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Abstrakt 
Syftet med studien var att undersöka fyra förskolepedagogers dagliga möte med barnens 
vårdnadshavare samt studera kommunikationen i samband med dessa möten. Studien syfte bestod av 
två avgränsningar som undersökte vad i förskolans uppdrag som kommunicerades i det dagliga mötet 
med barnets vårdnadshavare samt hur pedagoger inom förskolan uppfattade detta möte ur ett 
samverkans- och delaktighetsperspektiv. Studien antog en hermeneutisk ansats vilket genomsyrade 
såväl studiens genomförande samt analysprocess. Studiens insamlingsmetoder bestod av observationer 
samt intervjuer. Resultatet visade att förskolans uppdrag ur ett omsorgsfokus får störst utrymme i den 
dagliga kommunikationen. Vidare framkom det att kommunikation utifrån ett lärandefokus kommer i 
skymundan. Det fanns även skillnader mellan förskollärares och barnskötares kommunikation av 
förskolans uppdrag, i och med att barnskötarna dominerade i kommunikation ur ett omsorgsfokus 
samtidigt som förskolläraren vid samtliga observationstillfällen synliggjorde förskolans uppdrag ur ett 
lärandefokus. Resultatet synliggör även hur den dagliga kommunikationen skapar förutsättningar för 
vårdnadshavares möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet ur såväl ett omsorgs, 
fostrans- och lärandefokus.  
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Förord  
Med detta examensarbete avslutas mina studier vid Förskollärarutbildningen efter snart tre och ett 
halvt år som student vid Mittuniversitetet, Sundsvall. Utbildningen har utvecklat min förståelse för 
arbetet inom förskolans verksamhet och gett mig kunskaper att stödja barns utveckling och lärande. 
Utbildningen omfattar 210 högskolepoäng och består av studier inom tre områden: förskolepedagogik, 
utbildningsvetenskaplig kärna samt verksamhetsförlagd utbildning. Examensarbetet påbörjades i form 
av en forskningsplan i början av höstterminen inom kursen Utbildningsvetenskaplig kärna IV och 
utvecklades under kursen Självständigt arbete till en fulltalig studie.  
 
Jag vill rikta ett tack till min handledare Anneli Hansson vid avdelningen för utbildningsvetenskap vid 
Mittuniversitetet, Sundsvall. Anneli har främjat arbetets utveckling avsevärt genom sitt uppriktiga 
förhållningssätt och engagemang. Annelis handledning har därför utgjort ett betydelsefullt stöd under 
arbetets framväxt.  
 
Vidare vill jag tacka samtliga pedagoger och vårdnadshavare för deras deltagande samt de personer 
som korrekturläst och betraktat texten ur ett läsarperspektiv. Och till er, mina studiekamrater Berith 
Johansson och Ida Lindberg. Tack. Tack för att ni fått mig att lyfta blicken, se möjligheterna och fullfölja 
arbetet. En process som både varit utmanande och givande om vartannat. Och nu - äntligen, är det klart! 
 
Sundsvall, december 2017 
Jennie Kilander 
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Inledning  
Förskolan styrs idag av en läroplan innehållande mål och riktlinjer. Dessa är grunden för förskolans 
verksamhet och tydliggör vad förskolans pedagoger ska förhålla sig till när de utformar den 
pedagogiska verksamheten samt hur varje enskilt barn ska få möjlighet att sträva mot vardera mål. En 
del av förskolans läroplan (Skolverket, 2016) lyfter samverkan mellan barnets vårdnadshavare och 
förskolans pedagoger: 
 

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnets 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, 2016, s. 5). 

 
Citatet belyser vikten av att förskolan etablerar och underhåller en god samverkan med barnets 
vårdnadshavare för barnets möjlighet till utveckling. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) fastställer 
även att förskolan ska vara ett komplement gentemot hemmet i ett nära och förtroendefullt samarbete 
samt att fortlöpande samtal ska ske gällande barnets trivsel, utveckling och lärande. Vidare framhåller 
läroplanen att: 
 

Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 
verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en 
förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (Skolverket, 2016, s. 13). 

Ovan lyfts betydelsen av att barnets vårdnadshavare får inblick i förskolans uppdrag för att på så sätt 
få möjlighet till inflytande i verksamheten. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framställer därför 
samverkan som en förutsättning för att förskolan ska vila på en demokratisk grund. Vidare framgår det 
att demokrati är ett av förskolans grundläggande värden.   

Vilka delar av förskolans uppdrag förskolans pedagoger kommunicerar i det dagliga mötet med 
vårdnadshavarna torde vara av betydelse, både för samverkan dem emellan men även för 
vårdnadshavarnas möjlighet till inflytande.  Forskning visar till exempel att barnets vårdnadshavare 
och förskolans pedagoger inte delar samma uppfattning om vad i förskolans uppdrag som är av 
betydelse att kommunicera i det dagliga mötet. Exempelvis belyser Vuorinen, Sandberg, Sheridan och 
Williams (2014) att barnets vårdnadshavare uppfattar delar om barnets omsorg på förskolan som mest 
betydelsefullt. Förskolans pedagoger arbetar å sin sida för att i det dagliga mötet med barnets 
vårdnadshavare synliggöra pedagogernas kompetenser att arbeta med barnets lärande och utveckling 
i samspel med rådande styrdokument. Vidare framhåller forskarna att pedagoger inom dagens förskola 
aktivt arbetar med förskolans läroplan och de delar av verksamheten som innefattar lärande och 
utveckling. Pedagoger vill även i det dagliga mötet framhålla skillnaden mellan tidigare daghem och 
förskolan. Ljung-Djärf, Mårdsjö Olsson och Thulin (2013) framför att förskolans uppdrag kan tolkas 
som tredelat, eftersom det på ett övergripande plan innebär att skapa en helhet av omsorg, fostran och 
lärande. 

Det framgår därmed att förskolans pedagoger och barnets vårdnadshavare inte alltid delar samma 
mening om vad inom verksamheten som är av betydelse i det dagliga mötet dem emellan. Detta kan 
följaktligen medföra svårigheter för pedagoger att realisera uppdraget att kommunicera läroplanens 
innehåll och mål för att möjliggöra vårdnadshavares inflytande. Det övergripande intresset i studien är 
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därför att bidra med ökad inblick i det dagliga mötet mellan förskolans pedagoger och barnens 
vårdnadshavare samt studera kommunikationen i samband med dessa möten. Vidare är mitt intresse 
att undersöka vilka förutsättningar den dagliga kommunikationen, i form av kommunikation av 
förskolans tredelade uppdrag, skapar för barnets vårdnadshavares att inom ramen för de nationella 
målen vara med och påverka förskolans verksamhet.  

Avgränsningar 

Tidigare i inledningen presenterar jag delar av förskolans uppdrag som är att förskolan ska vara ett stöd 
för barnets vårdnadshavare i barnets fostran samt att utgå från en helhetssyn av omsorg, utveckling och 
lärande. I studien centreras därför omsorg, fostran samt lärande och betraktas som en del ur förskolans 
uppdrag med förståelsen för att förskolans uppdrag är mer omfattande än så. 
 
I studien avgränsas det dagliga mötet och kommunikationen i samband med dessa möten till 
hämtningssituationerna. Det är därmed det dagliga mötet mellan förskolans pedagoger och barnets 
vårdnadshavare som uppstår när barnet ska gå hem för dagen som i studien nämns som det dagliga 
mötet.  

Begreppsförtydligande 

 
• Pedagog – Innefattar verksamma inom i förskolans verksamhet, i den här studien förskollärare 

och  barnskötare. I resultatet och diskussionen skiljer jag dock dessa på vissa ställen och nämner 
pedagogerna som barnskötare eller förskollärare beroende på deras utbildningsbakgrund.  

  
• Vårdnadshavare – Jag använder begreppet eftersom det inte nödvändigtvis är barnets föräldrar 

som har vårdnaden och därmed är målsman till barnet.  
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Bakgrund 
I detta avsnitt redogör jag för tidigare forskning med koppling till studiens syfte. Inledningsvis 
presenterar jag forskning kring hur förskolans uppdrag utvecklats från att mestadels bestå av 
barnomsorg till en pedagogisk verksamhet. Därefter lyfter jag forskning som synliggör vikten av 
samverkan mellan förskolans pedagoger och barnets vårdnadshavare samt hur samverkan utgör en del 
av förskolans demokratiska grund. Vidare tar jag upp forskning som beskriver hur pedagogers uppdrag 
inom förskolan utvecklats och hur läroplans- och ramfaktorteorin kan användas som redskap för att 
förstå pedagogers tolkning- och realiseringsprocesser inom förskolan. Avslutningsvis synliggör jag en 
studie som lyfter tre dimensioner av kompetens inom förskolan som är av betydelse för pedagogers 
möjlighet att tolka och realisera uppdraget.  

Framväxten av förskolans uppdrag 
Förskolan är en del av samhället som konstant förändras och utvecklas både globalt och nationellt. Det 
beror på att den här rörelsen har betydelse för både familjer, barn, utbildningsväsendet och därmed 
även för förskolans verksamhet (Riddersporre & Persson, 2017). Förskolan har genomgått ett flertal 
förändringar sedan de tidiga varianterna av verksamhet som lett till omformning av uppdraget 
(Lundgren, 2017a). Ett flertal pedagoger nämns som betydelsefulla för den utveckling som skett inom 
förskolan. Mest framstående är Robert Owen (1771-1858) samt Friedrich Fröbel (1782-1852) som i tidigt 
skede introducerade olika varianter av verksamheter som båda erbjöd barnomsorg. Dessa pedagoger 
delade idéerna om betydelsen av att barn ingår i en institution redan i tidig ålder samtidigt som deras 
egna bidrag till utvecklingen av barnomsorg skilde sig åt (Lundgren, 2017a). Owen utvecklade år 1816 
småbarnsskolan som syftade till att främja föräldrars möjligheter att arbeta genom att erbjuda en 
verksamhet där barnen kunde vistas och få sitt omsorgsbehov täckt. Verksamheten syftade bland annat 
till att genom vardagliga sysslor främja barnets kunskap om sin person samt religion. En brytpunkt 
inom pedagogiken och förskolans framväxt var när Fröbel år 1826 grundade institutionen kindergarten. 
Centrala begrepp för kindergartens aktiviteter var lek, lärande och arbete. Detta är delvis begrepp, som 
baserat på läroplanen (Skolverket, 2016) även ingår i dagens pedagogik. Läroplanen belyser vikten av 
att förskolan ska sträva efter att omsorg, fostran och att lärande ska bilda en helhet och främja barns lek. 
Fröbel har genom tiderna haft störst inflytande över förskolepedagogiken och ses som en betydelsefull 
del av förskolans framväxt (Lundgren, 2017a). 

Från barnomsorg till pedagogisk verksamhet 
Genom åren har olika typer av institutioner avsedda för barn i förskoleåldern även inneburit olika 
uppdrag för de verksamma. Fröbels pedagogik och idéer att med lek som redskap skapa fria människor 
innebar även att pedagogen skulle inta en viss position. Pedagogen skulle verka passiv och låta barnets 
egen drift föra denne framåt och i samspel med pedagogen främja lärandet genom val av innehåll och 
material. Elsa Köhler (1879-1940), pedagog och psykolog, ansåg likt Fröbel att barnets egen drift bör 
vara grunden för lärandet. Köhler delade dock inte Fröbels idéer om att pedagogen skulle verka 
efterföljande utan menade att denne skulle vara aktiv och initiativtagande. Pedagogen skulle på detta 
sätt hjälpa barnet att hjälpa sig själv. Alva Myrdal (1902-1986), politiker och diplomat, ansåg i motsats 
till Fröbel att leken verkade undervisande, snarare än uppfostrande. Myrdal uppmanade pedagoger att 
på ett moderligt sätt uppfostra barnet i deras fria aktiviteter (Ljung-Djärf et al., 2013). 

Förskolans verksamhet tilldelades en egen läroplan först år 1998 efter att förskolan blivit 
utbildningsdepartementets ansvar. Tidigare var förskolan en del av socialstyrelsens åliggande som på 
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1970-talet kom med allmänna råd för förskolan (Pramling Samuelsson, 2017). Skolväsendet har sedan 
år 1962 styrts av olika läroplaner (Lundgren, 2014) och förskolans läroplan består av samma struktur 
och delvis samma rubriker. I och med förskolans läroplans tillkomst framkommer det vad pedagoger 
verksamma inom förskolan ska sträva efter att utveckla hos varje enskilt barn (Pramling Samuelsson, 
2017). Läroplanen för förskolan har hittills kommit att revideras vid fyra tillfällen (Pramling 
Samuelsson, 2014). Uppdraget inom förskolans verksamhet har därmed skiftat genom tiderna, men 
föreställningar om och tillämpning av det skulle kunna bära spår av äldre tiders uppdrag. 

Utvecklingen som skett har lett till att förskolan befinner sig i en brytningstid. Bilden av en social- och 
omsorgsinriktad verksamhet suddas ut i takt med att förskolan blivit en egen skolform med tillhörande 
läroplan och styrdokument. Den nya bilden av förskolan ställer nya krav på förskolans pedagoger som 
förväntas tolka och realisera rådande styrdokument (Persson, 2017). Ett betydligt större fokus ligger på 
barnets utveckling av olika ämnesområden (Tallberg Broman, 2017). Ljung-Djärf et al. (2013) belyser att 
förskolans tredelade uppdrag, att skapa en helhet av omsorg, fostran och lärande, kan uppfattas som 
ett hot mot förskolans inarbetade kultur eftersom lärande oftast får störst fokus. Vidare argumenterar 
författarna för att de förändringar som skett trots denna hotbild kan leda till utveckling genom att bryta 
invanda mönster och arbetssätt. En ytterligare brytningstid kan även förväntas, eftersom förskolan 
närmar sig en skolifiering (Kroksmark, 2014). Det beror på att begreppet undervisningen kommer att 
inkluderas i förskolans verksamhet, vilket leder till att förskolan kommer tillskrivas en ny och mer 
specifik uppgift. Pedagoger inom förskolan kommer även bedöma barnets lärandekvalitéer och 
förskolan kommer därför påminna mer om dagens skolvärld, än vad den gör i nuläget (Kroksmark, 
2014). 

Samverkan mellan hem och förskola 
Utvärderingar visar hur förskolan är en av Sveriges mest uppskattade samhällsinstitutioner eftersom 
förskolan förenar omsorg med pedagogik. Svensk förskola erbjuder även en verksamhet med 
välutbildad personal (Tallberg Broman, 2017). Samverkan mellan barnets vårdnadshavare och 
förskolans pedagoger är ett krav inom dagens förskola. Det beror på att samhällets utveckling lett till 
att förskolan delar och inom vissa områden övertagit barnets fostran och utveckling (Markström & 
Simonsson, 2013). Författarna menar att förskolans ökade ansvar för barnets fostran och utveckling är 
ett resultat av att barn idag redan från tidig ålder ingår i förskolans verksamhet och därmed spenderar 
en stor del av sin uppväxt inom institutionen. En etablerad samverkan främjar parternas möjlighet att 
ömsesidigt kommunicera och samarbeta för barnets bästa. Vidare lyfter Markström och Simonsson 
(2013) betydelsen av att förskolans pedagoger tar ansvar för att utveckla och etablera ett förtroendefullt 
samarbete med barnets vårdnadshavare. Jensen och Jensen (2008) belyser att samverkan mellan 
vårdnadshavare och förskolans pedagoger kan summeras som en svår uppgift, samtidigt som det är en 
enastående möjlighet. 

Föräldrasamverkans syfte 
En aktiv föräldrasamverkan har aldrig tidigare belysts som idag (Harju & Tallberg Broman, 2013). Både 
barn och vårdnadshavares möjlighet till delaktighet lyfts inom politiken på både lokal, nationell och 
internationell nivå. Barn- och vårdnadshavares delaktighet ses idag som ett viktigt grundvärde inom 
pedagogiska institutioner och medför bättre läranderesultat (Tallberg Broman, 2009). Det går att urskilja 
två tydliga syften med vårdnadshavares delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet;  
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• Delaktighet som - uttryck för demokrati och rättigheter 
• Delaktighet som - stöd till barnets utveckling och lärande.  

(Tallberg Broman, 2013). 

Det första syftet, att betrakta delaktighet som uttryck för demokrati och rättigheter innebär att 
vårdnadshavare har fått förstärkta rättigheter och därmed bör ingå i förskolans verksamhet för att 
uppmuntra till delaktighet och inflytande. Den här ökningen av vårdnadshavares delaktighet i 
förskolans verksamhet innebär även att större ömsesidighet och delat ansvar bör uppnås. Det kräver 
att kommunikationen mellan dessa parter är ömsesidig eftersom ambitionen är att vardera part får 
insyn i respektive miljö. Det andra syftet är att betrakta delaktighet som stöd till barnets utveckling och 
lärande vilket syftar till att förbättra barns lärande, hälsa och välmående. Det innebär att 
vårdnadshavare får delaktighet och inflytande för att främja sitt barns förutsättningar i förskolan 
(Tallberg Broman, 2013). Enligt Vuorinen (2010) finns en ambition hos förskolans pedagoger att vara ett 
stöd för barnets vårdnadshavare i deras föräldraroll. Pedagoger utövar ett stödjande förhållningssätt 
som ämnar stärka vårdnadshavarna som föräldrar. Vidare framkommer det att pedagoger ibland kan 
frångå sin professionella roll och istället genom empatiskt tänk sträva efter att förstå hur 
vårdnadshavarna kan uppleva olika situationer.  
 
Idag står hem och förskola närmare varandra än någonsin tidigare. Gränsöverskridning åt båda 
riktningar har skett, eftersom barnets vårdnadshavare idag i större utsträckning uppmanas ingå i 
förskolans verksamhet.  Det beror på att barnets vårdnadshavare får möjlighet att ta del av förskolans 
uppdrag samt genom delaktighet och inflytande påverka verksamheten (Tallberg Broman, 2013). 
Förskolan har även närmat sig barnets hem desto mer och tar idag i större utsträckning del av barnets 
tillvaro även när barnet inte vistas inom förskolans verksamhet. Dessa gränsöverskridanden har lett till 
att avståndet mellan hem och förskola minskat och att kommunikationen mellan barnets 
vårdnadshavare och förskolans pedagoger stärkts (Tallberg Broman, 2013). Sheridan, Pramling 
Samuelsson och Johansson (2010) belyser dock att förskolans pedagoger och barnets vårdnadshavare 
inom svensk förskola inte delar varandras tillit och gemensam kunskap. Författarna menar att dessa två 
parter inte har vidare insyn i respektive miljö och att de föreställningar som finns kring vad som sker i 
hem och förskola baseras på obekräftade gissningar.  

Samverkansform – daglig kommunikation 

Det är av betydelse att förskolan strävar efter att etablera och utveckla en bred variation av 
samverkansformer. Det eftersom olika vårdnadshavare föredrar olika samverkansformer och ett 
bredare utbud främjar förskolans möjlighet att uppnå god samverkan med alla barns vårdnadshavare 
(Sandberg & Vuorinen, 2008). Samverkan kan ske både genom kommunikation i möten med barnets 
vårdnadshavare såväl som skriftlig kommunikation via till exempel veckobrev eller sociala medier. 
Samverkan mellan barnets vårdnadshavare och förskolans pedagoger i form av direkt kommunikation 
existerar i olika former. Såsom föräldramöten, inskolningssamtal, uppföljningssamtal, 
utvecklingssamtal, avslutningssamtal samt den vardagliga kommunikation som uppstår i det dagliga 
mötet mellan vårdnadshavare och pedagog (Markström & Simonsson, 2013). De vardagliga samtalen 
sker oftast i samband med lämning eller hämtning av barnet och berör ofta barnets nuvarande situation. 
Vanligtvis lyfts frågor såsom hur barnet ätit, sovit samt vilket humör barnet haft under dagen. I de 
dagliga samtalen lyfts sällan hur verksamheten under dagen arbetat utifrån delar av förskolans läroplan 
eller vad barnet upplevt och vilka nya kunskaper barnet fått (Markström & Simonsson, 2013). I det 
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dagliga mötet med förskolan värdesätter barnets vårdnadshavare främst barnets sociala och 
kommunikativa utveckling. Vidare är det även av stor vikt huruvida barnet trivs inom verksamheten 
(Sheridan et al., 2010). Först vid utvecklingssamtal eller föräldramöte lyfts verksamhetens pedagogiska 
grund. Dagliga samtal mellan vårdnadshavare och pedagoger inom förskolan kan därför upplevas 
förutsägbara eftersom dessa kan komma att bli en del av en rutin som gör att förväntningar finns för 
hur samtalet kommer gå till samt vilket innehåll som kommer tas upp (Markström & Simonsson, 2013). 
Det är av betydelse för samverkan att pedagogen utvecklar förståelse för att vårdnadshavare, barn och 
verksamma pedagoger har olika kunskaper, roller, förväntningar samt erfarenheter att agera utifrån 
(Markström & Simonsson, 2013). Förskolans pedagoger förväntas därmed etablera och utveckla en god 
samverkan med barnets vårdnadshavare samt genom olika former av kommunikation samtala om 
barnets vistelse, lärande och utveckling. Det finns dock inget stöd för hur kommunikationen ska 
förberedas, struktureras, genomföras eller dokumenteras. Det kan leda till att pedagoger förväntas tolka 
och realisera förskolans uppdrag i form av daglig kommunikation mellan hem och förskola (Markström 
& Simonsson, 2013). Det har framkommit att nyutbildade pedagoger inte upplever sin kompetens 
tillräcklig i möte med barnets vårdnadshavare. Detta resultat torde utgöra ett dilemma eftersom en 
etablerad och tillförlitlig samverkan mellan barnets vårdnadshavare och förskolans pedagoger är 
avgörande för barnets känsla av inkludering samt utveckling (Harju & Tallberg Broman, 2013). 

Ett uppdrag i rörelse – tolka och realisera 

Alla som arbetar inom en verksamhet som styrs av en läroplan förväntas tolka och realisera läroplanens 
mål och innehåll (Linde, 2012). Läroplansteori är ett sätt att förstå vilket innehåll som pedagoger väljer 
och hur den här processen går tillväga kopplat till läroplanens ständiga rörelse samt vad som sker inom 
verksamheten (Linde, 2012). Författaren menar att det finns ett behov hos verksamma att välja ut och 
organisera den kunskap som upplevs värd att förmedla samt möjligt att i realisera i verksamheten. Inom 
verksamheter styrda av en läroplan, såsom förskolan, kan processer och fenomen förklaras genom 
ramfaktorteorin. Detta genom att olika företeelser får betydelse och skapar ramar för pedagogers arbete. 
Ramfaktorteorin beskriver och förklarar hur olika faktorer såsom tid, läroplaner samt politiska 
styrmedel har betydelse för verksamhetens innehåll. Dessa faktorer är därmed ramar som avgör hur 
resurser fördelas och används (Lundgren, 2017b). Vidare är även faktorer såsom antalet barn, 
utrustning samt kompetenskrav på pedagoger av betydelse för pedagogers tolkning och praktiskt 
verkställande av läroplanens innehåll (Linde, 2012). Ramfaktorteorin förklarar hur ramar antingen 
främjar eller hämmar exempelvis pedagogens möjlighet att utföra en process, som till exempel att tolka 
och realisera förskolans olika uppdrag (Lundgren, 1999). Faktorer inom verksamheten kan skapa ramar 
som påverkar vad som blir möjligt att realisera. Dessa ramar kan antingen vara hinder eller möjligheter 
för pedagogens process att tolka, att förstå, och därefter realisera, genomföra i konkreta situationer, 
genom att göra olika val (Lindblad, Linde & Näslund, 1999). Denna process blir endast möjlig om 
ramarna tillåter. Ramarna kan dock anpassas för att göra processen möjlig (Lundgren, 1999).  
 
Pedagogers kompetens kan ses som en faktor som bidrar till verksamhetens ramar och därmed hur 
tolknings- och realiseringsprocesser kan gå tillväga. Förskolan präglas idag av höga krav på verksamma 
pedagoger som ska besitta professionell kompetens och kunna möta och hantera förskolans förändrade 
och komplexa uppdrag (Tallberg Broman, 2017). Tre dimensioner av kompetens inom förskolläraryrket 
framkommer i en studie genomförd av Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011); kompetens 
att veta vad och varför, kompetens av know-how samt interaktiv, relationell och transaktionell 
kompetens. Dessa kompetenser beskrivs i nästkommande del.  
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Tre dimensioner av kompetens 

Den första dimensionen av kompetens, att veta vad och varför, innebär enligt forskarna att pedagogen 
har kunskap som gör det möjligt att tolka, beskriva, reflektera, skriva om och prata om betydelsen av 
förskolepedagogiken i förhållande till läroplanens mål. Den andra dimensionen, know-how, innebär 
enligt Sheridan et al. (2011) att kunskap är sammankopplat med pedagogers erfarenheter och 
handlingar. Genom att besitta kompetens inom den första dimensionen kan pedagoger omvandla 
kunskap till handling och den andra dimensionen består därför av pedagogers kompetens att leda och 
organisera verksamheten och dess innehåll. Den tredje och sista dimensionen är interaktiv, relationell 
och transaktionell kompetens. Forskarna beskriver hur dimensionen utvecklas i relation med de första 
två dimensionerna och visas genom kommunikativ, social, vårdande samt didaktisk kompetens 
(Sheridan et al., 2011). 
 
Kommunikativ kompetens innefattar pedagogens förutsättningar att i dialog höja sin egen samt andras 
röst och på så sätt lyckas få de parter som inkluderas i dialogen att dela samma fokus. En pedagog som 
har kommunikativ kompetens vet vad som ska kommuniceras, hur det ska kommuniceras samt med 
vilka som kommunikationen ska ske (Sheridan et al., 2011). Att besitta social kompetens innebär att 
pedagogen kan förhålla sig till andra människor i olika situationer. En pedagog som har social 
kompetens kan forma sin kommunikation till olika individer i olika situationer. Denne kan realisera 
andras perspektiv och sträva efter att genom demokratiskt agerande nå alla människor som ingår i 
verksamheten. Kompetens inom utövande av vård innebär att pedagogen kan möta och tillgodose 
barnets behov av vård och omsorg genom att stödja, identifiera samt bekräfta. En pedagog som har 
kompetensen kan även genom identifikation planera och genomföra åtgärder som främjar barnets 
välbefinnande, lärande och utveckling (Sheridan et al., 2011). Vidare bör pedagogen kunna möta alla 
föräldrars behov i form av stöd för barnets mående och utveckling. Didaktisk kompetens visas genom 
pedagogens förhållningssätt att hantera relationen mellan undervisning och lärande. Frågorna vad, hur 
och varför är grunden i det pedagogiska arbetet och genomsyrar tankegångarna hos en pedagog som 
har didaktisk kompetens. Didaktisk kompetens utvecklas i kommunikation och interaktion och 
pedagogens omgivning är därmed avgörande för dennes möjlighet till didaktisk utveckling. Utöver 
dessa är även pedagogers kompetens av värderingar, kunskaper samt ideologier (Sheridan et al., 2011). 
I kommande del presenteras studiens syfte och avgränsningar.  
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Syfte 
Syfte är att undersöka fyra förskolepedagoger och deras uppfattningar om det dagliga mötet med 
barnens vårdnadshavare samt studera kommunikationen i samband med dessa möten. Följande 
frågeställningar har varit utgångspunkt i studien:  

• Vad i förskolans uppdrag kommuniceras i det dagliga mötet med barnets vårdnadshavare? 
• Hur uppfattar pedagoger inom förskolan detta möte ur ett samverkansperspektiv såväl som 

ett delaktighetsperspektiv? 
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Metod 
I kommande avsnitt presenterar jag studiens ansats, val av forskningsmetoder samt hur urvalet till 
undersökningen gått till väga. Vidare beskriver jag de forskningsetiska ställningstaganden studien 
ställts inför samt hur jag genomfört studiens undersökning samt analysprocess. Avslutningsvis 
presenterar jag en metoddiskussion som diskuterar studiens undersökning för att synliggöra studiens 
kvalité. 

Ansats 
Min forskningsansats i studien var hermeneutisk. Hermeneutiken strävar efter att tolka och förstå 
människan och dennes uttryck (Hyldgaard, 2008). Undersökningen utgick därför ifrån ett ständigt 
aktivt tolkningsarbete och betraktades som en kunskapsspiral som strävade efter att genom en annan 
människas uttryck skapa förståelse och vidare ny kunskap. När hermeneutik använd som ansats i en 
empirisk undersökning är det av betydelse att ha förståelse för att alla människor är olika, självständiga 
individer med olika erfarenheter. Vidare är det även betydelsefullt att betrakta informanterna utifrån 
den kultur de befinner sig i, samt vilka uppfattningar och föreställningar som existerar (Brinkkjaer & 
Høyen, 2013). Hermeneutik är därmed en lämplig ansats för att nå och förmedla en annan människas, 
förskolans pedagoger, uppfattningar och föreställningar av ett fenomen, kommunikationen i det dagliga mötet 
med barnets vårdnadshavare (Westlund, 2015).  

Forskningsmetod 
Studien utgick från ett kvalitativt perspektiv. Det beror på att studiens undersökning baserades på 
observationer och intervjuer genomförda med ett fåtal personer och utgick från en helhetförståelse 
utifrån min hermeneutiska ansats (Olsson & Sörensen, 2001). Eftersom jag önskade undersöka 
förskolepedagogers dagliga möte med barnens vårdnadshavare samt studera kommunikationen i 
samband med dessa möten användes två metoder som synliggjorde olika perspektiv (Eksell & 
Magnusson, 2014). Dels observationer för att skapa en uppfattning om vad i förskolans uppdrag som 
kommuniceras i det dagliga mötet med barnets vårdnadshavare, dels intervjuer med verksamma 
pedagoger på förskolan. Detta för att få inblick i hur det dagliga mötet med barnets vårdnadshavare 
kan uppfattas ur ett samverkansperspektiv såväl som ett delaktighetsperspektiv. När en undersökning 
genomförs med två metoder kan det vara av betydelse för resultatet att fundera kring i vilken ordning 
dessa ska genomföras. I den här studien började jag med att genomföra observationer, som därmed blev 
studiens utgångspunkt. Efter slutförda observationer skrevs en intervjuguide som kommande 
intervjuer sedan utgick från (Eksell & Magnusson, 2014). 

Urval  
Inför en undersökning är det av betydelse att överväga två delar. Det är viktigt att välja en organisation 
som berörs av studiens syfte. Eftersom studien undersöker fyra förskolepedagogers dagliga möte med 
barnens vårdnadshavare samt kommunikationen i samband med dessa möten var det en förskola och 
innefattande pedagoger som skulle ingå. Vidare är det även av betydelse att överväga vilka som ska få 
förfrågan om deltagande (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Det kan vara av värde att slumpmässigt 
välja personer inom organisationen. Detta för att eventuella rekommendationer kan grundas i en avsikt 
att ge en selektiv bild av verksamheten. Valet av deltagande pedagoger samt vårdnadshavare grundade 
sig i upptäckter under genomförd pilotstudie för att nå så bred variation till studiens urval som möjligt. 
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Pilotstudie 

När jag skulle välja förskola där jag kunde genomföra min pilotstudie och efterföljande undersökning 
utförde jag efterforskning med intresse att söka en förskola med variation inom både personal- samt 
föräldragruppen. Detta genom att jag rådfrågade pedagoger jag kände till sedan tidigare, verksamma 
på olika förskolor, om deras insyn i kommunens olika förskolor samt deras utbud av variation. Inom 
personalgruppen undersöktes variation såsom olika tid i yrket och utbildning. Inom föräldragruppen 
undersökte jag en variation av socioekonomisk bakgrund, mångkulturalitet, omständigheter kring 
barnet samt bred ålderspektra i barngruppen. I första hand valde jag ut en förskola och kontaktade 
därefter förskolechefen. Inför pilotstudien kontaktade jag därefter två avdelningar vid den berörda 
förskolan. En pedagog på varje avdelning utsågs efter deras godkännande till kontaktperson. Vid 
pilotstudien delgav dessa information om sig själv och sina kollegor samt sina tankar kring lämpliga 
vårdnadshavare utifrån ovanstående aspekter.  
 
Antalet deltagare som fick förfrågan att ingå i studien grundade sig i Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2015) rekommendationer i hur en eller två personer kan vara ett tunt material inför kommande analys. 
Med författarnas rekommendationer samt förförståelsen för att händelser kan uppstå som kan leda till 
att alla inte kan delta som planerat, valde jag att fråga sex pedagoger och fem vårdnadshavare från två 
olika avdelningar om deras samtycke till att delta i studiens observationer. Pedagogerna fick även 
förfrågan om att delta i efterföljande intervjuer. En av sex pedagoger tackade nej och de andra fem 
samtyckte, en av dessa närvarade dock inte när jag genomförde undersökningen vilket resulterade i 
fyra deltagande pedagoger. Samtliga tillfrågade vårdnadshavare gav sitt samtycke. Undersökningen 
genomfördes vid en förskola där jag inte var känd för varken förskolechef, pedagoger eller barn sedan 
tidigare.  

Tabell 1. Deltagande pedagoger i observationer/intervjuer 

Pedagog Avdelning Utbildning Yrkeserfarenhet inom förskolan 

A Y Barnskötare 3 år 

B X Barnskötare 36 år 

C X Barnskötare 23 år 

D X Förskollärare 8 år 

Tabell 2. Deltagande vårdnadshavare i observationer 

Vårdnadshavare Avdelning Barnets ålder Familjens bidrag till variation 

1 Y 3 år Omständigheter kring barnet 

2 Y 4 år Annat modersmål 

3 X 4 år Mönstermöte1 

4 X 3/5 år Syskonpar 

5 Y 3 år Barnets begränsade utveckling 

                                                
1Enligt pedagogerna innebär mönstermöte hur det följer ett genomgående mönster av flest förekommande 
situationer när det gäller mötet med barnets vårdnadshavare. 



 
11 

Forskningsetiska ställningstagande 
Studiens undersökning tog hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) etiska forskningsprinciper: 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att både pedagoger och vårdnadshavare blir delgiven undersökningens 
intresse samt att de själva får ta ställning till sitt deltagande. De väljer även om de vill avbryta sin 
medverkan utan ytterligare påverkan. Samtyckeskravet innebär att både pedagoger och 
vårdnadshavare själva har rätt att bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2017). Inför 
genomförandet av undersökningen skickades först ett missiv (se Bilaga 1) ut till förskolans chef där hen 
informerades om både kommande pilotstudie och undersökning. Några dagar senare kontaktades 
förskolechefen på telefon för att få möjlighet att ta ställning till förskolans deltagande. Efter 
förskolechefens muntliga godkännande skickades missiver (se Bilaga 2) ut till två pedagoger 
verksamma på varsin avdelning. Jag kontaktade pedagogerna via telefon för delgivande av deras 
ställningstagande samt överenskommelse om passande tid och datum för en första träff och 
genomförande av pilotstudien. Barnens vårdnadshavare informerades om både pilotstudie samt 
kommande undersökning och fick genom ett missiv (se Bilaga 3) ta del av studiens intresse samt etiska 
forskningsprinciper och därefter genom en skriftlig underteckning medge att ingå i undersökningen.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter, såsom var studien genomförs och med vilka, ska 
behandlas med respekt och förvaras så att inte obehöriga kan ta del av dessa (Vetenskapsrådet, 2017). I 
den här studien framgår det inte var jag genomförde undersökningen. Samtliga pedagoger och 
vårdnadshavare gavs även fiktiva namn för att inte avslöja deras identitet. Nyttjandekravet innebär att 
de uppgifter som undersökningen kommer resultera i endast kommer användas i forskningsändamål. 
Materialet som samlades in under observationerna och intervjuerna bidrog endast till studiens resultat 
och kommer raderas när arbetet betygssatts (Vetenskapsrådet, 2017).  

Procedur 
Vid genomförandet av undersökningen valde jag att endast delge pedagogerna studiens övergripande 
intresse. Detta för att ge pedagogerna möjlighet att skapa en ytlig förståelse för vad studien menar att 
undersöka och samtidigt undvika att påverka deras beteende eller yttranden genom att låta dem ta del 
av studiens mer exakta syfte.  

Observation 

Observationerna genomförde jag under fyra eftermiddagar. Under dessa vistades jag på förskolan 
mellan tre och -fyra timmar varje gång. Sammantaget gjorde jag femton observationer som tog mellan 
fem och trettio minuter.  Samtliga observationer genomfördes inomhus och jag gick emellan de två 
avdelningar som ingick i undersökningen för att vara på plats när barnets vårdnadshavare kom för att 
hämta sitt barn. Observationerna genomfördes öppna vilket innebär att jag gjorde mig känd för de som 
ingick i observationerna, både förskolans pedagoger och barnets vårdnadshavare (Alvehus, 2013). Dels 
för möjligheten att förflytta mig och öppet följa de pedagoger och vårdnadshavare som observerades, 
dels för att följa informations- och samtyckeskravet. Observationerna genomfördes även som icke 
deltagande observationer, vilket innebär att jag inte deltog i de situationer som observerades utan 
agerade istället betraktare (Alvehus, 2013). Syftet med icke-deltagande observationer är att påverka 
situationen så lite som möjligt (Franzen, 2014). Inför genomförandet av observationerna utvecklades 
dock förståelsen för att situationen kommer påverkas av observatörseffekten. Observatörseffekten 



 
12 

innebär att jag som observatör alltid påverkar situationen genom min närvaro och undersökning, även 
om jag inte på något vis styr situationen (Alvehus, 2013). Under observationerna sökte några av barnen 
på avdelningarna min uppmärksamhet genom att fråga vad jag gjorde och om jag ville spela ett spel 
eller vara med i deras lek. Jag upplevde det här som ett dilemma eftersom jag under observationerna 
endast ville fokusera på det jag skulle undersöka, samtidigt som jag förstod deras nyfikenhet och 
välmening.  
 
Observationerna dokumenterades i ett observationsprotokoll (se Bilaga 4) för att få med de mest 
väsentliga delarna av situationen utifrån studiens syfte. Förskolans uppdrag centrerades under 
observationerna i omsorg, fostran och lärande. Observationsprotokollet uteslöt dock inte 
sidoanteckningar med tankar och reflektioner som upplevdes betydelsefulla för att utveckla materialet. 
Anteckningarna i protokollet gjordes genom en grundläggande teknik med papper och penna. Den här 
tekniken är tillförlitlig eftersom den inte kan beröras av tekniska problem  (Eriksson Zetterquist & 
Ahrne, 2015). Jag upplever även min förmåga att dokumentera starkare genom att skriva för hand och 
inte på exempelvis dator. Observationerna spelades inte in, varken genom video- eller ljudupptagning. 
Videoinspelning valdes tidigt bort eftersom det inte var nödvändigt för studiens syfte. Jag övervägde 
att spela in observationerna genom ljudupptagning under pilotstudien. Jag upplevde det dock 
problematiskt eftersom ljudnivån i barngruppen var hög och miljön på avdelningarna rörig. Efter varje 
observation utvecklade jag de anteckningar som förts i protokollet. Ytterligare tankar och reflektioner 
skrevs även ner för att inte riskera att glömma väsentliga delar av det insamlade materialet (Franzen, 
2014). 

Intervju 
Intervjuerna påbörjades när observationerna avslutats. När intervjuerna bokades fick pedagogerna 
själva uppge när de upplevde att det fanns möjlighet att avsätta tid från barngruppen och den dagliga 
verksamheten. Första planen var att genomföra två av intervjuerna i början av veckan och de resterande 
två i mitten av veckan, under pedagogernas planeringstid. När jag kom till förskolan vid det första 
bokade intervjutillfället hade pedagogerna ordnat så jag skulle få genomföra samtliga intervjuer under 
samma eftermiddag. Alla fyra intervjuer genomfördes därefter under samma dag. Intervjuerna 
genomfördes i förskolans kontor för att i största möjliga mån undvika störningsmoment. När 
pedagogerna gav sitt tillstånd, spelades intervjuerna in. Jag förde även löpande anteckningar i 
anteckningsblad (se Bilaga 6) med papper och penna för att få med ohörbara detaljer. Att 
anteckningarna under intervjuerna fördes för hand främjade möjligheten att behålla ögonkontakt med 
de som intervjuades eftersom jag inte behövde titta in i en dataskärm. Inspelningarna av intervjuerna 
genomfördes för att underlätta vid transikbering och analys av data (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 
2015).  
 
Samtliga pedagoger gavs sitt samtycke att spela in intervjuerna med ljudupptagning som skedde 
genom min mobiltelefon och en särskild app för att få alla inspelningar på samma ställe. Mobiltelefonen 
ställdes under intervjuerna in i flygplansläge för att inte riskera att intervjun skulle komma att störas av 
inkommande samtal eller liknande. Under intervjuerna uppmanades pedagogerna att delge sina 
uppfattningar (Alvehus, 2013). Intervjuerna utgick från en intervjuguide (se Bilaga 5) som syftade till 
att fördjupa förståelsen utifrån studiens syfte samt det som synliggjorts under genomförda 
observationer (Eksell & Magnusson, 2014). Frågorna i intervjuguiden var öppna och få till antalet. Det 
gav pedagogerna möjlighet att förmedla alla sina tankar och åsikter utan känsla av att ett rätt svar 
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förväntades vilket benämns som semistrukturerade intervjuer (Alvehus, 2013). Dessa frågor följdes 
även upp med följdfrågor för att nå så utvecklande svar som möjligt. Semistrukturerade intervjuer 
innebär även att de genomförs med en pedagog i taget  (Alvehus, 2013). Detta för att nå pedagogernas 
egna och personliga uttryck utan att påverkas av vad en kollega ger uttryck för. Intervjuerna tog mellan 
tjugo och tjugofem minuter vardera. 

Analys 
Det finns ingen utvecklad modell för tolkning och analys inom hermeneutisk forskning. Detta beror på 
att varje individ som undersöker något har olika ingångar i fenomenet (Westlund, 2015). Vid insamling 
och analys av material utifrån en hermeneutisk ansats är det därför av betydelse att inser att jag har en 
förförståelse för studiens syfte (Ödman, 2007). Under insamling samt analys av materialet bar jag därför 
med mig en medvetenhet om min förförståelse för det som synliggjordes under observationerna och 
yttrades under intervjuerna (Ödman, 2007).  Under analys av materialet strävade jag efter att tolka och 
förstå materialet och analysen betraktades som en process som saknar början och slut eftersom den 
pågår konstant (Ödman, 2007).  

Analysprocess 
Vid insamlingen av undersökningens material strävade jag efter att ge pedagogerna utrymme att 
utveckla deras uppfattningar (Westlund, 2015). Vidare transkriberades både observationer samt 
intervjuer före analys, vilket innebär att materialet skrivs ned för att underlätta analysen (Eriksson 
Zetterquist & Ahrne, 2015). Under analysprocessen läste jag igenom materialet vid ett flertal tillfällen 
med ett öppet sinne för att ge materialet möjlighet att utvecklas (Westlund, 2015). Därefter påbörjades 
min tolkning av materialet som genomsyrades av ett intresse att finna material där pedagogerna 
uttryckte ett särskilt engagemang, för att nå pedagogernas personliga uttryck för vad de upplever 
särskilt betydelsefullt. Nästkommande del i analysprocessen var att upptäcka och registrera 
återkommande uttryck och därefter se hur olika mönster i materialet växte fram och vidare jämföra och 
kategorisera de beståndsdelar som synliggjordes (Westlund, 2015). Under analysprocessen pendlade 
jag mellan att betrakta mitt material som ett flertal delar och en helhet (Thomassen, 2007). Vid flera 
tillfällen jämfördes även materialet med studiens bakgrund och syfte (Westlund, 2015). Min 
analysprocess resulterade i studiens resultat. Resultatet presenteras i nästkommande avsnitt där jag 
reducerat och omformulerat delar av transkriberingarna från studiens observationer samt intervjuer, 
för att tydliggöra informanternas uttryck. 

Metoddiskussion 
Den här delen diskuterar studiens genomförande för att synliggöra studiens kvalité. Vidare redogör jag 
för omständigheter som påverkat studien. Bedömningen av en kvalitativ undersökning kan utgå från 
två kriterier, tillförlitlighet samt äkthet (Bryman, 2011). Nedan presenteras studiens tillförlitlighet samt 
ett av fem delkriterier av äkthet eftersom det krävs ett bredare underlag för att belysa resterande fyra 
delkriterier av äkthet än vad min studie omfattar. Studiens tillförlitlighet består av de fyra 
delkriterierna; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 
2011). 
 
Studiens trovärdighet mäter undersökningens giltighet, om forskaren uppfattat tidigare forskning samt 
informanters handlingar och uttryck rätt. Innan studiens inledning och bakgrund skrevs läste jag in mig 
i forskning på området och diskuterade delar av arbetets innehåll min handledare för att få stöd i min 
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förståelse. Inför observationerna och intervjuerna avsattes åtskillig tid för att konstruera ett 
observationsprotokoll samt utifrån observationerna formulera en intervjuguide. 
Observationsprotokollet fungerade som ett verktyg för att synliggöra vad i förskolans uppdrag som 
kommuniceras i det dagliga mötet med barnets vårdnadshavare. Även intervjuguiden verkade som ett 
redskap för att uppmana pedagoger att delge hur de uppfattar detta möte ur ett samverkan- och 
delaktighetsperspektiv. Överförbarhet innebär huruvida studien gör resultaten överförbara. Vid urvalet 
av informanter eftersöktes en bred variation, både inom personal- och föräldragruppen för att studiens 
resultatet i större utsträckning ska kunna överföras i fler sammanhang. Undersökningens pålitlighet 
granskar om studien består av en fullständig och tillgänglig redogörelse av forskningsprocessens alla 
faser. Studien är uppbyggd med tydliga över- och underrubriker för att på bästa sätt främja läsarens 
förståelse av studiens process. Jag har även strävat efter att beskriva och motivera de olika val jag ställts 
inför. Vidare har jag strävat efter att tydliggöra hur jag genomfört undersökningens samtliga delar 
såsom val av ansats, metod, urval, procedur samt analys och tillämpning av forskningsetiska 
forskningsprinciper.  
 
Med en möjlighet att styrka och konfirmera menas om forskaren inte låtit personliga värderingar påverka 
genomförande av undersökningen eller slutsatser (Bryman, 2011). Forskaren bör kunna styrka, belägga 
och konfirmera slutsatser med starka argument för att visa på att personliga värderingar inte påverkat 
studien. Under bearbetning och analys av ett material med hermeneutik som ansats pendlar förståelsen 
mellan två horisonter. Den ena horisonten är den förförståelse jag redan har sedan tidigare och den 
andra horisonten är den som uppstår när jag möter mina informanter och tolkar det material som jag 
under genomförandet av undersökningen samlar in. För att nå längre i min analysprocess steg jag över 
min egna förståelsehorisont genom att i tidigt skede av studiens uppbyggnad synliggöra min 
förförståelse för mig själv. Under studiens undersökning har jag arbetat för att inte låta min förförståelse 
påverka mina informanters beteende eller uttryck genom att låta mina egna värderingar och personliga 
uppfattningar kliva åt sidan.  Vidare argumenterar Thomassen (2007) för att en medveten förförståelsen 
dock kan bli en startpunkt för vidare förståelse. Efter att jag synliggjort min förförståelse arbetade jag 
därefter aktivt för att medvetengöra hur den påverkar min analys av materialet samt hur jag kan 
använda mig utav den. Detta genom att jag lät materialet vila för att se hur nya mönster i materialet 
växte fram, vidare använde jag min förförståelse i analysarbetet för att tolka och förstå pedagogernas 
handlingar och uttryck i relation till deras egen utbildning och tid i yrket. Analys av materialet utgick i 
första hand från tolkning av forskares bidrag, detta genom att tidigare forskning användes som ett 
verktyg att tolka och förstå materialet (Thomassen, 2007). 
 
Ett delkriterium av äkthet är rättvis bild (Bryman, 2011). Med rättvis bild granskas undersökningen och 
huruvida den ger en rättvis bild av de uppfattningar som uttryckts av studiens informanter. Mitt 
resultat representerar ett tillräckligt omfång av mitt insamlade material, eftersom jag synliggör samtliga 
pedagoger, även om jag inte lyfter hela mitt material. Detta genom att mitt resultat lyfter materialets 
variation.  
 
Ovan presenteras hur studiens kvalité kan bedömas utifrån studiens tillförlitlighet och dess fyra 
delkriterier. Vidare redogör jag för min medvetenhet gällande oförutsedda omständigheter som har 
haft betydelse för hur studien utformas och eventuellt resultat. Idéen var till en början att genomföra 
undersökningen på två förskolor, för att på så vis nå en större variation och samla ett bredare material. 
Idéen mötte förhinder under planeringsstadiet när en tidsplan lades upp och den här studien genomförs 
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på egen hand med endast en skribent. En ny idé om att genomföra undersökningen på en förskola men 
på två avdelningar för att på så vis uppnå större variation och bredare material upplevde jag dock 
genomförbart. 
 
Eftersom studien genomfördes under höstterminen och var beroende av den tid som fanns till 
förfogande inom kursens ram utfördes observationerna under höstlovet, när ett flertal barn hade 
höstlov. Detta ledde till att betydligt färre barn ingick i den dagliga verksamheten vilket påverkade 
undersökningens urval som därför utgick från de barn var närvarande. En av de pedagoger som i tidigt 
skede utsågs till kontaktperson och beräknades ingå i flertal observationstillfällen var hemma med sjukt 
barn under samtliga dagar när observationerna genomfördes. Påföljd av detta blev att observationer 
genomfördes med fyra istället för fem pedagoger, eftersom en av sex pedagoger i tidigt skede även 
avböjde till deltagande i undersökningen. Den första tanken att observera två pedagoger på vardera 
avdelning, en förskollärare och en barnskötare alternativt outbildad gick därför inte att förverkliga. 
Istället ingick tre barnskötare samt en förskollärare, tre av dessa på ena avdelningen och en på den 
andra. Detta kan kommit att påverka resultatet eftersom det framkommer utifrån ett urval som är tungt 
barnskötarorienterat. 
 
Att använda sig utav två metoder vid insamling av material upplevde jag som en förutsättning för att 
nå syftets avgränsningar och därmed en bredare kunskap. Jag valde att genomföra observationerna före 
intervjuerna vilket jag upplevde främjade min förståelse för studiens syfte samt genomförandet av 
intervjuerna, eftersom jag vid intervjuerna redan genom observationerna vistats i verksamheten under 
fyra eftermiddagar och därmed hunnit bekanta mig med samtliga pedagoger. Intervjuerna 
genomfördes under samma eftermiddag. Som följd blev pedagogernas tid begränsad vilket kan haft 
verkan för deras delgivande av sina uppfattning.  
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Resultat 
I följande avsnitt presenterar jag studiens resultat som är en analys av insamlat material. Syftet med 
studien har varit att undersöka fyra förskolepedagoger och deras uppfattningar om det dagliga mötet 
med barnens vårdnadshavare samt studera kommunikationen i samband med dessa möten Resultatet 
besvarar studiens avgränsningar som är: Vad i förskolans uppdrag kommuniceras i det dagliga mötet med 
barnets vårdnadshavare? Samt hur uppfattar pedagoger inom förskolan detta möte ur ett samverkansperspektiv 
såväl som ett delaktighetsperspektiv? Följande indragen text är utdrag från transkribering av studiens 
intervjuer samt beskrivningar av situationer från observationerna. Utdragen avslutas med en 
hänvisning till vilka informanter och vilken avdelning som utdragen berör samt datum när 
observationen alternativt intervjun genomfördes.  

Kommunikationens prioritetsordning 

Omsorg får företräde 
Ett framträdande mönster i materialet är att samtliga observerade möten visar spår av omsorg som en 
del i förskolans uppdrag. Förskolans uppdrag ur ett omsorgsfokus dominerar därmed innehållet i 
kommunikationen. Kommunikationen mellan barnets vårdnadshavare och förskolans pedagoger 
handlade i de flesta fall om barnets tillstånd under dagens vistelse i förskolan rent generellt. Vid ett 
flertal observationer delgav pedagogerna även information om barnets hygien, sömn och intag av 
måltider. Det här mönstret av omsorgsfokus i kommunikationen har dock variationer. Dels mellan vilka 
kommunikationen skedde, dels vilken av dessa som valde att lyfta ett fokus mot barnets omsorg. Det 
framkom att pedagogerna under samtliga observationer, oavsett familjens bidrag till studiens variation, 
kommunicerade förskolans uppdrag ur ett omsorgsfokus. Kommunikationens omfattning ur detta 
fokus varierade dock beroende av familjens bidrag till studiens variation. Till exempel var 
kommunikationen ur ett omsorgsfokus med familjerna vars bidrag var mönstermöte eller syskonpar 
betydligt mindre omfattande än kommunikationen ur detta fokus med övriga familjer. Nedan beskriver 
jag två observationer som framhäver kommunikationen ur ett omsorgsfokus mellan samma 
vårdnadshavare och två olika pedagoger. Observationerna synliggör vilken av berörda parter i den 
dagliga kommunikationen som tog initiativ till att lyfta ett omsorgsfokus. I kommande situation lämnas 
vilket fokus som ska lyftas öppet, men barnskötaren väljer ändå att leda fokus mot omsorg. Jag 
uppfattade det som om barnskötaren i kommande situation hade svårigheter med att i stunden se 
möjligheterna att lyfta olika fokus ur förskolans uppdrag. 

  
Vårdnadshavaren och barnskötaren hälsar på varandra. Vårdnadshavaren undrar hur dagen 
varit. Barnskötaren svarar att det varit en solig dag men att det blåst lite väl mycket. 
Vårdnadshavaren håller med. Barnet går ut i förskolans hall. Vårdnadshavaren och 
barnskötaren går efter. Barnskötaren fortsätter tala om vädret. Vårdnadshavare frågar 
återigen om hur dagen varit. Barnskötaren svarar att det varit en bra dag och att barnets 
matintag och övrigt varit som vanligt. Barnet tar på sig sina kläder. Vårdnadshavaren och 
barnet säger hejdå och tackar för dagen (B & 3, X, 2017-10-30). 

 
I ovanstående möte bestod kommunikationen till mesta del av allmänt småprat utan direkt koppling 
till förskolans verksamhet. Barnskötaren frångick sitt uppdrag att kommunicera förskolans uppdrag 
och valde att istället samtala om dagens väder, något som inte berörde det enskilda barnet, varken ur 
ett omsorgs-, fostrans- eller lärandefokus. Först när barnets vårdnadshavare vid ett andra tillfälle 
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frågade hur dagen varit tog barnskötaren initiativ till att lyfta förskolans uppdrag ur ett omsorgsfokus. 
När jag analyserat materialet har jag sett att det inte alltid är pedagogen som driver kommunikationen 
ur ett omsorgsfokus, utan att det även kan vara vårdnadshavaren som tar initiativ att lyfta det i 
kommunikationen. Nedan följer ett observationstillfälle med samma vårdnadshavare, fast med en 
annan pedagog, där förskolläraren utifrån ledning av vårdnadshavaren lyfter ett omsorgsfokus.  
 

Vårdnadshavaren och förskolläraren hälsar på varandra. Vårdnadshavaren undrar hur dagen 
varit, [...], Vårdnadshavaren delger förskolläraren ny information om barnets särskilda 
omsorgsbehov och undrar om barnets matintag under dagen. Förskolläraren berättar efter att 
vårdnadshavaren frågar att barnet ätit två portioner till lunch. Barnet springer till hallen och 
vårdnadshavaren går efter. Vårdnadshavaren och barnet säger hejdå och tackar för dagen (D 
& 3,  X, 2017-10-31). 

 
Vid det här mötet var det barnets vårdnadshavare som tog initiativ till att lyfta ett omsorgsfokus. 
Förskolläraren tillmötesgick barnets vårdnadshavare och informerade utifrån vårdnadshavarens 
intresse som även utgjordes av ytterligare en dimension, nämligen barnets särskilda omsorgsbehov. Till 
skillnad från föregående exempel var det därmed inte förskolans uppdrag ur ett omsorgsfokus som 
kommunicerades på ett allmänt plan, utan från en särskild grund och ett ökat intresse från barnets 
vårdnadshavare. Nedan beskriver jag ett möte där barnskötaren direkt vid mötet med barnets 
vårdnadshavare valde att lyfta ett omsorgsfokus. 
 

Vårdnadshavarna och barnskötaren hälsar på varandra. Barnskötaren uppmanar barnet att 
berätta vad barnet ätit till lunch. Barnet berättar vad de åt till lunch. Ena vårdnadshavaren 
frågar sedan hur dagen varit i övrigt, [...], Vårdnadshavarna och barnet säger hejdå och tackar 
för dagen (A & 5,  X, 2017-10-31). 

 

I ovanstående möte hann inte barnets vårdnadshavare yppa något intresse för vad hen önskade att ta 
del av. Barnskötaren valde dock att ta initiativ till att lyfta ett omsorgsfokus. En aspekt av prioriteringen 
av ett omsorgsfokus är att barnets vårdnadshavare vid majoriteten av observationerna frågade hur dagen 
varit eller att de vill kolla läget. Vårdnadshavarna öppnade på detta sätt upp för flera tänkbara riktningar 
i samtalet. Överlag valde barnskötarna vid dessa tillfällen ett omsorgsfokus, till skillnad från 
förskolläraren som först när hen fick en fråga ur ett omsorgsfokus informerade om detta. Dessa tre 
beskrivningar synliggör därmed en variation i vem som väljer att lyfta ett omsorgsfokus, på vilka 
grunder detta fokus kommuniceras samt hur långt in i kommunikationen som detta fokus får utrymme. 
Det var alltså en skillnad när det gäller kommunikationen av förskolans uppdrag ur ett omsorgsfokus, 
där förskolläraren sticker ut i förhållande till barnskötarna. Det visade sig dock att samtliga pedagoger 
valde ett omsorgsfokus i samtliga möten med vårdnadshavare 2. Möjligen kan det faktum att 
kommunikationen i detta fall alltid fördes på engelska fått konsekvens eftersom det upplevdes mer 
utmanande. När jag analyserade materialet framkom det att förskolans uppdrag ur ett omsorgsfokus 
kommunicerades under studiens samtliga observationer och prioriterades högst i förhållande till 
barnets fostran och lärande. Jag upptäckte även att en barnskötare, i relation till övriga pedagoger stack 
ut i kommunikationen av förskolans uppdrag ur ett fostransfokus.  

Fostrans position - situationsbundet 
Kommunikation med fokus på barnets fostran kunde jag se vid enstaka observationer. Jag kunde dock 
se att A vid samtliga observationstillfällen förutom ett kommunicerade med barnets vårdnadshavare 
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med en fokusering på fostran. Vid ett flertal tillfällen var det vid kommunikationen mellan A och 1 som 
barnets fostran lyftes.  
 

   Barnets vårdnadshavare kliver in på förskolan och möts i förskolans hall av barnskötaren och 
barnet. Barnet springer fram till vårdnadshavaren och säger hej och springer sedan runt i 
hallen. Vårdnadshavaren och barnskötaren hälsar på varandra. [...]. Barnskötaren förklarar 
hur barnet varit lite vrång under dagen. Vårdnadshavaren försöker klä på barnet 
ytterkläderna, barnet slänger sig åt sidan och protesterar. Barnskötaren undrar om de på 
förskolan kan underlätta vårdnadshavarnas hämtningar, genom att göra barnet redo för 
hämtning tills vårdnadshavarna kommer. Vårdnadshavaren nickar medhållande samtidigt 
som hen kämpar med att få på barnet kläderna (A & 1, Y, 2017-10-31). 

 
I detta möte rörde samtalet barnets trots mot vårdnadshavaren vid hämtning och förskolans förslag till 
förändring av situationen. Barnskötaren valde att ge barnets vårdnadshavare information med fokus 
på barnets fostran, innan vårdnadshavaren hann visa sitt intresse, eftersom barnskötaren uppfattar att 
barnets vårdnadshavare upplever hämtningarna krävande. En förklaring till varför A dominerar i att 
kommunicera ett fokus på barnets fostran kan vara att hen är den enda av pedagogerna som är verksam 
på avdelning Y, där 1 ingår. 1:s bidrag till variation kan sannolikt leda till att kommunikationen lätt 
leder mot ett fostransfokus ur uppdraget. Vid övriga möten där kommunikationen berörde barnets 
fostran var det samtal kring hantering av barns leksaker på förskolan eller samtal kring vikten av rörelse 
och ett hälsosamt liv. Jag uppfattar att fostrans utrymme i kommunikationen i förhållande till omsorg 
och lärande är situationsbundet, beroende av vilken pedagog och/eller vilket barn kommunikationen 
berör samt andra tillfälliga omständigheter såsom medtag av leksaker. Sammanslaget får fostran 
mindre utrymme i den dagliga kommunikationen än omsorg, men mer än lärande. Under 
observationerna kom förskolans uppdrag ur ett lärandefokus i skymundan, där ytterligare en skillnad 
mellan barnskötarna och förskolläraren kommer fram.  

Lärande i skymundan 

Det samtalsfokus som fick minst utrymme var barnets lärande. Det framkom att förskolläraren 
kommunicerade förskolans uppdrag ur ett lärandefokus vid samtliga observationer samt hur 
barnskötarna avviker. Nedan beskrivs ett möte där en barnskötare ingick.  
 

Barnets vårdnadshavare kommer in när barnskötaren och barnet spelar ett spel. 
Vårdnadshavaren och barnskötaren hälsar på varandra. Barnskötaren berättar för 
vårdnadshavaren att de spelar ett frågespel. Vårdnadshavaren sitter med en stund och lyssnar 
när barnet och barnskötaren spelar. Barnskötaren säger till barnet när spelet är slut att de lärt 
sig massa nya saker, och ger exempel på vilka frågor de besvarat under spelets gång. Barnet 
håller med och går till vårdnadshavaren. [...], Barnet går till hallen och vårdnadshavaren går 
efter (C & 3, X, 2017-11-02). 

 
Ovan kommunicerade barnskötaren förskolans uppdrag ur ett lärandefokus. Kommunikationen 
påverkades av såväl situationen som barnskötarens initiativtagande. Barnskötaren nyttjade situationen 
och informerade barnets vårdnadshavare via barnet vilket lärande spelet lett till hos barnet. Det var 
därmed barnskötaren som lyfte ett lärandefokus. I nedanstående observation var det inte situationen 
som avgjorde att lärande får fokus som en del i förskolans uppdrag i den dagliga kommunikationen, 
utan förskollärarens aktiva initiativtagande att lyfta barnets lärande.  
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   Barnets vårdnadshavare och förskolläraren hälsar på varandra. Förskolläraren uppmanar 

barnet att berätta något specifikt från dagen. Barnet berättar att de haft femårsgrupp och tittat 
på fossiler. Förskolläraren nickar medhållande och fyller på med att förklara för 
vårdnadshavaren att det är det första livet i vattnet. Vårdnadshavaren uttrycker sin 
fascination gentemot barnet, [...], Barnet springer till hallen och vårdnadshavaren går efter (D 
& 3, X, 2017-10-31). 

 
I detta möte fick förskolans uppdrag ur ett lärandefokus stort utrymme. Förskolläraren tog ett medvetet 
initiativ till att kommunicera förskolans uppdrag ur ett lärandefokus genom att uppmana barnet att 
berätta vad de arbetat med under dagen. Förskolläraren utvecklade sedan det barnet sa för att 
synliggöra vilka upplevelser och kunskaper barnet hade fått. Jag upplevde att ett genomgående 
arbetssätt hos samtliga pedagoger var att sträva efter att uppnå ett samspel mellan barn, pedagog och 
vårdnadshavare. På detta sätt främjade pedagogerna barnets möjlighet att uttrycka vad ur dagens 
innehåll hen upplevt mest betydelsefullt att delge sina vårdnadshavare. Pedagogerna utvecklade det 
barnet valt att berätta för sina vårdnadshavare. Ett sätt att uppnå detta samspel är att pedagogen frågar 
barnet vad har vi gjort idag och på så vis uppmanar barnet att berätta något och bidra till 
kommunikationens innehåll. Jag kunde dock se att förskolläraren skilde sig från barnskötarna, eftersom 
hens förhållningssätt vid samtliga observationstillfällen ledde till att barnet valde att berätta något ur 
dagens innehåll ur ett lärandefokus. Detta förhållningssätt hos barnskötarna ledde även vid ett fåtal 
tillfällen att barnet delgav information ur ett lärandefokus, men vid de flesta tillfällen delgav barnet 
information ur ett omsorgsfokus, som till exempel vad det ätit till lunch. Förskolläraren delgav sin 
uppfattning om vad i förskolans uppdrag utifrån omsorg, fostran och lärande som bör kommuniceras 
i det dagliga mötet med barnets vårdnadshavare: 
 

Personligen tycker jag att det är mer viktigt om det är någon slags speciell information, och 
isånafall så är det ju mer vad vi gjort under dagen. Hur vårt arbete är, alltså den pedagogiska 
verksamheten (D, 2017-11-06). 

 
Förskolläraren beskrev att speciell information innefattar vad de ur ett pedagogiskt perspektiv 
tillsammans med barnen gjort under dagen. Det är därmed verksamhetens pedagogiska innehåll, som 
i sin tur visas i ett lärandefokus, som står i centrum för den dagliga kommunikationens innehåll i 
relation till det individuella barnet. Under de tillfällen som barnets lärande utgjorde delar av 
kommunikationen var det särskilda aktiviteter som synliggjordes, såsom femåringarnas 
gruppverksamhet, frågespel samt besök i gymnastiksal. Dessa aktiviteter berörde i flesta fall de barn 
som var fyra-fem år gamla, därav att jag belyser vårdnadshavare 3 ur de situationer när barnets lärande 
utgjorde ett fokus ur förskolans uppdrag i den dagliga kommunikationen. Vårdnadshavare 3 beskrivs 
som ett exempel på ett mönstermöte, vilket innebär att pedagogerna upplever att detta möte 
representerar flest förekommande situationer med barnets vårdnadshavare. Jag uppfattar överlag att 
de möten med barnets vårdnadshavare där vårdnadshavarnas variation i form av omständigheter kring 
barnet, annat modersmål eller barnets begränsade utveckling kan visa ett mönster av att 
kommunikationen i första hand berörde ett fokus kring barnets omsorg eller fostran.  
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Verkställande av kommunikationen 

Idé och realisering 
Under intervjuerna berättade pedagogerna att barnets lärande är det fokus som de önskar 
kommunicera med barnets vårdnadshavare. Pedagogerna uttryckte sina tankar om vikten av att dagens 
förskola och dess pedagoger gör barnets vårdnadshavare medveten om verksamhetens innehåll och 
pedagogers arbete. Som jag tidigare i resultatet visat är det däremot en annan bild som framträder 
genom observationerna. Observationerna framhäver att lärande får minst utrymme i den dagliga 
kommunikationen, och att omsorg dominerar. Resultatet visar dessutom på en viss skillnad mellan 
barnskötare och förskollärare, där förskolläraren under samtliga observationer lyfter barnets lärande 
till skillnad från barnskötarna. Det framkommer även att förskolläraren endast lyfter ett omsorgsfokus 
om barnets vårdnadshavare ber om det, barnskötarna å sin sida prioriterar själva att kommunicera det 
även utan vårdnadshavares önskan. På liknande vis framkommer det att barnskötarna synliggör ett 
lärandefokus i situationer när barnets vårdnadshavare frågar om det eller om situationen leder till att 
detta fokus naturligt kommuniceras. Förskolläraren däremot gjorde aktiva och medvetna val att 
fokusera på lärande, även när varken barn eller vårdnadshavare frågade om det. Ett exempel på hur 
barnskötarnas uppfattning om vad som bör kommuniceras inte stämmer överens med vad 
observationerna synliggjorde, är B som nedan delger sina uppfattningar om vad i förskolans uppdrag 
utifrån omsorg, fostran och lärande som bör få fokus i den dagliga kommunikationen med barnets 
vårdnadshavare. 
 

Barnets lärande och utveckling det är ju absolut A och O. Vad vi gått igenom, kanske nya 
ämnesområden. Och omvårdnad, vi tar ju hand om barnen men vi är ju ändå lärare och de 
har ju sina vårdnadshavare hemma, så där får ju barnen mycket av det där. Men vill barnen 
sitta i knät och mysa en stund så får de ju göra det men det ska ju utgå från barnets behov och 
inte från mitt, att jag är kramsugen eller vill ha ett barn i knät. Men vill de så får de komma 
upp, men det berättar jag ju inte vårdnadshavarna. Det är ju vad de lärt sig, om det är något 
nytt, vad vi har jobbat med (B, 2017-11-06).  

 
I citatet framgår det att B anser att barnets lärande och utveckling, vad barnet lärt sig samt vad de under 
dagen arbetat med, är relevant och bör kommuniceras i det dagliga mötet med barnets vårdnadshavare. 
B:s agerande i relation till uppfattningen om vad i förskolans uppdrag som bör kommuniceras kan 
uppfattas som tvetydigt, eftersom uttryckta idéer och realisering av dessa skiljer sig åt.  

Kommunikationens regi 

I den dagliga kommunikationen mellan förskolans pedagoger och barnets vårdnadshavare var det inte 
tydligt hur kommunikationen utformas och vem som axlar rollen som regissör i kommunikationen. 
Tidigare i resultatet synliggör jag för skillnader mellan vilka kommunikationen sker samt vilken av 
dessa parter som väljer att lyfta ett särskilt fokus ur förskolans uppdrag. Det framkommer även ett 
flertal dimensioner som påverkar hur kommunikationen utformas, såsom vårdnadshavarens önskemål 
och tidstillgång samt pedagogernas tillgång till tid. Samtliga pedagoger uppfattar att de vid det dagliga 
mötet med barnets vårdnadshavare anpassar kommunikationen individuellt utifrån vårdnadshavarna 
och vad dessa visar intresse att ta del av. Ett sätt att åstadkomma den här individuella anpassningen är, 
enligt pedagogerna, att de läser av vårdnadshavarna. Pedagogerna menar att tolkningsprocessen, om 
vad barnets vårdnadshavare önskar att ta del av, uppstår under uppbyggnaden av relationerna dem 
emellan.  
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   Det är ju sånt man lär sig när man får en relation till vårdnadshavarna, hur de vill ha det. Då 

försöker man ju tillmötesgå deras önskemål, göra vårdnadshavarna nöjda, som de vill. Man 
försöker, så gott man kan, men ibland är det inte så lätt, om flera vårdnadshavare kommer 
samtidigt så får man ju fokusera på något som man tänker ”att det här måste jag bara få säga”. 
Sen kan det vara olika beroende på vad vårdnadshavarna ger för respons (C, 2017-11-06). 

 
Ovan framkommer det att barnskötaren anpassade kommunikationens omfattning och innehåll utifrån 
vårdnadshavarens önskemål och sin egen tidstillgång och att det vid stressade situationer gäller att 
prioritera vad ur dagens innehåll som måste få utrymme i kommunikationen. Vårdnadshavarnas tid 
kan bli begränsad på grund av efterkommande aktiviteter och pedagogers tidsbrist i kommunikationen 
kan utgöras av att ett flertal möten med förskolans vårdnadshavare uppstår vid samma tillfälle. Det är 
i detta fall inte endast barnskötarens intention som avgör vad som kommuniceras, utan även 
vårdnadshavarnas önskemål samt tidstillgång. Barnskötaren axlar i detta fall en underordnad och 
serviceinriktad roll istället för en pedagogisk ledarroll. Barnskötaren skulle dock utifrån tidigare 
kännedom om vårdnadshavarens intresse och tid i den dagliga kommunikationen kunna utföra en aktiv 
plan för hur de ska kommunicera förskolans olika uppdrag, även om den inte i alla lägen skulle gå att 
realisera. Observationerna visar att kommunikationen mellan barnets vårdnadshavare och förskolans 
pedagoger även påverkats av om det är någon av barnskötarna eller förskolläraren som kommunicerar 
uppdraget samt hur de tagit tillvara på de tillfällen som getts genom till exempel vårdnadshavarens 
undran om hur dagen varit. Nedan delger förskolläraren sina uppfattningar om hur vårdnadshavares 
önskemål och tid kan färga kommunikationen.  
 

   Jag måste ju tillgodose vad som är viktigt för vårdnadshavaren, och även om jag tycker att jag 
har världens viktigaste jobb så kanske inte de tycker det. Det är ju tydligt ibland, och då måste 
jag ju försöka förmedla dagens innehåll ändå, men då kanske jag inte kan ha en tio minuters 
utläggning varje gång den hämtar kvart över fem på eftermiddagen. Sen kan man ju alltid 
börja lite lätt och se om de ens hakar på (D, 2017-11-06). 

 
Förskolläraren säger att vårdnadshavarens önskemål och tid delvis påverkar vad ur förskolans uppdrag 
som kommuniceras men att det ändå är av betydelse att hen aktivt förmedlar dagens innehåll. Under 
samtliga observationer synliggjorde förskolläraren förskolans uppdrag ur ett lärandefokus. Det innebär 
i relation till ovanstående citat att förskolläraren oavsett vårdnadshavarens intresse eller tidstillgång tar 
ansvar för hur kommunikationens utformas och innehåll och att detta ska ske utifrån förskolans 
uppdrag. Samtliga pedagoger uttrycker en taktik för att göra sig medvetna om hur lång tid 
vårdnadshavarna har till förfogande, att observera vilken respons de får. Detta kan enligt pedagogerna 
vara signaler för hur omfattande barnets vårdnadshavare önskar att kommunikationen ska vara. 
Förskolläraren argumenterar dock för att den dagliga kommunikationen och dess innehåll är en del av 
pedagogernas uppdrag inom förskolan, och kan därmed inte enbart vara beroende av 
vårdnadshavarnas önskemål och tid. 
 

   Samverkan och kommunikationen hänger på oss, inte vårdnadshavarna, de ska inte behöva 
fråga, sen om de frågar, det är ju bara positivt, men det hänger på oss. Och som sagt det är ju 
sjukt tydligt i våran arbetsbeskrivning i läroplan, att kommunicera professionellt (D, 2017-11-
06). 
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Förskolläraren lyfter betydelsen av att pedagoger axlar rollen som pedagogisk ledare vid det dagliga 
mötet eftersom det tydligt ingår i förskolans uppdrag. 

Kommunikationen ur olika perspektiv 

Samverkansperspektiv 
Samtliga pedagoger upplever den dagliga kommunikationen med barnets vårdnadshavare 
betydelsefull för att etablera och utveckla en fungerande samverkan mellan hem och förskola. Det 
dagliga mötet och kommunikationen i samband med det beskrevs som en naturlig del av arbetet och 
därmed något som pedagoger behöver möta och hantera dagligen. Grunden till varför pedagogerna i 
det dagliga arbetet tillämpar den här formen av samverkan skilde sig dock. En grund var att det enligt 
läroplanen är en del av deras uppdrag och den dagliga kommunikationen är därmed avgörande för att 
pedagoger ska utföra sitt arbete på korrekt sätt.   
 

   Det ingår i min arbetsuppgift, det står väldigt tydligt i läroplanen, ett helt stycke om det. Om 
vad, hur man på ett professionellt sätt, för att det ska bli likvärdigt, spelar ingen roll i vilken 
förskola man går så ska man ha samma förutsättningar. Veta om det dagliga arbetet (D, 2017-
11-06). 

 
Förskolläraren är tydlig med varför den dagliga kommunikationen med barnets vårdnadshavare 
tillämpas, eftersom D tolkat att det är en del av uppdraget inom förskolan. Vidare belyser D att den 
dagliga kommunikationen ska ske på ett professionellt sätt och är en grund för att skapa en jämställd 
förskola där alla vårdnadshavare och barn får liknande bemötande ur ett samverkansperspektiv. En 
annan grund till varför pedagogerna i det dagliga arbetet tillämpar den här formen av samverkan 
synliggjordes och skiljer sig en aning från ovanstående.  
 

Jag känner att det är viktigt, och jag känner att en bra kontakt med vårdnadshavarna är A och 
O för då kan man även ta upp om det skulle vara något jobbigt som uppstår, har man en god 
relation och öppen dialog underlättar allting. Det är jätte jätte viktigt [...], man lär ju känna 
varandra på ett positivt sätt, man talar ju även om det som är positiv och framhäver det [...], 
något jobbigt man ska ta upp då är det liksom, jag tycker det är lättare då, att man haft och 
har en bra relation med vårdnadshavarna, att man har ett gemensamt förtroende för 
varandra, och även att de kan säga något, om oss, om det är något, något som inte är så bra 
(B, 2017-11-06). 

 
I detta citat får den dagliga kommunikationen en annan grund. Barnskötaren resonerar kring vikten av 
den dagliga kommunikationen för att underlätta för båda parter att lyfta känsliga ämnen. Den dagliga 
kommunikationen får därmed även betydelse för vårdnadshavarnas möjlighet att tycka till om och 
påverka förskolans verksamhet. Grunden till varför den dagliga kommunikationen är av betydelse ur 
ett samverkansperspektiv blir i detta fall att främja pedagogers möjlighet att etablera och utveckla en 
god relation till barnets vårdnadshavare och vidare uppnå berikande dialoger. I följande exempel 
framför A hur hen i första hand ska kommunicera om någon särskild händelse inträffat som påverkat 
barnets allmäntillstånd, och uppfyller därmed förskolans uppdrag med fokus på barnets omsorg. 

 
   Jag vill ju säga om det har hänt något, då är ju det de viktigaste. Om barnet gjort illa sig till 

exempel. Låt säga att barnet slagit huvudet hårt i backen men vi har sett att det inte är någon 
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fara, men, att vårdnadshavarna även kan kolla under kvällen om det blir något mer [...], det 
är mest sådana saker (A, 2017-11-06). 

 
I citatet bygger barnskötaren en bro mellan hem och förskola genom att uttrycka betydelsen av att 
barnets vårdnadshavare får inblick i händelser på förskolan som kan komma att påverka barnets 
tillstånd i hemmet. Inträffade händelser som har betydelse för barnets hälsa är därmed betydelsefulla 
att förmedla i kommunikationen med barnets vårdnadshavare. B uttryckte möjligheten att kontakta 
barnets vårdnadshavare via telefon efter att barnet gått hem för dagen om pedagoger upplever att de 
glömt bort att förmedla viktig information om barnets hälsa.  

Delaktighetsperspektiv 

Samtliga pedagoger tyckte att majoriteten av barnens vårdnadshavare inte visar intresse för att få ökat 
inflytande i verksamheten. Pedagogerna uppfattar att detta är ett resultat av vårdnadshavarnas 
tillfredsställelse för deras arbete i verksamheten. Vårdnadshavarna visar dock intresse och engagemang 
över vad barnen erbjuds inom verksamheten och kan återberätta vad barnet visar för färdigheter i 
hemmet kopplat till vad förskolan arbetar med. Vidare berättar pedagogerna att de arbetar med att göra 
barnens vårdnadshavare mer delaktiga i förskolans pedagogiska verksamhet eftersom det är en del av 
deras uppdrag enligt läroplanen, samtidigt som de menar att vårdnadshavarnas ökade delaktighet även 
skulle kunna bli problematisk. 
 

   Det har vi försökt att jobba med, att få vårdnadshavarna mer delaktiga, det står ju i vår 
läroplan. Vi måste ju liksom få in dem i verksamheten. Men då resonerar många 
vårdnadshavare att ”jamen, så länge vi är nöjda, vi vet att vi har möjlighet, men vi litar på er”, 
så det är svårt att få vårdnadshavarna delaktiga, och ibland kan man ju prata i 
personalrummet hur det skulle vara om alla vårdnadshavare skulle lägga sig i (skrattar) (C, 
2017-11-06). 

 
Ovan beskriver barnskötaren hur barnens vårdnadshavare kan uttrycka sig för att förmedla sin 
uppfattning om hur de litar på att pedagoger på förskolan utför sitt arbete. De säger även att det skulle 
kunna få negativa konsekvenser om samtliga vårdnadshavare visade sin delaktighet för att få 
inflytande i verksamheten. Pedagogerna menar att vårdnadshavarnas tillit till dem och deras arbete är 
avgörande för att verksamheten ska fungera. Ett flertal andra samverkansformer, utöver den dagliga 
kommunikationen, nämns som pedagogers försök att göra vårdnadshavarna mer delaktiga.  
 

Vi har ju veckobreven där vi uppmanar vårdnadshavarna att före ett tema komma med tips. 
Efter ett tema har vi även utvärdering där vårdnadshavarnas synpunkter tas med längre fram. 
Så vi försöker nå deras synpunkter både före och efter, och att vi inte får in så himla mycket 
skrivet under de dokumenten, det beror ju på hur man ser det. Om det är oengagemang eller 
att de faktiskt är nöjda med vad vi gör, det vet ju inte vi (D, 2017-11-06). 

 
Förskolläraren berättar om sina erfarenheter hur barnets vårdnadshavare uppmanas att inför ett 
temaarbete på förskolan komma med förslag. När temaarbetet avslutas uppmanas de även genom en 
utvärdering att komma med sina synpunkter för att bidra till pedagogernas utveckling av kommande 
arbete. Utöver detta skickar pedagogerna ut veckobrev till barnets vårdnadshavare och erbjuder 
utvecklingssamtal en gång per år samt föräldramöten en gång per termin. Ingen av dessa 
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samverkansformer är obligatoriska. Vid förskolans senaste föräldramöte valde pedagogerna att prova 
en ny form av sammankomst för att se om barnets vårdnadshavare upplevde den mer givande.  
 
Det framkommer att barnets vårdnadshavare kan uppleva ett klassiskt föräldramöte relativt 
ointressant. Det beror på att pedagogerna ger barnets vårdnadshavare tydliga förväntningar om hur ett 
föräldramöte formas samt vilken typ av information som lyfts. Ett klassiskt föräldramöte kan därför av 
barnens vårdnadshavare upplevas förutsägbart och onödigt att gå till. Den nya formen av 
sammankomst gav dock inte det resultat pedagogerna hoppats på. En förhoppning finns dock att ett 
rykte ska spridas om den nya formen av föräldramöte och förhoppningsvis leda till att fler 
vårdnadshavare deltar och uttrycker sina tankar för att på så vis delta i förskolans verksamhet.  
 
Pedagogerna uttrycker att det är avgörande för verksamheten att barnets vårdnadshavare litar på att 
pedagoger utför sitt arbete för barnens bästa. I citatet ovan framför dock  D att pedagogerna på förskolan 
inte kan veta om vårdnadshavares bristande delaktighet är ett bevis på oengagemang eller ett uttryck 
av deras tillfredsställelse. Vidare upplever pedagogerna att vårdnadshavares delaktighet i lämplig 
mängd främjar förskolans utveckling och därmed bidrar till en förbättrad verksamhet. De tycker inte 
att det är frågan om vårdnadshavarna vill delta och få inflytande som avgör att förskolan utövar en 
demokratisk värdegrund. Det är snarare att barnets vårdnadshavare får information om vad som sker 
i verksamheten samt hur de kan delta.  
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Diskussion 
I följande avsnitt presenterar jag studiens diskussion som diskuterar studiens resultat i relation till 
tidigare forskning. Vidare diskuteras studiens resultat även i relation till studiens inledande 
problematik, hur den dagliga kommunikationen av förskolans tredelade uppdrag skapar 
förutsättningar för barnets vårdnadshavare att inom ramen för de nationella målen vara med och 
påverka verksamheten. Resultatet synliggör hur omsorg, som en del i förskolans uppdrag, får prioritet 
i den dagliga kommunikationen med barnets vårdnadshavare i relation till ett fostran- och 
lärandefokus. I resultatet framgår även pedagogernas uppfattning om vårdnadshavares möjlighet till 
delaktighet och inflytande i verksamheten samt hur dessa påverkar förskolans demokratiska grund. I 
kommande diskussion resonerar jag kring hur pedagogers ideal och realisering kan förklaras utifrån 
ramfaktorteorin och kopplas till olika dimensioner av kompetens. Vidare diskuterar jag kring hur hur 
styrningen av kommunikationen mellan förskolans pedagoger och barnets vårdnadshavare fördelas 
och vilka konsekvenser detta kan få för förskolans demokratiska grund. Avslutningsvis lyfter jag 
studiens slutsats och framför mina förslag till framtida studier. 

Kommunikationens urval 
Inledningsvis i denna studie presenterar jag en problematik när det gäller  hur förskolans pedagoger 
och barnets vårdnadshavare inte delar samma uppfattning om vad i förskolans uppdrag som är av 
betydelse att kommunicera i det dagliga mötet. Barnets vårdnadshavare uppfattar å ena sidan att 
kommunikation bör beröra information om barnets omsorg. Förskolans pedagoger upplever å andra 
sidan att kommunikation kring förskolans läroplan och de delar av verksamheten som innefattar 
barnets lärande och utveckling som det centrala i den dagliga kommunikationen (Vuorinen et al., 2014). 
Inom dagens förskola är en etablerad och upprätthållen samverkan mellan barnets vårdnadshavare och 
förskolans pedagoger ett krav (Markström & Simonsson, 2013). Förskolans läroplan (2016) fastställer att 
samverkan i form av kontinuerlig kommunikation ska ske för vårdnadshavare möjlighet till inblick i 
förskolans uppdrag och därmed möjlighet till delaktighet. Detta genom att pedagogerna tydligt framför 
förskolans uppdrag i form av mål och innehåll. Vilka delar av uppdraget som pedagogerna förmedlar 
till vårdnadshavarna torde därav vara av betydelse, både för samverkan dem emellan men även för 
vårdnadshavarnas möjlighet till inflytande. 
 
Persson (2017) menar att den nya bilden av förskolan ställer nya krav på förskolans pedagoger som 
förväntas tolka och realisera rådande styrdokument och dess innehållande vad gäller mål och riktlinjer, 
därav uppdraget att kommunicera förskolans uppdrag. Markström och Simonsson (2013) lyfter dock 
att det inte existerar något form av stöd för hur den dagliga kommunikationen med barnets 
vårdnadshavare ska förberedas, struktureras, genomföras eller dokumenteras. Detta medför att 
pedagoger förväntas besitta kompetens att tolka och realisera förskolans uppdrag att kommunicera 
med barnets vårdnadshavare. Studiens resultat synliggör att pedagogerna uppfattar den dagliga 
kommunikationen som en betydelsefull samverkansform, resultatet presenterar även vad i förskolans 
uppdrag som pedagogerna kommunicerade i det dagliga mötet med barnets vårdnadshavare, där 
barnskötarna skiljer sig från förskolläraren. Omsorg gavs sammanslaget i relation till fostran och 
lärande högst prioritet under studiens genomförande. Därefter fostran och sammanslaget gavs lärande 
minst utrymme i den dagliga kommunikationen med barnets vårdnadshavare. Resultatet stämmer 
därmed inte överens med vad Ljung-Djärf et al. (2013) menar med att lärande har störst fokus inom 
verksamheten utifrån förskolans tredelade uppdrag. 
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Resultatet visar hur barnskötarna aktivt väljer att belysa ett omsorg- och fostranfokus fokus som en del 
i förskolans uppdrag med barnets vårdnadshavare. Förskolläraren delger däremot barnets 
vårdnadshavare information om barnet ur ett omsorgsfokus först efter att vårdnadshavaren efterfrågat 
detta.  

Processens förutsättningar – tolka och realisera 
Ett sätt att tolka och förstå varför resultatet visar en fördelning av hur barnskötarna hanterar 
kommunikation med barnets vårdnadshavare med fokus på barnets omsorg i relation till hur 
förskolläraren hanterar detta kan vara att se till utvecklingen av förskolans uppdrag. Förskolans 
uppdrag har kommit att omformas i och med att förskolan genomgått ett flertal förändringar sedan de 
tidiga varianterna av verksamhet (Lundgren, 2017a). I samband med att förskolan år 1998 erhölls en 
egen läroplan synliggjordes vad pedagoger verksamma inom förskolan ska sträva efter att utveckla hos 
varje enskilt barn (Pramling Samuelsson, 2017). Denna utveckling av uppdraget kan dock innebära att 
föreställningar om och tillämpning av det skulle kunna bära spår av äldre tiders uppdrag. 
Barnskötarnas tillämpning  om vad i förskolans uppdrag som är av betydelse att kommunicera i det 
dagliga mötet med barnets vårdnadshavare kan därför färgas av den traditionella roll som barnskötare 
genom tiderna erhållit. Tidigare var förskolan betydligt mer social-och omsorgsorienterad till skillnad 
från dagens uppdrag där ett betydligt större fokus ligger på barnets utveckling av olika ämnesområden 
(Tallberg Broman, 2017).  
 
Resultatet synliggör hur uttryckta ideal att kommunicera förskolans uppdrag och realisering av dessa 
inte stämde överens. Ett sätt att förstå resultatets komplexa uttryck kan vara att genom ramfaktorteorin 
försöka förklara hur olika ramar kan förklara barnskötarens möjlighet att utföra olika processer 
(Lundgren, 1999). Lindblad et al. (1999) menar att olika faktorer kan skapa ramar som påverkar vad 
som blir möjligt för pedagogen att både tolka och realisera. Vidare menar författarna att dessa ramar 
kan förklara pedagogens möjlighet att tolka och förstå exempelvis läroplanens innehåll och vidare 
realisera sin tolkning genom att i det dagliga mötet med barnets vårdnadshavare välja ut vilken del ur 
förskolans uppdrag som får uppmärksamhet. Linde (2012) menar att pedagogers kompetens kan utgöra 
ramar som kan förklara pedagogers tolkning och praktiskt verkställande av läroplanens innehåll 
(Linde, 2012). Barnskötarnas utbildningsbakgrund, rutin och invanda mönster kan genom 
ramfaktorteorin beskrivas som ramar som avgör vad som blir möjligt att tolka och vidare realisera. 
Dessa kan även vara trygghetszoner för barnskötarna som kan förväntas axla en traditionell roll. I 
relation till att genom ramfaktorteorin förklara hur pedagogers kompetens kan bli en ram som påverkar 
pedagogens tolkning och realisering kan en två av tre kompetenser framtagna av Sheridan et al. (2011) 
öka förståelsen för pedagogernas möjligheter. 
 
Den första dimensionen av kompetens innebär att pedagogen besitter kunskap som gör det möjligt att 
tolka och kommunicera betydelsen av förskolepedagogiken i förhållande till läroplanens mål. Den 
andra dimensionen innebär att kunskap är sammankopplat med pedagogers erfarenheter och 
handlingar. Genom att besitta kompetens inom den första dimensionen kan pedagoger omvandla 
kunskap till handling och den andra dimensionen består därför av pedagogers kompetens att leda och 
organisera verksamheten och dess innehåll. Resultatet framhäver hur barnskötarna besitter kunskap 
inom den första dimensionen att tolka och kommunicera förskolans uppdrag ur ett omsorgsfokus, 
vilket kan vara ett resultat av deras kunskap inom den andra dimensionen. I den andra dimensionen är 
kunskap sammankopplat med pedagogers erfarenheter och handlingar, vilket kan förklara hur 
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barnskötarnas kunskap inom den första dimensionen kan bära spår av erfarenheter i form av den 
traditionella roll som existerat inom förskolan.  
 
Fördelningen av vad i förskolans uppdrag som kommuniceras ur ett lärandefokus kan även kopplas till 
Sheridans et al. (2011) två kompetenser. Resultatet belyser att barnskötarna vid kommunikationen med 
barnets vårdnadshavare till skillnad från förskolläraren inte aktivt synliggjorde förskolans uppdrag ur 
ett lärandefokus. Förskolläraren däremot synliggjorde hur hen besitter den första dimensionen av 
kompetens att tolka och kommunicera betydelsen av förskolepedagogiken i förhållande till läroplanen, 
ur ett lärandefokus. I den andra dimensionen, där kunskap är sammankopplat med pedagogers 
erfarenheter och handlingar, framkommer det att förskollärarens erhållna kunskap genomsyrar hens 
handling att kommunicera förskolans uppdrag ur ett lärandefokus. Ett sätt att förstå varför 
förskolläraren aktivt synliggjorde förskolans uppdrag ur ett lärande fokus kan vara att genom 
ramfaktorteorin förklara och förstå hur hens utbildningsbakgrund och uppfattning om sitt uppdrag kan 
skapa ramar för realisering.  

Kommunikationens samspel 
Studiens resultat synliggör även pedagogernas interaktiva, relationella och transaktionell kompetens 
(Sheridan et al., 2011). Dimensionen utvecklas i relation med de första två dimensionerna och visas 
genom bland annat kommunikativ, social, vårdande samt didaktisk kompetens. Samtliga pedagoger 
delgav idéer om att vårdnadshavarens önskemål och tidstillgång kan forma den dagliga 
kommunikationen och leda vilket fokus ur förskolans uppdrag som kommuniceras. Förmågan att läsa 
av barnets vårdnadshavare kan kopplas till social kompetens, vilket innebär att pedagogen kan förhålla 
sig till andra människor i olika situationer och forma sin kommunikation till olika individer i olika 
situationer. Genom att realisera andras perspektiv eftersträvas ett demokratiskt agerande för att nå alla 
människor som ingår i verksamheten. Vuorinen (2010) belyser att pedagoger ibland kan frångå sin 
professionella roll och istället genom empatiskt tänk sträva efter att förstå hur vårdnadshavarna kan 
uppleva olika situationer. Pedagogernas delgivande om hur vårdnadshavarens önskemål och 
tidstillgång har inverkan på kommunikationen kan tolkas som ett uttryck för pedagogernas sociala 
kompetens och strävan efter att agera demokratiskt, genom att låta barnets vårdnadshavare forma 
kommunikationen. Förskolläraren uttrycker dock sina tankar om att kommunikationens anpassning 
gentemot barnets vårdnadshavare och att det dock är pedagogernas uppdrag att ansvara för att en 
professionell kommunikation sker. Pedagogernas strävan att möta och tillgodose vårdnadshavares 
önskan, vilket i flertalet fall visade sig gälla förskolans uppdrag ur ett omsorgsfokus, kan synliggöra 
pedagogernas vårdande kompetens. Kompetensen innebär att pedagogerna genom identifikation kan 
planera och genomföra åtgärder som främjar barnets välbefinnande, lärande och utveckling samt sträva 
efter att  möta alla föräldrars behov i form av stöd för barnets mående och utveckling (Sheridan et al., 
2011).  
 
Kommunikativ kompetens innebär att under en dialog höja sin egen samt andras röst och på så sätt 
lyckas få de parter som inkluderas i dialogen att dela samma fokus. En pedagog som besitter 
kommunikativ kompetens vet vad som ska kommuniceras, hur detta ska kommuniceras samt med vilka 
kommunikationen ska ske (Sheridan et al., 2011). I resultatet framkommer det en variation gällande 
vem som under kommunikationen aktivt valde att lyfta ett visst fokus. Barnskötarna valde att framhäva 
förskolans uppdrag ur ett omsorgsfokus i motsats till förskolläraren som först vid vårdnadshavarens 
efterfrågan delgav information om barnet ur ett omsorgfokus. Resultatet belyser även att barnskötarna 
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avviker vid frågan att kommunicera förskolans uppdrag ur ett lärandefokus. Förskolläraren skiljer sig 
på så vis inom den kommunikativa kompetensen genom att synliggöra hur hen vet vad och hur 
förskolans uppdrag ur ett lärandefokus ska kommuniceras. Markström och Simonsson (2013) framför 
att det är betydelsefullt att pedagogerna besitter förståelse för att vårdnadshavare, barn och verksamma 
pedagoger har olika kunskaper, roller, förväntningar samt erfarenheter att agera från (Markström & 
Simonsson, 2013). Resultatet synliggör hur förskolläraren har förståelse för att barnets vårdnadshavare 
inte har samma kunskap som hen för förskolans uppdrag, och att det därför är betydelsefullt att 
pedagoger axlar en professionell och pedagogisk ledarroll. Det fjärde och sista uttrycket inom den tredje 
kompetensen är didaktisk kompetens. Kompetensen belyser pedagogens förhållningssätt att hantera 
relationen mellan undervisning och lärande. Didaktisk kompetens utvecklas i kommunikation och 
interaktion och pedagogens omgivning är därmed avgörande för hens möjlighet till didaktisk 
utveckling (Sheridan et al., 2011).  
 
Denna studies resultat presenteras utifrån ett tungt barnskötarorienterat urval, och resultatet synliggör 
hur barnskötarna avviker gentemot förskollärarens tolkning och realisering av uppdraget att 
kommunicera förskolans uppdrag ur såväl ett omsorgs, fostran- och lärandefokus. Detta kan innebära 
att pedagogernas utveckling av den didaktiska kompetensen, att hantera relationen mellan 
undervisning och lärande, kan hämmas eftersom denna utvecklas genom kommunikation och 
interaktion. Barnskötarnas frånvarande kommunikation av förskolans uppdrag ur ett lärandefokus kan 
därmed förhindra samtliga pedagogers möjlighet till utveckling. Likaväl kan det faktum att 
förskolläraren kommunicerade förskolans uppdrag ur ett lärandefokus främja barnskötarnas förståelse 
för samt utveckling av deras kommunikation av förskolans tredelade uppdrag. På detta vis går 
resultatet att ställa gentemot det Ljung-Djärf et al. (2013) belyser, att förskolans tredelade uppdrag, där 
lärande oftast får mest fokus, kan uppfattas som ett hot men att denna hotbild kan leda till utveckling 
genom att bryta invanda mönster och arbetssätt. 

Demokratisk kommunikation 
Pedagogernas delgivande om hur vårdnadshavarens önskemål och tidstillgång har inverkan på 
kommunikationen kan tolkas som ett uttryck för pedagogernas sociala kompetens och strävan efter att 
agera demokratiskt, genom att låta barnets vårdnadshavare forma kommunikationen. Resultatet 
framhäver hur pedagogerna ur ett delaktighetsperspektiv genom att framhålla en social kompetens 
eftersträvar ett demokratiskt agerande för att nå alla människor som ingår i verksamheten. Ett uttryck 
synliggör hur pedagogerna, genom att ge barnets vårdnadshavare inblick i händelser på förskolan som 
kan komma att påverka barnets tillstånd i hemmet, bygger en bro mellan hem och förskola. Detta 
förhållningssätt, att bygga en bro mellan hem och förskola, kan uppfattas som gränsöverskridningar. 
Tallberg Broman (2013) argumenterar för att dessa gränsöverskridanden leder till att avståndet mellan 
hem och förskola minskar och att kommunikationen mellan barnets vårdnadshavare och förskolans 
pedagoger stärks. Sheridan et al. (2010) belyser dock att förskolans pedagoger och barnets 
vårdnadshavare inte delar varandras tillit och gemensam kunskap, vilket pedagogerna uttryckte en 
annan mening om. Pedagogerna anser att barnets vårdnadshavare hyser tillit för dem och deras arbete, 
vilket pedagogerna menar är avgörande för att verksamheten ska fungera.  
 
Läroplanen (Skolverket, 2016) framställer förskolans tydlighet gällande läroplanens mål och innehåll, 
som en förutsättning för att förskolan ska vila på en demokratisk grund. I resultatet framkommer  
uppfattningar om att det inte är frågan om vårdnadshavarna vill få ökad delaktighet och inflytande 
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som avgör huruvida förskolan utövar en demokratisk värdegrund, snarare att barnets vårdnadshavare 
får information om vad som sker inom verksamheten samt medvetandegörs för deras möjlighet till 
delaktighet. Pedagogernas uttryck kan kopplas till det ena syftet med vårdnadshavarnas delaktighet 
och inflytande i förskolan, delaktighet som uttryck för demokrati och rättigheter (Tallberg Broman, 
2013). Syftet innebär att vårdnadshavare ingår i förskolans verksamhet för att uppmuntras till 
delaktighet och inflytande samt att ett större ömsesidighet och delat ansvar bör uppnås. Detta kräver 
att kommunikationen mellan dessa parter är ömsesidig eftersom ambitionen är att vardera part får 
insyn i respektive miljö. Om förskolans pedagoger endast kommunicerar förskolans uppdrag utifrån 
ett omsorgs- och fostranfokus kan detta få konsekvenser för det andra syftet med vårdnadshavares 
delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet, delaktighet som stöd till barnets utveckling och 
lärande (Tallberg Broman, 2013). Detta syftar till att förbättra barns lärande, hälsa och välmående. Det 
avser att vårdnadshavare får delaktighet och inflytande för att främja sitt barns förutsättningar i 
förskolan (Tallberg Broman, 2013). Hur kan barnets vårdnadshavare få reellt inflytande och möjlighet 
till delaktighet för att främja barnets lärande om förskolans pedagoger väljer att inte kommunicera 
förskolans uppdrag ur ett lärandefokus?  

Kommunikationens värde 
Förskolan ska erbjuda barnets vårdnadshavare ett flertal samverkansformer, för att på så vis möta allas 
behov (Sandberg & Vuorinen, 2008). Föräldramöten, utvecklingssamtal samt den vardagliga 
kommunikation som uppstår i det dagliga mötet mellan vårdnadshavare och pedagog är exempel på 
olika samverkansformer förskolan kan erbjuda (Markström & Simonsson, 2013). Resultatet framför 
vilka samverkansformer som förskolan erbjuder, såsom utvärderingar och föräldramöten, samt hur 
pedagogerna uppfattar dessa ur ett delaktighetsperspektiv. Det framkommer även att ingen av dessa 
samverkansformer är obligatoriska, vilket innebär att det dagliga mötet med barnets vårdnadshavare 
och kommunikationen i samband med dessa är den enda samverkansformen som pedagogerna med 
säkerhet kan fastställa att samtliga vårdnadshavare deltar i. Kroksmark (2014) framhåller att en 
brytningstid kan förväntas, eftersom förskolan närmar sig en skolifiering. Förskolan kommer i och med 
detta tillskrivas en ny och mer specifik uppgift, vilket kommer innebära att förskolans pedagoger även 
kommer bedöma barnets lärandekvalitéer. Förskolan kommer påminna mer om dagens skolvärld, än 
vad den gör i nuläget (Kroksmark, 2014). I och med att förskolan kan komma att skolifieras, kan det 
krävas ett annat förhållningssätt och fokus av förskolans pedagoger i den dagliga kommunikationen 
med barnets vårdnadshavare. Förskolans pedagoger kan med fördel medvetengöra barnets 
vårdnadshavare om förskolans utveckling för deras reella möjlighet till delaktighet och inflytande i 
verksamheten.  

Slutsats 
Studien synliggör att barnskötarna under kommunikation med barnets vårdnadshavare inte alltid axlar 
en pedagogisk ledarroll, utan snarare en underordnad- och serviceinriktad roll. Förskolläraren avviker 
däremot från detta mönster och antar en pedagogisk ledarroll. Vuorinen et al. (2014) belyser att barnets 
vårdnadshavare föredrar att ta del av information om barnet ur ett omsorgsfokus, vilket framträder i 
studiens resultat där omsorg får företräde i den dagliga kommunikationen. Jag drar därmed slutsatsen 
att pedagogens förmåga att hantera denna komplexa uppgift, att tillgodose vårdnadshavares önskemål 
i relation till förskolans tredelade uppdrag, kan vara av betydelse för hur kommunikationen formas och 
vårdnadshavarnas reella möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolans uppdrag såväl ur ett 
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omsorg, fostran- och lärandefokus. Jag uppfattar även att den uppenbara skillnaden mellan pedagogers 
uttryckta ideal och realisering kan belysa vikten av att förskolans pedagoger ständigt strävar efter att 
hålla sig uppdaterad och reflekterar över den dagliga kommunikationen och dess innehåll samt 
betydelse. Lindblad et al. (1999) framför att olika faktorer kan skapa ramar som påverkar pedagogers 
möjlighet att tolka och realisera, Lundgren (1999) menar vidare att dessa ramar kan anpassas för att 
göra processen möjlig. En medvetenhet och en aktiv strävan efter att aldrig sluta utvecklas kan därför 
leda till en ökad förståelse för den dagliga kommunikationen och förstås utifrån nya faktorer och ramar.  

Vidare forskning 
Under studiens uppbyggnad har jag sett ett flertal olika intressanta områden att forska vidare kring. 
Det skulle dels vara intressant att undersöka huruvida studiens resultat skulle sett annorlunda ut, om 
urvalet var bredare och fler förskollärare skulle ingå i undersökningen. Det skulle även vara intressant 
att undersöka vilka delar av förskolans uppdrag som är av betydelse att kommunicera enligt förskolans 
vårdnadshavare. Detta för att få ett ytterligare perspektiv på studiens resultat och förhoppningsvis nå 
delgivanden som skulle kunna förändra förutsättningarna för vårdnadshavares delaktighet och 
inflytande i förskolans uppdrag. Vidare skulle det vara intressant att genomföra en liknande 
undersökning om tio år, för att se om förskolans utveckling avspeglar hur kommunikationens utformas.  
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Bilaga 1 
 

Missiv förskolechef 
Hej! 
 
Jag studerar den sjunde och sista terminen på förskollärarutbildningen vid Mittuniversitet Sundsvall. 
Under kommande veckor kommer jag genomföra en undersökning som kommer resultera i mitt 
examensarbete på 15 hp. Studien kommer undersöka möten mellan förskolans pedagoger och barnens 
vårdnadshavare och kommunikationen i samband med dessa möten. 
 
Anledningen till varför du kontaktas är för att jag önskar att få genomföra min studie vid en förskola 
som du är chef för, nämligen X förskola. För att vidare kontakta dina anställda pedagoger på X förskola 
behöver jag ditt godkännande att få genomföra min studie hos er, som kommer innehålla 
observationer av möten mellan vårdnadshavare och pedagoger samt intervjuer med verksamma 
pedagoger på förskolan.  
 
I studien kommer etiska forskningskrav följas: 
 

• Informationskravet innebär att både pedagoger och vårdnadshavare blir delgiven undersökningens syfte 
samt själva får välja att delta eller ej. Ni väljer även om ni vill avbryta er medverkan utan ytterligare 
påverkan.  

 
• Samtyckeskravet innebär att ni själva har rätt att bestämma över er medverkan.  

 
• Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter såsom var studien genomförs och med vilka ska behandlas 

med respekt och förvaras så att inte obehöriga kan ta del av dessa.  
 

• Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som undersökningen kommer resultera i endast kommer 
användas forskningsändamål. 

 
 
Jag skulle vara otroligt tacksam om jag får komma och ta del av er verksamhet. Studien kommer bidra 
till ökad förståelse för och inblick i förskolans verksamhet. 
 
Jag kommer höra av mig till dig via telefon under de närmaste dagarna för att tala med dig gällande 
din syn på ärendet. Kontakta mig gärna för ytterligare frågor!  
 
Ni når mig via: 
Telefon: XXX-XXX XX XX 
Mail: XXXXXXXX@student.miun.se 
 
Med vänliga hälsningar, Jennie Kilander 
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Bilaga 2 
 

Missiv pedagoger 
Hej! 
 
Jag studerar den sjunde och sista terminen på förskollärarutbildningen vid Mittuniversitet Sundsvall. 
Under kommande veckor kommer jag genomföra en undersökning som kommer resultera i mitt 
examensarbete på 15 hp. Studien kommer undersöka möten mellan förskolans pedagoger och barnens 
vårdnadshavare och kommunikationen i samband med dessa möten. 
 
Delar av studien kommer undersökas genom observationer, där jag kommer intressera mig för möten 
mellan vårdnadshavare och er, förskolans pedagoger och kommunikationen i samband med dessa möten. 
Observationerna kommer varken spelas in via film eller ljudupptagning utan dokumenteras genom 
anteckningar med papper och penna.  
 
Observationerna kommer även kompletteras med intervjuer, och jag önskar därför även få samtala med 
er längre fram. 
 
I studien kommer etiska forskningskrav följas: 
 

• Informationskravet innebär att både pedagoger och vårdnadshavare blir delgiven undersökningens syfte 
samt själva får välja att delta eller ej. Ni väljer även om ni vill avbryta er medverkan utan ytterligare 
påverkan.  

 
• Samtyckeskravet innebär att ni själva har rätt att bestämma över er medverkan.  

 
• Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter såsom var studien genomförs och med vilka ska behandlas 

med respekt och förvaras så att inte obehöriga kan ta del av dessa.  
 

• Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som undersökningen kommer resultera i endast kommer 
användas forskningsändamål. 

 
 
Jag skulle vara otroligt tacksam om jag får komma och ta del av er verksamhet och era erfarenheter. 
Studien kommer bidra till ökad förståelse för och inblick i förskolans verksamhet. 
 
Jag kommer höra av mig till er via telefon under de närmaste dagarna för att tala med er gällande er 
syn på deltagande i studien. Kontakta mig gärna för ytterligare frågor!  
 
Ni når mig via: 
Telefon: XXX-XXX XX XX 
Mail: XXXXXXXX@student.miun.se 
 
Med vänliga hälsningar, Jennie Kilander 
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Bilaga 3 
 

Missiv vårdnadshavare 
Hej! 
 
Jag studerar den sjunde och sista terminen på förskollärarutbildningen vid Mittuniversitet Sundsvall. 
Under kommande veckor kommer jag genomföra en undersökning som kommer resultera i mitt 
examensarbete på 15 hp. Studien kommer undersöka möten mellan förskolans pedagoger och barnens 
vårdnadshavare och kommunikationen i samband med dessa möten.  
 
Delar av studien kommer undersökas genom observationer, där jag kommer intressera mig för möten 
mellan förskolans pedagoger och er, barnens vårdnadshavare och kommunikationen i samband med 
dessa möten. Observationerna kommer varken spelas in via film eller ljudupptagning utan 
dokumenteras genom anteckningar med papper och penna. 
 
I studien kommer jag följa etiska forskningskrav, för er och pedagogernas känsla av trygghet; 
 

• Informationskravet – Ni väljer själva om ni vill vara med i studien eller inte. Ni kan även välja 
att avbryta er medverkan utan att det på något sätt kommer påverka er.  

 
• Samtyckeskravet – Ni har full rätt över er medverkan och kan därför ta beslut som berör ert 

deltagande i studien helt själva. 
 

• Konfidentialitetskravet – Information om var studien genomförs och med vilka kommer inte 
framgå, ni behöver därför inte vara orolig för att ni som privatpersoner kommer påverkas av 
deltagande i studien. 

 
• Nyttjandekravet – Dokumentation såsom anteckningar kommer endast användas till mitt 

examensarbete och inte för något annat.  
 
Jag är tacksam för ert godkännande att få observera era möten med förskolans pedagoger  (under v. 
44).  
 
Vårdnadshavare 1:____________________________________________________________ 
 
Vårdnadshavare 2:____________________________________________________________ 
 
Ni når mig via: 
Telefon: XXX-XXX XX XX 
Mail: XXXXXXXX@student.miun.se 
 
Med vänliga hälsningar, Jennie Kilander 
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Bilaga 4 
 

Observationsprotokoll 
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Bilaga 5 
 

Intervjuguide 
 

• Inspelning av intervju – tillåtande 
(Vid tillåtande - påbörja inspelning) 

• Kontrollera personuppgifterna (namn, ålder, avdelning, antal barn och ålder i barngruppen, tid 
i yrket, utbildning) 

• Presentation av studiens övergripande intresse 
 
Berätta; 

• Hur känner du inför dagliga mötet med barnets vårdnadshavare? 
• Vad tycker du är viktigt att kommunicera med barnets vårdnadshavare i det dagliga mötet? 
• Vad under det dagliga mötet avgör vad som kommuniceras? 
• Hur tänker du kring ert arbete att delge barnens vårdnadshavare ert uppdrag 

centrerat omsorg, fostran, och lärande? 
• Vilka erfarenheter har du kring samverkan med barnets vårdnadshavare med fokus 

uppdraget? 
• Är det något annat du vill berätta som du känner att jag missat? Jag är intresserad utav allt du 

har att delge mig inom området! 

Uppmanande frågor 
• Berätta, vad tycker du är det mest betydelsefulla? 
• Vad tycker du är det mest givande? 
• Vad tycker du är det mest utmanande? 
 
Följdfrågor  
• Kan du utveckla.... 
• Hur menar du med... 
• Kan du ge exempel... 
• Har jag förstått dig rätt... 
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Bilaga 6 
 

Anteckningsblad - Intervju 
 
Intervjudatum____/____-____ 
Starttid  ____:____ 
Sluttid   ____:____ 
Pedagog:___________________ 
Inspelning 
                         JA               NEJ 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 


