, väljer att inte ta sitt utrymme till att samverka då 

pedagogerna utstrålar ett ointresse (se rubrik 4.3). Det vi funderar över i sistnämnda fall, är 

vad detta ointresse från pedagogerna beror på. Kan det vara så att pedagogerna känner en 

rädsla för att ge föräldrarna för stort utrymme, lite av ”ge fingret så tar de hela handen” 

effekten, vilket även Persson & Tallberg Broman (2002) delvis påpekat. I och med detta kan 

det bidra med att pedagogerna går in i en expertroll för att hålla föräldrarna på ett behörigt 

avstånd. Vi kan även här se en likhet med Eriksons (2004) isärhållandets princip och 

Karlssons (2006) identitet, okunniga amatörer och professionella experter. I de fall där 

föräldrarna inte blir bemötta i hallen när de hämtar eller lämnar sina barn, ställer vi oss frågan 

om det kan ses som en strategi från pedagogerna? Kan det vara så att pedagogerna inte möter 

upp för att få föräldrarna att komma in i verksamheten? 

 

Alla föräldrar som medverkat i vår studie ger ett uttryck för en önskan om ett öppet klimat 

mellan de själva och pedagogerna. Det kan tyda på en önskan om en delad vårdnad som Gars 

(2002) menar, men även det Erikson (2008) syftar med partnerskapsprincipen samt Karlssons 

(2006) identitet jämlika samarbetspartners. Alla dessa synsätt som syftar till att föräldrar och 

pedagoger samverkar tillsammans med en strävan åt samma håll, barnets bästa. Ett öppet 

klimat är vad delvis Veronika, Marie och Jenny beskriver (se rubrik 4.3). Dessa föräldrar ger 
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ett öppet klimat innebörden av att föräldrar och pedagoger ska kunna ha samtal där de lär 

känna varandra. I dessa samtal kan även frågor, tankar och idéer framföras utan att någon av 

parterna ska ta illa vid sig. Jenny uttrycker att föräldrar och pedagoger ska kunna byta tankar 

och idéer för att hjälpa varandra och för barnets bästa. Detta är även något som Veronika 

upplever som viktigt och tillägger att hon vill att pedagogerna ska kunna vara en stöttepelare 

vid situationer då det krävs. Det öppna klimat som föräldrar önskar mellan de själva och 

pedagogerna kan tyda på en önskan om ett ökat utrymme till samverkan. Samtidigt som 

föräldrar i vår studie uttrycker denna önskan om ett öppet klimat finns det tillfällen då de drar 

sig för att ta upp vissa saker med pedagogerna. Marie och Anna uttrycker till exempel en 

tveksamhet i att ta ett för stort utrymme inne i förskolans verksamhet då de får en känsla av 

att de överträder gränser och ifrågasätter pedagogens kompetens (se rubrik 4.3). Detta är 

precis vad Ladberg (1988) påpekat, att föräldrar har en rädsla att inkräkta på pedagogers 

kompetensområde, men som även Gars (2002) ställer sig frågan: Är det möjligt att samverka i 

en delad vårdnad, utan att inkräkta på den andres kompetensområde? Vi funderar på om det i 

vissa fall kan vara så att pedagogerna ger föräldrar ett utrymme i tron om att det är det 

föräldrarna vill ha, men som föräldrarna i sin tur upplever är för stort, då de upplever att de 

inkräktar på pedagogens kompetensområde. Då kan vi förstå att det blir ett stort utrymme 

emellan båda parter som inte utnyttjas och tas tillvara på. Pedagogen vill att föräldern kommer 

närmre verksamheten och föräldern vill att pedagogen kommer närmre familjen, precis som 

Persson & Tallberg Broman (2002) samt Markström (2009) påpekar i samtalet kring föräldrar 

och förskola i dagens samhälle. Vi kan därmed tolka det som att avståndet mellan föräldrar 

och pedagoger kan bidra med att båda parter inväntar varandra och kan därmed uppleva ett 

oengagemang hos varandra och avvaktar därför. Detta kan dras samman med det Markström 

(2007) framhåller om hallen som en skärningspunkt mellan privat och offentligt, att föräldrar 

och pedagoger i den situationen inväntar varandra. Frågan vi ställer oss är: Kan det vara så att 

pedagoger upplever att de ger ett stort utrymme, som föräldrarna i sin tur upplever är för stort 

och därmed inte vet hur de ska hantera möjligheten?  

 

Som vi nämnt ovan har föräldrarna en önskan om ett öppet klimat med pedagogerna och att 

det begränsas av föräldrarnas rädsla av att inkräkta på pedagogernas kompetensområde. Detta 

öppna klimat begränsas ytterligare då föräldrarna drar sig för att uttrycka sina tankar och idéer 

då de drar slutsatsen att pedagogerna uppfattar de som ”jobbiga föräldrar”. I inledningen av 
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vår uppsats beskriver vi de erfarenheter vi har, av pedagoger som framställer föräldrar som 

antingen oengagerade eller påfrestande. I och med vår erfarenhet av denna beskrivning samt 

föräldrarnas egen uppfattning av att de inte vill upplevas som ”jobbiga” kan vi dra slutsatsen 

att pedagoger utstrålar något som gör att föräldrar faktiskt upplever sig själva som påfrestande 

om de tar för stort utrymme. Dessa situationer som vi precis beskrivit är tveklöst komplex. 

Hur kan föräldrar och pedagoger ha ett öppet klimat när det samtidigt blir begränsat genom att 

föräldrar upplever sig som ”jobbiga”? 

 

Vi har nu beskrivit de slutsatser vi kunnat dra av vår studies resultat och vi kommer nu gå 

vidare med en metoddiskussion där vi redogör för vilka konsekvenser som uppstått och 

kunnat uppstå i samband med vårt val av metod. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Vårt syfte med intervjustudien var att undersöka hur föräldrarna upplever sitt utrymme till 

samverkan med pedagoger. Syftet har haft en inverkan på hur vi konstruerat vår intervjuguide 

och genomförandet av intervjuerna. Vi valde att börja alla intervjuer på samma sätt, med 

samma fråga, för att därefter följa samtalets gång utifrån vad föräldrarna berättade. I och med 

detta kan varje intervju och deltagare ses som unik.  

 

Vi hade från början tänkt göra en kvantitativ enkätstudie, men valde att göra en kvalitativ 

intervjustudie då vi insåg att vi förmodligen skulle få mer beskrivet för oss genom intervjuer, 

samt chanser att ställa följdfrågor. Detta val känner vi i efterhand var ett bra val då vi inser att 

en kvantitativ studie inte hade kunnat ge samma djup och därmed inte gett oss en lika stor 

inblick i föräldrarnas upplevelser.  

 

Vår ambition var att intervjua tre föräldrar från vardera två förskolorna, detta för att lättare se 

om det framkom mönster utifrån vilka förskolor som var aktuella. Detta har vi inte kunnat ta i 

beaktning nu då det resulterade i att fem förskolor blev aktuella för vår studie. I och med att 

utfallet blev att vi fick kontakta föräldrar via bekanta kan det även ha resulterat i att en viss 

typ av föräldrar deltagit i vår studie. Det kan därmed ha varit avgörande för vårt resultat som 

visar på en ganska svart eller vit bild av föräldrars upplevelser av sitt utrymme till samverkan 

med pedagoger i förskolan. En bild av att utrymmet till samverkan antingen är väldigt bra 
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eller väldigt dålig, generöst eller begränsat. Om urvalet av föräldrar istället haft mer spridning 

kunde vi kanske fått ett annat resultat som visar på mer variation kring deras upplevelser.  

 

Det vi hade kunnat göra för att förhindra detta utfall var att i ett betydligt tidigare skede ta 

kontakt med fler förskolor och träffa föräldrarna personligen på förskolan för att skapa ett 

intresse för vår studie. Ett ultimat scenario hade varit att få delta i ett föräldramöte för att där 

presentera oss och vår studies syfte och att föräldrar därefter kunnat ta kontakt med oss vid 

eventuellt intresse för medverkan.  

 

Vi upplever det som bra att vi tog beslutet att genomföra en pilotintervju innan vår 

intervjustudie då det resulterade i att vi ändrade formen för våra intervjuer. Vi upplevde att 

pilotintervjun blev alltför formell och ville som påpekat få intervjun att bli som ett samtal. 

Därför beslöt vi att utgå från en och samma fråga på alla intervjuer för att sedan följa 

samtalets gång. Vi började även intervjustudien med att en av oss skulle vara mer ansvarig för 

intervjun och den andra skulle sköta anteckningar, mp3-spelaren och ställa eventuella 

följdfrågor som den ansvariga inte ställt. Ju fler intervjuer vi genomförde, desto mer bekväma 

blev vi som intervjuare och det bidrog därför med att vi båda deltog mer eller mindre som lika 

ansvariga. Detta kände vi blev mer naturligt än att en av oss satt tyst i princip under hela 

intervjun. Vi har i efterhand upplevt att vi önskat att mer tid funnits till att kunna genomföra 

fler pilotintervjuer då vi upplevde att vi blev mer bekväma i rollen som intervjuare för varje 

intervju vi genomförde. Fler pilotintervjuer hade som sagt kunnat göra oss mer bekväma och 

att vi hade därmed fått mer på fötterna när det gäller att ställa följdfrågor.  

 

5.3 Slutord 

I början av vår C-uppsats hade vi en vilja att undersöka allt inom samverkan ur ett 

föräldraperspektiv. Vi insåg snart att detta inte var möjligt och valde därför att se till vilket 

utrymme föräldrar upplever att de har till samverkan med pedagoger. Föräldraperspektivet 

valde vi då vi upplever det som viktigt att lyfta deras tankar om samverkan med pedagoger, då 

det är föräldrarna vi kommer att möta i vårt yrke. Vi upplever även att det finns relativt lite 

forskning som behandlar just ämnet samverkan ur ett föräldraperspektiv. Under uppsatsens 

gång har vi känt att fått ut väldigt mycket av våra intervjuer och vid några tillfällen har det 

varit svårt att avrunda intervjun. Vi har upplevt att många av föräldrarna haft ett stort behov 
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av att få dela sina upplevelser och vi har även varit genuint intresserade av att höra dessa 

upplevelser.  

 

I skrivandets process har vi upplevt många med- och motgångar. Vi har vid dessa tillfällen 

varit ett stort stöd för varandra, vilket har varit fördelen att ha varit två. Vi har sett en stor vikt 

vid att kunna kommentera varandra med konstruktiv kritik för att föra uppsatsen framåt. 

Uppsatsens innehåll har bidragit med att vi känner oss styrkta av inblicken i hur föräldrar 

upplever sitt utrymme till samverkan. Detta har fått oss att reflektera över hur vi kommer att 

hantera föräldrasamverkan i vår blivande yrkesroll som förskollärare.  

Utifrån vad föräldrarna i vår studie berättat kring sina upplevelser av sitt utrymme till 

samverkan, får det oss att reflektera över pedagogens perspektiv. Det som föräldrarna 

upplever kanske inte är pedagogens målsättning. Hur eller vad bör pedagoger göra för att 

skapa ett ökat utrymme till samverkan med föräldrar? Vi kan utifrån vårt resultat tyda att 

föräldrarna faktiskt önskar något mer från pedagoger för att deras utrymme till samverkan ska 

öka.  
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6. Förslag till fortsatt forskning 
Det vi fastnade lite extra för i vår intervjustudie var att många föräldrar upplevde att 

pedagoger ser de som ”jobbiga”. Detta skulle kunna vara ett förslag till att forska vidare kring, 

utifrån ett pedagogperspektiv. Hur uppfattar pedagoger begreppet ”en jobbig förälder”? Vad 

är det som ligger bakom att föräldrar upplever att pedagoger kan ha den synen på föräldrar? 

Vidare kan även vår studies perspektiv ändras till ett pedagogperspektiv. Hur upplever 

pedagoger utrymmet till samverkan med föräldrar?  
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Bilaga 1 
Era möjligheter till samverkan? 

Hej alla föräldrar! 

Vi heter Elin och Cecilia och vi läser till förskollärare på Örebro universitet. Vi skriver just nu 
vårt examensarbete som handlar om föräldrasamverkan i förskolan. Vi vill få en inblick i hur 
ni som föräldrar uppfattar era möjligheter till samverkan med pedagogerna i förskolan.  

Vi skulle behöva hjälp från er föräldrar genom att få en inblick i hur ni ser på er samverkan 
med pedagoger. Detta kommer ske genom en intervju. Intervjun beräknas ta mellan 30-60 
minuter och kommer att spelas in. Intervjun är helt frivillig och om ni vill avbryta eller inte 
svara på någon fråga respekterar vi detta. Vi kommer inte att registrera några namn eller andra 
uppgifter och resultatet av vår undersökning kommer att presenteras på ett sådant sätt att 
ingen blir igenkänd. Det inspelade materialet kommer efter godkännande av examensarbetet 
att förstöras. 

Om ni vill medverka i en intervju, skriv då namn, telefonnummer och e-post nedan och lämna 
i den märkta lådan ”föräldrasamverkan” senast …../…..- 2010 Därefter tar vi kontakt med er 
och bokar en tid och plats för intervju.  

Namn:…………………………….. 

Telefonnummer:………………..... 

E-post:…………………………… 

För frågor eller funderingar, ta gärna kontakt med oss. 

Stort tack för er medverkan! 

 Med vänliga hälsningar Elin och Cecilia 

Elin Andersson    Cecilia Vinestrand 

Mobilnummer   Mobilnummer  

(E-post)    (E-post) 

(Foto på Elin)   (Foto på Cecilia) 

Ni kan även ta kontakt med vår handledare för eventuella frågor 

Lars Erikson (telefonnummer) 
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Intervjuguide 

• Hur många barn har du i förskolan? Vilken ålder? 

Bemötande 

• Hur vill du beskriva att det ser ut när du lämnar ditt/dina barn på morgonen? 

- Hur upplever du bemötandet när ni kommer på morgonen? 

- Ungefär vilken tid brukar du lämna ditt barn?  

• Hur vill du beskriva att det ser ut när du hämtar ditt/dina barn på eftermiddagen? 

- Hur upplever du bemötandet när du hämtar ditt barn? 

- Vilken tid brukar du hämta ditt barn? 

Samverkans betydelse  

• Upplever du att det är viktigt att föräldrar och pedagoger samverkar?  

- Kan du berätta lite om varför du tänker så? 

• Upplever du att det finns ett utrymme till samverkan med pedagoger? Hur upplever du 
att du agerar i en samverkan?  

• Kan du beskriva hur du skulle vilja att en samverkan med pedagogerna skulle se ut? 

• Hur upplever du att pedagogerna tar tillvara på din kompetens som förälder? 

Kommunikation 

• Hur upplever du att kommunikationen med pedagoger vanligtvis sker? Vad handlar 
kommunikationen främst om? 

• När brukar du vanligtvis ta kontakt med pedagoger? 

• När och hur brukar pedagogerna ta kontakt med dig som förälder? 

• Kan du se några svårigheter med samverkan med pedagoger? Finns det tillfällen du 
känner att du inte blir uppmärksammad som förälder?  

• Hur upplever du att pedagoger informerar om era rättigheter ni har som föräldrar? 

• Övrigt 
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