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Sammanfattning 

En central uppgift för förskollärarna är att i nära samarbete med vårdnadshavarna stimulera 

och vägleda barnen (Skolverket, 2010). Förskolans arbete med barnen skall ske i ett nära och 

förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare. För ett nära samarbete mellan förskola och 

hem kan daglig överlämning mellan förskolan och hemmet förväntas ha betydelse. Syftet med 

mitt arbete är att undersöka hur ett gott samarbete mellan förskollärare och vårdnadshavare 

kan etableras. Vad behöver förskollärare för att etablera ett gott samarbete med 

vårdnadshavare oavsett kön, kulturell- eller social tillhörighet? 

Arbetet bygger på enskilda intervjuer med 4 vårdnadshavare och 4 förskollärare. De 

frågeställningar som fokuseras på är: Hur kan vi skapa ett förtroendefullt samarbete för att få 

en bra relation till vårdnadshavarna? Vilken kommunikation förs mellan förskollärare och 

vårdnadshavare när barnet ska gå hem? 

Resultatet visar på viktiga gemensamma komponenter för ett gott samarbete mellan hemmet 

och förskolan kan etablera. En slutsats som kan dras är att ömsesidig respekt skapar en 

förtroendefull relation mellan vårdnadshavare och förskollärare. Vad förskollärarna och 

vårdnadshavare kommunicerar om är relevant men individuellt beroende på vad 

vårdnadshavare vill veta. Ett gott samarbete mellan hem och förskola som skapas genom 

ömsesidig respekt är viktigt för barnets välbefinnande, utveckling och lärande.  

Nyckelord  

Förskola, kommunikation, samverkan, vårdnadshavare 
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1. Inledning  

Relationer byggs inte upp i förbifarten – de tar tid 

Peter Westmark 

Den kontakt som de personer som arbetar i förskolan har med vårdnadshavare innebär 

kommunikation på skiftande nivå med individer av olika kön och karaktär. Då barnen 

kommer till förskolan i vårdnadshavares sällskap är det ett naturligt tillfälle att utbyta 

information om… En annan sorts samtal är de s.k. utvecklingssamtalen… 

Under dessa år har det hänt saker när det gäller kommunikation mellan hem och förskolan. 

Förskolan har fått en läroplan som revideras 2010.  Läroplanen säger att ett livslångt lärande 

är den grund som förskolan ska ge barnen (Skolverket, 2010). För att göra det behöver 

förskollärare ta vårdnadshavarna till hjälp, genom att skapa förtroende och tillit till varandra. 

Som förskollärare är de skyldiga att samarbeta och därmed ha en relation med 

förskolebarnens vårdnadshavare (ibid.)  

”Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 

fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i 

samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att 

utvecklas efter sina förutsättningar” (Skolverket, 2010, s. 5) 

Det är förskollärarens ansvar att se till att relationen fungerar då det ingår i deras 

arbetsuppdrag. En väl fungerande kommunikation mellan förskollärare och vårdnadshavare är 

en förutsättning för att det mycket viktiga samarbetet mellan förskola och hem skall fungera 

optimalt. Vårdnadshavaren behöver kunna känna förtroende för förskolan. Vilket bör ske 

genom att bygga upp goda relationer mellan förskollärare och vårdnadshavare.  

Författaren Wallskog (1999) skriver att de förskollärarna behöver skapa är goda relationer till 

vårdnadshavaren vilket uppkommer om de får ett förtroende för förskolan. Får 

vårdnadshavarna ett förtroende då ger de ett accepterande till barnet att det är okej, författaren 

menar att när vårdnadshavarna är trygga att lämna sina barn på förskolan då speglar det av sig 

på barnen (Ibid.). Det uppkommer när vårdnadshavarna ser att barnet trivs och har det bra. 

Om förskolläraren bygger en bra relation till barnens vårdnadshavare, så kan de skapa en 

bättre relation till barnen. Goda relationer är en förutsättning för att barn ska känna trygghet i 
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grupp och tillit i sitt lärande. Flera olika utredningar har under årets lopp lyfts fram om hur 

föräldrars inflytande inom förskolan och skolan bör stärkas (Skolverket, 2008).    

En god relation grundar sig i ett gott bemötande där man visar respekt och engagemang, samt 

har en öppen atmosfär där man lyssnar på varandras åsikter.  Det goda bemötandet från 

förskollärarens sida grundar sig i ett professionellt förhållningssätt, som erhållits genom 

utbildning och tyst kunskap. Kerstin Bygdeson-Larsson menar att förskollärare många gånger 

har en omfattande erfarenhet av olika samspelsproblem men att den ofta inte formuleras, utan 

mer finns som tyst kunskap (Lärarnas Nyheter, 2010). Ett gott samarbete handlar till stora 

delar om att det skapas ett förtroendefullt klimat mellan lärare och föräldrar - tillit helt enkelt. 

Wallskog (1999) menar att en central uppgift för förskollärarna är att stimulera och vägleda 

barnen i ett nära sammarbete med hemmen till att erövra världen och växa i lärandet. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur ett gott samarbete mellan förskollärare och 

vårdnadshavare kan etableras. Vad behöver förskollärare för att etablera ett gott samarbete 

med vårdnadshavare oavsett kön, kulturell- eller social tillhörighet. 

Min förhoppning är att detta examensarbete ska bidra till en ökad förståelse mellan 

vårdnadshavare och förskollärares syn på dagliga möten i förskolan och att utveckla den 

dagliga föräldrakontakten på förskolor.   

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur kan förskollärare skapa ett förtroendefullt samarbete för att få en bra relation till 

vårdnadshavare? 

 Vilken kommunikation förs mellan förskollärare och vårdnadshavare när barnet ska gå 

hem? 
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1.3 Definition av centrala begrepp  

I detta avsnitt kommer fyra viktiga begrepp i arbetet att definieras; kommunikation, 

vårdnadshavare, förskollärare och samarbete.  

Kommunikation - Ordet kommunikation kommer från latinets communic, som betyder att 

göra något tillsammans, det vill säga att föra över information eller kunskap från en person till 

en annan (Juul & Jensen, 2003). Det innebär att både meddela oss och dela med oss av något 

t.ex. innebörder, upplevelser, tankar, känslor, handlingar och värderingar. Att kommunicera är 

både att samtala och lyssna i förhållande till varandra (Nilsson & Waldemarson, 2007).                                                                                 

Vårdnadshavare – I denna studie används samlingsnamnet vårdnadshavare. vårdnadshavare 

syftar jag på ”förälder eller av domstol särskilt förordnad person som har att utföra den 

rättsliga vårdnaden om ett barn” (Nationalencyklopedin, 1996 s.79) Vårdnadshavare har 

ansvaret för sina barns fostran och utveckling som utgår från att båda föräldrarna är 

engagerade i omsorgen om sina barn. Jag är medveten om att många barn inte lever med sina 

biologiska föräldrar, utan att familjen kan se ut på många olika sätt. Därför har jag valt att 

använda mig av begreppet vårdnadshavare som jag menar innefattar alla möjliga 

konstellationer. 

 

Samarbete – Förskolans arbete ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen 

(Skolverket, 2010). Inför alla samarbetsprojekt behöver man tänka efter vilket syftet är 

(Gotvassli, 2006). Samarbete syftar på ett arbete med minst två tilltalade inblandade och som 

har ett gemensamt mål och syfte. Skolverket definition av begreppet innefattar all kontakt 

mellan hemmet och förskolan, till exempel både den dagliga kontakten vid lämning och 

hämtning samt den organiserade kontakten vid utvecklingssamtal, föräldramöte. (Sandberg & 

Vuorinen, 2007) 

Förskollärare – I denna studie används samlingsnamnet  förskollärare, i förskolans arbetslag 

ingår olika personalkategorier förskollärare och barnskötare. Genom att använda sig av ett och 

samma begrepp på alla personalkategorier så avslöjas ingen identitet eller koppling till 

arbetsuppgifter (Stukát, 2011).  
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1.4 Kommunikation mellan hem och förskola i ett historiskt perspektiv 

I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet växte det fram två typer av barnomsorg i 

Sverige, barnkrubbor och barnträdgårdar. Barnkrubborna var en form av social 

hjälpverksamhet där syftet delvis var att göra något åt de fattigas levnadsförhållanden. 

Barnkrubborna hade hand om barn till fattiga familjer där mammorna förvärvsarbetade. 

Barnträdgårdarna däremot hade en pedagogisk målsättning med sin verksamhet och den 

riktade sig till barn från mer välbärgade familjer. Föräldrainflytandet i båda dessa former var i 

högsta grad begränsat och man såg på föräldrarna som informationsmottagare. De första 

föräldramötena i barnkrubbor och barnträdgårdar var endast riktade till mödrarna (Ivarson 

Jansson, 2001; Persson, 1991). Barnstugeutredningen som tillkom 1972 var viktig i 

barnomsorgens historia. Det var då begreppet förskola användes som gemensam benämning 

för daghem och lekskola. Redan där lyfte man fram relationen mellan vårdnadshavare och 

förskollärare som något viktigt (Gars, 2002). 

1986 fick socialstyrelsen regeringens uppdrag att utarbeta ett pedagogiskt program för 

förskolan som skulle bilda ramen till förskolans pedagogiska verksamhet. I det pedagogiska 

programmet skisseras en vision om samarbete mellan föräldrar och personal (Socialstyrelsen, 

1987). Förskolan ska vara ett komplement till hemmet. Verksamheten ska utformas i nära 

samarbete med föräldrarna. Förskolan har av tradition betonat att det är viktigt att samverka 

med vårdnadshavare för barnets bästa. Skolverket ger en övergripande definition av begreppet 

samverkan då det innefattar ”All kontakt mellan hemmet och förskolan, både den dagliga 

kontakten vid lämning och hämtning av barnet och den organiserade kontakten vid 

föräldrasamtal, föräldramöten och föräldramedverkan av olika slag i verksamheten” Sandberg 

& Vuorinen, 2007). 

 Det har skett en stor förändring inom förskolan när det gäller samverkan mellan 

vårdnadshavare och förskolan under senare delen av 1990-talet (Ladberg, 1992; Johansson & 

Åstedt, 1996; Ivarsson Jansson, 2001). I läroplanen Lpfö 98 slås det fast att det är barnens 

trivsel, utveckling och lärande som ska stå i fokus för samarbete. Samarbetet mellan 

vårdnadshavare och förskollärarna anses vara en nyckelförutsättning för att verksamheten 

skall komplettera hemmet (Ivarsson Jansson, 2001; Utbildningsdepartementet, 2010). Som 

betonas ovan så ska förskolans arbete med barnen ske i nära samarbete med hemmet.  
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2. Litteraturgenomgång 

I det här avsnittet kommer jag att presentera en genomgång av tidigare forskning och annan 

relevant litteratur som förknippas med samverkan mellan hem och förskola. Detta görs utifrån 

olika teman om relationer och samarbete mellan förskollärare och vårdnadshavare.  

2.1 Relationer                                                                                                                                    

Arbetslaget ska visa respekt för vårdnadshavarna och känna ansvar för att de utvecklar en 

tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer. Arbetslaget ska fortlöpande 

föra samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i 

och utanför förskolan. De ska också genomföra utvecklingssamtal och beakta föräldrarnas 

synpunkter, när det gäller planering och genomförande av verksamheten 

(Utbildningsdepardementet, 2010). Att arbeta inom förskolan kräver att man kan samarbeta 

och samverka. Samarbetet och samverkan berör bland annat vårdnadshavare, barn, kollegor 

och andra institutioner. Att man kan sätta sig in i andras situationer bidrar till gott samarbete. 

”Förskollärarens kompetens kan bestå av teoretiska, praktikgrundade och personliga 

kunskaper” (Berntsson, 1999, s. 201). För att förverkliga målen med lärolanen behöver 

förskollärarna koppla teori med praktik, dvs. för att förstå hur teoretisk kunskap kan relateras 

till yrkesutövandet krävs egen praktisk erfarenhet med konkreta exempel ur verkligheten. 

Förskollärarens sätt att samarbeta med vårdnadshavaren utveckals genom praktisk erfarenhet 

och genom att medvetandegöra sitt sätt att kommunicera. Huvudansvaret på en fungerande 

samverkan med vårdnadshavarna ligger på förskollärarna och inte på vårdnadshavarna 

(Markström, 2007; Skolverket, 2010). 

”I dag vet vi hur viktiga relationer är. Till och med hjärnforskare säger 

att relationer är en förutsättning för lärande” (Pedagogiska magasinet 

”Tema relationer”, 2012, s. 39). 

 Möten med människor sker i samarbete. Förutsättningarna för ett gott samarbete människor 

emellan är att det finns möjligheter, förmåga och vilja till samarbete. Det är viktigt att lyssna 

på djupet, att vara lyhörd och känslig för nyanser. Genom att lyssna på hela budskapet, lär vi 

känna den andre partnern lite mer och visar därigenom stöd och förståelse (Nilsson & 

Waldemarson, 2007). 

 ”Konsten att lyssna innebär således att lägga märke till vad andra säger, att försöka förstå vad 

de menar, att försöka uppfatta känslan bakom orden, att uppmärksamma vad de inte säger 
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eller ger uttryck för” (Maltén, 1992, s. 21). Nasenius (1998) anser att vi formas av barndomen 

och det samhälle vi växer upp i, att bli medveten om sitt sätt att kommunicera ökar 

möjligheten till bra och tillfredställande relationer. Författarna Nilsson och Waldemarson 

(2007) skriver att om det finns vilja, förmåga och möjligheter kan ett gott samarbete 

förverkligas. 

 

2.2 Daglig kontakt 

Flera författare anser att det naturligaste tillfället för förskollärarna att skapa förtroende med 

vårdnadshavarna är den kontinuerliga hallkontakten (Ekman & Sundell, 1992; Ladberg, 

1992). Det är hallkontakten som är det naturligaste tillfället för förskollärarna att skapa 

förtroende hos vårdnadshavarna. Markström (2007) skriver att hallen är en arena mellan 

privat och offentligt. Där sker mycket av utbyte av muntlig information men även 

förhandlingar om barnets tider, aktiviteter o.s.v. Gars (2002) menar i sin avhandling att det är 

något nytt och meningsfullt som diskuteras vid den dagliga kontakten när vårdnadshavare 

lämnar och hämtar barn på förskolan.  

 

2.3 Vad avgör god kontakt med vårdnadshavarna? 

I Persson (1994) avhandling har han kommit fram till att det är personalens personliga 

egenskaper som avgör om det finns en god kontakt mellan vårdnadshavare och förskollärare.    

Vad som är betydelsefullt när vårdnadshavarna pratade om personalen var deras utbildning 

och personlig lämplighet. För att utveckla tillit till förskolläraren behövs ett tolerant och 

avspänt förhållningssätt till vårdnadshavaren. Ur vårdnadshavarens perspektiv innebär tillit att 

kunna lita på att personalen är kompetenta och att resurserna är tillräckliga. Flera författare 

anser att grunden för ett gott föräldrasamarbete i förskolan skapas genom lärarens förmåga att 

skapa en jämbördig relation i kombination med sin förmåga att formulera sig tydligt. Det är 

nödvändigt att ha god kännedom om mänskliga relationer i allmänhet och om sina egna 

reaktioner i synnerhet. (Enö, 2005; Gars, 2002; Ivarsson Jansson, 2001; Jensen & Jensen, 

2008; Persson, 1994; Rahm & Wall, 1994). 

Det är många olika relationer som förskollärare skapar i förskolan bl.a. till barn och 

vårdnadshavare. Att jobba med relationer är krävande, många relationer byggs upp och när 
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barn slutar kommer nya barn. Det är viktigt med en professionell hållning, det räcker inte att 

bara vara medveten om vad som ska göras, varför och hur det ska göras, utan också veta hur 

förskolläraren förhåller sig i relationen och hur de bemöter personer det har kontakt med. Det 

är också viktigt att vara medveten om sitt eget beteende för att ha en professionell hållning 

(Rahm & Wall, 1994). Några ledord för en professionell hållning ger följande citat exempel 

på. 

”Grundläggande för alla människor är att om de blir bemötta med 

öppenhet, tillit, respekt, acceptans och bekräftelse kommer grogrunden 

för ett konstruktivt samarbete att finnas där” (Lenchler-Hubertz & 

Bjerring, 2010, s. 77).  

Forskaren Erikson, som gjort en studie om hur lärare skapar en förtroendefull kontakt med 

föräldrar, beskriver att förtroendet mellan förskollärare och vårdnadshavare skapas genom att 

förskolläraren placerar barnet i centrum (Skolverket, 2008). 

 

2.4 Fördelar med samarbete- didaktiska implikationer 

Gars (2002) och Ivarsson Jansson (2001) har i sina avhandlingar kommit fram till att det är 

viktigt att ha en bra relation till vårdnadshavarna, det skapar bra förutsättningar för barnen.  

Att skapa bästa möjliga förutsättningar för barns utveckling och lärande är genom 

föräldrasamarbete. Harju och Tallberg Broman (2013) framhåller att flera byggstenar så som 

trygghet, tillitsfulla relationer, insyn och inflytande i verksamheten, erkännande av föräldrars 

kunskaper, erfarenheter och föräldrars sociala kapital. Ingen av dessa byggstenar kan stå för 

sig själv utan de måste gå i varandra och skapa en helhet för att få ett fungerande samarbete. 

Samverkan underlättas av att förskolorna är små, att man har tydliga mål för sin verksamhet, 

att förskollärare har en klar yrkesroll och att vårdnadshavare deltar i arbetet. Johansson och 

Åstedt (1996) ser också en fördel om vårdnadshavarna kan välja förskola, vilket kan lägga 

grunden för en viss värdegemenskap. Åldersblandade barngrupper gör att vårdnadshavare och 

förskollärare kan utveckla samverkan under flera år, dvs. när barnen är en längre tid på 

samma förskola utvecklas en samhörighet mellan vårdnadshavare och förskolläraren 

(Johansson & Åstedt, 1996). 
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Harju och Tallberg Broman(2013) skriver att har vårdnadshavarna en ökad delaktighet i 

barnens vardag redan på förskolan, kan det vara en väg att stödja barnens lärande, hälsa och 

välbefinnande från tidig ålder.  

”En lyhörd relation mellan förskola/skola och föräldrar/familj är av 

avgörande betydelse för barnets och elevens möjligheter till utveckling 

och lärande och för kvalité och likvärdighet i förskola/skola. (Harju & 

Tallberg Broman, 2013, s. 17). 

 

2.5 Vad vill vårdnadshavarna veta när de hämtar sitt barn?    

Ladberg (1992) som har forskat i föräldrasamverkan har kommit fram till att vårdnadshavarna 

har en bestämd önskan, de vill ta del av sina barns vardag. Vårdnadshavarna vill ta del av vad 

barnen gör på förskolan och de framsteg och svårigheter som uppstår. Vårdnadshavare har 

olika behov av samarbete men minsta gemensamma nämnare, skriver Johansson &Åstedt 

(1996), är att få känna och veta att barnen har det bra på sin förskola, att de går dit med glädje, 

att de uppmärksammas av vuxna och kamrater samt att de mår bra. Vårdnadshavarna vill inte 

höra om barnet utvecklas i normal takt, de vill i stället veta vad barnet gör, hur det fungerar 

socialt och om det verkar ha roligt under dagarna. Flera författare har kommit fram till att 

vårdnadshavarna  är intresserade av att få veta om förskolan är en bra miljö för barnet i termer 

av »lycklig plats» snarare än utvecklings- stimulerande miljö (Gars, 2002; Johansson & 

Åstedt, 1996; Rahm & Wall, 1994). Gars (2002) skriver i sin avhandling att vårdnadshavarna 

vill veta hur deras barn har haft det under dagen och de vill få inblick i hur relationen med de 

andra barnen varit.  

 

2.6 Vad som kan försvåra samarbetet 

Johansson och Åstedt (1996) uttrycker att det som kan försvåra samarbetet i förskolan är 

dagens besparingar med större barngrupper och mindre personalresurser. Sandberg och 

Vuorinen (2007) skriver om att kvalitén på mötet kan variera vid lämning och hämtning. När 

fler barn lämnas och hämtas samtidigt begränsas kommunikationen, i bästa fall, till det 

nödvändigaste. 
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Pramling (1993) visar i sin forskning att när ett litet barn börjar på förskolan känns 

separationen lika svår för vårdnadshavaren som för barnet. Vårdnadshavarens relation till 

förskolan påverkar i hög grad barnens. Det är angeläget att förskolläraren bygger upp en 

relation till vårdnadshavaren. 

 I Enös (2005) avhandling diskuteras språket för att skapa en god relation till vårdnadshavare. 

Risken att som förskollärare använda ett språk som inte vårdnadshavaren förstår, är att det kan 

inverka negativt på deras relation och att vårdnadshavaren skulle förlora förtroendet för 

förskolläraren. Förskolläraren ska inte bara ställa frågor när de inte har förstått utan också när 

de har begripit för att visa att de har förstått. Nilsson och Waldemarson (2007) är kritiska de 

ifrågasätter om det sker ett bra aktivt lyssnande när förskollärare kommunicerar med 

vårdnadshavare i hallen, då det är många barn och vårdnadshavare som ska gå hem samtidigt.  
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3. Metod 

I följande avsnitt kommer jag att redovisa genomförandet av min studie. Först motiverar jag 

metodval samt det teoretiska resonemang som ligger till grund för detta val. Jag kommer 

sedan att redogöra för undersökningsgruppen, genomförande, analysmetod, forskningsetik 

samt studiens kvalitet.  

3.1 Metodval 

Utifrån studiens har jag valt att använda mig av kvalitativ metod, den kvalitativa metoden har 

sitt ursprung inom de humanistiska vetenskaperna med inriktningarna hermeneutik och 

fenomenologi. Trost (1997) skriver att är man intresserad av att försöka förstå människors sätt 

att resonera och påverka samt att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är 

kvalitativ metod rimligt att använda. Enligt Stukát (2011) går intervjuer ut på att man ska 

tolka och förstå de resultat som framkommer. Intervjuer bygger på forskarens ”förförståelse” 

när de ska bearbeta och sammanställa datainsamlingen. Det innebär att forskarens egna tankar 

och erfarenheter har stor betydelse och ses som en fördel för tolkningen. Stukát (2011) menar 

att flera ser detta som negativt då resultatet beror på vem som har utfört studien. Även 

tillfälligheten kan ifrågasättas då relativt få intervjuer har utförts. 

3.2 Intervju 

Efter att ha granskat litteratur gällande olika former för att samla in empiriska data, bestämde 

jag mig för att göra intervjuer med förskollärare och vårdnadshavare. Mitt syfte med mitt 

arbete var att undersöka hur ett gott samarbete mellan förskollärare och vårdnadshavare kan 

etableras. Jag att använda mig av djupintervjuer för att det är en undersökningsmetod som 

syftar till att få så utförliga svar som möjligt. Mina frågor är öppna till sin karaktär vilket 

innebär att den intervjuade själv får formulera sina svar. Det medför dessutom en möjlighet 

för mig att ställa följdfrågor så att svaren kan bli mer utvecklade och fördjupade (Stukát, 

2011). En intervjumall med öppna frågor gällande intervjuns innehåll användes(se bilaga 2,3). 

Bjørndal ( 2010) påvisar det positiva med öppna frågor den innehåller en större flexibilitet, 

efter som intervjuaren kan ändra frågornas ordningsföld och göra uppföljningsfrågor, utifrån 

hur intervjun utvecklas. 
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3.3 Undersökningsgrupp 

Jag har valt att intervjua fyra vårdnadshavare och fyra förskollärare, från olika förskolor för 

att på så sätt tolka och förstå hur ett bra samarbete kan etableras mellan förskolan och 

hemmet. De förskollärare jag intervjuade är i olika åldrar, 25-51 år, och de har olika lång 

erfarenhet av sitt yrke. Jag har valt att intervjua förskollärare som arbetat på fyra olika 

förskolor för att få en bredare erfarenhet av olika etniska och kulturella kunskaper. Det var 

dels förskollärare som jag tidigare arbetat med, men också av förskollärare som jag inte på 

något sätt har någon personlig relation till.  Förskolorna som respondenterna arbetar på är 

kommunala förskolor i en mellan svensk kommun. De intervjuade vårdnadshavarna är mellan 

34-45 år, en del har ett barn och andra har fler barn. De har barn inom förskolan i åldern ett år 

och fem månader till fem år och fem månader.  De vårdnadshavare jag har intervjuat har jag 

en bra kontakt med, de har barn på fyra olika förskolor i en mellan svensk kommun. Samtliga 

respondenter är kvinnor. För att ge informanter anonymitet har de fått fingerade namn i mitt 

examensarbete. Jag bestämde tid med varje förskollärare och vårdnadshavare, samt var det 

passade dem bäst att träffas. Platsen kunde variera från förskolor till hemmiljöer vad vi 

träffades. Mitt urval av respondenter baseras på olika etniska och kulturella kunskaper samt 

förtroende. Det var även ett bekvämlighetsval då jag såg det som en tidsaspekt för 

datainsamling, då jag valde en kommun. (Bryman, 2001) I kvalitativstudie är det inte lika 

viktigt med representativa urval, vid kvalitativa studier vill man få en så stor variation av 

uppfattningar som möjligt (Stukát, 2011).     

                

3.4 Genomförande 

Det första jag gjorde var att lämna ut information och en förfrågan till fyra berörda 

förskolechefer via mail för att fråga om det var möjligt att göra min studie i kommunen. 

Första mötet med deltagarna i studien togs via personligt möte, telefon eller via mail. Jag 

presenterade då kort min studie och frågade om de kunde tänka sig att delta. Redan då kunde 

de tillfrågade personerna ta ställning till om det ville medverka eller inte medverka. Efter att 

jag pratat med vårdnadshavare och förskollärare lämnade jag ut ett samtyckesbrev (bilaga1) 

samt intervjufrågor (bilaga 2 alternativt 3). Efter det kunde var och en ta ställning om de ville 

vara med i studien, samtidigt som tid och plats bokades in.  
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Intervjufrågorna delades ut i god tid innan samtalet. Jag valde att lämna ut intervjufrågorna 

före intervjuen eftersom jag genom egna erfarenheter i intervjusammanhang, upplevt att det 

varit positivt att få frågorna innan intervjun. Bjørndal (2010) skriver om att det ger 

informanten möjlighet att i lugn och ro innan intervjun, bilda sig en uppfattning om vad som 

kommer att avhandlas i samtalet. Intervjuerna beräknades ta cirka 30-45 minuter. Jag valde 

först att provintervjua en förskollärare och en vårdnadshavare. Efter provintervjuerna 

strukturerade jag om några frågor så att de bättre motsvarade mitt syfte med intervjuerna 

arbetet. När jag sedan träffade informanterna fick de skriva under samtyckesbrevet som de 

tidigare fått tagit del av. För att ge informanterna anonymitet har de fått fingerade namn i 

redovisningen. 

Till min hjälp vid intervjuerna använde jag mig av en bandspelare, för att kunna fokusera på 

samtalet och för att skapa en bra stämning. Trost (1997) menar att det är en stor fördel att 

använda sig av bandspelare. Han påpekar att intervjuaren då kan koncentrera sig på 

dynamiken, frågorna och svaren samt att det underlättar bearbetningen av materialet. Bjørndal 

( 2010) anser att vill man ha detaljerat svar är det bra att använda sig av bandspelare. 

 

3.5 Analysmetod 

Efter att jag genomfört intervjuerna var nästa steg att bearbeta materialet. Enligt Stukát (2011) 

är en utskrift av intervjuerna ett krav för att kunna analysera dem. Jag valde att skriva ut 

intervjuerna så att all information togs till vara. Stukát (2011) påpekar att man enbart väljer ut 

delar som är relevanta för sin undersökning. Den metod jag använt mig av då jag har 

analyserat materialet kallas för meningskoncentrering, det innebär att jag formulerat de 

meningar som deltagarna uttryckt mer koncist, det vill säga jag skrev ut det som var mest 

relevanta till frågeställningarna mer detaljerat (Kvale, 2009).   

Varje informant fick ett fingerat namn när jag analyserade svaren i min undersökning för att 

ingen ska kunna identifiera dem. Sedan försökte jag hitta kopplingar och mönster som jag 

uppfattade som mest betydelsefulla, som jag sedan delade in i olika beteckningar i min 

undersökning.  
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3.6 Forskningsetik  

Forskningsetik handlar om att skydda den enskildes integritet. De etiska överväganden jag 

gjorde inför mitt arbete och intervjuerna, utgick ifrån de forskningsetiska principer som 

vetenskapsrådet lämnat ut (Vetenskapsrådet, 2003).  

Vid intervjutillfället frågade jag respondenten om det var godtagbart att jag använde 

bandspelare för att spela in intervjun. Informationskrav blev uppfyllt genom att jag i samband 

med tillfrågandet om deltagande i undersökningen delade ut ett samtyckesbrev, som innehöll 

information om undersökningens syfte (se bilaga.1). Vid intervjutillfälle fick informanten läsa 

igenom samtyckesbrevet och skriva under om det samtycket. Informanterna gavs då också 

möjlighet utifrån samtyckeskravet, att bestämma om de ville medverka i studien eller inte 

samt informerades de att studien är frivillig och att de hade rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan. Vad gäller konfidentialitetskravet garanterade jag deltagarna deras anonymitet. 

Trost (1997) skriver om att det är viktigt att man vid första kontakten upplyser om att det man 

talar om betraktas som ständigt konfidentiellt. 

  

 

3.7 Studiens kvalitet  

Jag har tittat på studiens kvalitet och har kommit fram till följande, att jag har fått trovärdiga 

svar av de intervjuer jag har gjort med fyra förskollärare och fyra vårdnadshavare. Att 

använda kvalitativa intervjuer anses vara en trovärdig undersökningsmetod eftersom jag är 

intresserad av personers uppfattningar om begrepp. Mätinstrumentet i mitt fall är de svar som 

jag fått från mina frågeställningar. Jag har valt att använda mig av öppna frågor där 

vårdnadshavaren/förskolläraren har en möjlighet att själv formulera sina svar för att på så sätt 

försöka undvika att lägga orden i munnen på den intervjuade. I min studie handlar det om att 

mina intervjuer ska innehålla relevanta frågor som gör att jag har en möjlighet att få svar på 

mina frågeställningar. Genom min provintervju anser jag att trovärdighet i studien ökar 

eftersom jag där får en möjlighet att prova frågorna och eventuellt justera dem så att de 

motsvarar mitt syfte bättre. Stukát (2011) anser att även om mina frågor jag ställt fångar in de 
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uppfattningar som jag söker, måste jag ställa mig frågan om hur ärliga svar jag fått av mina 

intervjusvar. Trots utlovad anonymitet så är det inte säkert att den jag intervjuar är beredd att 

uttrycka sig fritt. 

Värdet i min undersökning ligger inte i att kunna generalisera resultatet, utan ge en ökad 

förståelse för vårdnadshavares syn på dagliga möten i förskolan och att utveckla den dagliga 

föräldrakontakten på förskolor. Jag har dels en liten undersökningsgrupp som består av 

vårdnadshavare samt ytterligare en grupp som består av förskollärare. Samtliga informanter är 

kvinnor och förskollärarna har olika många år i yrket, vilket kan påverka svaren.  
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4. Resultat 

I denna del av min studie redovisar jag vad som framkom under mina intervjuer och kopplar 

det till mina frågeställningar. Jag redovisar även annat som förskollärarna/vårdnadshavarna 

talade om som är intressant inom ramen för mitt syfte. De redovisade citaten är hämtade från 

intervjuer jag gjort. 

4.1 Intervju med förskollärare  

Under den här rubriken kommer jag att presentera det resultat jag fått av de intervjuer jag har 

gjort med fyra förskollärare (Mia, Ann, Lisa, Ulla).  

Jag har utifrån de svar jag fått delat upp dem under relevanta rubriker, för att lättare få en 

överblick över hur förskollärarna har svarat på intervjufrågorna; Kommunikationens 

betydelse, förtroendefullt samarbete, vad försvårar samarbetet – vad kan underlätta 

samarbetet, kommunikation när barnet ska gå hem, det svåraste att kommunicera om, 

Professionell som förskollärare. Det är svårt att skilja de olika svaren från varandra för att 

ämnet är komplex.  

 

4.1.1 Kommunikationens betydelse 

Samtliga förskollärare tycker att en bra kommunikation är när den är öppen, när båda parterna 

får utrymme i kommunikationen, när man lyssnar och respekterar varandras åsikter. 

Mia och Ann menar att det är genom att ha en lättsam dialog där man ger och tar av varandra 

som en bra relation skapas. Det är viktigt att ha en öppen dialog som präglas av ömsesidig 

respekt där man försöker förstå varandra. En bra kommunikation med vårdnadshavarna är när 

man har en öppen dialog. Anna sa: ”De kommer och frågar och vi kan berätta utan att det blir 

konstigheter. Mia trycker på just det: ”Det är föräldrarna som också ska fråga så att vi kan 

berätta, utan att det blir konstigheter.”   

Lisa påpekar att: ”det är viktigt att förskolläraren respekterar det som vårdnadshavaren 

säger, lyssnar in vad de vill och verkställer det i den mån det går”. Ömsesidig respekt pratar 

Ulla om är en viktig bit i bra kommunikation.  ”Det är viktigt att vi är ärliga” avslutar Lisa.  
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Ann anser att det är betydelsefullt att förskolläraren pratar med föräldrarna och lyssnar in vad 

de har att säga. Hon fortsätter med att säga att det är viktigt att personalen respekterar 

föräldrarnas åsikter och att de visar intresse för deras barn. ”När det är svårt att nå 

vårdnadshavarna är det viktigt att vi pratar mer med dem som man inte har sådan bra 

kontakt med. Berätta om vad deras barn har gjort, ta sig an föräldrarna, visa att man har tid 

och är intresserad”. Även Mia och Ulla menar att det är viktigt att ha en bra kommunikation 

och en lättsam dialog med vårdnadshavare samt att visa intresse för deras barn. 

Förskollärarna jag har intervjuat framhåller att tillit är viktigt och att om förskolläraren 

bemöter barnen och vårdnadshavarna som man själv vill bil bemött, genom att vara glad och 

trevlig får de en bra relation. Genom att prata med vårdnadshavarna om deras barn och berätta 

om förskolan, skapar de en bra relation. Förskollärarna påpekar också att det måste finnas en 

ömsesidighet.  

Ann menar att ”en relation växer, det tar tid att bygga upp ett förtroende att vara ärliga mot 

varandra är viktigt”. När barnen börjar på förskolan när de är 1 år och går tills de är närmare 

6 år på samma avdelning bygger man upp en långvarigare relation med både vårdnadshavare 

och barn. Om det är en åldersgrupp med 5-åringar som går på samma avdelning under ett år är 

det svårt att skapa en relation för att det är kortare tid som samarbetet pågår menar Ulla. Lisa 

säger ”Det är lättare att få en nära relation med vårdnadshavaren om barnet är på samma 

förskola en längre tid, att bygga en relation med föräldrar tar tid”.                                     

Alla förskollärarna pratade om att personkemin har inverkan på hur bra relation de får med 

vårdnadshavarna. Alla var överens om att somliga vårdnadshavare är mer stressade än andra 

när de lämnar och hämtar sina barn på förskolan.  Ann tycker att inskolningen är viktig för att 

bygga en relation. Det kan vara det första mötet av förskola för både vårdnadshavare och 

barn. Mia påpekar” Jag försöker fråga mycket om familjen och berätta om förskolan och till 

en viss gräns berätta om mig själv”. 

 

4.1.2 Förtroendefullt samarbete  

I intervjuerna med förskollärarna frågar jag hur de tolkar den citerade texten ur läroplanen. 

”Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med 

hemmen” (Skolverket, 2010, s. 12). Förskollärarna menar att ett förtroendefullt samarbete 

syftar till att de bör sätta sig in i barnens familjeförhållande för att kunna bemöta varje barn på 
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ett så bra sätt som möjligt. Lisa menar att” det ska vara en öppen dialog som gör att 

vårdnadshavarna vågar föra fram oroliga tankar, förklara vad vi gör på förskolan, utveckla 

barns intressen från hemmet och bygga vidare på det”. Mia sa: ”Att ha en öppen dialog är att 

ta reda på hur familjeförhållanden ser ut i familjerna ” Ulla säger ”en öppen dialog är att få 

vårdnadshavarna delaktiga i vardagsarbetet”. ”Att sätta sig in hur hemförhållande är i olika 

familjer, vad deras modersmål är, pratar man svenska hemma, om föräldrar är separerade, 

om de har en annan kultur osv. Det kan vara viktigt för oss att veta dessa saker för att kunna 

bemöta barnet på bästa sätt” säger Ann. Ulla trycker på att ömsesidig respekt bygger på ett 

förtroendefullt samarbete. 

 

4.1.3 Vad försvårar samarbetet – vad kan underlätta samarbetet 

Det som alla var överens om när det gäller vad som försvårar samarbetet mellan 

förskolläraren och vårdnadshavaren är det språkliga. Att inte kunna förstå varandra för att 

man inte talar samma språk. Ann säger ”att inte förstå varandra, kan lätt leda till 

missförstånd”. Lisa och Ulla berättade att man måste hitta olika lösningar för varje situation 

för att vårdnadshavarna ska bli mer delaktiga och trygga när de lämnar sina barn på förskolan. 

Det kan t.ex. vara att använda sig av kroppsspråket, förklara mer med bilder, visa vad deras 

barn gjort genom fotografier eller genom att filma barnet. Mia berättade att de använde sig av 

tolk vid utvecklingssamtal och vid behov för att nå vårdnadshavarna lättare, men det är inte 

alltid vårdnadshavarna vill att de ska använda sig av tolk för vårdnadshavarna säger att de 

förstår. Mia säger ”Genom att förklara för föräldrarna att vi alltid använder oss av tolk för att 

de ska kunna få samma information som övriga föräldrar.” Lisa säger ”det som kan försvåra 

samarbetet är föräldrar som är inåtvända som inte öppnar sig själva, där får man lägga mer 

krut”. Lisa menar att hon skyndar långsamt och att hon behöver engagera sig mer i dessa 

vårdnadshavare.                                                                                                                        

Mia och Ulla berättar att om de ska hinna möta alla vårdnadshavare när de kommer och 

hämtar sitt barn får de hitta strategier. Mia säger ”att dela barngruppen så att de barn som 

ska gå hem är ute med en förskollärare då kan det bli en lugnare stund för att hinna prata 

med alla föräldrar”. Ulla säger att” ena dagen hinner jag prata mer med en förälder och en 

annan dag mindre, det är viktigt att vi ser alla föräldrar”. Ibland hinner förskollärarna inte 

prata med alla vårdnadshavare och de kan bero på att det är för få personal just den tiden på 

dagen. Lisa säger ”det kan vara att vi inte är tillräckligt med personal någon har rast eller ett 
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barn just då behöver extra hjälp”. Ann flikar in och säger att ”det kan vara många barn som 

går hem samtidigt och då kan det vara svårt att hinna prata med alla då kan det bli; Hej det 

har varit bra Hej då”. Förskollärarna pratade om att det kan vara svårt att förmedla vad varje 

barn har gjort under dagen när de på kvällen slår ihop förskoleavdelningarna, för att de inte är 

lika många förskollärare som arbetar då. På förskolorna där de arbetar måste de fördela 

förskollärare under hela dagen och anpassa efter hur många barn det är. Det kan vara svårt att 

berätta detaljerat för vårdnadshavarna vad barnen har gjort för att det är olika förskollärare 

som jobbar under dagen. Ann säger ”det kan vara svårt att återberätta när man själv inte 

varit med om det barnet gjort under dagen”. 

 

4.1.4 Kommunikation när barnet ska gå hem 

Det som var gemensamt för vad förskollärarna berättade för vårdnadshavarna, var vad barnet 

gjort under dagen, om det varit något problem, något positivt eller något roligt. Det kan 

variera vad vårdnadshavarna vill veta om sitt barn när de ska gå hem från förskolan och hur 

intresserade vårdnadshavarna är. När barnen är små upplever förskollärarna att det är viktigt 

för många vårdnadshavare att veta t.ex. hur barnet har ätit, sovit och om toalettbesök. Lisa 

säger ”det är individuellt vad vårdnadshavare tycker är viktigt att veta om sitt barn man 

behöver lyssna in och känna in vad som är viktigt”. Samtliga förskolärare tycker det är viktigt 

att ta upp svåra saker på engång när det händer, så att man inte väntar med det. 

 

4.1.5 Vad är svårast att kommunicera om  

Det som är svårt att prata med föräldrar om kan vara om föräldrar inte tar till sig ett problem. 

Flera förskollärare upplever att det är svårt att berätta för vårdnadshavaren om negativa saker 

rörande deras barn. Mia tycker att det är ”när barnet bitit ett annat barn”. ”Om det är något 

problem som vårdnadshavare inte ser som berör deras barn och man får inte 

vårdnadshavarnas respons, då kan det vara svårt” på pekar Lisa.  Ulla framhåller att ”dålig 

hygien är ett ämne som är svårt att ta upp och om man som förskollärare och vårdnadshavare 

har olika värderingar som berör barnet”.  
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4.1.6 Professionell som förskollärare  

Förskollärarna var överens om att vara professionell som förskollärare är att kunna lyssna, 

kunna ta kritik utan att ta det personligt, respektera vad vårdnadshavare säger och ta deras oro 

på allvar. Ann säger ”när vi utgå från varje barn och när man utgår från det som står i 

läroplanen och vågar vara direkt, rak och tydlig i sin yrkesroll”. Ulla och Malin resonerade 

att de behöver skilja på privat och arbete, det är att vara professionell. Jag konstaterar att alla 

förskollärare anser att det är viktigt att lyssna in och förstå vårdnadshavarens avsikter vilket är 

en viktig aspekt i ett professionellt samtal. 

 

4.2 Intervjuer med vårdnadshavare 

Under den här rubriken kommer jag att presentera det resultat jag fått av de intervjuer jag har 

gjort med fyra vårdnadshavare (Sigrid, Maja, Malin och Eva).  

För att lättare kunna övergripa hur vårdnadshavarna har svarat på intervjufrågorna, har jag 

utifrån de svar jag fått försökt att dela upp dem med relevanta rubriker. Så som trygghet, en 

bra kommunikation, bemötande och förväntningar, lämning och hämtning och vad vill 

vårdnadshavarna veta när de hämtar sitt barn.    

 

4.2.1 Trygghet 

Vad trygghet innebar för vårdnadshavarna var gemensamt, att de ser att deras barn trivs, att de 

vill gå till förskolan och att de ser att någon tycker om deras barn. Vårdnadshavarna kom 

också in på att trygghet kan vara fysiskt. Trygghet är att det är säkert så att det inte händer 

deras barn något. 

Sigrid säger ”när personalen ser mitt barn och att jag ser att mitt barn trivs, och vill gå till 

förskolan, det är trygghet för mig”. Maja påpekar ”trygghet är också att veta att 

förskollärarna och barnskötarna trivs med sitt jobb och att jag vet att de har kompetens för 

sitt yrke”. Malin säger ”trygghet är att de tycker om mitt barn och bryr sig om honom och att 

vi blir respekterade och att pedagogerna lyssnar på oss”.     
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Eva säger ”trygghet är när det är säkert på förskolan, så att inte mitt barn gör sig illa och att 

det är tillräckligt med personal så att de inte kan rymma”. Eva och Sigrid pratar om att 

trygghet också kan vara att förskollärarna och vårdnadshavarna har ungefär samma 

värderingar. 

 

4.2.2 En bra kommunikation 

En bra kommunikation är när förskollärarna är öppna och kan berätta allt oavsett om det är 

negativt eller positivt om deras barn. Sigrid säger ”när de lyssnar på oss föräldrar och vi 

lyssnar på dem, att bli sedd och hörd, att någon lyssnar och att de tar mig på allvar med just 

det jag vill veta varje dag, för att underlätta vardagen och att får den informationen”.  

 Maja säger om kommunikationen ”att den är öppen, att man blir lyssnad på och att man 

lyssnar på dem, så att man kan föra en dialog”.  

 

4.2.3 Bemötande och förväntningar  

Vårdnadshavarna vill bli bemötta av glada och positiva förskollärare som säger hej och att 

deras barn är i fokus när det kommer till förskolan. Att förskollärarna är lyhörda om det 

behöver extra hjälp när de ska lämna sitt barn. Eva säger ”att någon som känner mitt barn tar 

emot honom”. Majas förväntningar vid lämning är att de ser hennes barn och att de tar sig tid 

att berätta om det hon behöver veta om dagen. Malin säger ”jag vill att mitt barn blir bemött 

på ett bra sätt och att de möter upp i hallen i den mån det går”.  

 

4.2.4 Lämning och hämtning 

De flesta av vårdnadshavarna tycker att när de kommer till förskolan för att lämna sitt barn så 

är det lättast att lämna sitt barn inomhus. De är mer vana och rutinmässigt att säga ”hej då” till 

sitt barn inomhus än utomhus. Eva säger ”det kan vara svårt att lämna ute det är tryggare om 

han får gå in och klä av sig först”.  

 Kommunikationen mellan förskolläraren och vårdnadshavaren kan vara olika när 

vårdnadshavaren hämtar sitt barn utomhus eller inomhus. En anledning kan vara att det är 
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skillnad vilken tid de hämtar sitt barn på förskolan.  En del av vårdnadshavarna upplever att 

om barnet är ute när de ska gå hem från förskolan är det svårare att få en kommunikation med 

förskolläraren andra tycker tvärtom. Eva säger ”det är stora ytor, mer att man får leta efter 

någon när man är ute när man ska lämna eller hämta” Maja tycker tvärt om ”det är större 

områden ute, det är lättare barnet är redan påklädd, leker bättre, behöver inte ta konflikten 

vid påklädning för det är redan klart, personalen har mer tid”. 

Sigrid tycker att när man hämtar sitt barn inne på förskolan hinner man prata med 

förskolläraren när man klär på barnet, är man ute så är det oftast bara” hej och hej då”. Det är 

lättare för vårdnadshavarna att kommunicera inne där möter förskollärarna upp på ett annat 

sätt. Maja säger att ”inomhus är det mer stojigt mer ljud svårare att bli sedd”.  

 Vårdnadshavarna som har långa dagar för sina barn på förskolan, upplever att de oftast är 

stressade när de ska lämna och hämta sina barn. Malin säger ”man tänker att vi vill hem och 

personalen vill hem och är det fler barn kvar så vill man inte ta tid av personalen att fråga 

hur det varit på förskolan”.  

Vårdnadshavarna känner oftast att personalen inte vet så mycket om deras barn när de hämtar 

sitt barn efter klockan 16.30 på förskolan.  Maja säger ”om jag kommer och hämtar mitt barn 

när avdelningarna har slagits ihop vet oftast personalen inte vad hon gjort, de berättar om 

hon sovit och ätit, för det är uppskrivet” Malin påpekar att ”ibland kan det bli långt i mellan 

träffarna med personalen på barnets avdelning”. Om de hämtar sitt barn sent så är det få 

förskollärare kvar och när förskolan slår ihop flera avdelningar kan de vara så att 

förskollärarna inte vet så mycket om deras barn. Eva påpekar ”det är inte alltid personalen 

vet vad mitt barn gjort under dagen när jag hämtar”.  

I min undersökning tyckte vårdnadshavarna olika när det gällde om förskolläraren hade tid att 

kommunicera med vårdnadshavaren när det hämtade sitt barn. Det kunde bero på vilken tid 

vårdnadshavaren hämtade. Om det var många vårdnadshavare som kom samtidigt var det 

svårare att finna tid för att kommunikation. Malin berättar att ”på den förskolan mitt barn går 

på nu upplever jag att förskollärarna har tid att kommunicera. Men en annan förskola som 

mina barn gick tidigare på, som hade fler avdelningar när de slogs ihop, då var det omöjligt 

att man kände all personal”. Malin säger ”man känner personalen bättre när det är färre 

avdelningar”.  
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Maja upplever att det endast är en av förskollärarna som tar sig tid ”är hon inte där får jag 

inget veta” Sigrid uppskattar inte när förskollärare säger ”allt varit som det ska, vi säger till 

om det är något”. 

Övervägande delen av vårdnadshavarna är väldigt intresserade vad deras barn gör på 

förskolan men upplever att förskollärarna inte alltid har tid att berätta. Sigrid säger ”jag vill 

veta för att kunna föra ett samtal när vi kommer hem” Malin känner ibland att hon uppfattas 

som frågvis när hon frågar vad hennes barn har gjort under dagen. Eva säger ”jag är 

intresserad men tar inte tiden att fråga men det är jätteroligt när de berättar på föräldramöte 

vad de gör”. Malin anser att förskollärarna är bra på att skriva i kalendern i hallen vad de 

gjort under dagen. Eva och Malin skulle vilja att de filmar för att kunna se barnet hela dagen.” 

vi lämnar det bästa vi har till förskolan” säger Malin och Signe. 

 

4.2.5 Vad vill vårdnadshavarna veta när de hämtar sitt barn?    

I intervjuerna med vårdnadshavarna kom jag fram till att det var individuellt vad man som 

vårdnadshavare vill veta om sitt barn när de ska gå hem från förskolan. Malin säger ”vad de 

har gjort på förskolan, ätit, sovit, bajsat, vilken kompis han lekt med, om han sagt något 

roligt”. Eva säger att hon vill veta ”kort hur dagen har varit, om han har varit glad, trött, 

ledsen, sur. Om han har ätit extremt lite kan det vara bra att veta”. Sigrid säger ”vet att de 

har det bra och jag vet att de blir aktiverade mer än vad jag kan göra”  

Det som var generellt för alla vårdnadshavare när det gällde vad det vill veta om sitt barn när 

det hämtar på förskolan var om det hänt något speciellt t.ex. utöver det vanliga t.ex. om de 

varit på någon utflykt, om barnet har varit inblandat i någon incident så ville de veta det. De 

upplever att det är viktigt. Malin säger ”vi vill inte veta det flera veckor efteråt, men även när 

det har varit en bra dag så vill jag veta det”. 

Malin säger ”jag vill veta om det hänt något speciellt om det sagt och gjort något roligt, om 

allt har varit bra. Har mitt barn varit inblandad i en incident underdagen förväntar jag mig 

att personalen berättar det för mig. För det kan vara svårt att veta vad man ska tro om mitt 

barn säger att någon har varit dum, då kan det vara bra om jag får veta det ifrån en annan 

synvinkel. Och allra helst ju större barnet blir när man kan prata om det själv. Barn kan tolka 

det på ett annat sätt”.  
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Maja säger ”om mitt barn har haft det bra under dagen, vad hon har gjort, om hon har varit 

glad och inga turbulenta grejor har hänt. Viktigast att veta vad hon gjort och vilken hon har 

lekt med. Jag är inte så intresserad om hon ätit och sovit för det vet jag fungerar bra”. 

Eva pratar om leken ”det vet jag att det gör hela dagarna både styrt och själva. Jag vill veta 

om det är något speciellt om det varit t.ex. till skogen så att man kan prata med honom på 

kvällen, någon liten grej vill jag veta”. Eva är intresserad av hur hennes barn upplever 

dagarna på förskolan och vad han tyckte varit roligast.  

Under intervjuen med vårdnadshavarna kom diskussionen upp om det fanns intresse att 

använda andra valmöjlighet för att följa barns vardag. Vi diskuterade hur vårdnadshavarna 

ställer sig till om förskolan skulle använda sig av en blogg för att vårdnadshavarna ska kunna 

se och diskutera barnens vardag.  

Maja säger ”det skulle kanske vara bra, man kan i lugn och ro gå in och titta på det när man 

har kommit hem”. Signe ansåg att ”det kanske skulle kunna vara en bra lösning för att få en 

mer inblick i barnens vardag, men de får inte vara att man tar bort den viktiga dagliga 

kontakten”.  

 

4.2.6 Barns lärande 

Enligt vårdnadshavarna användes begreppet lärande sällan av förskollärarna när 

vårdnadshavaren kom för att hämta sina barn på förskolan. Det var mer vanligt att de stora 

barnen kunde berätta själva om det lärt sig något nytt under dag för sina vårdnadshavare. 

Vårdnadshavarna berättade att förskollärarna pratade mer på föräldramöten och 

utvecklingssamtal om barns lärande än då de hämtar och lämnar barnen. Signe säger att 

förskolan sätter upp fotografier på barnen och citat från läroplanen i hallen om barns 

lärande”. Malin framhåller ”man förväntar sig inte att de är på förskolan för att lära sig, 

men barn lär sig hela tiden och man kommer på sig själv, oj kan du det där”. 

 

4.2.7 Likheter och olikheter under intervjuerna  

Både förskollärarna och vårdnadshavarna menade att kommunikation är bra då den är öppen, 

att båda sidor/parter lyssnar på vad varandra så att de kan föra en dialog. Förskollärarna 

menar att det är viktigt att respektera det som vårdnadshavaren säger. Att det är viktigt ger 
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Sigrid uttryck för när hon säger att det är viktigt ”att bli sedd och hörd” och att de tar henne 

som vårdnadshavare på allvar. För att skapa ett förtroendefullt samarbete finns det olika 

faktorer som tas upp under intervjuerna som påverkar. Samtliga förskollärare tog upp att 

personkemin har en inverkan hur bra relation de har med vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna 

Eva och Sigrid uttryckte sig att ”trygghet kan vara att vi har ungefär samma värderingar” 

som förskollärarna. Inskolning är en viktig del som kan vara det första mötet med förskola för 

både vårdnadshavare och barn. Då är det viktigt att förskollärarna sätter sig in i barnens 

familjeförhållande så att de kan bemöta varje barn efter deras förutsättningar och behov, detta 

skapar tillit till båda parterna som sedan påverkar barnens förtroende till förskollärarna som 

sedan bidrar till bättre lärande. 

Förskollärarna tycker att det är viktigt att ta sig tid att lyssna på vad vårdnadshavarna har att 

säga. För att hinna prata med alla vårdnadshavare försöker förskollärarna hitta olika strategier 

t.ex. dela barnen i mindre grupper. Förskollärarna uttryckte att de försökte hitta olika 

lösningar för att underlätta kommunikationen, när man har svårt att förstå varandra genom att 

använda sig av kroppsspråket och bilder mm. Vårdnadshavarna var överens att det inte alltid 

finns tid att samtala på grund av olika omständigheter t.ex. vilken tid de lämnar och hämtar 

sina barn. Förskollärarna lägger tonvikten vid att båda parter får utrymme i kommunikationen 

medan föräldrarna lägger tonvikten vid att förskollärarna kan berätta både positiva och 

negativa saker om deras barn.  

Förskollärarna och vårdnadshavarna är överens om att det är individuellt vilken 

kommunikation som förs mellan dem när barnet ska gå hem från förskolan. Lisa påpekar ”de 

behöver lyssna in och känna in vad som är viktigt”. I intervjuerna kan jag se en 

överensstämmelse med vad förskollärarna anser vara viktigt att berätta för vårdnadshavarna 

när barnen är små. Då upplever förskollärarna att det är viktigt för många vårdnadshavare att 

veta t.ex. hur barnet har ätit, sovit och bajsat. Samtliga vårdnadshavare vill veta om det har 

hänt något utöver det vanliga t.ex. utflykter eller om barnet varit i någon incidens. 
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5. Diskussion 

Under följande rubriker sammanförs mina analyserande diskussioner gällande metod, resultat 

slut diskussion samt förslag till fortsatt forskning.  

5.1Metoden 

Att göra intervjuer är ett förhållandevis nytt område för mig och med största sannolikhet 

spelar det in på resultatet av intervjusvaren. Med mer erfarenhet hade jag kunnat ställa färre 

frågor från början och fler följdfrågor genom att lättare se betydelsefulla öppningar i samtalet. 

Nu blev det frågor som gick i varandra. 

Resultatet har jag fått fram genom att analysera de utskrivna intervjuerna med avseende på 

mina frågeställningar. Valet att använda en kvalitativ metod grundade sig på att jag ville bli 

varse om hur varje förskollärare och vårdnadshavare resonerade och tänkte. Därför blev 

kvalitativ metod med enskilda intervjuer ett bra verktyg (Trost, 1997) Jag intervjuade fyra 

förskollärare och fyra vårdnadshavare. Ett bredare resultat hade troligtvis fått om jag 

intervjuat fler personer av vardera kategorin.  Det en fördel att använda sig av bandspelare för 

insamling av material, vilket skett i denna studie och var till stor fördel (Stukát, 2011). Jag är 

medveten om att det alltid finns en risk för feltolkning av material när man i efterhand 

bearbetar texten. Nackdelen med bandspelare blev att materialet blev stort att transkribera, 

min strävan har varit att så noggrant som möjligt skriva ner och bearbeta resultatet.   

Jag har funderat kring reliabiliteten i studien, om det skulle ha bli större om jag också skulle 

ha observerat hallkontakten mellan förskollärare och vårdnadshavare under en länge tid. Men 

jag anser att reliabiliteten i studien är relativt bra.  

Jag är också medveten om att jag skulle kunna ha fått ett annat resultat om jag intervjuat 

förskollärare som är verksamma inom föräldrakooperativa förskolor. Detta eftersom 

verksamheten där utgår mer direkt från ett samarbete med föräldrarna. Men samtidigt får jag 

komma ihåg att detta är en liten undersökning under en begränsad tidsperiod som snarare har 

som uppgift att belysa vissa fenomen än att dra generella slutsatser. I det aktuella arbetet har 

jag fokuserat på de två följande frågeställningarna vilka också ligger som grund för rubrikerna 

i diskussionen.   
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 Hur kan förskollärare skapa ett förtroendefullt samarbete för att få en bra relation till 

vårdnadshavare? 

 Vilken kommunikation förs mellan förskollärare och vårdnadshavare när barnet ska gå 

hem? 

 

5.2 Skapa ett förtroendefullt samarbete 

Den vardagliga kontakten mellan förskollärare och vårdnadshavare och som ofta sker i hallen 

är viktig för att ett samarbete ska utvecklas och fördjupas. Genom att kontinuerligt föra en 

dialog om barnet med vårdnadshavarna varje dag, skapas en tillit mellan vårdnadshavare och 

förskollärare (Ladberg 1992). I min undersökning påtalar både förskollärarna och 

vårdnadshavarna att ömsesidig respekt är en viktig förutsättning för en bra och fungerande 

kommunikation.  En bra kommunikation är när den är öppen, när båda parterna får utrymme i 

kommunikationen, när man lyssnar på varandra. Både förskollärare och vårdnadshavare 

menade att det skulle finnas en öppenhet dem emellan i kommunikationen.  De är också 

viktigt att ha samma värderingar för att kunna förstå varandra tycker vårdnadshavarna i min 

undersökning.  

Att förskollärarna har förmåga att sätta sig in i vårdnadshavarnas situationer bidrar till gott 

samarbete anser de förskollärare som jag intervjuade. Ett gott samarbete bygger på att man 

kan sätta sig in i andra människors situation (Nilsson & Waldemarson, 2007). Både 

förskollärarna och vårdnadshavarna betonar vikten av att förskollärarna tar sig tid att lyssna 

på vårdnadshavarna. Genom att ta sig tid och lyssna och försöka förstå hela budskapet av vad 

samtalspartnern försöker förmedla lär de känna den andre lite mer och kan därigenom visa 

förståelse och ge stöd (Nilsson & Waldemarson, 2007). Till exempel kan barnet ha svårt att 

somna på kvällen och vårdnadshavaren kommer och berättar det, då är det bra om 

förskolläraren lyssnar på vårdnadshavaren och ger stöd. 

När barns lärande fokuseras på i förskolan är det en förutsättning att förskollärarna har ett gott 

samarbete med vårdnadshavarna. Genom att ha ett väl fungerande samarbete mellan 

vårdnadshavare och förskollärare så ges goda förutsättningar för barnens utveckling och 

lärande (Skolverket, 2010). Gars (2002) och Ivarsson (2001) har också kommit fram i sina 

avhandlingar att det är viktigt med bra relationer till vårdnadshavarna. Bra relationer skapar 
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förutsättningar för barnen genom att vårdnadshavarnas delaktighet kan vara en väg för att 

stödja barnens lärande, hälsa och välbefinnande från tidig ålder. 

Alla vårdnadshavare var eniga om att det viktigaste är att förskollärare ser just deras barn, att 

det är i centrum just som författaren Lars Erikson (Skolverket, 2008) skriver. Om 

förskollärare och vårdnadshavare placerar barnen i centrum skapas förtroende mellan 

förskollärare och vårdnadshavare. På det sättet fokuserar förskolläraren och vårdnadshavaren 

på något som är väsentligt för dem båda att samtala om. Emellertid visar resultatet att 

vårdnadshavarna och förskollärarna utgår från olika perspektiv. Utifrån vårdnadshavarnas 

perspektiv ser de sitt barn som viktigast och utifrån förskollärarnas perspektiv ser de alla barn 

som viktiga, t.ex. vid hemgång att alla vårdnadshavare får tid att kommunicera. 

En slutsats jag tycker mig kunna dra utifrån de intervjuer jag har gjort är att den första 

kontakten har stor betydelse för det fortsatta samarbetet. Om förskollärare är medvetna om 

vilket syfte de har med samarbetet och vad de tycker att en god relation grundar sig på är det 

viktigt att de redan från början tänker på det då förskollärarna möter vårdnadshavarna. Om det 

är viktigt att utveckla en relation som präglas av tillit, ärlighet och respekt är det också viktigt 

att dessa ingredienser finns med i förhållningssättet redan från början. För att utveckla ärlighet 

i en relation är det viktigt att de låter dialogen ta plats i mötet vilket innebär att båda parter är 

delaktiga och känner att de kan var ärliga.  

Ett samarbete mellan förskollärare och vårdnadshavare är, som jag tidigare nämnt, önskvärt ur 

två aspekter. Det ena handlar om att det ingår i pedagogens professionella yrkesuppdrag då 

förskolans uppdrag ska vila på en demokratisk grund (Skolverket 2010). Det andra handlar 

om de vinster som både barn och vuxna kan uppleva när samarbetet fungerar. Jag tycker att de 

argument jag fått ta del av under arbetets gång stärker min tro på att förskollärare och 

vårdnadshavare genom ett samarbete når långt då det handlar om barnens utveckling och 

lärande. 

Johansson och Åstedt (1996) anser att åldersblandade barngrupper bidrar till att förskollärarna 

skapar en fördjupad relation till vårdnadshavare och barn. De intervjuade förskollärarna anser 

också att det är bra med åldersblandade grupper. De hinner då skapa en relation med 

vårdnadshavarna. Om barnet är på samma avdelning och förhoppningsvis har samma 

förskollärare en längre tid så skapas möjligheter att utveckla en djupare relation. Förskollärare 

kan förbättra sitt sätt att kommunicera om de lär sig att vara öppen och tydlig i sin 
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kommunikation. Det förutsätter att mottagaren också har ett öppet lyssnande och försöker 

höra hela budskapet från motpartnern.  

Harju och Tallberg Broman (2013) anser att det behövs flera byggstenar för att få ett 

fungerande samarbete så som trygghet, tillitsfulla relationer, insyn och inflytande i 

verksamheten, erkännande av föräldrars kunskaper och erfarenheter och föräldrars sociala 

kapital. Ingen av dessa byggstenar kan stå för sig själv utan de måste gå i varandra och skapa 

en helhet för att få ett fungerande samarbete. I min undersökning anser jag att alla dessa 

byggstenar inte alltid finns hos båda parterna på grund av olika omständigheter. Till exempel 

kan språket försvåra möjligheten att parterna inte förstår varandra som kan leda till 

missförstånd. 

 

5.3 Vad vill vårdnadshavarna veta när de hämtar sitt barn?  

Som nämnts ovan sker många samtal om barnens vistelse på förskolan, hur dagen har varit för 

det enskilda barnet. Det jag kommit fram i min undersökning är att det är mycket individuellt 

vad varje vårdnadshavare vill veta om sitt barn vid lämning och hämtning på förskolan. 

Därför behöver förskolläraren lyssna på djupet av vad vårdnadshavarna önskar veta om sitt 

barn när de kommer och hämtar på förskolan.  

Vårdnadshavarna är intresserade av vad barnen gör på förskolan men de tycker också det är 

viktigt med tryggheten, att miljön/förskolan är säker och att det finns tillräckligt med 

personal. Jag tolkar det som att vårdnadshavarna vill veta om barnet har haft det bra och vad 

det tyckt varit roligt. I min undersökning vill inte vårdnadshavarna höra när de hämtar sitt 

barn att det är bra, de vill veta vad barnet har gjort och lärt sig av kompetenta förskollärare. I 

tidigare forskning som Ladberg (1992) gjort har samma resultat tillstyrkts, vårdnadshavarna 

vill ta del av barnens vardag. 

I min undersökning har jag kommit fram till att förskollärarna är dåliga på att berätta om 

barns lärande, de behöver visa att de är kompetenta förskollärare som kan sitt uppdrag. Vad 

som kan försvåra samarbetet upplever förskollärarna kan vara språket, när de inte förstår 

varandra och när de inte når fram eller när de känner att vårdnadshavarna inte lyssnar. Men 

förskollärarna är flexibla och kommer med lösningar när det behövs som att använda sig av 

bilder, kroppsspråket, fotografera och filma för att förstå vårdnadshavarna bättre. Harju och 
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Tallberg Broman (2013) menar att det inte räcker utan det behövs mer resurser för att man ska 

kunna ha fortlöpande samtal med vårdnadshavarna. 

 

5.4 Slutdiskussion   

Syftet med mitt arbete har varit att undersöka hur ett gott samarbete mellan förskollärare och 

vårdnadshavare kan etableras. Vad behöver förskollärare för att etablera ett gott samarbete 

med alla vårdnadshavare?  Vid inskolning behövs det stort utrymme för samverkan kring det 

individuella barnet genom att vårdnadshavarna är med och får en inblick om verksamheten 

och att förskollärarna får information om barnet. Författarna (Ekman och Sundell 1992; 

Granberg 1998; Ladberg1992) är överens om att för att bygga ett gott samarbete behövs tillit 

till varandra. Jag anser att bygga ett förtroende mellan förskollärare och vårdnadshavare tar 

tid. I läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) står det att det är barnens utveckling som ska 

stå i fokus för samarbetet mellan vårdnadshavare och förskollärare. Barnets trivsel, utveckling 

och lärande i och utanför förskolan ska följas upp kontinuerligt. Det dominerade intrycket 

från intervjuerna med förskollärarna är att kommunikation med vårdnadshavarna upplevs som 

en central och engagerande del av förskollärarnas uppgift, som de känner stort ansvar för och 

som de tar mycket seriöst. Att det inte alltid är lätt kan bero på olika omständigheter. Alla 

förskollärare betonar att de utgår från varje individ vid samspel med vårdnadshavare. De gör 

ingen skillnad på man eller kvinna eller vilken kulturell eller social bakgrund de har.  

Att vara professionell som förskollärare är att kunna lyssna här och nu, att kunna se på 

vårdnadshavaren som en viktig person och att visa att de är intresserade. Då är det viktigt att 

vårdnadshavarna också har den ömsesidiga respekten för att kunna lyssna på vad 

förskollärarna har att säga. Att inte reagera personligt är en viktig aspekt i det professionella 

samtalet med vådnadshavarna (Rahm & Wall, 1994). 

I min undersökning har jag kommit fram till att det inte alltid finns tid att berätta allt för 

vårdnadshavarna när de hämtar sina barn. Vårdnadshavarna måste också få veta att det inte 

alltid finns tid för långa samtal vid lämning och hämtning varje dag. Det är också viktigt anser 

jag att förskollärarna och vårdnadshavarna fokuserar på barnet när de kommunicerar. För att 

alla ska få sin del av kommunikationen med en förskollärare så är det viktigt att förskolläraren 

inte går in för djupt på privata saker som inte är relevanta för tillfället i kommunikationen 

med vårdnadshavaren. 
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5.5 Förslag på fortsatt forskning 

Genom detta arbete har jag kunnat se ett antal infallsvinklar till ämnesområdet förskola och 

hem. Jag har i mitt arbete lagt tonvikten på kommunikation vid hämtning på förskolan mellan 

vårdnadshavare och förskollärare. I fortsatt forskning skulle jag vilja genom observationer se 

vad kommunikationen i hallen har för djupare innebörd.  En annan infallsvinkel är som jag 

har varit inne och snuddat på är vad förskolan kan hitta för andra verktyg som underlättar för 

vårdnadshavaren att följa barns vardag. 
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Bilaga1 Missiv 

Brev till vårdnadshavare och förskollärare angående examensarbete om samverkan 

mellan förskola och hem 

 

Hej!                                                                                                                                                               

Jag studerar på Högskolan i Gävle för att få legitimation som förskollärare. Jag gör nu ett 

examensarbete och har för avsikt att skriva om samverkan mellan förskola och hem. Min 

förhoppning är att detta examensarbete ska bidra till ökad förståelse för föräldrars syn på 

dagliga möten i förskolan och att utveckla den dagliga föräldrakontakten på förskolor. 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur ett gott samarbete mellan förskollärare och 

vårdnadshavare kan etableras. Vad behöver förskollärare för att etablera ett gott samarbete 

med vårdnadshavare oavsett kön, kulturell- eller social tillhörighet. 

Mitt arbete bygger på enskilda intervjuer med vårdnadshavare och förskollärare. Jag vore 

därför tacksam om du har möjlighet att delta i en sådan intervju. Jag tillfrågar dig att delta 

som intervjuperson därför du innehar kunskap och erfarenheter som är viktiga i mitt arbete. 

Intervjun kommer att pågå under ca 30 minuter och spelas in. Detta för att få korrekt 

information till arbetet. 

Allt insamlat material kommer att behandlas så att det blir omöjligt att identifiera 

intervjupersoner eller förskola i examensarbetet. Sedan arbetet avslutats kommer det 

insamlade materialet att sparas på Högskolan i Gävle ett år för att sedan förstöras. Arbetet i 

sin helhet kommer att kunna läsas på www.uppsatser.se 

Om du har frågor angående intervjun kan du kontakta mig på: 

Tel.0705628258 eller e-mail anne-marie.karlsson@utb.tierp.se 

Min handledare är ……………..e-mail: ……………. 

Tack på förhand!   

Vänligen Anne-Marie Karlsson 
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Bilaga 2 intervjuguide till förskollärarna 

Intervjufrågor till förskollärarna om samarbete mellan hem och förskola 

 

I läroplanen för förskolan står det. ”Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och 

förtroendefullt samarbete med hemmen” (Skolverket, 2010, s. 12) 

1. Vad är en ”bra kommunikation” för dig med vårdnadshavarna? 

2. Hur gör du för att få en bra kommunikation med vårdnadshavaren? 

3. Hur skapar du en bra relation till vårdnadshavare? 

4. Hur tolkar du nära och förtroendefullt samarbete med hemmet? 

5. Kan kön, kulturell eller social tillhörighet påverka samarbetet mellan dig och 

vårdnadshavaren?  

6. Hinner du prata med alla vårdnadshavare? 

7. Vad brukar du berätta för vårdnadshavaren när barnet ska gå hem?  

8. Tycker du att kommunikationen med vårdnadshavare fungerar på ett likartat sätt när 

de lämnar/hämtar sitt barn inomhus som utomhus? 

9. Vad är det svåraste att prata med föräldrar om? 

10. Vad innebär att vara professionell som förskollärare i kommunikation med 

vårdnadshavare? 
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Bilaga 3 intervjuguide till vårdnadshavare 

Intervjufrågor till vårdnadshavare om samarbete mellan hem och förskola 

 

I Läroplanen för förskolan står det ”förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och 

förtroendefullt samarbete med hemmen”(Skolverket, 2010, s. 13). 

1. Vad innebär trygghet för dig när det gäller ditt barns vistelse på förskolan?  

2. Vad är en” bra kommunikation” för dig? 

3. Hur vill du bli bemött och vad har du för förväntningar på förskollärarna/barnskötarna 

när du kommer till förskolan? 

4. a)Tycker du att kommunikationen med förskollärarna/barnskötarna fungerar på ett 

likartat sätt när du lämnar/hämtar ditt barn inomhus som utomhus? 

 b) Om inte, vad skiljer i kommunikationen? 

5. Vad är viktigt för dig att få veta när du hämtar ditt barn?  

6. Känner du att förskollärarna/barnskötarna har tillräckligt med tid för att prata med dig 

när du hämtar ditt barn?  

7. Hur intresserad är du vad ditt barn gör på förskolan? 

8. Brukar du fråga vad ditt barn har gjort under dagen? Lekt med osv. 

9. Brukar förskolläraren/barnskötaren berätta för dig vad ditt barn lärt sig under dagen? 
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