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Förord  
Vid starten av terminen kom vi i kontakt med varandra och bestämde att vi skulle skriva arbetet 

tillsammans. Linn hade klart för sig att det var samverkan hon var intresserad av att skriva om medan 

Ida var mer öppen för förslag men fastnade fort för ämnet. Då vi bor i olika kommuner har vi haft 

kontakt via telefon, både skriftligt och muntligt för att diskutera och komma vidare i arbetet. Vi har 

under studiens gång delat upp sökandet och läsning av litteratur för att få så stort intag av relevant 

forskning som möjligt. Linn skrev om utvecklingssamtal i sin B-uppsats samt sökte relevant litteratur 

under sommaren, detta bidrog till att vi hade litteratur att tillgå redan vid kursstart. Genom det kunde 

Linn påbörja processen tidigare och delge Ida det hon läst till inledningen och bakgrunden. Vi har 

vidare under sökandet delgett varandra vad läsningen har gett och diskuterat detta. Eftersom vi valde 

att göra enkätundersökningen i kommunen där Linn bor bidrog det till att det var hon som kontaktade 

förskolecheferna och skickade ut missiven och enkäterna till pedagogerna och vårdnadshavarna. Vi var 

tvungna att komplettera med pappersenkäter till pedagogerna detta medförde naturligt att det var Linn 

som fick skriva ut dessa, skicka iväg dem, ta emot dessa och sedan föra in dem i Google Formulär. 

Bearbetningen av resultatet från enkätundersökningen gjorde vi tillsammans, men för att vara effektiva 

valde vi att dela upp frågorna så Ida sammanställde några och Linn sammanställde några, dock 

diskuterade och hjälpte vi varandra då vi körde fast. Vid skrivandet av diskussionen har vi samtalat 

med varandra om vad vi sett i resultatet och hur vi kan relatera det med tidigare forskning. Detta har 

fungerat på grund av att vi har skrivit i ett Google dokument som har gett oss möjlighet till att 

kommentera och lägga in ändringar i texten. Detta är ett arbete som vi kämpat och skrivit under hösten 

2018, som vi nu är glada att äntligen kunna presentera tillsammans. 

 

Vi vill tillägna ett stort tack till förskolorna som deltagit i studien, både till vårdnadshavare och 

pedagoger som tagit sig tid att svara på vår enkät. Vi vill även tacka förskolecheferna som gav oss 

tillåtelse att undersöka hur deras förskolor samverkar med vårdnadshavarna. Ett speciellt tack till Linns 

chef och kollegor som stöttat och hjälpt oss under studiens gång med tips och diskussioner. Vi vill även 

tacka vår handledare Håkan Karlsson för givande samtal, kommentarer och stöttning under arbetets 

gång. Till sist vill vi tacka våra familjer och vänner som stöttat, peppat och stått ut med oss under detta 

arbete samt ett stort tack till Lovisa, Victoria och Mårten som läst vårt arbete och gett oss feedback! 
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Abstrakt  
Denna studie handlar om samverkan mellan förskola och hem, syftet är att undersöka pedagogers och 

vårdnadshavares uppfattningar om samverkan. Samverkan mellan förskola och hem är en central del i 

förskolans verksamhet för att verksamheten ska kunna utvecklas. Det finns olika strategier för 

samverkan vilket kan göra det svårt för pedagoger att veta hur de ska göra en större grupp 

vårdnadshavare intresserad av deras verksamhet. I denna uppsats redogör vi bland annat vad tidigare 

forskning menar att syftet med samverkan är, vem som bär ansvaret för att samverkan utförs och vad 

samverkan innebär. För att ta del av uppfattningar kring samverkan mellan förskola och hem har vi 

gjort en enkätundersökning riktad till vårdnadshavare och pedagoger, det var 131 vårdnadshavare och 

42 pedagoger som deltog i studien. I vårt resultat kan vi se att det råder delade meningar kring hur 

samverkan uppfattas och hur det genomförs. I resultatet framgår det att det finns både likheter och 

olikheter hur pedagoger arbetar med samverkan och hur vårdnadshavare uppfattar samverkan. De 

slutsatser vi tagit utifrån respondenternas uppfattningar är att samverkan är en central del som främst 

handlar om det enskilda barnet och är en viktig del av barns lärande och utveckling. Båda respondent 

grupperna samt tidigare forskning nämner att det kan vara tidskrävande för vårdnadshavare att vara 

delaktig i förskolans verksamhet. 

 

Nyckelord: Förskola, hem, pedagoger, relation mellan hem och förskola, samverkan, uppfattningar, 

vårdnadshavare 
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 Inledning 

Förskolan är en central del av barn och deras familjers vardagsliv (Ylvén & Wilder, 2014). Barn 

tillbringar stor del av sin vardag i förskolan redan från tidig ålder (Markström, 2008). Pedagoger i 

förskolan diskuterar enligt Making och Whitahead (2005) hur viktigt det är med en god samverkan 

mellan förskola och hem. Förskolan ska tillsammans med vårdnadshavarna ge barnen de bästa 

förutsättningarna för att barnen ska få möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga och kunskap 

(Ylvén & Wilder, 2014). För att barnen ska få de bästa förutsättningarna att utvecklas hävdar Markström 

(2008) att en god relation mellan vårdnadshavarna och pedagogerna är en förutsättning. I Läroplanen 

för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2016) står det att förskolan ska ha en nära och förtroendefull relation 

tillsammans med vårdnadshavarna. Vidare i Lpfö 98 (Skolverket, 2016) står det att vårdnadshavarna 

har det yttersta ansvaret för barnens fostran och utveckling samt att förskolan ska vara ett komplement 

till hemmet genom att ge barnen förutsättningar att utvecklas. Arbetslaget ska visa respekt för 

vårdnadshavarna och ansvarar för att utveckla en tillitsfull relation mellan pedagogerna och 

vårdnadshavarna i förskolan (Skolverket, 2016). Arbetslaget ansvarar även enligt Lpfö 98 (Skolverket, 

2016) för att kontinuerligt samtala med vårdnadshavarna om barnens trivsel, utveckling och lärande i 

och utanför förskolan. Pedagogerna ska också ta hänsyn till vårdnadshavarnas synpunkter i planering 

och genomförande av verksamheten (Skolverket, 2016).  

 

Det har inte alltid varit självklart att vårdnadshavarna är välkomna i förskolan på grund av det skiljdes 

förskola och hem i så stor utsträckning som möjligt. Detta gjorde att hallen i förskolan blev en skiljevägg 

mellan förskola och hem. Detta tankesätt är däremot inte aktuellt idag och stämmer inte överens med 

förskolans styrdokument (Harju & Tallberg Broman, 2013). Idag kan samverkan mellan förskola och 

hem enligt Sandberg och Vuorinen (2007) ibland ses som en självklarhet eftersom vårdnadshavarna och 

pedagogerna möts varje dag barnen vistas på förskolan i samband med lämning och hämtning av 

barnet.  Det innebär däremot inte att det är lätt att främja och upprätthålla samverkan mellan förskola 

och hem. Samverkan mellan förskola och hem är viktigt för barnens bästa eftersom det har en positiv 

inverkan på barns lärande och utveckling (Sandberg & Vuorinen, 2007). Enligt Tallberg Broman (2013) 

var syftet med samverkan mellan förskola och hem fram till 1990-talet att öka vårdnadshavarnas 

delaktighet i förskolan eftersom delaktighet då ansågs vara ett uttryck för rättigheter och demokrati. 

Det har däremot senare utvecklats till att anses vara ett stöd till barnens lärande och utveckling (Tallberg 

Broman, 2013). Idag är syftet med samverkan mellan förskola och hem att erbjuda barn lärande 

möjligheter utifrån barnens erfarenheter (Kultti & Pramling, 2017). 

 

Det som står i Lpfö 98 (Skolverket, 2016) och hur förskolorna utför samverkan praktiskt stämmer inte 

alltid överens (Sandberg & Vuorinen, 2007). Detta kan bero på att det finns tolkningsmöjligheter i dessa 

dokument och därför kan pedagoger tolka samverkansuppdraget på flera sätt. Konsekvenserna kan 

däremot bli att förväntningarna på samverkan skiljer sig mellan pedagogerna och vårdnadshavarna 

(Kultti & Pramling, 2017; Tallberg Broman, 2013). Enligt Harju och Tallberg Broman (2013) kan 

synsätten också skilja sig åt på vad som är pedagogernas ansvar och vad som är vårdnadshavarnas 

ansvar. Kultti och Pramling (2017) poängterar därför att det krävs en tydlighet i kommunikationen 

mellan pedagogerna och vårdnadshavarna. Samverkan uppstår inte automatiskt utan det kräver 

intresse och engagemang från både pedagogerna och vårdnadshavarna (Björk Willén, 2013). Enligt 

Bhering (2002) är kommunikationen viktig för att samverkan mellan förskola och hem ska fungera.  
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Vårt intresse för att undersöka samverkan mellan hem och förskola har utvecklats under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar då vi tillsammans med pedagoger har diskuterat hur stor betydelse 

samverkan har för barnens lärande och utveckling. Vi har senare fått en uppfattning om att samverkan 

mellan förskola och hem kan uppfattas och tolkas på olika sätt. Med denna studie vill vi därför 

undersöka pedagogers och vårdnadshavares uppfattningar om samverkan mellan förskola och hem. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan samt vårdnadshavare till barn i 

förskolan i en kommun i södra Lappland uppfattar samverkan mellan förskola och hem.  

Frågeställningar 

Studien kommer utgå från dessa frågor:  
 Hur uppfattar pedagoger samverkan mellan förskola och hem? 

 Hur uppfattar vårdnadshavare samverkan mellan förskola och hem? 
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Bakgrund 

Denna bakgrund redogör för relevant litteratur kring ämnet samverkan mellan förskolan och hem. 

Inledningsvis definierar vi centrala begrepp för att förklara och tydliggöra begrepp som vi använder 

vidare studien. Vi kommer fortsätta med att redogöra vad tidigare forskning visar gällande vad som är 

förskolans uppdrag och hur ansvaret för samverkan kan fördelas mellan förskola och hem. Vidare 

kommer vi beskriva vad forskare menar att syftet med samverkan är samt vad det finns för 

samverkansformer. Avslutningsvis kommer vi sammanfatta detta avsnitt. 

Begreppsdefinition 

Innan vi redogör vad forskning visar angående samverkan mellan hem och förskolan kommer vi 

definiera begrepp som samverkan, hem, vårdnadshavare och delaktighet. 

Samverkan 

Samverkan mellan förskola och hem innebär att pedagogerna och vårdnadshavarna har gemensamma 

mål (Andersson, 2004). Samverkan innefattar all kontakt mellan förskolan och hem (Sandberg & 

Vuorinen, 2007). Det kan ske via den dagliga kontakten vid hämtning och lämning av barnen i 

förskolan, det kan även ske vid de formella samtalen som till exempel utvecklingssamtal eller 

föräldramöten (Sandberg & Vuorinen, 2007). 

Hem 

Idag har begreppet hem olika innebörder i och med att familjekonstruktioner har stora variationer. Hem 

kan innebära en familjekonstruktion där barnens vårdnadshavare är skilda och har därför två hem med 

bonusföräldrar eller att barnens vårdnadshavare är till exempel mor- eller farföräldrar (Jonsdottir & 

Nyberg, 2013). 

Vårdnadshavare 

Den traditionella familjekonstellationen som Sandberg och Vuorinen (2007) beskriver som mamma, 

pappa och barn är idag flexibla och instabila. Vårdnadshavare kan betyda såväl föräldrar som nära 

anhörig till exempel mor eller farföräldrar, föräldrars syskon, förmyndare i fosterhem med eller utan 

blodsband eller släktskap (Ylvén och Wilder, 2014). Vårdnadshavare kan även användas för att 

benämna både en vårdnadshavare eller två vårdnadshavare. Förskolans läroplan beskriver barns hem 

utifrån vårdnadshavare (Ylvén & Wilder, 2014). 

Delaktighet 

Delaktighet kan innebära att pedagogerna lyssnar på vårdnadshavarna kring vad de har för önskemål 

gällande barnen (Sandberg & Vuorinen, 2007). Vårdnadshavarnas delaktighet kan även innebära att 

vårdnadshavarna får möjlighet att påverka verksamhetens innehåll exempelvis vilka aktiviteter 

förskolan ska utföra (Olsson, 1993). 

Förskolans uppdrag 

I förskolans läroplan står det vad alla förskolor har för uppdrag och mål som alla förskolor ska sträva 

mot (Markström & Simonsson, 2013). Enligt Vuorinen (2018) står det tydligt i förskolans läroplan hur 

samverkan mellan förskola och hem ska genomföras. Markström och Simonsson (2013) hävdar däremot 

att det endast står vad förskolan ska sträva mot för mål, men inte specifikt hur det ska genomföras. 

Vidare menar forskarna att det leder till att förskolor kan tolka uppdraget på olika sätt, och att detta i 

sin tur leder till att samverkan inte genomförs på samma sätt på alla förskolor, exempelvis genom att 
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de använder sig av olika samverkansformer.  Kultti och Pramling (2017) samt Sandberg och Vuorinen 

(2007) skriver att vårdnadshavarna ska få möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten 

utifrån strävansmålen i läroplanen. Sandberg och Vuorinen (2007) menar att vårdnadshavarna behöver 

grundläggande information om verksamheten för att de ska kunna vara delaktiga. Vidare poängterar 

forskarna att det är pedagogernas ansvar att informera vårdnadshavarna om förskolans styrdokument 

och uppdrag för att vårdnadshavarna ska kunna få de största möjligheterna till delaktighet. Ett annat 

strävansmål är att samverkan mellan förskola och hem genomförs samt att pedagogerna och 

vårdnadshavarna har förtroende för varandra (Ylvén & Wilder, 2014). Forskarna menar att en 

förtroendefull relation bygger på olika faktorer till exempel att respektera varandras kunskapsområde. 

För att skapa en fungerande samverkan skriver Perepelyuk (2017) att det krävs en relation mellan 

pedagogerna och vårdnadshavarna som tillsammans strävar mot ett gemensamt mål som är barnens 

välmående och utveckling. För att få en god samverkan följer fem principer, ömsesidigt förtroende, 

ömsesidig erkännande av rättigheter och kompetens, gemensamma handlingar, ömsesidig lojalitet samt 

utbytande av information (Perepelyuk, 2017). Erikson (2008) konstaterar att om samverkan mellan 

förskola och hem ska fungera måste barnen känna sig välkomna på förskolan. Vårdnadshavarna som 

känner att deras barn trivs har en positiv inställning till förskolan.  Jensen och Jensen (2008) betonar 

vikten av att pedagogerna och vårdnadshavarna förstår varandras perspektiv och ser varandras styrkor, 

eftersom både pedagogerna och vårdnadshavarna är involverade i barnens vardag, detta kan underlätta 

för barnets övergång mellan förskola och hem. Gars (2002) menar att barnen tar med sig delar av 

förskolan hem och de tar även med sig delar av hemmen på förskolan på samma sätt. Jensen och Jensen 

(2008) poängterar också att samverkan inte enbart handlar om att förmedla information. Forskarna 

menar att samverkan även handlar om att ta hänsyn till varandras kunskaper och ta tillvara på de 

erfarenheter pedagogerna och vårdnadshavarna besitter kring barnen både i förskolan och hemmen. 

Enligt Sandberg och Vuorinen (2007) så innebär samverkan även att pedagogerna ska ha insyn i hemmet 

lika väl som vårdnadshavarna ska ha insyn i verksamheten. Fast (2011) menar att informationen 

pedagogerna får från vårdnadshavarna kan de använda som utgångspunkt i planering, både för de 

enskilda barnet eller för hela barngruppen. Makin och Whitahed (2005) samt Marsh och Millard (2000) 

poängterar att pedagoger som planerar verksamheten utifrån barnens intressen bygger broar mellan 

förskola och hem, detta kan barnen reagerar positivt på i och med att barnen då känner igen sig. Enligt 

Ivarson Jansson (2001) är samverkan två världar som ska komma överens därför har möjligheter, 

önskemål och förutsättningar för både pedagogerna och vårdnadshavarna en central betydelse. Det är 

därför enligt Fast (2011) viktigt att pedagogerna och vårdnadshavarna byter information kring barnens 

erfarenheter kontinuerligt då detta kan gynna barnen i deras fortsatta utveckling. 

 

Genom att se varandra som likvärdiga trots att pedagogerna är professionella och vårdnadshavarna är 

lekmän kan underlätta för samverkan, det kan annars bli en motsättning istället för samverkan 

(Karlsson, 2006). Forskaren nämner också att pedagogerna inte ska dela in barnen och vårdnadshavarna 

i kategorier som till exempel, invandrare, ensamstående, jobbig och de ska inte heller ha förutfattade 

meningar. Karlsson (2006) hävdar att genom att pedagogerna ser förbi detta kan det leda till att 

samverkan ses som ett kraftfullt sammanhang. För att underlätta samverkan mellan förskola och hem 

nämner Sandberg och Vuorinen (2007) att det är viktigt att ha gemensamma värderingar. Att 

pedagogerna och vårdnadshavarna har gemensamma värderingar kan innebära att de har en 

gemensam barnsyn, metoder för fostran eller en gemensam syn på verksamheten i förskolan. Om 

pedagogerna och vårdnadshavarna har gemensamma värderingar ökar förutsättningarna för en 

likvärdig värdegrund och enig syn på ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. En annan 
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faktor som underlättar samverkan mellan pedagogerna och vårdnadshavarna som Sandberg och 

Vuorinen (2007) har upptäckt i sin studie är att pedagogerna och vårdnadshavarna har en gemensam 

referensram. Det kan innebära att pedagogerna och vårdnadshavarna delar språk, kultur, värderingar, 

traditioner, trosuppfattningar och könsroller eller att de har en samsyn på barn, metoder för fostran och 

verksamheten i förskolan (Sandberg & Vuorinen, 2007). Enligt Jensen och Jensen (2008) ska samverkan 

mellan förskola och hem kunna ske oavsett kultur, religion och ekonomiska förutsättningar, det kräver 

att pedagogerna är öppna, toleranta och fördomsfria. 

 

Enligt Ivarson Jansson (2001) är det pedagogernas ansvar att se till att samverkan mellan förskola och 

hem sker. Hagström (2010) poängterar att pedagogernas ansvar även är att samtalen med 

vårdnadshavarna blir meningsfulla och givande. Det ingår i pedagogernas uppdrag att ansvara för 

arbetet med barnen (Ivarson Jansson, 2001). Barnen är däremot unga på förskolan och kan därför inte 

själva ge uttryck för sina behov, på grund av det är samverkan mellan förskola och hem ytterst viktigt 

för att kunna tillgodose barnens behov (Ivarson Jansson, 2001). Ett måste enligt Gannerud och 

Rönneman (2006) är att ha ett god samverkan mellan förskola och hem för att få en fungerande 

verksamhet. Pedagogerna är anställda för att främja barns lärande, utveckling och trivsel på förskolan, 

medan vårdnadshavarna har kunskaper om sina barn ända sedan födseln som kan vara till hjälp för 

pedagogernas arbete med det enskilda barnets lärande (Jensen & Jensen, 2008). Karlsson (2006) 

beskriver vårdnadshavarna som experter på sina barn, däremot är de inte lika kunniga på att se till 

barngruppens bästa, vilket pedagogerna har kunskaper och erfarenheter kring. En förskola är ständigt 

i förändring eftersom verksamheten får nya barn varje år (Markström, 2005). Det är pedagogerna som 

påverkar hur samverkan fungerar i och med att det är pedagogerna som ska ta det första steget att skapa 

en tillitsfull och fungerande relation med vårdnadshavarna (Markström, 2005). 

Syftet med samverkan 

Pedagogernas syfte med samverkan är till viss del att möta vårdnadshavarna i deras intresse om 

barnens välbefinnande i förskolans verksamhet. Pedagogerna har däremot också ett uppdrag att 

informera om den pedagogiska verksamheten, detta omfattar det enskilda barnets utveckling och 

lärande (Björk Willén, 2013). Enligt Fast (2015) kan syftet med samverkan skilja sig mellan pedagogerna 

och vårdnadshavarna. Samverkan mellan förskola och hem handlar i första hand om ett samarbete 

kring barnens utveckling, lärande och trivsel (Jensen & Jensen, 2008). Vidare menar forskarna att 

innehållet i samverkan kan variera mellan förskolor beroende på förskolans värdegrund, vardag, 

pedagoger, vårdnadshavare samt lokala arbetsplaner. Det alla förskolor har gemensamt är dock att byta 

information kring barnen mellan förskola och hem i syfte att underlätta för att förstå barnens agerande 

och emotionella tillstånd. Jensen och Jensen (2008) poängterar att det är vid dessa tillfällen som det är 

viktigt att fundera över vilken information som är nödvändig att tala om för varandra för att kunna 

underlätta barnens vardag. Forskarna ger exempel på att det från vårdnadshavarnas sida kan vara 

viktigt att informera om barnens välmående, beteende och humör exempelvis flytt, skilsmässa eller 

dödsfall. Från pedagogernas sida kan det innebära att informera om vad som hänt på förskolan 

exempelvis konflikter eller barnens välmående. Pedagogerna vill förmedla den kompetens de besitter 

som rör barns lärande och arbete men det sammanfaller inte alltid med vad vårdnadshavarna söker i 

kontakten med pedagogerna (Vuorinen, Sandberg, Sheridan & Williams, 2013).  

 

En förutsättning för att barnen ska få en gynnsam dag på förskolan är däremot att samverkan mellan 

förskola och hem prioriteras högt (Jensen & Jensen, 2008). Samverkan är betydelsefullt idag eftersom 
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pedagogerna ska göra vårdnadshavarna delaktiga i sina barns vardag på förskolan. Syftet med 

samverkan är därför att pedagogerna och vårdnadshavarna ska kunna sträva efter varje enskilt barns 

bästa (Jonsdottir & Nyberg, 2013). Pedagogerna och vårdnadshavarna har olika roller i barnets liv, 

däremot har de en gemensam uppgift enligt Fast (2015) att få barnen att lära sig nya saker. Sandberg 

och Vuorinen (2007) menar att vårdnadshavarna är mer intresserad av sina egna barns behov och 

intressen, när fokuset då flyttas från det enskilda barnet till verksamheten avtar intresset från 

vårdnadshavarna. Enligt forskarna riktar vårdnadshavarna till de yngre barnen intresset till det fysiska 

välbefinnandet, om barnen har ätit, sovit och bajsat. Vårdnadshavarna till de äldre barnen riktar istället 

intresset till barnens sociala välbefinnande, om det har uppkommit några konflikter och vem barnen 

lekt med (Sandberg & Vuorinen, 2007). Vårdnadshavarna söker sociala och kommunikativa färdigheter 

mer än den kompetens som pedagogerna värderar som väsentliga (Vuorinen, et al., 2013). Vidare menar 

forskarna att vinna vårdnadshavarnas förtroende är något som ligger till grund för en god samverkan. 

Enligt Fast (2015) märker barnen när pedagogerna och vårdnadshavarna är överens och samverkar. 

Forskaren menar vidare att barnen känner sig trygga när förskola och hem samverkar, på så sätt har 

pedagogerna lättare att stötta barnet att utvecklas när de samverkar kring barnens erfarenheter och 

kunskaper. Detta förutsätter däremot att vårdnadshavare är intresserad av att veta så mycket som 

möjligt om sitt barns upplevelser i förskolan (Fast, 2015). Harju och Tallberg Broman (2013) skriver att 

samverkan mellan förskola och hem är något som har stor betydelse för barnens vardag på förskolan 

samtidigt som att det är ett område som är problematiskt. Det som utgör problemet är att hitta arbetssätt 

som får vårdnadshavarna engagerade. Som Sandberg och Vuorinen (2007) påpekar finns det 

engagemang men det är riktat mot det enskilda barnet och inte verksamheten. Det är där det 

problematiska området kommer in som Harju och Tallberg Broman (2013) nämner, bristande av 

engagemang för samverkan när det gäller verksamheten. Tallberg Broman (2013) menar att det 

pedagogerna vill nå genom att få ett ökat engagemang är ömsesidighet och delat ansvar. Pedagogerna 

vill enligt forskaren att de ska få större förståelse för vårdnadshavarnas erfarenheter och synpunkter 

men de vill även att vårdnadshavarna får större förståelse för förskolans mål och ambitioner. 

Samverkansformer 

Fast (2011) poängterar att det är viktigt med ett ständigt pågående byte av information mellan 

vårdnadshavarna och pedagogerna. Forskaren menar att utbytet av informationen kan förekomma på 

olika sätt exempelvis kan det kan ske när barnen hämtas eller lämnas på förskolan eller via veckobrev1, 

utvecklingssamtal och föräldramöten. Forskaren poängterar vidare att vårdnadshavarna ges möjlighet 

att visa intresse för barnens vardag om de läser informationen i veckobreven. I förskolan samtalar 

vårdnadshavarna och pedagogerna i olika former, vissa samtal är formella och vissa samtal är 

informella (Markström & Simonsson, 2013). Björk Willén (2013) förklarar att skillnaden mellan formella 

och informella samverkansformer är att det formella har ett givet syfte och en agenda som exempelvis 

utvecklingssamtalet har, medan de informella formerna inte är lika strukturerade. De formella samtalen 

är planerade samtal till exempel föräldramöten som fokuserar på förskolans- eller avdelningens 

verksamhet i ett kollektiv eller individuella utvecklingssamtal som fokuserar på de enskilda barnets 

utveckling och lärande (Markström & Simonsson, 2013). De informella samtalen förekommer vanligtvis 

i samband med när barnen lämnas och hämtas på förskolan som oftast handlar om barnets här- och 

nusituation (Markström & Simonsson, 2013). Sandberg och Vuorinen (2007) konstaterar att förskolor 

                                                      
1Veckobrev är ett brev som pedagoger skickar hem till vårdnadshavare varje vecka med information 

om verksamheten. 
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som har många olika samverkansformer tenderar att ha fler vårdnadshavare som är delaktiga i 

förskolan. Forskarna menar vidare på att de uppstår en god cirkel, eftersom pedagogerna anstränger 

sig och försöker hitta olika former för samverkan, vilket vårdnadshavarna uppskattar. Detta leder till 

att vårdnadshavarna gärna samverkar med förskolan och det i sin tur leder till att pedagogerna 

anstränger sig ännu mer (Sandberg & Vuorinen, 2007). Forskarna har också uppmärksammat det 

omvända genom att pedagoger som upplever att vårdnadshavarna är mindre intresserade på förskolor 

som har begränsade samverkansformer. Detta leder till en ond cirkel och ett ännu mer begränsat 

utbud.  Forsberg (2009) visar i sin studie att vårdnadshavarna i medelklass försöker uppnå de normer 

och förväntningar som samhället har för hur en god vårdnadshavare ska vara. Dessa förväntningar gör 

vårdnadshavare mer delaktiga i barnets vardag. Även Tallberg Broman (2009) problematiserar denna 

aspekt då dessa förväntningar förutsätter att vårdnadshavarna har en stabil ekonomi och tillräckligt 

många resurser att utgå från. Detta dilemma kan skapa ojämlikheter i vårdnadshavarnas påverkan på 

verksamheten. Även Karlsson (2006) poängterar att vårdnadshavare med god ekonomi och sociala 

resurser har en bättre förutsättning för att kunna engagera sig och vara delaktig i förskolan. Markström 

(2005) resonerar de ekonomiska resurserna vidare genom att påpeka att vårdnadshavarna måste lägga 

ner mycket tid på sitt arbete, tid som vårdnadshavarna egentligen vill vara med sina barn. För att ha 

råd att leva måste de arbeta, vilket också kan vara en anledning till bristande engagemang och 

delaktighet i förskolans verksamhet från vårdnadshavarna (Markström, 2005). Enligt Markström och 

Simonsson (2013) finns det en förväntan på att vårdnadshavarna ska delta aktivt i olika aktiviteter på 

förskolan och visa engagemang, komma med idéer som kan bidra till verksamheten. Detta är något som 

anses viktigt men som också kan ses som en svårighet, utifrån barnens och vårdnadshavarnas olika 

förutsättningar (Markström & Simonsson, 2013) 

 

Sandberg och Vuorinen (2008) har uppmärksammat att föräldramöten är mindre populärt bland 

vårdnadshavarna, många vårdnadshavare anser att det är ett informativt möte som de hellre får ett 

papper om än att sitta på ett kvällsmöte. Pedagogerna i Sandberg och Vuorinens studie (2008) har 

uppmärksammat detta och försökt tillmötesgå vårdnadshavarna genom att skapa spontana möten 

exempelvis drop in-fika. Dessa möten blir då ett tillfälle för barnen att bjuda in vårdnadshavarna till 

förskolan för att visa sin vardag på förskolan. Fast (2015) poängterar däremot att det är ett utmärkt sätt 

för vårdnadshavarna att få ta del av hur pedagogerna tänker om verksamheten och vad de gör på 

förskolan genom att delta på föräldramöten. Sandberg och Vuorinen (2007) menar däremot att de 

informella samverkansformerna är mer lättsamma än de formella. Forskarna menar att det beror på att 

informella formerna är mer flexibla än de formella då vårdnadshavarna kan bestämma när de själva vill 

och kan delta på exempelvis drop in-fika. Vidare menar forskarna att de informella formerna ersätts allt 

mer av vecko- eller månadsbrev, detta beror på att det är för tidskrävande att fixa sociala aktiviteter och 

att det går fortare att skriva ett månadsbrev. På senare år har nya samverkansformer dykt upp, 

exempelvis bloggar, webbsidor och mailinglistor och kompletterar de som funnits sedan tidigare 

(Erikson, 2008; Tallberg Broman, 2013). Erikson (2008) skriver att det innebär att till exempel 

månadsbrev skickas ut som mejl till samtliga vårdnadshavare om allmän information. Informationen 

kan handla om vad som hänt under dagen eller om det är något särskilt att komma ihåg under veckan. 

Detta är en fördel enligt Erikson (2008) för vårdnadshavarna då även den som inte hämtar eller lämnar 

just den dagen får information, det bidrar också till att båda vårdnadshavarna kan samtala med sitt barn 

om vad som hänt under dagen. En del vårdnadshavare som har delad vårdnad är trots att barnet inte 

är hos den andra vårdnadshavaren ständigt uppdaterad om barnets vardag på förskolan (Erikson, 

2008). Tallberg Broman (2013) skriver dock att vårdnadshavarna fortfarande delar sina synpunkter 



 

 

11 

främst genom den dagliga kontakten vid hämtning och lämning eller vid utvecklingssamtal. Jonsdottir 

och Nyberg (2013) nämner fixardagar som en form för vårdnadshavarna att samverka med 

pedagogerna och få delaktighet i verksamheten. En annan form för vårdnadshavarna att lämna 

synpunkter är genom enkäter (Tallberg Broman, 2013). Enkätens mål brukar vara att förskolan vill 

säkerställa att de når målen de ställt upp för sig själva, ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten.  

 

Den vanligaste formen av samverkan sker i tamburen på förskolan när vårdnadshavarna lämnar och 

hämtar sina barn (Sandberg & Vuorinen, 2008). Hallen är den viktigaste platsen för vårdnadshavarna 

och pedagogerna att utbyta information (Björk Willén, 2013). Jonsdottir och Nyberg (2013) poängterar 

även att den dagliga kontakten i tamburen är det viktigaste tillfället för att skapa goda relationer med 

vårdnadshavarna. Björk Willén (2013) tillägger att den dagliga kontakten är nyckeln till att 

vårdnadshavarna och barnen blir trygga. Jonsdottir och Nyberg (2013) samt Björk Willén (2013) menar 

däremot att tamburkontakten är ytlig. Forskarna hävdar att pedagogerna och vårdnadshavarna 

kommunicerar främst kring praktiska saker om barnen, till exempel kläder, blöjor, barnens 

välbefinnande samt grundläggande behov som mat och sömn. Tamburkontakten behöver därför 

kompletteras med fler samverkansformer till exempel fixardagar eller utvecklingssamtal (Jonsdottir & 

Nyberg, 2013). Sandberg och Vuorinen (2008) tillägger att de dagliga samtalen kan vara problematisk 

vid vissa tidpunkter på dagen, det medför att kvalitén på samtalen kan variera. Vidare menar forskarna 

att tidpunkter som kan vara problematiskt är när många barn hämtas och lämnas samtidigt. Erikson 

(2008) understryker att både pedagogerna och vårdnadshavarna är tvungen att ta sig tid för att samtala 

med varandra. 

 

Enligt Sandberg och Vuorinen (2007) finns det faktorer som kan underlätta för samverkan mellan 

förskola och hem är att både pedagogerna och vårdnadshavarna är trygga i sina roller. Forskarna menar 

att om pedagogerna är otrygga i sin yrkesroll kan det bidra till att de känner sig underlägsen mot 

vårdnadshavarna som försöker ha insyn i verksamheten, istället för att ta emot intresset 

vårdnadshavarna visar. Vidare menar forskarna att om vårdnadshavarna är osäker i sin roll kan det 

leda till att de känner sig övervakad och eventuellt ifrågasatt av pedagoger som försöker skapa en 

relation mellan hem och förskola. Tallberg Broman (2009) poängterar även att om mötet mellan 

pedagogerna och vårdnadshavarna blir för privat eller kontrollerande kan det få vårdnadshavarna att 

inte vilja vara delaktig. Det bidrar till att pedagogernas professionella roll har stor betydelse för vad 

vårdnadshavarna känner för att vara delaktig i förskolan (Markström, 2005). Det kan även bli omvända 

roller om vårdnadshavarna är för delaktiga i verksamheten som kan leda till att pedagogernas 

profession trycks undan (Tallberg Broman, 2009). Sandberg och Vuorinen (2007) hävdar att pedagoger 

som är säkra i sin roll strävar efter att skapa en yrkesrelation med vårdnadshavarna, inte en 

vänskapsrelation, då en vänskapsrelation kan försvåra samverkan. Den sociala kompetensen kan 

underlätta för samverkan (Sandberg & Vuorinen, 2007). Forskarna menar att den sociala kompetensen 

innebär att både pedagogerna och vårdnadshavarna är raka i sin kommunikation samt har lätt för att 

prata.  

 

Vårdnadshavarna har höga förväntningar på sig då normen i dagens samhälle har förändrat synen på 

hur involverade vårdnadshavare bör vara i sitt barns vardag (Forsberg, 2009). Alla vårdnadshavare är 

ny i verksamheten i början, detta kan vara en anledning till lägre engagemang från vårdnadshavarna 

(Karlsson, 2006). Vid det första mötet pedagogerna har med barn och vårdnadshavare som ska skolas 

in på förskolan, är därför betydelsefullt att få en god kontakt med vårdnadshavarna (Erikson, 2008). Det 
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första intrycket är viktigt för hur samverkan kommer att se ut. Enligt Erikson (2009) måste pedagogerna 

och vårdnadshavarna i ett tidigt skede delge varandra sina förväntningar på varandra för att skapa en 

god relation. Pedagogerna kan ha nytta av att veta vad vårdnadshavare har för önskningar och 

förhoppningar inför sitt barns fortsatta lärande och utveckling (Fast, 2011). Erikson (2008) betonar att 

pedagogerna bör kämpa för att få med alla vårdnadshavare i samverkan. I sin forskning identifierar 

Erikson (2009) olika strategier som kan bidra till en tillitsfull relation mellan pedagogerna och 

vårdnadshavarna. Ena strategin innebär att se vårdnadshavarna som intresserad och ansvarstagande, 

pedagogerna behöver därför fundera över hur de tillsammans med vårdnadshavarna kan arbeta för 

barnets bästa. En annan strategi som Erikson (2009) nämner är att barnet är den som knyter an 

pedagogerna och vårdnadshavarna. Det kan vara en självklarhet att vårdnadshavarna är intresserade 

av sitt barn och uppskattar därför när pedagogerna engagerar sig i deras barn. Det är naturligt att 

pedagogerna och vårdnadshavarna har olika upplevelser av barnen och dess lärande och utveckling, 

målet är därför att få en gemensam uppfattning av barnen, för att kunna få det krävs det att båda parter 

samverkar (Erikson, 2009). Som Erikson (2008) skriver är en förutsättning för att underlätta samverkan 

att det finns tid, kontinuitet, engagemang och vilja. 

Sammanfattning 

I denna bakgrund tar tidigare forskning upp att förskolans uppdrag är att det finns ett gott samarbete 

mellan förskola och hem (Ylvén och Wilder, 2014). Dock kan det vara problematiskt att utföra då det 

finns tolkningsmöjligheter om hur samverkan ska genomföras (Markström & Simonsson, 2013). Syftet 

med samverkan enligt tidigare forskning är att pedagoger och vårdnadshavare tillsammans ska kunna 

sträva efter varje enskilt barns bästa då de har olika roller i barnets liv (Jonsdottir & Nyberg, 2013). Det 

finns olika former för att uppfylla syftet Fast (2011) poängterar att det är extra viktigt att det ständigt 

pågår ett utbyte av information gällande barnet. Även Jensen och Jensen (2008) menar att samverkan i 

första hand ska handla om barnets utveckling, lärande och trivsel. Medan det idag finns höga 

förväntningar på hur involverade vårdnadshavarna bör vara i sitt barns vardag på förskolan (Forsberg, 

2009). Det är dock betydelsefullt att redan vid första mötet få en god kontakt med vårdnadshavarna för 

att skapa en stabil grund för samverkan i framtiden (Erikson, 2008). 
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Metod 

Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger samt vårdnadshavare uppfattar samverkan mellan 

förskola och hem. Inledningsvis i detta avsnitt skriver vi om vilken metod vi valt för att samla in empiri, 

därefter kommer delar som behandlar urval, etiska överväganden, genomförandet. Sedan kommer vi 

redogöra för hur vi bearbetat empirin och hur vi analyserar undersökningens bortfall. Avslutningsvis 

diskuterar vi hur vi har upplevt undersökningsmetoden. 

Metodval 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers och vårdnadshavares uppfattningar om samverkan 

mellan förskola och hem. För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar valde vi att utföra en 

enkätundersökning för att nå ut till en större mängd pedagoger och vårdnadshavare. Ahrne och 

Svensson (2011) hävdar att valet av metod påverkas av vilka forskningsfrågor studenterna har och vilka 

resurser som finns tillgängliga. Vi ansåg att en enkätundersökning var lämplig för att ge svar på våra 

frågeställningar och även att det fanns tillräckligt många pedagoger och vårdnadshavare för att svara 

på enkäten. Vidare hävdar forskarna att enkäter är en lämplig metod om vi vill undersöka större 

grupper. Detta nämner även Eliasson (2018) som en fördel, att vi kunde nå ut till större grupper trots 

att vi enbart är två stycken samt att efterarbetet gick fortare att sammanställa än om vi skulle gjort 

intervjuer med samma antal respondenter.  

 

Vår enkät var både kvalitativ och kvantitativ eftersom vi ställde både ostrukturerade frågor och 

strukturerade frågor. Trost och Hultåker (2016) förklarar de ostrukturerade frågorna som frågor där 

respondenterna kan svara fritt och på så vis kunde de dela med sig av sina erfarenheter och 

uppfattningar i vår enkät. Vidare förklarar forskarna att de strukturerade frågorna är frågor där 

respondenterna får svarsalternativ, i vår enkät använde vi oss av svarsalternativen instämmer helt, 

instämmer delvis och instämmer inte alls. Bryman (2018) förklarar också den kvalitativa 

forskningsmetoden som att få in begrepp, ord och perspektiv vid datainsamlingen, medan den 

kvantitativa metoden bygger på siffror och statistik. Trost och Hultåker (2016) ställer sig däremot kritisk 

till de ostrukturerade frågorna eftersom de är svårare att bearbeta. Vi valde att använda både 

strukturerade och ostrukturerade frågor för att kunna ta del av respondenternas uppfattningar och 

erfarenheter och inte bli styrda av våra förutfattade meningar. Med hjälp av kvalitativa frågor fick vi 

som Trost och Hultåker (2016) skriver mer förståelse för pedagogernas och vårdnadshavarnas 

erfarenheter och uppfattningar som på så sätt bidrog till att vi kunde se ett mönster. Med hjälp av de 

strukturerade frågorna kunde vi som forskarna menar vidare jämföra frågor procentuellt mellan 

pedagogerna och vårdnadshavarna. Enkätfrågorna formade vi utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar, vi funderade över vilka som skulle kunna ge oss svar på vårt syfte och sållade ut några 

och behöll de frågorna som vi ansåg vara mest lämpade. Vi varvade enkäten med påståenden som 

kunde beskriva respondenternas erfarenheter och uppfattningar av samverkan mellan förskola och 

hem. Detta gjorde vi för att skapa förståelse och få ett vidgat perspektiv på pedagogernas och 

vårdnadshavarnas uppfattningar och erfarenheter. Pedagogerna och vårdnadshavarna hade möjlighet 

att lägga till kommentarer i slutet av enkäten, Trost och Hultåker (2016) rekommenderar detta men 

menar att det inte är något tvång, forskarna poängterar dock att det kan vara till fördel om 

respondenterna upplever att de inte kan förmedla allt de vill i de resterande frågorna. Enkäterna har 

besvarats av pedagoger och vårdnadshavare till barn i förskolan och en fördel som Svensson och Ahrne 

(2011) uppmärksammar är genom att studien genomförs i samma miljöer resulterar det till en ökad 

säkerhet i resultatet. Forskarna skriver även att miljöer som är liknande men som skiljer sig åt i någon 
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mening ger möjlighet till att undersöka om det finns skillnader mellan de två parterna. I vårt fall är de 

samma miljöer då vi undersöker i förskolor och hem men det är flera olika förskolor och hem men i 

samma kommun. 

Urval 

Vår studie syftar till pedagoger som aktivt arbetar i förskolan och vårdnadshavare som har barn i 

förskolan. Som Bryman (2018) nämner är vi intresserade av att generalisera och inte undersöka en 

specifik förskolas uppfattningar, därför valde vi att göra vår undersökning i nio kommunala förskolor 

med tillhörande vårdnadshavare i en landsbygdskommun i södra Lappland. Som Trost och Hultåker 

(2016) skriver var vi tvungna att fundera över vilken del av befolkningen som vi skulle vända oss till i 

vår studie. Ahrne och Svensson (2011) hävdar att det är lämpligt med en enkätstudie om folkgrupper 

där det inte förekommer många konflikter och där deltagarna har uppfattningar och värderingar som 

de inte är rädda för att dela med sig av. Det var totalt 80 pedagoger och 205 vårdnadshavare som 

mottagit vår enkät. Förskolorna valde vi ut genom bekvämlighetsurval, Trost och Hultåker (2016) 

förklarar att det innebär att ta hjälp av någon. Vi fick hjälp av fyra förskolechefer att skicka ut enkäterna 

till vårdnadshavarna. 

Etiska överväganden 

Det finns fyra grundläggande principer som bör tillämpas i ett forskningsarbete (Vetenskapsrådet, 

2002). Den första principen är informationskravet som innebär att deltagarna ska få information om vad 

forskningen handlar om och vad de har för rättigheter vid deltagandet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har 

därför informerat respondenterna om vad vår studie går ut på och vad de har för rättigheter som 

deltagare i ett missiv som skickades ut till dem (se bilaga 1). Samtyckeskravet är den andra principen som 

handlar om att de personer vi valde att skicka ut enkäten till var tvungen att ge samtycke till att vi fick 

använda den informationen de delgett oss till vår studie (Vetenskapsrådet, 2002). Pedagogerna och 

vårdnadshavarna som mottagit enkäten gav oss sitt samtycke att använda informationen de delgett oss 

genom att svara och skickat in enkäten. Den tredje principen är konfidentialitetskravet detta menar 

Vetenskapsrådet (2002) handlar om att deltagarna har rätt till att bestämma över deras anonymitet, 

deras deltagande och hur länge de vill delta i studien. Därför har deltagarna rätt att avsluta sitt 

deltagande när de vill. Vi har därför valt att inte redogöra vilka förskolor som deltar i resultatet. I 

missivet informerade vi deltagarna att deras medverkan är frivillig och den information de delger oss 

är anonym samt att de kan avbryta deltagandet när de vill under studiens process. Nyttjandekravet som 

är den fjärde principen handlar om att informationen som framkommer i enkäterna inte får användas i 

annat syfte än till denna studie (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har därför valt att radera enkäter och 

materialet vi sammanställt efter att denna studie blivit examinerad och godkänd. 

Genomförande 

För att samla empiri till vår studie valde vi att genomföra en enkätundersökning för pedagoger och 

vårdnadshavare till barn i förskolan. Först skickade vi ett missiv (se bilaga 1) till förskolecheferna för 

att få godkännande att ta kontakt med pedagogerna på deras respektive förskola. När vi sedan fått 

förskolechefernas godkännande skickade vi ut missivet (se bilaga 2) tillsammans med länken till 

enkäten till pedagogerna via FirstClass som är en plattform där pedagogerna har ett gemensamt forum 

för kommunikation förskolorna emellan. Sedan skickade vi vårt missiv tillsammans med länken (se 

bilaga 3) till förskolecheferna som vidarebefordrade vårt brev via Tempus till vårdnadshavarna som är 

ett system för tidshantering och närvaroregistrering för vårdnadshavare. I missiven presenterade vi oss 
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och vår studie samt informerade respondenterna om deras rättigheter kring deltagandet och rätten att 

avsluta sin medverkan när som helst. Undersökningen har genomförts i en landsbygdskommun i södra 

Lappland med ungefär 6800 invånare. Vi valde att skicka ut två olika enkäter, en enkät som är anpassad 

till pedagogerna (se bilaga 4) och en enkät som är anpassad till vårdnadshavarna (se bilaga 5). Enkäterna 

bestod av 15 frågor till pedagogerna samt 14 frågor till vårdnadshavarna som bjuder in respondenterna 

till att beskriva deras erfarenheter och uppfattningar kring samverkan mellan förskola och hem. Vi 

valde att göra två enkäter för att kunna formulera frågorna så de riktade in sig till de olika parterna. 

Svensson och Ahrne (2011) hävdar att frågornas formuleringar ger möjlighet till ett visst svar medan 

andra svar omöjliggörs. Bryman (2018) hävdar också att då det inte finns någon intervjuare vid en 

enkätundersökning måste enkäten vara lätt att förstå och besvara. Enligt konfidentialitetskravet har 

deltagarna i studien rätt att vara anonyma, därför presenterar vi resultatet delvis i ett diagram och delvis 

genom att sammanställa svaren av de öppna frågorna till en löpande text. 

 

För att samla in tillräckligt med empiri var vi tvungna att komplettera den digitala enkäten till 

pedagogerna med pappersenkäter. Pappersenkäterna hade samma utformning och frågor som den 

digitala, men i pappersform. Vi tog hjälp av förskolecheferna för att få reda på hur många pedagoger 

det är anställda per förskola. Utifrån hur många pedagoger som svarat på den digitala enkäten per 

förskola och hur många anställda de är per förskola visste vi på ett ungefär hur många pappersenkäter 

vi behövde skicka ut till varje förskola. Pappersenkäterna skickade vi ut via internposten till de förskolor 

som hade pedagoger som inte svarat på den digitala enkäten. De ifyllda enkäterna skickade 

pedagogerna därefter tillbaka via internposten. 

Empirisk bearbetning 

Vi har varit tvungna att samla in tillräckligt med empiri på ett noggrant sätt för att kunna dra slutsatser 

utifrån empirin vi samlat in (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014). För att studien ska vara trovärdig 

krävs det att reliabiliteten är hög (Bryman, 2018). Eliasson (2018) skriver att genom att ställa flera olika 

frågor för att få reda på syftet så ökar reliabiliteten.  Trost och Hultåker (2016) poängterar även att 

reliabiliteten ökar genom att använda enkla ord och begrepp så att respondenterna inte missuppfattar 

frågan. Eliasson (2018) skriver att förbereda undersökningen med klara och tydliga instruktioner också 

är ett sätt att öka reliabiliteten. Även Löfdahl et al. (2014) menar att genom att strukturera arbetet 

noggrant så minskar risken att det vi tar för givet tar över vårt arbete och på så sätt gör det svårt att 

besvara vårt syfte. Ett annat sätt att öka reliabiliteten är att titta när data har registrerats så att datan inte 

kodats fel (Löfdahl et al., 2014). Vi har även varit tvungna att ta hänsyn till i enkätundersökningen är 

validiteten, som betyder att vi har varit tvungna att fundera på om de frågor vi ställt i enkäten besvarar 

vårt syfte med studien (Löfdahl et al., 2014; Bryman, 2018). När vi valde metod var vi även tvungen att 

fundera över om en enkätundersökning skulle kunna vara en lämplig metod (Löfdahl et al., 2014). Vi 

valde enkäter för att kunna nå ut till en större grupp respondenter. Genom att vi valde att ha både 

strukturerade och ostrukturerade frågor i enkäten för att få en större inblick i respondenternas 

uppfattningar var vi tvungna analysera empirin både kvantitativt och kvalitativt.  Kodning är det första 

steget i processen att analysera data (Bryman, 2018). De strukturerade frågorna som var kodade 

sammanställdes till ett diagram vilket är det vanligaste sättet att redogöra resultatet av kvantitativa 

studier i och med att de är lätta att förstå (Bryman, 2018). Genom en kvalitativ innehållsanalys har de 

ostrukturerade frågorna bearbetats genom att hitta mönster (Bryman, 2018). Rennstam och Wästerfors 

(2011) skriver om att sortera, reducera och argumentera som en analysmetod för kvalitativ data. 

Sortering gjorde vi genom att skapa en ordning i de ostrukturerade frågorna. Reduceringen genomförde 
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vi genom att sålla bort information i svaren som inte gav oss svar på syftet i studien och som vi samtidigt 

inte ansåg göra några stora nyanser eller visa på problematik i verksamheterna. Argumentation gjorde 

vi genom aktivt tänka på vad tidigare forskning studerat och kommit fram till inom området för att 

stärka vår empiri och våra argument (Rennstam & Wästerfors, 2011). 

 

I den slutliga sammanställningen av enkäterna har vi sammanställt vårdnadshavarnas svar för sig och 

pedagogernas svar för sig till två resultat för att kunna ställa de olika målgrupperna i jämförelse. De 

kompletterande pappersenkäterna till pedagogerna har vi sammanställt tillsammans med de digitala 

enkäterna. Respondenterna har haft tio dagar på sig att besvara enkäten respektive fem dagar de som 

fyllde i pappersenkäten. Frågorna var utformade så att det skulle passa respondenterna men samtidigt 

så att vi skulle kunna jämföra de två målgrupperna. Vi gick igenom den insamlade datan punktvis för 

att få så ett så detaljerat resultat som möjligt, genom detta sätt kunde vi urskilja likheter, skillnader samt 

ett mönster i svaren. För att tydliggöra våra resultat av de strukturerade frågorna för läsarna använde 

vi Google Formulärs automatiska analysverktyg och de ostrukturerade frågorna har vi sammanställt 

till en löpande text. 

Bortfallsanalys 

Enligt Bryman (2018) var vi tvungna att ta hänsyn till problemet med bortfall som menar vidare på att 

det är hög sannolikhet att individer i urvalet väljer att inte besvara enkäten. Sammanlagt skickade vi ut 

80 stycken enkäter till pedagoger och 205 enkäter till vårdnadshavare som syftar till samverkan mellan 

pedagogerna och vårdnadshavarna. Av dessa sammanlagt 285 enkäter var det 42 pedagoger och 131 

vårdnadshavare som besvarade enkäterna. Sammanställningen visar en svarsfrekvens på cirka 52,5 % 

från pedagogerna och cirka 64 % från vårdnadshavarna. Detta låga deltagande får oss att fundera vilka 

orsaker som ligger bakom detta. Bell (2000) hävdar för att nå tillförlitlighet i studien är vi tvungna att 

kritiskt granska den metod vi valt att använda. Orsaker som vi tror kan ha påverkat svarsfrekvensen är 

dels att tiden som respondenterna fick på sig att besvara enkäten kunde varit längre. Däremot hade vi 

en begränsad tid att genomföra denna studie vilket gjorde att vi upplevde att tiden inte räckte till och 

var därför tvungna att gå vidare i vårt arbete. Hade vi haft mer tid hade vi haft möjlighet att informera 

pedagogerna och vårdnadshavarna om vår studie tidigare och på så sätt hade vi kunnat möjliggöra 

större svarsfrekvens. En annan orsak till att svarsfrekvensen inte var högre kan ha varit på grund av att 

enkäten var frivillig och kan därför prioriteras bort, arbete och aktiviteter kan ta upp stor del av 

pedagogernas och vårdnadshavarnas tid och de hinner därför inte med fler uppgifter (Ivarson Jansson, 

2001). Den tredje orsaken kan bero på att vårdnadshavarna är nöjda med samverkan och därför var 

enkäten inte en prioritering för dem. Bland pedagogerna kan det bero på att några pedagoger är 

sjukskrivna och istället arbetar vikarier som känner att de inte har tillräckligt med kunskap om ämnet. 

Vi tror även att pedagogerna och vårdnadshavarna kan ha valt att avstå från att besvara enkäterna på 

grund av att det inte var någon som ställde frågorna muntligt till dem då det kan vara enklare att 

samtala än att skriva. Bryman (2018) påpekar att det finns risk att respondenterna inte tar sig tid att 

svara på enkäten då det inte finns någon som intervjuar. 

 

För att kontrollera att frågorna uppfattas så som vi planerade testade vi frågorna på vårdnadshavare 

som är oberörda i studien innan vi skickade enkäten till målgruppen. Vi valde att ställa korta men 

tydliga frågor för att främja förutsättningar för enkla svar. Genom att bedöma resultatet när vi 

sammanställt svaren, ansåg vi att respondenterna har förstått frågorna och svarade på det som 
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efterfrågas. Enligt Patel och Davidsson (2011) är det nödvändigt med tydliga instruktioner för att 

frågorna inte ska kunna misstolkas, detta är däremot något som vi kunde ha ägnat mer tid på. 

Metoddiskussion 

Vi har genom arbetsprocessen strävat efter hög validitet och reliabilitet. Validitet förklarar Gunnarsson 

(2002) genom att studera det som är tänkt utifrån syftet och frågeställningarna i arbetet. Reliabilitet 

syftar till metoden som används att undersöka med, om denna metod är säker och trovärdig 

(Gunnarsson, 2002). Detta har vi gjort genom att låta vår handledare ge feedback på frågorna vi använde 

oss av i enkäten, för att stärka validiteten, vi tog bort några frågor och formulerade om någon fråga så 

att helheten i enkäten syftade till samma som studiens syfte. Något vi upplevde som en nackdel med 

enkätundersökning som metod var att vi inte kunde ställa några följdfrågor för att kunna gå djupare in 

i intressanta svar (Eliasson, 2018). Att språket har en stor roll i hur respondenterna uppfattar enkäten 

(Bryman, 2018; Eliasson, 2018; Svensson & Ahrne, 2011). Vi ställde därför frågorna så att de skulle vara 

lätta att förstå, för att veta om frågorna var begripliga testade vi formuläret på bekanta till oss som är 

oberörda i studien. Frågorna sorterade vi utifrån hur de hängde ihop med varandra, på så sätt fick vi 

en tydlig struktur på formuläret som också underlättar för respondenterna (Eliasson, 2018). Under 

reduceringsarbetet av pedagogernas enkätsvar kände vi att frågan som handlade om vad de informerar 

om under utvecklingssamtal inte var relevant för vårt arbete, vi har därför valt att inte sammanställa 

den frågan i resultatet. För att säkerställa att metoden var trovärdig la vi in en fråga om vilken förskola 

pedagogerna jobbar på respektive vilken förskola vårdnadshavarna har sina barn på. Dessa frågor hade 

vi i början av enkäten för att försäkra oss om att enkäten hade nått de tänkta målgrupperna för studien. 

Vi har tänkt i efterhand att respondenterna kunde markerade vilken förskola de ville, men vi kan då 

räkna med att det endast är pedagoger och vårdnadshavare i de tänkta förskolorna som har fått enkäten 

skickade till sina email konton. Det tog tid att få in några svar på enkäterna, därför skickade vi ut en 

påminnelse till vårdnadshavarna och pedagogerna som mottagit enkäten för att få in fler svar, Eliasson 

(2018) och Bryman (2018)  nämner att det går att få in fler svar genom att påminna de tillfrågade om 

enkäten. Som vi nämner tidigare är vi två personer som skriver detta arbete och vi bor på två olika 

ställen i landet, vi har valt att göra undersökningen i en av våra hemkommuner för att som Svensson 

och Ahrne (2011) menar, få en bättre inblick i hur det fungerar i en specifik kommun. Det fanns även 

praktiska skäl som Svensson och Ahrne (2011) nämner, dessa var att en av oss bor i en större stad och 

för att urvalet av förskolor inte skulle vara för styrt av oss, valde vi istället att hålla oss till en kommun 

och ta förskolorna som finns där. Alla förskolorna i kommunen blev tillfrågade att delta, nio förskolor 

av totalt 11 valde att delta i studien. I den kommun vi valt att undersöka samverkan mellan förskola 

och hem i var befolkningen i kommunen mer homogen än det andra alternativet vi hade. Vi bestämde 

oss på grund av denna praktiska aspekt att genomföra enkäterna den kommun som var mest homogen 

för att inte behöva till exempel översätta enkäterna till andra språk, då det hade tagit längre tid för oss 

att förbereda enkäterna. Bryman (2018) påpekar är homogeniteten och heterogeniteten en aspekt som 

behöver tas hänsyn till. Forskaren menar att om urvalet är homogent är det hög sannolikhet att 

befolkningen är det vilket betyder att det krävs ett mindre urval än om befolkningen är mycket 

heterogent.  

 

Vi har funderat över om intervjuer hade gett oss mer förståelse för samverkan mellan förskola och hem, 

däremot anser vi att vi inte hade fått ett lika oberoende och utspridd data om vi genomfört intervjuer. 

Vi valde även att göra enkätundersökningar eftersom vi har erfarenheter av att det kan vara svårt för 

pedagoger att avsätta tid för intervjuer. Vi tror även att det hade varit svårt att finna vårdnadshavare 
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som skulle vilja ställa upp på intervjuer på grund av tidsaspekten samt att det kan vara känslig 

information de delar med sig av. Vi använde kvalitativa öppna frågor där respondenterna fick skriva 

sina uppfattningar utifrån sina perspektiv på samverkan mellan förskola och hem. Eliasson (2018) 

skriver att enkätundersökningar brukar få färre svar jämfört med intervjuundersökningar, mest troligt 

på grund av att enkäter för det mesta saknar den mänskliga kontakten. En nackdel vi upplevde med 

enkätundersökning var att vissa svar varit svåra att tolka, Eliasson (2018) och Bryman (2018) hävdar att 

en enkätundersökning har en ökad risk för missförstånd och att det är omöjligt att komplettera svaren 

från enkäterna. För att minska risken till missförstånd har vi försökt använda så vardagliga ord som 

möjligt samt avslutade vi enkäten med att fråga om det var något övrigt de ville tillägga där vi fick in 

svar att personen antingen inte hade någon åsikt om frågan eller inte förstod frågan. Bryman (2018) 

skriver att en nackdel är att det inte går att hjälpa respondenterna vid en enkätundersökning, dock hade 

respondenterna möjlighet att maila eller ringa oss om de hade frågor då vi i missivet tillsammans med 

enkäten skrivit in våra mailadresser och telefonnummer.  För att det tydligt ska framgå att vi studerar 

vid Mittuniversitetet infogade vi en Mittuniversitetets logga i layouten. I början av formuläret 

förklarade vi vårt syfte med studien innan vi ställde frågorna för som Eliasson (2018) antyder är det en 

viktig del förmedla för att respondenterna ska känna att deras svar är viktiga för undersökningen. 

Enkäten innehåller 14 frågor till vårdnadshavarna respektive 15 frågor till pedagogerna, vi anser att 

enkäterna var tillräckligt långa för att få svar på det vi undersöker men tillräckligt kort för att 

respondenterna inte skulle hinna tröttna. Som Eliasson (2018) skriver så är ett lyckat frågeformulär 

lagom långt när det är nog långt för att få med alla variabler men nog kort för att deltagarna inte ska 

ledsna. Vi valde att ställa både strukturerade och ostrukturerade frågor för att variera vårt sätt att ställa 

frågor för att respondenterna inte ska tröttna på formuläret. Eliasson (2018) skriver att ett omväxlande 

formulär som har en tydlig struktur och där sättet att ställa frågor på varierar kan göra att formuläret 

är mer motiverande att svara på.  

 

En aspekt vi har tänkt på är att enkäter inte passar för alla, till exempel de med läs- och skrivsvårigheter 

(Bryman, 2018). Vi har skickat ut enkäten digitalt och på så vis har vi funderat på om det kan ha varit 

en nackdel då alla eventuellt inte har tillgång till dator eller internet. Däremot behöver vårdnadshavarna 

internet för att kunna lägga in barnens schema i plattformen Tempus. Eliasson (2018) poängterar att det 

endast är de som behärskar tekniken och har tillgång till internet som kan genomföra den digitala 

enkätundersökningen. Vi har diskuterat och anser att det inte har varit något större problem att skicka 

ut enkäten genom en plattform som redan är digital och används på förskolan samt att det är enklare 

att svara på enkäten digitalt än via papper. En fördel med enkät i pappersform är att respondenterna 

kan spara den och fylla i den eftersom medan den digitala enkäten måste respondenterna fylla i under 

samma tillfälle. 

Sammanfattning 

Vi valde att göra enkätundersökningar i en kommun i Södra Lappland. Våra enkäter är både kvalitativ 

och kvantitativ för att kunna ta del av hur pedagogerna och vårdnadshavarna uppfattar samverkan 

mellan förskola och hem. Det var nio av 11 förfrågade förskolor som deltog i studien, totalt skickade vi 

ut 285 enkäter varav 205 var riktad till vårdnadshavare och 80 var riktad till pedagoger, det var 131 

vårdnadshavare som besvarade enkäten samt 42 pedagoger. Vi har genom hela arbetet förhållit oss till 

de fyra etiska principerna, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Vår enkätundersökning var digital men vi var tvungna att komplettera pedagogernas 

enkätundersökning med pappersenkäter som var utformade som den digitala. Vi har varit tvungna att 
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förhålla oss till validitet och reliabilitet för att studien ska vara trovärdig. Efter insamlingen av empirin 

var vi tvungna att ta ställning till bortfallet och analysera det, vi tror att tiden är en faktor som påverkat 

bortfallet. En nackdel vi upplevde med enkätundersökningarna var att det var svårt att tolka svaren vid 

flertal tillfällen, till stor del gav svaren oss dock en tydlig uppfattning om hur pedagogerna och 

vårdnadshavarna uppfattar samverkan. 
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Resultat 

Vårt syfte med denna undersökning är att ta reda på pedagogers och vårdnadshavares uppfattningar 

om samverkan mellan förskola och hem. Med hjälp av empirin från enkäterna samt analysarbetet 

kommer vi redogöra likheter, skillnader och mönster. Totalt har vi 173 respondenter, varav 42 

respondenter är pedagoger och 131 respondenter är vårdnadshavare. Vi skickade ut 80 enkäter till 

pedagoger och 205 enkäter till vårdnadshavare som gör att vi har en svarsfrekvens på 52,5% respektive 

cirka 64 %. I resultatet kommer vi med hjälp av text och diagram analysera pedagogernas och 

vårdnadshavarnas uppfattningar. Vi kommer använda oss av tre kategorier, uppfattningar om 

samverkan, uppfattningar om samverkans syfte och uppfattningar om samverkansformer. Först 

kommer vi presentera pedagogernas uppfattningar och sedan vårdnadshavarnas uppfattningar. 

Avslutningsvis kommer vi knyta ihop pedagogernas och vårdnadshavarnas uppfattningar utifrån våra 

tolkningar. 

Pedagogernas uppfattningar 

I detta avsnitt kommer vi redogöra pedagogernas uppfattningar om samverkan mellan förskola och 

hem. 

Uppfattningar om samverkan mellan förskola och hem 

 
Figur 1. Visar pedagogernas uppfattningar om samverkan mellan förskola och hem. 

 

Enligt detta diagram kan vi se att majoriteten av pedagogerna upplever att samverkan i dagsläget 

fungerar bra medan en del av pedagogerna instämmer delvis. Det är inga pedagoger som inte tycker 

att samverkan fungerar bra, vilket vi kan tolka som att pedagogerna är nöjda över deras arbete med 

samverkan mellan förskola och hem. De pedagoger som inte var helt nöjd med samverkan hade 

möjlighet att kommentera vad de skulle vilja förändra med samverkan. Ett fåtal pedagoger skriver att 

vårdnadshavarna oftast är nöjda så länge deras barn trivs på förskolan, vilket vi kan tolka som att 

pedagogerna är nöjda och har en fungerande samverkan och därför inte lägger någon större vikt på att 

utveckla den. En liten del av pedagogerna anser att samverkan alltid kan bli bättre och tycker att 

vårdnadshavarna skulle kunna vara mer engagerad i förskolans pedagogiska verksamhet, aktiva i 

barnens lärande och utveckling samt intresserad av barnens vardag på förskolan. Detta kan vi tolka 

som att pedagogerna vill utveckla deras samverkan och att de ännu inte funnit en samverkansform som 

engagerar och intresserar alla vårdnadshavarna. Pedagogerna önskar även att vårdnadshavarna 

faktiskt utövar den delaktigheten som pedagogerna ger vårdnadshavarna möjlighet till, vilket vi 

uppfattar som att pedagogerna ger vårdnadshavarna möjlighet till delaktighet men vårdnadshavarna 

har ännu inte tagit möjligheten. Ett fåtal pedagoger upplever att det i dagsläget är mest en 
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envägskommunikation och önskar bättre uppslutning vid föräldramöten, utvecklingssamtal och 

fixarkvällar. En pedagog beskriver problematiken genom att: 
Det är inte alltid man hinner prata med föräldrar när det är många som hämtar samtidigt. Inte alltid att 

föräldrar berättar jobbiga saker för oss som kanske skulle ha varit bra att få veta. 
En del pedagoger nämner även att de försöker hitta samverkansformer som inte kräver för mycket av 

både pedagogerna eller vårdnadshavarna och tycker att det vore bra att få till ett föräldraråd. Detta 

tycker vi visar att pedagogerna är engagerade och villiga att kämpa för att vårdnadshavarna ska vara 

mer delaktiga i deras barns vardag än vad de är idag.   

 

Det är tre begrepp som vi tolkar genomsyrar pedagogernas svar kring vad de tycker att samverkan 

mellan förskola och hem innebär, dessa begrepp är, kommunikation, samarbete och delaktighet. 

Majoriteten av pedagogerna beskriver sin syn på vad samverkan innebär genom att kommunikationen 

är central varpå en pedagog skriver att samverkan innebär: 
Att vi har en rak kommunikation mellan hem och förskola dvs. att vi på förskolan berättar hur det går för 

barnet hos oss (trivsel och social samvaro, utveckling, lärande, intressen osv.) och att vårdnadshavare 

berättar om det är något speciellt med barnet (om något hänt t.ex.), hur man tänker hemma kring vissa 

saker osv., att man tar upp med oss om man funderar över något. Att vi kan prata med varandra om både 

positiva och negativa saker innan det blir för "stort".  
Detta tolkar vi som att pedagogerna anser att kommunikationen är den viktigaste aspekten för att få en 

fungerande relation med vårdnadshavarna. Samverkan för hälften av pedagogerna innebär även att ge 

vårdnadshavare möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. En pedagog skriver:  
Att vårdnadshavaren har bra insyn i, och kan påverka/komma med förslag på innehållet i förskolans 

planering. 
En annan pedagog skriver:  

Att föräldrar ska vara välinformerade och införstådda med förskolans uppdrag enligt läroplanen för 

förskolan (Lpfö-98 rev-16), samt vara aktiva i barnens lärande och utveckling, även i förskolans 

pedagogiska ute och innemiljö. 
Det är en liten del av pedagogerna som anser att samverkan innebär att samarbeta med vårdnadshavare 

och med hjälp av vårdnadshavarna planera och utveckla förskolans verksamhet samt tar hänsyn till 

vårdnadshavarnas önskemål kring det enskilda barnet. Några pedagoger tillägger att det är viktigt att 

vårdnadshavarna känner sig trygga med att lämna sina barn på förskolan. Vidare menar några 

pedagoger att om vårdnadshavarna är trygga med förskolan är det lättare att få barnen trygga. Det vi 

kan tolka gemensamt i pedagogernas svar är att kommunikationen är kärnan i samverkan mellan 

förskola och hem och behövs för att kunna samarbeta med vårdnadshavarna och göra dem delaktiga i 

verksamheten. 

 

Majoriteten av pedagogerna förväntar sig ärlighet och ömsesidig respekt från vårdnadshavarna samt 

att vårdnadshavarna reflekterar, ställer frågor, ger synpunkter och framför deras åsikter, både negativa 

och positiva, om verksamheten. En pedagog beskriver det genom: 
Att de är intresserade och engagerade i sitt barns förskolevistelse. Att de bidrar med att berätta om hur 

barnet är hemma och vad det är intresserat av hemma. Så jag får en hel bild av barnet. Att de vågar ta upp 

även "negativa" saker och lyfta funderingar. Det är bara då vi kan förändra något. 
 En del pedagoger tillägger att de förväntar sig förtroende och en bra dialog med vårdnadshavarna och 

att de berättar sådant som de behöver veta för deras barns välmående. Pedagogerna förväntar sig även 

att de ska kunna ta upp saker med vårdnadshavare om det som rör barnet. Detta kan vi koppla ihop 

med det pedagogerna nämnt gällande kommunikation och delaktighet. Majoriteten av pedagogerna 
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betonar att pedagogerna och vårdnadshavarna måste kommunicera för att verksamheten ska kunna 

utvecklas vilket vi tolkar som att pedagogerna anser att samverkan mellan förskola och hem är viktigt. 

Några pedagoger skriver också att det är viktigt att ta reda på vad vårdnadshavarna förväntar sig av 

förskolan och pedagogerna. Detta ger oss en förståelse för att pedagogerna är medvetna om att det även 

kan finnas förväntningar på pedagogerna från vårdnadshavarna.  

Uppfattningar om samverkans syfte 

Hälften av de deltagande pedagogernas syfte med samverkan är att ha ett bra samarbete med 

vårdnadshavarna och arbeta för det gemensamma målet, barnets bästa. Pedagogerna skriver också att 

syftet är delge varandra information om barnen som kan ge förståelse för barnens utveckling och 

lärande samt arbeta mot ett gemensamt mål och har en samsyn kring barnet. De resterande 

pedagogernas syfte är att vårdnadshavarna ska känna att de är delaktiga i förskolans verksamhet. 

Pedagogernas syfte är även att vårdnadshavarna ska kunna påverka sina barns vardag på förskolan 

samt synliggöra och öka förståelsen för de aktiviteter som förskolan gör kopplat till läroplanen och 

verksamhetsmålen.  En del pedagoger tillägger också att syftet med luciafirande, sommarfest ger en 

chans till att träffas och umgås på ett lättare sätt. Pedagogerna poängterar att samverkan är grunden för 

en god verksamhet, medan en del pedagoger skriver att det är viktigt, men att de inte går att lägga ner 

för mycket tid på det om vårdnadshavarna inte visar intresse. En del pedagoger tillägger att de har 

mycket att jobba med så att vårdnadshavarna förstår deras viktiga funktion i deras barns vistelse på 

förskolan. Vilket vi tolkar som att dessa pedagoger inte har motivation till att engagera sig och hitta 

samverkansformer som kan leda till att vårdnadshavarna blir intresserad och engagerad. Vi kan även 

förstå att pedagogerna anser att det är problematiskt att få pedagogerna att förstå att deras engagemang 

i förskolans verksamhet är viktig för pedagogernas arbete. 

 

I pedagogernas svar gällande vad de anser att förskola och hem ska samverka kring var det tre tydliga 

begrepp som upprepas, barnets utveckling, trygghet och trivsel. En pedagog anser att pedagoger och 

vårdnadshavare ska samverka kring: 

Hur vi tillsammans på bästa möjliga sätt kan stötta och stimulera barnets fortsatta utveckling, och i det 

ingår förstås att barnet är tryggt, trivs och mår bra. 

Gemensamt vill pedagogerna jobba tillsammans med vårdnadshavarna för att skapa de bästa 

förutsättningarna för att barnen ska kunna utvecklas, många menar att barnens trygghet och trivsel är 

en förutsättning för att barnen ska kunna utvecklas. Pedagogernas kommentarer syftar gemensamt till 

att det är barnets bästa som ska stå i fokus. En del pedagoger skriver att de tycker att de ska samverka 

om allt som rör barnet, vilket vi anser är ett brett påstående däremot beskriver en pedagog det som: 

Först och främst allt som rör barnet och deras trivsel och utveckling i förskolan, -hur fungerar det? Vilket 

ju också har med innehållet i verksamheten att göra, som är viktigt att man har en samverkan kring. 

Några pedagoger nämner verksamheten som något det vill samverka kring, de vill ha 

vårdnadshavarnas tips och idéer på eventuella saker de kan utveckla eller arbeta med. En pedagog 

skriver: 

Jag tycker att det skall finnas möjlighet för föräldrarna att påverka hela verksamheten, i den mån det är 

möjligt att utföra deras åsikter. 

För att göra vårdnadshavarna delaktiga använder en del pedagoger sig av dokumentationstavlor där 

de sätter upp bilder och information, några pedagoger har också en brevlåda i hallen där 

vårdnadshavarna kan lämna tips eller synpunkter, både negativa och positiva och ett fåtal pedagoger 

funderar också på att använda sig av någon slags låda i hallen för att öka vårdnadshavarnas delaktighet 

och inflytande där de kan lämna synpunkter och idéer. Vilket visar enligt vår tolkning att pedagogerna 
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är medvetna om vårdnadshavarnas eventuella önskemål om verksamheten, men att det kan vara svårt 

att uppfylla vårdnadshavarnas önskemål när de vill påverka verksamheten. Detta visar även att 

pedagogerna i alla fall försöker ta emot synpunkter trots att det kan vara svårt att ta hänsyn till dem 

ibland. Enligt pedagogerna får vårdnadshavarna möjlighet till delaktighet genom de olika 

samverkansformerna. Majoriteten av pedagogerna skriver att de samtalar med vårdnadshavarna och 

informerar om vad de gör för aktiviteter och försöker få igång samtal kring dessa, en utav pedagogerna 

beskriver deras arbete genom att de: 

Visar i de olika samverkansformerna att föräldrarnas delaktighet och inflytande är viktigt - att vi vill veta 

vad de tycker i olika frågor. Att vi vill veta hur de upplever att barnets trivs, utvecklas och lär sig. Att de 

gärna får återkoppla vad de tycker eller något barn säger kring det vi gör i verksamheten. 

 

En del pedagoger nämner lärande som en punkt de vill samverka kring, pedagogerna skriver att 

vårdnadshavarna kan vara till hjälp med att förstå vad barnen har lärt sig genom en dialog där de 

berättar om vad barnen pratat om hemma. Genom en sådan dialog kan pedagogerna även ta fasta på 

barnens intressen. Ett fåtal pedagoger berör barnens sociala samspel, om det finns några faktorer som 

kan påverka barnen är det bra om vårdnadshavarna berättar detta för pedagogerna. En pedagog 

beskriver att:  

Det sociala samspelet, lärande och utveckling. Barnets trivsel och intressen. Om det händer ngt som kan 

påverka barnet (t.ex. dödsfall, separationer, brist på sömn, dålig aptit, kläder (om varmare kläder behövs 

t.ex.)) 

Kläder eller ombyten som kommentaren ovan nämner berörs även i andra fall bland pedagogerna, att 

dessa praktiska förutsättningar behöver informeras om för att barnen ska ha så goda förutsättningar 

som möjligt att delta i allt som verksamheten erbjuder. Det vi kan se utifrån pedagogernas 

uppfattningar om vad förskola och hem ska samverka kring är att pedagogerna anser att samverkan 

ska handla om det pedagogiska arbetet i förskolan, barnens lärande, utveckling och välmående samt 

praktiska saker såsom kläder och rutiner. 

 

Majoriteten av pedagogerna använder flera arbetssätt för att synliggöra verksamhetsmålen för 

vårdnadshavarna. Genom något av dessa sätt, dokumentationer, föräldramöten, brev i början på 

terminen, den lokala arbetsplanen, planen mot diskriminering och kränkande behandling, månadsbrev, 

utvecklingssamtal och almanacka synliggör pedagogerna deras verksamhetsmål för vårdnadshavarna. 

En pedagog skriver att de synliggör verksamhetsmålen 

Genom att tydliggöra vårt tema som vi kopplar till våra målområden. Detta finns på en 

väggdokumentation. 

Ett fåtal pedagoger sätter upp dokumentationer i hallen som de kopplar till målen och några pedagoger 

har en almanacka i hallen som de skriver vilket område de har som tema vecka för vecka som är 

kopplade till aktiviteterna. Det är också en del pedagoger som har en bildskärm i hallen som de veckovis 

uppdaterar med text till för att visa vad de har jobbat med, målet med aktiviteterna och vilka mål de 

har utgått ifrån. Vi tolkar detta som att detta är ett lättillgängligt sätt att synliggöra verksamhetsmålen 

eftersom vårdnadshavarna alltid vistas i hallen vid hämtning och lämning av barnet, det förutsätter 

dock att vårdnadshavarna tar sig tid att läsa i almanackorna och titta på bilderna. En del pedagoger 

skriver att de inte synliggör verksamhetsmålen på något sätt vilket vi tolkar kan vara problematiskt för 

vårdnadshavarna då de kanske inte vet eller förstår vad pedagogerna arbetar mot för mål med barnen. 

Det är några pedagoger som skriver att de har citat från läroplanen i barnens portfoliopärmar som är 

kopplade till aktiviteterna. Ungefär hälften av pedagogerna anser att de synliggör verksamhetsmålen 

genom att den lokala arbetsplanen och planen mot diskriminering och kränkande behandling finns att 
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läsa för vårdnadshavarna som är intresserade av dem. Några pedagoger tillägger att de har den lokala 

arbetsplanen och planen mot diskriminering och kränkande behandling upphängd i hallen. Detta 

förutsätter enligt våra tolkningar att vårdnadshavarna har möjlighet och tillgång att läsa dokumenten 

om de är intresserade och det kräver även att pedagogerna informerar vårdnadshavarna om det.  Några 

pedagoger har, som vi tolkar det, fått fundera över hur de synliggör verksamhetsmålen eftersom några 

pedagoger enligt deras kommentarer känner att det är något de behöver bli bättre på.  

Uppfattningar om samverkansformer 

 
Figur 2: Visar pedagogernas samverkansformer.  

 

Det vi kan se i detta diagram är att alla pedagoger i vår studie använder sig av utvecklingssamtal och 

de dagliga samtalen vid hämtning och lämning. Innan utvecklingssamtalen försöker en del pedagoger 

formulera frågor som ökar vårdnadshavarnas delaktighet, pedagogerna även att de har en fråga i 

formuläret till utvecklingssamtalet om vårdnadshavarna har någon åsikt eller synpunkt om 

verksamheten eller barnens lärande och utveckling. Majoriteten av pedagogerna kompletterar de 

dagliga samtalen och utvecklingssamtalen med månadsbrev och föräldramöten. Genom månadsbreven 

försöker pedagogerna uppmuntra vårdnadshavare att vara delaktig i förskolans verksamhet genom att 

ställa öppna frågor, belysa hur viktiga vårdnadshavarnas synpunkter, idéer och funderingar är. 

Pedagogerna försöker även via månadsbreven informera om verksamhetsmålen, en pedagog skriver 

bland annat att de synliggör målen: 

I början av terminen när vi skickar hem ett brev till vårdnadshavarna där vi presenterar våra teman 

kopplat till målområden.  

Genom att pedagogerna försöker belysa hur viktiga vårdnadshavarnas delaktighet är i månadsbreven 

skriver pedagogerna att månadsbreven inte enbart innehåller uppmaningar eller påminnelser som kan 

vårdnadshavarna kan uppleva som upprepande att läsa varje månad. Vi tolkar det även som att 

pedagogerna försöker göra vårdnadshavarna delaktiga genom att informera om förskolans 

verksamhetsmål i månadsbreven. En del pedagoger tillägger även att de bjuder in till föräldramöte eller 

andra slags träffar där vårdnadshavarna uppmanas att tycka till, men pedagogerna upplever att det är 

dålig uppslutning under dessa träffar. Pedagogerna hoppas däremot att det beror på att 

vårdnadshavarna tycker att de får tillräckligt mycket information och inflytande i verksamheten. Det är 
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även pedagoger som anger att de har frågor under föräldramötet som vårdnadshavarna får diskutera i 

grupp som kan handla om aktuella funderingar som till exempel digitalisering. Under föräldramöten 

pratar några pedagoger om deras målområden och läroplanen samt hur de konkretiserar dessa i 

verksamheten.   Några pedagoger använder sig även av avslutningssamtal respektive 

inskolningssamtal och pedagogerna poängterar att det är viktigt att vårdnadshavarna ska känna att de 

kan vara delaktiga under inskolningen och inskolningssamtalen. Detta tolkar vi som att pedagogerna 

tycker att det är viktigt att skapa en god och tillitsfull relation redan i ett tidigt skede. Skapa 

förtroendefulla relationer mellan vårdnadshavarna och pedagogerna är det några pedagoger som 

försöker göra för att vårdnadshavarna ska känna sig trygga med pedagogerna och förskolan. Så här 

beskriver en pedagog sin syn på vårdnadshavarnas delaktighet och möjlighet att påverka: 

Jag upplever att vårdnadshavare har ett stort förtroende för förskolan, de litar på att deras barn får det de 

har rätt till. Och att många varken har tid eller ork att engagera sig i att samverka alla gånger. Fullt 

förståeligt när man jobbar heltid, och kanske ena föräldern veckopendlar, vilket är vanligt i vår del av 

landet. 

Enligt vår tolkning av pedagogernas uppfattningar om vårdnadshavarnas delaktighet så är de 

ekonomiska förutsättningarna för vårdnadshavarna en faktor som pedagogerna måste ta hänsyn till när 

de försöker ge vårdnadshavarna möjlighet till delaktighet.  En annan aspekt vi tolkar som pedagogerna 

behöver ta hänsyn till är att vårdnadshavarna kanske inte har tid att samverka jämt.  

 

En del pedagoger har angett att de arrangerar olika mötestillfällen vid högtider, till exempel lucia eller 

midsommarfirande. De är även pedagoger som skriver att de bjuder in vårdnadshavarna att vara med 

barnet på förskolan en dag. Utifrån pedagogernas svar kan vi se att alla pedagoger använder sig av flera 

olika samverkansformer vilket kan öka vårdnadshavarnas engagemang. Vissa samverkansformer 

använder pedagogerna digitalt, en del pedagoger skriver att de använder sig av en fotoram i hallen där 

vårdnadshavarna får en inblick i verksamheten och kan på så sätt ställa fördjupande frågor till sina barn 

och även till pedagogerna. Ungefär hälften av pedagogerna skickar månadsbreven via mejl och några 

skickar sms eller mms till vårdnadshavarna. En pedagog skriver att de skickar mms ibland för att göra 

vårdnadshavarna trygga om till exempel lämningen varit jobbig och några pedagoger förklarar att de 

skickar sms ibland för att påminna om att det till exempel är bad eller utedag dagen därpå. Några 

pedagoger tillägger även att de använder sig av eller smått börja använda sig dokumenationsverktyget 

Book Creator2 vid utvecklingssamtalen. Det vi kan tolka utifrån pedagogernas svar är att pedagogerna 

försöker tillmötesgå vårdnadshavarna genom att digitalisera vissa samverkansformer, samt försöker 

göra det lättare för vårdnadshavarna att komma ihåg vissa saker även om barnen inte är på förskolan 

dagen före det ska ske en aktivitet som inte tillhör vardagen. 

 

Alla pedagoger är överens om att de får information om hur kvällen, natten eller helgen varit hemma 

och ger information om hur dagen varit i första hand vid de dagliga samtalen. Ett fåtal pedagoger 

nämner att de även kan få information om vårdnadshavarna sett något lärande och pedagogerna är 

eniga om att de gärna återberättar något för vårdnadshavarna som deras barn sagt eller gjort som på så 

sätt visar att pedagogerna har sett just deras barn. En pedagog skriver att:   

Om en vårdnadshavare vill veta något specifikt t.ex. om deras barn brukar vara hård i magen berättar vi 

om denne bajsat. Men vi försöker i regel att inte hamna i samtal kring mat/avföring/sovning om det inte 

varit avvikande på något sätt. Vårt fokus ligger istället på utveckling och lärande. 

                                                      
2Book Creator är en app som pedagogerna använder som dokumentationsverktyg. 
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Ett fåtal pedagoger skriver att de tycker att det är viktigt att kunna prata även om de bara är om 

skosnören. Vilket vi tolkar som att pedagogerna vill skapa avslappnade relationer med 

vårdnadshavarna som kan leda till att pedagogerna och vårdnadshavarna kan ha en öppen 

kommunikation mellan varandra. Några pedagoger skriver att de också kan ta emot önskemål från 

vårdnadshavarna om de till exempel vill att barnen ska sova eller inte under dagen. Pedagogerna 

skriver även att vad de får och ger för information är beroende på barnets ålder vad de berättar och att 

det även kan vara olika från olika vårdnadshavare. Pedagogerna menar vidare att vissa vårdnadshavare 

vill veta hur barnen sovit och ätit och vissa vill att de berättar om vad de gjort under dagen, om det hänt 

något speciellt till exempel olyckor eller konflikter. Pedagogerna kommenterar att de kan informera om 

det är något särskilt de arbetat med, samtalat kring eller om de gjort utflykter som vårdnadshavarna 

kan samtala vidare med tillsammans med barnet hemma. En del pedagoger försöker också lyfta om 

någon utveckling eller lärande kring varje barn. Vi har tolkat att några pedagoger ibland upplever att 

det kan vara svårt med de dagliga samtalen, en pedagog upplever att: 

Ibland är det svårt att hinna med de dagliga samtalen. Har man hunnit gå hem får man hälsa via kollegor 

det är inte alltid att det blir som man tänkt. Ibland kan det vara samtal av sådan karaktär så att jag inte vill 

ta det i hallen då det är flera som hämtar samtidigt - hitta tiden så att det inte går för lång tid innan man 

kan ta samtalet om det är något som är brådskande. Vill inte ringa hem till föräldrar!!! Då ska det vara 

kris, riktigt kris. 

Vilket vi tolkar gör det problematiskt för pedagogerna att kommunicera och samverka med 

vårdnadshavarna vid en tidpunkt när många barn hämtas samtidigt. Vi kan även se att det ibland kan 

vara problematiskt att gå undan om pedagogerna eller vårdnadshavarna behöver ta samtalet i enrum. 

Detta kan bero på att pedagoger vid vissa tidpunkter på dagen arbetar ensam med många barn som de 

inte kan lämna ensamma. 

Vårdnadshavarnas uppfattningar 

I detta avsnitt kommer vi presentera vårdnadshavarnas uppfattningar om samverkan mellan förskola 

och hem.  

Uppfattningar om samverkan mellan förskola och hem 

 
Figur 3: Visar vårdnadshavarnas uppfattningar om samverkans betydelse. 
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Figur 4: Visar vårdnadshavarnas uppfattning om samverkan mellan förskola och hem. 

 

Som vi kan se i diagrammen är det majoriteten av vårdnadshavarna som tycker att samverkan mellan 

förskola och hem är viktigt. Inte riktigt lika många instämmer helt med att de känner sig nöjda med 

samverkan som den ser ut idag. Lite mer än en fjärdedel är delvis nöjd med samverkan och en liten 

minoritet instämmer inte alls. Vårdnadshavarna hade möjlighet att tillägga varför de inte instämmer 

helt och vad de önskade kunde förändras. Några vårdnadshavare har önskemål om att pedagogerna 

ska berätta mer om vad de haft för aktiviteter och hur barnens dag varit vid hämtning utan att behöva 

fråga om det. De önskar bättre kommunikation trots att det inte är en pedagog från avdelningen där de 

har sitt barn som möter upp vårdnadshavarna, de önskar samma slags bemötande även om det är 

vikarie eller annan ny personal. Detta tolkar vi som att vårdnadshavarna vill få mer information 

kravlöst, de vill att pedagogerna ska tycka det är lika viktigt för dem som det är för vårdnadshavarna 

själva. Några vårdnadshavare kommenterade att de upplever att pedagogerna inte tar sig tid för att 

lyssna till vårdnadshavarnas tips och önskemål. Vi tolkar det som att vårdnadshavarna inte får någon 

respons på idéerna som de kommer med och detta kan vi koppla ihop med att en del vårdnadshavare 

upplever att information som de delger stannar hos en pedagog istället för att pedagogerna förmedlar 

informationen vidare till andra berörda pedagoger. Det kommer fram i kommentarerna att 

vårdnadshavarna upplever svårigheter att samtala med pedagogerna om de anländer till förskolan vid 

fel tidpunkt, när många barn lämnas och hämtas samtidigt. Vi tolkar det som att vårdnadshavarna anser 

att tiden inte räcker till för samtal med samtliga vårdnadshavare om det är många som hämtar 

samtidigt. Det finns även önskemål från en del vårdnadshavare att pedagogerna ska hantera mindre 

teknik och vara utomhus mer och har en känsla av att förskolan kräver mycket av vårdnadshavarna. 

Känslan av att förskolan kräver mycket från vårdnadshavarna tolkar vi som att de inte vill ha 

samverkansformer som kräver mycket tid.  

  

Vid de dagliga samtalen som sker vid hämtning och lämning förväntar sig majoriteten av 

vårdnadshavarna att få information om barnens välmående, hur barnet ätit och sovit eller som en 

vårdnadshavare har kommenterat: 

Hur dagen har varit i allmänhet. Om de ha varit något speciellt, för barnen är duktiga på att berätta själva 

en stor del som man gärna även hade fått från lärarna ibland. 

Dessa vårdnadshavare tillägger även att de vill få information om det har hänt något speciellt 

exempelvis om barnen varit i konflikt. En del av vårdnadshavarna vill ha mer en allmän information 

om dagen, inte långa samtal om det inte är något speciellt som de behöver samtala om. Ett fåtal 

vårdnadshavare skriver att de inte alltid behöver få information om sådant som alltid sker varje dag på 

förskolan. En del vårdnadshavare förväntar sig att få veta om de kan bidra med något till verksamheten. 
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Några vårdnadshavare förväntar sig att informationen det får om dagen är sådant som pedagogerna 

tycker är relevant för dem att ta del av. En vårdnadshavare har sett en begränsning i de dagliga samtalen 

och förväntar sig: 

Vid möjlighet några ord om hur dagen varit. Vad för aktiviteter de sysslat med, och eventuella händelser 

som inträffat under dagen. Eventuella synpunkter på rutiner kring hämtning/lämning eller andra bestyr 

som rör barnets vardag på förskolan. 

Vad som kommer hända under dagen eller om det är någon annorlunda aktivitet som kommer ske 

under veckan som vårdnadshavarna behöver förbereda, till exempel ytterkläder eller badkläder 

förväntar sig ett antal vårdnadshavare att få information om vid hämtning och lämning. Det är även 

några vårdnadshavare som nämner att de vill veta om pedagogerna sett något lärande hos barnen under 

dagen. Ytterligare några vårdnadshavare poängterar att de förväntar sig ett glatt humör, en pedagog 

som lyssnar, har tid och visar intresse över att barnet kommer till förskolan och: 

Bra positivt bemötande, behöver inte vara långa samtal men viktigt att barnet märker att jag som förälder 

har ett bra snack med personalen. Tänker att det bidrar till en trygghet för barnet. 

En vårdnadshavare poängterar att de tycker att det är otroligt viktigt med tystnadsplikten och vill inte 

höra om något annat barn är hemma med löss eller annan sjukdom och skriver vidare att: 

 Det angår mig lika lite som det angår någon annan att mitt barn är hemma oavsett orsak. 

Vi tolkar vårdnadshavarnas förväntningar på samverkan som att det handlar om den information som 

pedagogerna och vårdnadshavarna byter vid de dagliga samtalen. Vårdnadshavarna lägger över ett 

ansvar på pedagogerna att detta ska ske och vill få övergripande information om barnens välmående 

samt annan information som är bra att veta för att kunna förbereda dagarna för barnen.  

 

Det är ett fåtal vårdnadshavare som kommenterar i sista frågan om de har något övrigt att tillägga kring 

samverkan. Dessa vårdnadshavare tillägger att de önskar att fler pedagoger börjar hälsa på barnen när 

de möts på samhället istället för att bara hälsa på vårdnadshavarna en av dom skriver:  

Många barn kan tycka att det är konstigt att dom är så himla tjenis på förskolan men väl ute på samhället 

så finns dom inte. 

Vårdnadshavarna skriver även att mindre byte av personal skulle underlätta för samverkan och de 

dagliga samtalen. Enligt vår tolkning utifrån vårdnadshavarnas kommentarer kan vi se att 

vårdnadshavarna önskar att pedagogerna och vårdnadshavarna även kan ha en relation om de möts på 

samhället. Vi tolkar det att det beror på att inte göra barnen osäkra då de får dubbla budskap om 

pedagogerna och barnen har en god relation på förskolan men när de möts på samhället så agerar 

pedagogerna som att barnen inte agerar. Utifrån att vårdnadshavarna tycker att bytet av personal kan 

minska tolkar vi att vårdnadshavarna upplever att det är mycket byte av personal som bidrar till 

otrygghet och svårighet att skapa relationer mellan pedagogerna och vårdnadshavarna. 

Uppfattningar om samverkans syfte 

Majoriteten av vårdnadshavarna anser att syftet med samverkan innebär delaktighet, samarbete och 

kommunikation mellan förskola och hem medan några vårdnadshavare tycker att det är svårt att 

besvara vad syftet innebär för dem. Detta kan vi tolka som att vårdnadshavarna antingen inte är 

medvetna om vad som förväntas av dem eller har fått kunskap om vad samverkan innebär. 

Kommunikation handlar enligt vårdnadshavarna om att ha en öppen, ömsesidig och god dialog kring 

vad som händer runt barnen, både i förskolan och i hemmet dagligen. Samarbete innebär att förskolan 

och hemmet tillsammans ska bidra till att barnen får de bästa förutsättningarna för barnens välmående 

och utveckling enligt vårdnadshavarna. Delaktighet beskriver en del vårdnadshavare som att de vill få 

information om vad, hur och varför de gör saker i verksamheten. Vidare beskriver vårdnadshavarna 
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delaktighet som att de får vara med att påverka samt ha inflytande i den dagliga verksamheten, men 

vårdnadshavarna poängterar att de inte handlar om att bestämma. Det tolkar vi som att intresset för 

inflytande finns, samt att vårdnadshavarna har en förståelse för att alla tips inte går att genomföra. 

Några vårdnadshavare tycker att det är viktigt att förskola och hem arbetar i nära relationer för att öka 

tilliten och tryggheten både bland barnen och vårdnadshavarna i förhållande till förskolan. Alla 

vårdnadshavare är eniga om att samverkan handlar om sina barn och deras välmående och utveckling 

oavsett om de har svarat att samverkan innebär kommunikation, samarbete eller delaktighet. En 

vårdnadshavare svarar att samverkan innebär:  

Att både föräldrar och personal delger varandra om viktig information om barnet, både "små saker" som 

exempelvis sömn men också "större grejer" om de finns sjukdomar eller hur familjesituation är turbulent 

som kan påverka barnet. 

Några få vårdnadshavare uppfattar samverkans syfte som att förskolan ska lyssna på vårdnadshavarna 

och lära ut saker som de vill att barnen ska lära sig, att gemensamt jobba för att barnet ska växa och 

känna sig nöjd med sig själv. Detta tolkar vi som att vårdnadshavarna vill ha ett större inflytande över 

innehållet i verksamheten. En del vårdnadshavare anser att samverkan innebär att försöka få en 

gemensam syn på hur de ska jobba med eventuell problematik och att de ska sträva mot gemensamma 

mål, samt få insyn i barnens vardag på förskolan och att vårdnadshavarna får hjälp och gehör på frågor 

som dyker upp. Samverkan innebär för några vårdnadshavare att få och ge information om barnens 

vardag och aktiviteter under dagen och veckan. Så här beskriver en vårdnadshavare om vad de tycker 

att samverkan innebär: 

Att gemensamt göra så att vistelsen för mitt barn i förskolan blir så bra som möjligt. Det är viktigt att 

både jag som förälder och personalen tar initiativ till dialog kring vardagliga saker och även om det är 

någon svårighet. 

En annan vårdnadshavare förklarar sin syn på samverkan på detta vis: 

En öppen dialog, likväl som jag vill veta vad som händer på förskolan försöker jag att meddela om de är 

förändringar eller hur det funkar hemma. Förskolan ska inte bara "förvara" mitt barn, utan vi jobbar 

tillsammans för utveckling och framtid.  

Ett fåtal vårdnadshavare som besvarat enkäten förklarar sin syn på samverkan som att förskolan helt 

enkelt ska ta hand om deras barn medan vårdnadshavarna är på jobbet. Vi ser att det finns stora 

skillnader på hur vårdnadshavarna uppfattar syftet med samverkan, detta tolkar vi som att vissa 

vårdnadshavare inte känner att de har tid att utföra samverkan i någon stor utsträckning. Att vissa 

vårdnadshavare inte känner att det finns tid och vill helst bara ha barnpassning tolkar vi som att 

hemförhållanden kan se olika ut för vårdnadshavarna och barnen. Detta tänker vi är en utmaning för 

pedagogerna och något som de behöver ta med som en aspekt när de planerar och utför samverkan. 

 

Vårdnadshavarna fick förklara vad de tycker att hemmet och förskolan ska samverka kring. Några 

vårdnadshavare nämnde att samverkan ska syfta till barnets bästa. Barnens välmående och trivsel vill 

vårdnadshavarna samverka kring, de vill att barnen ska känna sig trygga i förskolan för att vilja delta i 

verksamheten. Barnens livssituation berörs av ett antal vårdnadshavare, saker som händer i hemmet 

kan påverka barnen i förskolan. Vi tolkar det som att vårdnadshavarna vill att pedagogerna ska få en 

uppfattning om det hänt något som eventuellt kan påverka barnens vardag, anledningen till detta tolkar 

vi är att pedagogerna ska kunna möta barnen på ett bra och förståeligt sätt om det uppstår en situation 

på förskolan. En vårdnadshavare skriver om vad de vill samverka kring: 

Allt som rör barnet och som man kan tänka sig att barnet påverkas av, menar alltså att varken personal 

eller förälder behöver veta att barnet påverkas negativt av något, men att de finns en risk att barnet gör 
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det, exempelvis sjukdom i familjen eller separation mellan föräldrarna, detta för att barnet ska bemötas 

utifrån sin situation och förmåga på bästa möjliga vis. 

Barnens utveckling och lärande är det område som flest vårdnadshavare tydligt har skrivit fram. De 

kommenterar att de vill ta del av barnens utveckling och lärande i förskolan, några vårdnadshavare 

nämner fördelen att då kunna ta med sig den kunskapen hem för att kunna träna och prata om för att 

ge barnen goda förutsättningar.   

Kring det mesta. Med tanke på att barnet är på förskolan större delen av veckan är det bra med god 

samverkan. Att kunna ta upp vardagliga problem och också samverkan när det gäller var barnet ligger i 

utvecklingen. Kanske de behövs mer träning i exempelvis språket. Då är det bra att ha en bra 

kommunikation så att barnet får de bästa förutsättningarna. 

Detta tolkar vi som att vårdnadshavarna vill att den vardagliga kommunikationen ska vara öppen och 

rak samt handla om relevant information för båda parter. Miljön på förskolan tar några vårdnadshavare 

upp att de vill samverka kring, barnens lärmiljöer både inne och ute. Ytterligare några vårdnadshavare 

vill samverka kring förskolans verksamhet, de vill få inflytande och komma med konstruktiva tankar 

för att utveckla verksamheten. Hur barnen uppför sig och beter sig nämner vissa vårdnadshavare, de 

vill till exempel ha information om hur barnen samverkar i grupp. Ett par vårdnadshavare nämner att 

de vill samverka kring likabehandling, de vill samarbeta med pedagogerna för att visa barnen vad en 

god medmänniska innebär. Vi tolkar att det vårdnadshavarna vill samverka kring är ett brett område, 

det är allt ifrån det enskilda barnet och barnets bästa till hur verksamheten kan utvecklas samt kring 

lärmiljöer. Samtidigt som några få vårdnadshavare har kommenterat att de inte vet eller valt att inte 

svara. Vi tänker att det är en fördel om pedagogerna på ett tydligt sätt samlar in vårdnadshavarnas 

tankar kring vad de vill samverka om för att vårdnadshavarna i sin tur ska känna sig delaktig i 

verksamheten. Vi tolkar vårdnadshavarna som inte vet eller inte har svarat som att de inte har fått 

information om vad de kan samverka kring och på så sätt inte har kunskap om vad samverkan innebär 

på samma sätt som pedagogerna. 

 

Utifrån vårdnadshavarnas uppfattningar fick de svara på om de tycker att pedagogerna synliggör 

förskolans verksamhetsmål. 

 
Figur 5: Visar vårdnadshavarnas uppfattning om förskolans tydlighet med verksamhetsmål. 

 

Vi tolkar diagrammets uppdelade svar som vårdnadshavarna tycker att pedagogerna har lyckats vara 

tydliga med målen eftersom hälften av pedagogerna tycker att pedagogerna är tydliga med deras 

verksamhetsmål. Den andra hälften instämmer delvis eller inte alls, detta tolkar vi som att pedagogerna 

behöver utveckla synligheten med verksamhetsmålen. Pedagogerna kan visa tydligheten genom att 

koppla ihop målen med flera samverkansformer. 
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Uppfattningar om samverkansformer 

 
Figur 6: Visar vårdnadshavarnas uppfattningar om samverkansformer.  

 

Stapeln i diagrammet som har högst frekvens handlar om det dagliga samtalet vid hämtning och 

lämning. Vi kan sedan tydligt se vilka samverkansformer vårdnadshavarna har uppfattat. 

Vårdnadshavarna fick svara på vilken samverkansform de föredrar, majoriteten svarade att en av 

formerna de föredrar är de dagliga samtalen vid hämtning och lämning. Vårdnadshavarna upplever att 

det är då de får information som anses vara viktigt att ta del av direkt, samt information om barnets 

här- och- nusituation. Några vårdnadshavare menar att med den information de får kan de ta med sig 

hem och prata med sina barn om och eventuellt hjälpa barnen med om det behövs. Några 

vårdnadshavare påpekar att vid lämning kan de informera om barnet inför dagen, till exempel om 

natten varit dålig, för att detta skulle vara något som kommer att påverka dagen på förskolan. Vi tolkar 

detta som att det dagliga samtalet är den mest centrala formen för samverkan, det är en form som 

vårdnadshavarna upplever som lättsam, inte allt för tidskrävande och naturlig. Några vårdnadshavare 

eftertraktar dock ett mer informativt samtal än de har i nuläget, en vårdnadshavare skriver: 

Vi tycker att det dagliga samtalet vid lämning/hämtning är det allra viktigaste! (men skulle kanske vilja 

att det i dessa framgick lite mer om VAD man gjort under dagarna t.ex. aktiviteter, samlingar o.s.v.) 

Vidare menar några vårdnadshavare att barnet i fråga berättar mer hemma än vad pedagogerna nämner 

vid hämtning, deras uppfattningar är att pedagogerna oftast säger att det har varit “som vanligt”. En 

del vårdnadshavare understryker vikten med det dagliga samtalet men att detta förutsätter att både 

pedagogerna och vårdnadshavarna har tid för samtalet. Tidsaspekten och vad de vill ha för information 

i de dagliga samtalen anser vi är viktiga att ta upp med pedagogerna för att samverkan ska fungera så 

bra som möjligt.   

 

Utvecklingssamtal har vårdnadshavarna nämnt som en samverkansform de föredrar, de menar att 

under dessa samtal få de pedagogernas syn på barnets utveckling och att då ligger fokus det enskilda 

barnet och dess eventuella behov. Ett fåtal vårdnadshavare nämner att dessa samtal ger möjlighet till 

delaktighet i verksamheten. En annan vårdnadshavare har som önskan att ha utvecklingssamtalet både 

under vårterminen samt höstterminen. Vi tänker att just under denna form är det ett bra tillfälle för 

både pedagogerna och vårdnadshavarna att delge varandra deras förväntningar på olika 

samverkansformer, samt vilka former de föredrar. Vissa vårdnadshavare har angett veckobrev som den 

form de föredrar, de tycker att denna metod ger dem en insyn i verksamheten även fast barnen kanske 

inte varit med just den veckan, några vårdnadshavare nämner att de kan använda denna information 
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för att bygga vidare på det hemma. Månadsbrev nämns av några vårdnadshavare, de gillar denna form 

för att de får en inblick i verksamheten, och även information om vad som är planerat att hända i 

verksamheten. Vi uppfattar att både veckobrev och månadsbrev uppfyller samma syfte och tolkar vad 

vårdnadshavarna föredrar utifrån vad de faktiskt har upplevt. Föräldramöte har nämnts av några få 

vårdnadshavare, de menar att under denna form får de kontakt med andra vårdnadshavare och kan 

prata med dem. Vidare menar vårdnadshavarna att de har tid utsatt för att få information om 

verksamheten och även komma med tankar, funderingar och förslag. Några vårdnadshavare har inte 

valt föräldramöte som något de föredrar då de menar att det är för krävande och tar för mycket tid. 

Detta tolkar vi som att innehållet i föräldramötet anser vårdnadshavarna vara relevant, men att 

tidsaspekten är något som de behöver ta hänsyn till. Inskolningssamtal berör en vårdnadshavare, denne 

hade en bra upplevelse från detta för hen fick reda på vad som förväntades och fick delge vad hen 

förväntade sig av pedagogerna och verksamheten. Vi tolkar denna form som en bra start för samverkan 

men att den kan behövas kompletteras senare när vårdnadshavaren fått mer erfarenhet av 

verksamheten och eventuellt utvecklat mer förväntningar.  

 

Vissa samverkansformer använder pedagogerna digitalt så för att få en uppfattning om 

vårdnadshavarna önskar att de ska vara fler eller färre samverkansformer fick vårdnadshavarna svara 

på om de tycker att samverkan borde vara mer digital än vad den är i dagsläget.  

 
Figur 7: Vårdnadshavarnas uppfattningar om digital samverkan. 

Diagrammet visar att mer än hälften inte vill att samverkan ska digitaliseras mer. Detta tolkar vi som 

att vårdnadshavarna är nöjd med hur digital samverkan är idag, en anledning till detta tror vi kan vara 

att de är osäkra på vad det innebär med en mer digitaliserad samverkan. En vårdnadshavare som 

önskar att samverkan ska vara mer digital har under övrigt frågan kommenterat att hen inte vet vad en 

förändring med digitalisering skulle innebära. Men skriver vidare att det kanske är negativt med för 

mycket digitalisering, men att det samtidigt kan vara något som underlättar, beroende på vad det är 

som digitaliseras. 

 

Vårdnadshavarna fick svara på hur det uppfattar sin möjlighet att påverka verksamheten samt hur de 

uppfattar sin delaktighet. 
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Figur 8: Visar vårdnadshavarnas uppfattning om deras möjlighet att påverka verksamheten. 

 

 
Figur 9: Visar vårdnadshavarnas uppfattningar om deras delaktighet i förskolan. 

 

Vi tolkar de två diagrammen som att pedagogerna har ett jobb framför sig som handlar om att visa 

vårdnadshavarna hur och vad de kan göra för att påverka och vara delaktiga i verksamheten. 

Pedagogerna bör även samtal med vårdnadshavarna i vilken grad de vill vara delaktig. Detta för att 

både pedagoger och vårdnadshavare ska känna att samverkan fungerar bra. 

 

I sista frågan hade vårdnadshavarna en möjlighet att tillägga om det var något de inte fick med tidigare 

i enkäten. Några vårdnadshavare tillägger att de har dålig koll på läroplanen, men litar på att den följs, 

en vårdnadshavare skriver att hen:  

Känner att jag inte har utbildningen och kunskapen kring Lpfö eller kring kommunens regler för att kunna 

yttra mig i frågan. Jag litar blir på personalen. Dom är bäst i världen! 

En annan vårdnadshavare skriver:  

Delaktighet i verksamhet är också svårt då jag litar på att förskolan bedriver god verksamhet. 

Ännu en vårdnadshavare skriver:  

Vi utgår ifrån och tycker att pedagogerna i förskolan gör ett fantastiskt jobb och vi känner inte att vi vill 

påverka förskolans verksamhet något i den bemärkelsen... För oss är samverkan att få information kring 

vad man gjort och hur man gått tillväga samt såklart även om något speciellt har inträffat! 

Vi tolkar dessa kommentarer som att de har goda relationer till pedagogerna och tycker att de är nöjda 

över deras möjlighet till påverkan samt känsla av delaktighet i verksamheten. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi i empirin se att både pedagogerna och vårdnadshavarna är eniga om att 

samverkan är något viktigt. Enligt vår tolkning handlar vårdnadshavarnas syfte med samverkan främst 

om att gynna det enskilda barnet, pedagogerna håller med om detta men anser att syftet även handlar 
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om verksamheten och hur den kan utvecklas. Det vi kan se är att metoden som både pedagogerna och 

vårdnadshavarna benämner mest är de dagliga samtalen vid hämtning och lämning. Vårdnadshavare 

vill, enligt vår tolkning, ha information om dagen och om det hänt något särskilt. Vi tolkar 

pedagogernas kommentarer som att de delger sådan information men att de också förväntar sig att få 

information från vårdnadshavarna om något i hemmet har hänt och som kan påverka barnen. 

Kommunikation är något som både pedagogerna och vårdnadshavarna prioriterar högt vid samverkan. 

Pedagogerna i vår studie tar på sig ansvaret för att samverkan ska äga rum, men att hur det genomförs 

beror på engagemanget de får från vårdnadshavarna. Vi tolkar det som att vårdnadshavarna håller med 

om att huvudansvaret ligger hos pedagogerna men att de själva spelar en roll i hur god samverkan är. 

I vår studie kan vi även se att både pedagogerna och vårdnadshavarna är eniga om att innebörden av 

samverkan handlar om att det ska gynna barnen och deras vardag i verksamheten. Avslutningsvis 

tolkar vi utifrån pedagogernas och vårdnadshavarnas uppfattningar att ha en god relation mellan 

pedagogerna och vårdnadshavarna är till fördel för barnens känsla för förskolan och hur trygg barnen 

är i verksamheten. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers och vårdnadshavares uppfattningar om 

samverkan mellan förskola och hem. I denna diskussion kommer vi under de tre kategorierna, 

uppfattningar om samverkan, uppfattningar om samverkans syfte och uppfattningar om 

samverkansformer problematisera och diskutera våra tolkningar av pedagogernas och 

vårdnadshavarnas uppfattningar samt relatera detta till tidigare forskning. Avslutningsvis kommer vi 

visa på slutsatser vi gjort utifrån diskussionen och vad vi skulle vilja forska vidare kring. 

Uppfattningar om samverkan mellan förskola och hem 

Utifrån vår tolkningar av pedagogernas och vårdnadshavarnas uppfattningar kan vi konstatera att 

samverkan är viktigt för att pedagogerna ska kunna ge barnen förutsättningar för att lära och utvecklas. 

Sandberg och Vuorinen (2007) hävdar att det är till fördel för barnens bästa att förskolan samverkar 

med vårdnadshavarna. Enligt Gannerud och Rönneman (2006) är samverkan mellan hem och förskola 

ett måste för att få en fungerande verksamhet. I vår tolkning kan vi se att alla pedagoger i vår studie är 

eniga om att samverkan innebär att pedagogerna kommunicerar med vårdnadshavarna. Pedagogerna 

i vår studie tar också på sig att det är deras ansvar att se till att samverkan mellan förskola och hem sker, 

det är även enligt Ivarson Jansson (2001) pedagogernas uppdrag att ansvara för samverkan mellan hem 

och förskolan. Vi kan däremot se i vår studie att vårdnadshavarna också tar på sig en del av ansvaret 

för att samverkan ska ske, enligt Harju och Tallberg Broman (2013) kan det skilja sig på synsätten på 

vad som är förskolans ansvar och vad som är vårdnadshavares ansvar. I detta läge anser vi att det är 

viktigt att pedagogerna och vårdnadshavarna kommunicerar och berättar för varandra vad de förväntar 

sig för att få en fungerande samverkan. Kultti och Pramling (2017) samt Bhering (2002) poängterar att 

det krävs en tydlig kommunikation mellan pedagogerna och vårdnadshavarna för att samverkan ska 

fungera. Vi anser däremot att det är pedagogernas uppdrag att lägga grunden för att skapa en 

förtroendefull relation med vårdnadshavarna och sedan att utveckla samverkan. Vidare tänker vi därför 

att det är till största del pedagogerna som bestämmer redan vid första mötet med vårdnadshavarna hur 

samverkan ska fungera. Markström (2005) lyfter att det är pedagogerna som ska ta första steget att 

skapa en tillitsfull och fungerande relation med vårdnadshavarna, det är därför pedagogerna som 

påverkar hur samverkan fungerar. Vår studie visar att pedagogerna använder sig av olika metoder för 

att utföra samverkan, detta tror vi beror på att förskolans läroplan går att tolka på olika sätt. Vi har även 

upptäckt i vår studie att det kan skilja sig på arbetssätten på de olika förskolorna, vilket kan tyda på att 

tolkningarna även kan skilja sig mellan avdelningarna på förskolorna. Läroplanen för förskolans 

otydlighet bidrar till att som Markström och Simonsson (2013) skriver att olika förskolor kan göra sin 

egen tolkning som i sin tur leder till att samverkan utförs på olika sätt.  De olika arbetssätten tänker vi 

även kan bero på att varje förskola har vårdnadshavare med olika önskemål till exempel vilka 

samverkansformer de föredrar eller om samverkansformerna ska vara digitala eller inte. Då det går att 

tolka uppdraget olika förutsätter det att varje arbetslag diskuterar hur de ska arbeta med samverkan 

mellan förskola och hem för att både pedagogerna och vårdnadshavarna ska känna sig nöjda med 

samverkan. Enligt Markström och Simonsson (2013) framgår det i styrdokumenten vad verksamheten 

ska innehålla och göra. Det står däremot inte specifikt hur det ska genomföras (Vuorinen, 2018).  

 

Pedagogerna och vårdnadshavarna i vår studie har, enligt oss, olika uppfattningar om de är nöjda med 

samverkan som den ser ut idag. Resultatet visar att vissa pedagoger och vårdnadshavare är nöjda med 

samverkan medan andra inte är nöjda. De som inte är nöjda de anser att det finns saker som kan 

förbättras. Vilket vi tänker beror på att pedagogerna ännu inte hittat samverkansformer som passar de 
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flesta vårdnadshavarna på förskolan eller prioriterat bort vissa samverkansformer på grund av 

tidsbristen. Vårdnadshavarna i vår studie söker efter mer information vid samtalen när de lämnar och 

hämtar sitt barn, de vill få informationen mer kravlöst och utan att behöva fråga pedagogerna jämt. 

Detta kan vi förstå genom att det kan bli tröttsamt att jämt försöka söka kontakt med pedagogerna men 

inte få den responsen som vårdnadshavarna förväntar sig. Pedagogerna i vår studie önskar att 

vårdnadshavarna är mer engagerade och intresserade av verksamheten och att de faktiskt tar 

möjligheten till att vara delaktiga i verksamheten när de ger dem möjligheten. I dessa fall kan vi se att 

både pedagogerna och vårdnadshavarna har förväntningar på varandra, men enligt vår tolkning har 

de inte samtalat om dessa förväntningar vilket gör det svårt för båda parter att uppfylla dessa 

förväntningar. Markström och Simonsson (2013) skriver att det finns förväntningar från pedagogerna 

att vårdnadshavarna ska visa engagemang och komma med idéer som kan bidra till verksamheten, men 

att detta är något som kan uppfattas som en svårighet. Forsberg (2009) menar även att pedagogerna 

ibland kan ha höga förväntningar på vårdnadshavarna. 

 

Vår tolkning utifrån vår studie är att pedagogerna upplever att vårdnadshavarna har ett stort förtroende 

för förskolan och litar därför på att förskolan arbetar för barnens rättigheter. Några pedagoger nämner 

även att många vårdnadshavare kanske varken har tid eller ork att engagera sig jämt, vilket vi tolkar 

som att pedagogerna har förståelse för eftersom det idag krävs att befolkningen jobbar heltid och i vår 

del av landet är det dessutom vanligt att ena vårdnadshavaren veckopendlar. Som Markström (2005) 

påpekar måste vårdnadshavarna idag lägga ner mycket tid på sitt arbete, tid som de egentligen skulle 

vilja lägga på sitt barn, men för att kunna leva måste de arbeta. Detta tror vi kan vara en bidragande 

faktor som påverkar vårdnadshavarnas vilja och engagemang för samverkan, men vi anser att det är 

något som pedagogerna måste ta hänsyn till för att vårdnadshavarna inte ska känna sig förminskade. 

Markström (2005) tror också att det kan vara en anledning till bristande engagemang och delaktighet i 

förskolans verksamhet från vårdnadshavarna. Vidare tänker vi att det förutsätter att det antingen finns 

två vårdnadshavare i barnens vardag eller att vårdnadshavaren har ett stort socialt umgänge som kan 

vara barnvakt vid till exempel mötestillfällen för att vårdnadshavaren ska kunna vara närvarande på 

till exempel föräldramötet. Som Tallberg Broman (2009) och Karlsson (2006) också problematiserar så 

förutsätter dessa förväntningar att vårdnadshavarna har en stabil ekonomi och tillräckligt många 

resurser att använda sig av. Detta tänker vi leder till att vissa vårdnadshavare kan vara mer delaktiga 

än andra och på så vis skapar det ojämlikheter i vårdnadshavarnas påverkan på verksamheten. Enligt 

Forsberg (2009) försöker vårdnadshavarna i medelklassen uppnå de normer och förväntningar som 

samhället har för hur en god vårdnadshavare ska vara, vilket bidrar till att de är mer delaktiga i barnets 

vardag. Pedagogerna behöver på grund av det ha tålamod om alla vårdnadshavarna inte har möjlighet 

att samverka, men samtidigt tycker vi att det kan vara angeläget att vårdnadshavarna informerar om 

deras hinder för att pedagogerna ska kunna vara förstående. Vi vill dock poängtera att vi anser att det 

är viktigt att pedagogerna inte har förutfattade meningar eller drar egna slutsatser om varför 

vårdnadshavarna inte är aktiva. Alla vårdnadshavare bör däremot få samma förutsättningar oavsett 

vilken klass de lever i. Som Tallberg Broman (2009) menar ska samverkan kunna tillgodoses oavsett 

kultur, religion eller ekonomiska förutsättningar. Utifrån vår studie kan vi se att det även finns 

vårdnadshavare som anser att förskolan endast är en slags barnpassning medan vårdnadshavarna 

arbetar. Vilket vi tolkar som att de inte vill vara delaktiga eller påverka förskolans verksamhet som 

pedagogerna också måste ta hänsyn till men ändå arbeta för barnets bästa. Att vårdnadshavare inte är 

engagerade i verksamheten kan också enligt oss bero på att vårdnadshavarna precis har inskolat sitt 

barn i förskolan och på grund av det ännu inte vet hur förskolan fungerar eller hur de ska göra för att 



 

 

37 

vara delaktiga. Som Karlsson (2006) poängterar så är alla vårdnadshavare någon gång ny i förskolan 

som kan vara en anledning till att de kan vara mindre engagerade, som vi anser pedagogerna behöver 

ta hänsyn till och ha tålamod med. Jensen och Jensen (2008) poängterar även att det krävs att pedagoger 

är öppna, toleranta och fördomsfri. En annan aspekt att ta hänsyn till är att det varje höst blir en ny 

barngrupp i förskolan vilket innebär att det är nya vårdnadshavare med andra åsikter att ta hänsyn till, 

precis som Markström (2005) skriver så är förskolan i en ständig förändring eftersom verksamheten får 

nya barn varje år.  

 

Vår studie visar att samverkan är något som har en stor betydelse för förskolorna, men det är samtidigt 

ett område som är pedagogerna upplever som komplicerat. Vi tänker att det kan vara svårt att hitta 

metoder som gör så många vårdnadshavare som möjligt intresserad av förskolans verksamhet för som 

vi kan se utifrån resultatet så vill en del vårdnadshavare att samverkansformerna ska vara mer digital 

medan en del upplever att det inte ska vara mer digitalt. Som Harju och Tallberg Broman (2013) lyfter 

så kan det vara komplicerat att hitta metoder för att få vårdnadshavare engagerade. Vi tror att det är en 

fördel om det går att tillmötesgå båda viljorna med samma metod, till exempel att månadsbrevet skickas 

på mejl till de som vill och på papper till de andra. Detta är något däremot som är tidskrävande och 

kräver engagemang från pedagogerna, vissa pedagoger i vår studie försöker hitta samverkansformer 

som inte är tidskrävande, varken för dem eller för vårdnadshavarna. Det är däremot några pedagoger 

som skriver går det inte att lägga ner för mycket tid på samverkan om vårdnadshavarna inte visar 

intresse, vilket vi förstår då det är tid som pedagogerna måste vara från barngruppen. Vi tänker däremot 

att det är viktigt att försöka kämpa och testa olika samverkansformer, ett sätt kan vara att under 

antingen utvecklingssamtalen eller föräldramötet fråga vårdnadshavarna vad de vill ha för 

samverkansformer. Som Erikson (2008) betonar så bör pedagogerna kämpa för att få alla 

vårdnadshavare intresserade och engagerade i samverkan mellan förskolan och hem. Utifrån vår studie 

kan vi se att vissa pedagoger försöker tillmötesgå vårdnadshavarna genom att digitalisera vissa 

samverkansformer, vi tänker att detta framförallt är en fördel för vårdnadshavare som är skilda med 

delad vårdnad och endast lämnar och hämtar varannan vecka till exempel. Då har även den 

vårdnadshavaren som inte lämnar eller hämtar möjlighet att ha insyn i verksamheten och på så vis 

större möjlighet att samtala med barnet kring det barnet har gjort under veckan som barnet inte varit 

hos den vårdnadshavaren. Detta förutsätter dock att informationen i bloggen eller det digitala 

månadsbrevet handlar om vad barnen har gjort på förskolan eller vad som kommer att hända framöver 

istället för uppmaningar som att vårdnadshavarna till exempel måste komma ihåg att lägga in barnens 

schema i tid. På så sätt kan digitala samverkansformer vara en fördel eftersom vårdnadshavarna inte 

behöver vara i förskolan fysiskt för att ta emot ett informationsbrev. Erikson (2008) och Tallberg Broman 

(2013) har upptäckt en ökning kring digitalisering av samverkansformer som är en fördel för 

vårdnadshavarna som inte lämnar eller hämtar varje gång. Enligt Erikson (2008) är det en fördel för 

vårdnadshavarna som har delad vårdnad då de kan vara ständigt uppdaterad om barnets vardag på 

förskolan. Vidare tänker vi att det är positivt om pedagogerna använder sig av flera olika 

samverkansformer då det kan bidra till att fler vårdnadshavare blir delaktiga i förskolan genom den 

samverkansformen de kanske föredrar mest. Som Sandberg och Vuorinen (2007) konstaterar har 

förskolor som har många olika samverkansformer en tendens att ha fler vårdnadshavare som är 

delaktiga i förskolan. Forskarna menar att det uppstår en god cirkel då pedagogerna anstränger sig och 

försöker hitta olika former för samverkan. Ansträngningen uppskattar vårdnadshavarna enligt 

forskarna som då leder till att vårdnadshavarna blir mer intresserade i verksamheten och det i sin tur 

leder till att pedagogerna engagerar sig mer i verksamheten. Vi har diskuterat om samverkansformer 
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som bloggar, instagram eller Facebook grupper skulle vara mer lättillgängligt och mindre tidskrävande 

både för pedagogerna och vårdnadshavarna men samtidigt ge vårdnadshavarna en insyn i barnens 

vardag och i förskolans verksamhet, vi kommer fram till att detta förutsätter att både pedagogerna och 

vårdnadshavarna behärskar tekniken, har tillgång till internet samt äger en dator eller en mobil med 

möjlighet att koppla upp internet. Tallberg Broman (2013) har dock sett att allt fler förskolor använder 

sig av sociala medier som leder till att vårdnadshavarna är mer insatta i verksamheten. 

 

Gemensamt bland pedagogerna och vårdnadshavarna i vår studie kan vi se att kommunikationen 

mellan dem handlar om en dialog som är öppen, rak och ömsesidig. Dialogen ska enligt pedagogerna 

och vårdnadshavarna handla om vad som händer runt barnet både i hemmet och i förskolan. Detta 

förutsätter däremot att pedagogerna och vårdnadshavarna är socialt kompetenta, till en början har kan 

vårdnadshavarna känna sig osäkra i förskolans miljö om de inte har tidigare erfarenheter av förskolan. 

Som några pedagoger i vår studie skriver så upplever dem att samverkan är en envägskommunikation. 

Vi tror dock att den sociala kompetensen är något som kan utvecklas med tiden och erfarenheterna av 

förskolan. Sandberg och Vuorinen (2007) menar att om vårdnadshavarna känner sig otrygga i sin roll 

kan det leda till att de eventuellt känner sig övervakad och ifrågasatt när en pedagog försöker skapa en 

relation mellan förskola och hem. Den sociala förmågan anser vi är en grundläggande del till hur 

pedagogerna tar sig an arbetet inom förskolan. Pedagogerna kan även till en början vara osäkra i sin 

roll om de är nya i sin yrkesroll, men vi tror att även pedagogerna kan utveckla den sociala kompetensen 

med tid och erfarenheter. Sandberg och Vuorinen (2007) menar att den sociala kompetensen hos båda 

parter har betydelse för hur god kommunikationen är till varandra, kommunikationer som är raka 

underlättar för samverkan. Vi tänker även att pedagogerna måste vara trygga i sin roll för att kunna 

utveckla den sociala kompetensen. För att pedagogerna inte ska få en känsla av att känna sig 

underlägsen av vårdnadshavare som vill vara delaktiga i verksamheten menar Sandberg och Vuorinen 

(2007) att det är viktigt att pedagogerna känner sig trygga i sin roll. 

 

I vår studie nämner både pedagogerna och vårdnadshavarna att vårdnadshavarna ska få en insyn i 

verksamheten och förskolans mål. Vidare menar pedagogerna att vårdnadshavarna ska känna sig 

delaktig och få möjlighet att påverka verksamheten, vårdnadshavarna poängterar dock att det inte 

handlar om att bestämma. Vi tänker att det är viktigt att vårdnadshavarna får vara delaktiga och utövar 

den möjligheten när pedagogerna ger dem den möjligheten. Detta tror vi kan bidra till att barnen får de 

bästa förutsättningarna för att lära och utvecklas eftersom vårdnadshavarna genom delaktigheten kan 

delge pedagogerna deras erfarenheter av barnet, på så sätt bygger dem en bro mellan förskola och hem.  

Enligt Fast (2011) och Pramling (2017) gynnas barnens utveckling och utveckling när delaktigheten 

handlar om barnens erfarenheter. Detta förutsätter dock att vårdnadshavarna är trygga i verksamheten, 

som några pedagoger skriver är det lättare att få barnen trygga i verksamheten om vårdnadshavarna 

också är det. Vi tänker att det bidrar till att barnen kan ha lättare för att lära och utvecklas. Fast (2015) 

hävdar att det märks på barnen då de känner sig trygg, grunden till detta är att pedagogerna har 

vårdnadshavarnas förtroende och arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål, barnets bästa.  

 

Vi kan i vår studie se att vissa vårdnadshavare upplever att pedagogerna inte har tid till att lyssna på 

deras tips och önskemål. Det vi tänker kan vara orsaken till dessa uppfattningar är att pedagogerna 

uppfattar att vårdnadshavarna endast är intresserade av det enskilda barnet medan vårdnadshavarna 

också riktar sitt intresse mot verksamheten, men deras tips och önskemål kanske inte går att uppfylla 

för tillfället då det inte passar för verksamheten eller barngruppen. Vilket vi upplever orsakar en krock 



 

 

39 

i dessa uppfattningar då vårdnadshavarna vill vara delaktiga kring saker som rör barnen men 

pedagogerna vill att vårdnadshavarna ska vara delaktiga i verksamheten också. Som Sandberg och 

Vuorinen (2007) samt Harju och Tallberg Broman (2013) påpekar kan det finnas engagemang från 

vårdnadshavarna men som är riktat mot det enskilda barnet och inte verksamheten. Sandberg och 

Vuorinen (2007) menar vidare att vårdnadshavarna är mer intresserad av sitt egna barns behov och 

intresse och när fokuset flyttas från det enskilda barnet till verksamheten avtar intresset från 

vårdnadshavarna. Vi tänker därför att det kan vara en god idé att förklara för vårdnadshavarna varför 

det inte är möjligt att uppfylla vårdnadshavarnas tips och önskemål men ändå har dessa idéer i åtanke 

om det finns tillfälle att uppfylla deras önskemål senare. Detta kräver dock att vårdnadshavarna och 

pedagogerna har en förståelse för varandra. För som Fast (2015) nämner så kan informationen som 

pedagogerna får av vårdnadshavarna användas som utgångspunkt i planeringen, både för det enskilda 

barnet, men även för hela barngruppen. Vi tror dock att det är en fördel att använda sig av 

vårdnadshavarnas information eftersom det kan göra barnen mer intresserad av de aktiviteter som 

pedagogerna planerar och utför. Utifrån vår studie kan vi även se att pedagogerna och 

vårdnadshavarna vill att förskolan ska ha insyn i hemmet på samma sätt som hemmet har insyn i 

verksamheten. Som Makin och Whitehead (2005) samt Marsh och Millard (2000) skriver så känner 

barnen igen sig och reagerar positivt då förskolan bygger en bro mellan hemmet och förskolan då 

pedagoger planerar verksamheten utifrån barnens intressen. Sandberg och Vuorinen (2007) poängterar 

att samverkan inte enbart handlar om att vårdnadshavarna ska ha insyn i verksamheten, samverkan 

innebär även att pedagogerna ska få insyn i hemförhållandena. 

Uppfattningar om samverkans syfte 

I vår studie framkommer det att syftet för samverkan kan skilja sig mellan pedagogerna, av de 

deltagande pedagogerna var det hälften som svarade att deras syfte med samverkan är att ha ett gott 

samarbete med vårdnadshavarna och att arbeta för barnens bästa. De tillägger att syftet är att delge 

vårdnadshavarna information och få information om barnen som kan ge en inblick och förståelse för 

barnens lärande och utveckling, samt att de ska kunna arbeta mot gemensamma mål. De andra 

pedagogerna anser att syftet är att få vårdnadshavarna att känna sig delaktiga i förskolans verksamhet 

och ge dem möjlighet att påverka sitt barns vardag på förskolan, samt öka vårdnadshavarnas förståelse 

för aktiviteterna som pedagogerna planerar utifrån läroplanen och förskolans verksamhetsmål. Att 

pedagogernas syfte skiljer sig åt kan enligt vår tolkning bidra till att vårdnadshavarnas uppfattningar 

om syftet också är delat. Fast (2015) hävdar att syftet för samverkan kan skilja sig mellan pedagoger och 

vårdnadshavare. Vi tänker att det därför är viktigt att pedagogerna först diskuterar i arbetslaget vad 

deras syfte med samverkan innebär, för att sedan förmedla detta till vårdnadshavarna vid exempelvis 

ett föräldramöte. Vårdnadshavarna kan sedan i sin tur diskutera med varandra vad de anser är syftet 

med samverkan. Detta skulle ge möjlighet för det som Jonsdottir och Nyberg (2013) poängterar, att 

syftet med samverkan är att pedagogerna och vårdnadshavarna ska kunna sträva efter varje enskilt 

barns bästa. Möjligheten skulle också finnas att informera vårdnadshavarna om den pedagogiska 

verksamheten. Som Björk Willén (2013) anser omfattar det både det individuella barnets lärande och 

utveckling samt förskolans verksamhet och mål. Vi anser att det är viktigt för pedagogerna att skapa en 

god kontakt med vårdnadshavarna redan från start. Erikson (2008) skriver att det är det första intrycket 

som är betydelsefullt och viktigt för hur samverkan kommer att utvecklas. Vi resonerar för 

inskolningssamtal där både pedagogerna och vårdnadshavarna delger varandra vad de har för 

förväntningar på varandra är ett arbetssätt som stärker och gör relationen mellan förskola och hem 

stabil. Som en vårdnadshavare skriver i vår studie så upplevde hen inskolningssamtalet positivt då hen 
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fick reda på vad som förväntades av hemmet och fick delge vad hen förväntar sig av pedagogerna och 

verksamheten. Ärlighet och ömsesidig respekt är det som pedagogerna förväntar sig i samverkan 

mellan förskola och hem. De förväntar sig även intresse, engagemang och vill att vårdnadshavarna ska 

vara aktiva och ställa frågor, komma med åsikter och synpunkter om förskolans verksamhet och barnets 

utveckling och lärande.  

 

Det kommer fram i studien att pedagogerna anser att de jobbar med att göra vårdnadshavarna delaktiga 

i verksamheten genom de olika samverkansformerna. Trots det upplever majoriteten av 

vårdnadshavarna att de inte är tillräckligt delaktiga i förskolans verksamhet. Vi tänker att det kan bero 

på att vårdnadshavarna inte fått information om att det är genom dessa former som de kan påverka. 

Pedagogerna anger att de genom den lokala arbetsplanen, planen mot diskriminering och kränkande 

behandling, månadsbrev, almanacka synliggör verksamhetsmålen för vårdnadshavarna. Majoriteten av 

vårdnadshavarna uppfattar att verksamhetsmålen synliggörs till viss del eller inte alls. Vad detta beror 

på har vi diskuterat och en anledning skulle kunna vara att de ser helt enkelt inte kopplingarna till 

verksamhetsmålen utan tar del av resterande information, vi tror att detta kan kopplas ihop med 

vårdnadshavarnas intresse. Några vårdnadshavare kommenterar att de har dålig koll på läroplanen och 

inte har någon utbildning kring det och därför litar de på att pedagogerna bedriver god verksamhet. Vi 

har diskuterat om det har någon betydelse om vårdnadshavarna har insyn i förskolans läroplan eller 

inte, vi kommer fram till att det kan vara en fördel då det kan bidra till att vårdnadshavarna får en större 

förståelse för pedagogernas uppdrag. Vi resonerar vidare, genom att vårdnadshavarna har förståelse 

för pedagogernas uppdrag kan detta bidra till att vårdnadshavarna vet vad som förväntas av dem samt 

får en förståelse för varför pedagogerna försöker skapa goda relationer och vill att dem ska vara 

delaktiga i verksamheten. Vårdnadshavarna kan genom detta få en förståelse för varför pedagogerna 

vill veta hur barnet fungerar i hemmet och vad barnet är intresserad av. Jensen och Jensen (2008) betonar 

vikten av att pedagogerna och vårdnadshavarna förstår varandras perspektiv och ser varandra styrkor 

i och med att både pedagogerna och vårdnadshavarna är involverade i barnets vardag. Vi kan dock se 

en en fördel med att vårdnadshavarna visar så stort förtroende för pedagogerna. Precis som Ylvén och 

Wilder (2014) menar är det ett krav att det finns ett gott samarbete mellan hem och förskola, men även 

att pedagoger och vårdnadshavare har förtroende för varandra. Även Jensen och Jensen (2008), 

Pramling (2017) samt Ylvén och Wilder (2014) poängterar att samverkan inte enbart innebär att 

förmedla information, samverkan innebär också att ta hänsyn till varandras kunskaper och respektera 

dessa. Eftersom vårdnadshavarna inte upplever att de är delaktiga funderar vi på om pedagogerna är 

tydliga med hur de arbetar för att göra vårdnadshavarna delaktiga för som Sandberg och Vuorinen 

(2007)  tillägger så måste pedagogerna informera om förskolans styrdokument och uppdrag för att 

vårdnadshavarna ska få en grundläggande information om verksamheten för att vårdnadshavarna ska 

få de största möjligheterna till delaktighet. Forskarna tillägger även att det är pedagogernas ansvar att 

informera vårdnadshavarna om detta. Vi tror att vårdnadshavarna skulle kunna ändra sin uppfattning 

om deras delaktighet och känna att de är mer delaktiga i förskolan än vad de idag anger om 

pedagogerna är tydliga och informerar dem om hur de konkret arbetar för att ge vårdnadshavarna den 

möjlighet de har rätt till. För som Kultti och Pramling (2017) skriver så står det i läroplanens strävansmål 

att vårdnadshavarna ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. En del pedagoger 

i vår studie skriver att det är viktigt att ta reda på vad vårdnadshavarna förväntar sig av förskolan. Vi 

håller med om detta och kan diskutera att fördelarna är pedagogerna kan använda denna information 

för att främja barns lärande och utveckling som även Fast (2015) nämner som en fördel. Karlsson (2006) 
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skriver att vårdnadshavare är experter på sitt barn. Dock skriver Karlsson (2006) att de inte är lika 

kompetenta att se till barngruppens bästa, vilket pedagoger kan. 

 

I vår studie ser vi att både pedagogerna och vårdnadshavarna vill att innehållet i samverkan ska syfta 

till barnets bästa. Majoriteten av pedagogerna nämner barnets utveckling, trivsel och trygghet som 

punkter att samverka kring, pedagogerna vill skapa de bästa förutsättningarna för barnens utveckling 

och anser att trivseln och barnens trygghet är en förutsättning till detta. Även i vårdnadshavarnas 

kommentarer ser vi att många nämner barnets trivsel, utveckling och lärande. Vårdnadshavarna anser 

att barnet behöver känna sig trygg för att vilja vara aktiv i verksamheten. Vi håller med pedagogerna 

och vårdnadshavarna att barnens trygghet är en central del i hur de tar till sig verksamheten och alla 

lärandetillfällen. Jensen och Jensen (2008) hävdar att samverkan ska i första hand handla om barnens 

utveckling, trivsel och lärande. Vårdnadshavarna och pedagogerna har ett gemensamt uppdrag enligt 

Fast (2015) att få barnet att lära sig nya saker. Gemensamt för pedagogerna och vårdnadshavarna är att 

de båda vill ha information om hur barnen mår och om det har hänt något som kan påverka barnet. 

Jensen och Jensen (2008) hävdar att det underlättar om vårdnadshavarna informerar om faktorer som 

kan bidra till barnens mående, exempelvis om det har inträffat något dödsfall i familjen eller om det 

pågår en skilsmässa mellan vårdnadshavarna. Vi anser att detta är viktigt för att pedagogerna ska kunna 

bemöta barnet på ett bra sätt om det kommer frågor eller om det uppstår någon situation som kan vara 

kopplat till måendet. Pedagogerna i studien nämner att vårdnadshavarna ska vara en del av innehållet 

i samverkan, de vill ta del av vårdnadshavarnas idéer och åsikter kring verksamheten för att få 

konstruktiv kritik och använda detta för att kunna utveckla verksamheten. Vi kan, som vi tidigare 

nämnt, däremot se att vårdnadshavarna upplever att pedagogerna inte lyssnar på vårdnadshavarna när 

de framför önskemål och idéer. Vårdnadshavarna har däremot kommenterat att de vill få inflytande 

och vara delaktiga i verksamheten för att komma med konstruktiva tankar och idéer. Vilket vi då tolkar 

blir en svårighet när vårdnadshavarna vill och försöker utöva delaktigheten medan pedagogerna 

samtidigt vill att pedagogerna ska vara delaktiga men tar inte emot vårdnadshavarnas åsikter när de 

framför dem. Markström och Simonsson (2013) hävdar att pedagogerna förväntar sig att 

vårdnadshavarna ska komma med idéer som kan bidra till verksamheten.  

Uppfattningar om samverkansformer 

Vi kan se i vår studie att både pedagogerna och vårdnadshavarna upplever samverkansformerna 

inskolningssamtal, utvecklingssamtal och de dagliga samtalen vid hämtning och lämning. Av dessa 

former är det endast de dagliga samtalen som är informella och de andra är formella. Skillnaden mellan 

de informella och de formella formerna menar Markström och Simonsson (2013) är att de formella är 

planerade samtal som har ett klart fokus medan de informella inte är planerade och handlar ofta om 

barnet här och nu. Ett sådant perspektiv som de informella samtalen har är något som vårdnadshavarna 

i studien söker och, de vill få information om dagen. Vi ser dock att vad vårdnadshavarna förväntar sig 

få för information vid de dagliga samtalen kan variera, några vårdnadshavare vill ha mer utförlig 

information om hur dagen varit samt om det har hänt något speciellt. Andra vårdnadshavare tycker att 

pedagogerna inte behöver informera om sådant som händer varje dag utan söker mer information om 

det hänt något speciellt. Detta tror vi kan bli en svårighet för pedagogerna då ordet “speciellt” kan 

betyda olika för varje individ, vilket gör det svårt för pedagogerna att veta vad de ska informera om 

och inte. Denna samverkansform är vad både pedagoger och vårdnadshavare i studien föredrar. Detta 

tolkar vi beror på att det är den samverkansform som är mest naturlig eftersom pedagogerna och 

vårdnadshavarna är tvungna att kommunicera när vårdnadshavarna hämtar och lämnar på förskolan. 
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Dessa samtal kan vi däremot se utifrån pedagogerna och vårdnadshavarnas svar i vår studie är ytliga, 

men vi tycker att formen är betydelsefulla för kontakten mellan pedagoger och vårdnadshavare. Vi 

tycker därför inte att den ska värderas som något sämre endast för att den i vissa fall uppfattas som 

ytlig. Dessa samtal uteblir vid vissa tillfällen på grund av tidsbrist eller när många vårdnadshavare 

hämtar sina barn samtidigt för som vi kan tolka enligt pedagogerna och vårdnadshavarna kan 

tidpunkten på dagen då lämning och hämtning av barnen sker ha betydelse för hur mycket de hinner 

samtala med varandra. Vilket vi kan se är problematiskt och tänker därför att det vid sådana situationer 

är det bra att det finns kompletterande former för samverkan som kan informera om sådant som inte är 

lika viktigt för stunden, men ändå relevant för vårdnadshavarna att ta del av. Enligt Sandberg och 

Vuorinen (2008) är detta den vanligaste formen av samverkan. Björk Willén (2013) lyfter att de dagliga 

samtalen är ett viktigt tillfälle för pedagogerna och vårdnadshavarna att utbyta information. Jonsdottir 

och Nyberg (2013) samt Björk Willén (2013) påpekar att den dagliga kontakten ofta handlar om 

praktiska saker och blir därför ytlig. Sandberg och Vuorinen (2008) nämner däremot att det kan vara 

problematiskt vid de tillfällena som många vårdnadshavare hämtar och lämnar sina barn samtidigt och 

att detta kan leda till att kvalitén på samtalen varierar. Även Jonsdottir och Nyberg (2013) poängterar 

att de dagliga samtalen behöver kompletteras med exempelvis utvecklingssamtal och fixardagar. 

Forskarna hävdar dock att det viktigaste tillfället för att skapa goda relationer och samverkan är just 

vid de dagliga samtalen. Vi ser i studien att en del vårdnadshavare förväntar sig att få information om 

barnets lärande och utveckling vid de dagliga samtalen. Detta anser vi är positivt och tolkar som att 

vårdnadshavarna vill vara aktiv och engagerad i såväl barnets utveckling och lärande som 

verksamheten, vi tänker att pedagogerna behöver informera om hur de gått tillväga för lärandet för att 

vårdnadshavarna ska kunna använda sig av det hemma. Sandberg och Vuorinen (2007) skriver att 

samverkan mellan förskola och hem underlättar om de finns gemensamma värderingar som kan 

innebära gemensam barnsyn, metoder för fostran eller en gemensam syn på verksamheten i förskolan. 

Vårdnadshavarna i vår studie anser också att det dagliga samtalen ger tillfälle att delge saker hemifrån 

som pedagogerna kan ha nytta av att veta i verksamheten. Dock uttrycker vårdnadshavarna att de 

upplevt att de delgett information som pedagogerna sedan inte har informerat vidare till andra berörda 

pedagoger, samtidigt som pedagogerna önskar att vårdnadshavarna skulle delge mer om saker som 

händer i hemmet som skulle vara bra för dem att veta. Vi tänker att i ett sådant tillfälle kan det vara 

praktiska aspekter som spelar in, till exempel om det finns någon tydlig struktur för hur de delger 

varandra informationen de fått från vårdnadshavarna, till exempel ett block som pedagogerna skriver 

i när de får veta något och som de andra pedagogerna sedan kan läsa. Detta förutsätter dock att det 

finns tid att sätta sig ner och skriva och även läsa, då vi vet av erfarenheter att det ibland kan vara 

hektiskt i förskolan. Sker detta endast muntligt tror vi att det finns risk för det som vårdnadshavarna 

upplever, att informationen stannar hos en pedagog. Som nämnt tidigare är samtalen vid hämtning och 

lämning en informell form för samverkan (Markström & Simonsson, 2013) och därför upplever vi 

utifrån respondenternas kommentarer att det inte finns någon tydlig struktur för hur pedagogerna utför 

dessa samtal. Även Björk Willén (2013) menar att den dagliga kontakten är en samverkansform som är 

informell, och att de informella tillfällena inte har samma bestämda struktur som de formella.  

 

Som vi tidigare nämnt behöver de dagliga samtalen kompletteras med en formell samverkansform. 

Utifrån vår studie kan vi se att vårdnadshavarna föredrar utvecklingssamtalet av de formella formerna 

föredrar vårdnadshavarna utvecklingssamtal. Fast (2011) nämner utvecklingssamtal som en form för 

informationsutbyte, under dessa samtal får vårdnadshavarna ta del av pedagogernas erfarenheter kring 

barnets utveckling och eventuella behov. Några pedagoger i vår studie kommenterar att de under 
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utvecklingssamtalet förväntar sig att vårdnadshavarna aktivt ska delta på dessa för att vara delaktig i 

förskolans verksamhet. Vi anser som vi nämnt tidigare att det är en fördel om pedagogerna tydligt 

berättar hur vårdnadshavarna kan engagera sig för att få inflytande i verksamheten. En del av 

vårdnadshavarna i vår studie har nämnt veckobrev som en form de föredrar och menar att det ger en 

insyn i verksamheten även fast deras barn inte har närvarat den veckan och att de kan samtala med 

barnet hemma om vad de gör på förskolan. Fast (2011) poängterar att vårdnadshavarna visar intresse 

för barnens vardag i förskolan genom att läsa veckobrevet. Några vårdnadshavare föredrar att få 

månadsbrev, dessa har samma syfte som veckobreven och ger samma förutsättningar till insyn i 

verksamheten. Vi tror att vårdnadshavarna föredrar den form som de har upplevt mellan vecko- och 

månadsbrev, eftersom dessa brev är väldigt lika förutom i vilken kontinuitet det kommer. Ytterligare 

en form som några vårdnadshavare i vår studie föredrar är föräldramöte, de gillar denna form för att 

det finns en utsatt tid för att få information om verksamheten och även ett bra tillfälle till inflytande då 

de kan komma med tankar, förslag och funderingar. En del vårdnadshavare anser dock att föräldramöte 

tar för mycket tid och är för krävande. Detta är något som Sandberg och Vuorinen (2008) också har 

noterat, de menar att vårdnadshavare hellre får informationen på ett papper än att sitta på ett möte på 

kvällen. Vi tänker att om vårdnadshavarna aktivt väljer att inte delta på föräldramöte, väljer de också 

att gå miste om ett bra tillfälle för att få inflytande och delaktighet. Vi ser dock också problematiken 

vissa vårdnadshavare kan ha för att medverka, vilket är att det måste finnas någon i deras närhet som 

kan vara hemma med barnet. Pedagogerna kan inte anta att alla vårdnadshavare har möjlighet till detta 

och vi anser att pedagogerna måste ta hänsyn till detta och erbjuda andra former för inflytande.  Detta 

kräver dock att vårdnadshavarna är intresserad av att delta på någon annan formell samverkansform 

till exempel drop in-fika eftersom de dagliga samtalen behöver kompletteras. Det förutsätter att 

vårdnadshavarna har möjlighet att ta sig från arbetet under dagtid, vilket kan vara en svårighet för 

vissa. En pedagog nämner former som luciafirande och sommarfest som ett lättsamt sätt att umgås och 

ge vårdnadshavarna insyn i barnens vardag. Sandberg och Vuorinen (2007) menar dock att dessa mer 

sociala samverkansformer ersätt allt mer med månads- eller veckobrev då de kräver mer tid än att skriva 

exempelvis ett veckobrev. Det anser vi dock beklagligt, vi tror att ju fler former för samverkan det finns, 

desto större delaktighet från vårdnadshavarna. Vi förstår dock att det kan vara tidskrävande då det är 

många arbetsuppgifter som pedagogerna ska hinna med. Några pedagoger i vår studie kommenterar 

att de försöker hitta former som inte är för krävande för varken pedagogerna eller vårdnadshavarna, 

enligt både pedagogerna och vårdnadshavarna är samverkan något som kan vara tidskrävande. Även 

fast pedagogerna försöker hitta former som ska underlätta för alla inblandade tror vi som Tallberg 

Broman (2013) att vårdnadshavarna kommer fortsätta föredra de dagliga samtalen vid hämtning och 

lämning som den främsta samverkansformen då det sker mest naturligt när vårdnadshavarna lämnar 

och hämtar sina barn. 

Sammanfattning 

Avslutningsvis kan vi av denna studie se att samverkan mellan förskola och hem är ett område som 

inte är självklar hur pedagogerna ska arbeta för att lyckas engagera och intressera alla vårdnadshavare, 

även dessa vårdnadshavare som endast ser förskolan som barnpassning. Som Sandberg och Vuorinen 

(2007) skriver så stämmer förskolans läroplan och hur förskolorna utför samverkan praktiskt inte alltid 

överens. Detta skriver forskarna vidare beror på att det finns tolkningsmöjligheter i läroplanen och 

därför kan pedagogerna tolka uppdraget på flera olika sätt. Det leder till att förväntningarna kan skilja 

sig åt mellan pedagogerna och vårdnadshavarna (Kultti & Pramling, 2017). Utifrån pedagogernas 

uppfattningar kan vi konstatera att det är svårt att anpassa vårdnadshavarnas delaktighet och 
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inflytande utifrån deras behov och intresse. Precis som några pedagoger i vår studie samt Markström 

(2005) skriver så finns det alltid något att utveckla och förändra då förskolan är i en ständig förändring 

eftersom verksamheten får nya barn varje år och nya vårdnadshavare att ta hänsyn till. Det vi har 

konstaterat är att samverkan inte uppstår automatiskt. Björk Willén (2013) poängterar att det kräver 

intresse och engagemang från både pedagoger och vårdnadshavare. 

Slutsats 

Efter denna uppsats upplever vi att samverkan mellan förskola och hem är ett brett forskningsområde. 

Vi hittade mycket forskning kring samverkan mellan förskola och hem som gjorde att vi var tvungna 

att sålla ut forskning som inte var relevant för vår studie. Då samverkan mellan förskola och hem sker 

varje dag på förskolan är det ett ämne som ständigt är aktuellt och måste därför diskuteras om i större 

utsträckning än vad det görs idag. Ytterligare en anledning till att diskutera ämnet är att vi kan läsa i 

läroplanen för förskolan att förskolan ska samverka med hemmen, men hur samverkan praktiskt ska 

utföras är en tolkningsfråga. Vi upplever att pedagogerna i vår studie är säkra på vad de förväntar sig 

av vårdnadshavarna när det gäller samverkan medan vi upplever att vårdnadshavarna hade desto 

svårare att framföra vad de förväntar sig av pedagogerna. Pedagogerna och vårdnadshavarna var 

däremot eniga om att samverkan mellan förskola och hem är viktigt för barnens utveckling och lärande. 

Efter vi analyserat pedagogernas och vårdnadshavarnas enkätsvar kunde vi få en uppfattning om hur 

de uppfattar samverkan mellan förskola och hem. Enligt vår tolkning av pedagogernas svar så tror vi 

att de har börjat tänka mer på hur de utför samverkan och hur deras samverkansformer kan utvecklas. 

Avslutningsvis tycker vi att detta arbete har varit utmanande och lärorikt och tar med oss tankar, åsikter 

och diskussioner till vårt kommande yrke där vi kommer samverka med vårdnadshavare. 

Framtida studier 

Efter vår studie tycker vi det hade varit intressant att undersöka vidare hur pedagoger utför samverkan 

praktiskt, om deras uppfattningar de delgett oss nu stämmer överens med hur de utför samverkan i 

verksamheten. Vi tycker också att det vore intressant att undersöka om vårdnadshavare skulle känna 

sig mer delaktig om pedagogerna synliggör tydligare hur de arbetar för att göra vårdnadshavarna 

delaktiga. Det skulle även vara intressant att undersöka om vårdnadshavarna skulle vara mer 

intresserade och engagerade av förskolans verksamhet om pedagogerna använde sig av fler eller andra 

samverkansformer.  
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Bilaga 1 

Missiv - Förskolechefer 
Hej. 

Vi är två studenter som heter Linn Almroth och Ida Nyberg. Vi studerar till förskollärare vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Nu skriver vi vårt examensarbete som handlar om samverkan mellan 

förskola och hem. Vår inriktning med uppsatsen är att undersöka pedagoger och vårdnadshavares 

uppfattningar om samverkan mellan förskola och hemmet.  

 

Vi tar nu kontakt med er då vi är intresserad av att ta del av hur pedagoger i förskolan arbetar kring 

samverkan mellan förskola och hem. Vi vill därför veta om pedagogerna på din förskola vill ställa upp 

och svara på vår enkät och om du skulle vilja hjälpa oss att skicka ut vår digitala enkät till 

vårdnadshavarna på din förskola via plattformen ni använder er av till exempel Tempus.  

 

Deltagandet är frivilligt och de kan själv bestämma om de vill avbryta deltagandet. Svaren på enkäterna 

kommer att sammanställas och analyseras och användas endast i syfte för denna studie. Datan kommer 

att raderas när uppsatsen har blivit examinerad. Enkäten kommer att lämnas ut till flera olika förskolor 

och uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt då det inte kommer framgår vem som har svarat 

vad. 

 

Vi kommer inom kort att höra av oss till er för att närmare ta reda på om ni är intresserad av att delta i 

vår undersökning. Vi kommer gemensamt överens om en tid för att skicka ut enkäten. 

 

Hälsningar, 

Linn & Ida 

 

Kontaktuppgifter: 

Linn Almroth 

Mittuniversitetet, Sundsvall 

Tel: 072-235 04 13 

E-post: lial503@student.miun.se 

 

Ida Nyberg 

Mittuniversitetet, Sundsvall 

Tel: 072-200 74 81 

E-post: idol1102@student.miun.se 

  

mailto:lial503@student.miun.se
mailto:idol102@student.miun.se
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Bilaga 2 

Missiv - Pedagoger 
Hej. 

Vi är två studenter som heter Linn Almroth och Ida Nyberg. Vi studerar till förskollärare vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Nu skriver vi vårt examensarbete som handlar om samverkan mellan 

förskola och hem. Vår inriktning med uppsatsen är att undersöka pedagoger och vårdnadshavares 

uppfattningar om samverkan mellan förskola och hemmet.  

 

Vi tar nu kontakt med er då vi är intresserad av att ta del av hur ni uppfattar att samverkan mellan 

förskola och hem ser ut. Vi undrar därför om du vill ställa upp och svara på en enkät. Enkäten innehåller 

15 frågor och det tar ungefär 15 minuter att besvara denna enkät.  

 

Deltagandet är frivilligt och du kan själv bestämma om du vill avbryta deltagandet. Svaren på enkäterna 

kommer att sammanställas och analyseras och användas endast i syfte för denna studie. Datan kommer 

att raderas när uppsatsen har blivit examinerad. Enkäten kommer att lämnas ut till flera olika förskolor 

och uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt då det inte kommer framgår vem som har svarat 

vad. 

 

Vi hoppas du tar dig tiden och hjälper oss genom att svara på enkäten, enkäten kommer du åt via denna 

länk: https://goo.gl/forms/FKJ8dMOyqAjPsWfq2 

 

Hälsningar 

Linn & Ida 

 

Kontaktuppgifter: 

Linn Almroth 

Mittuniversitetet, Sundsvall 

Tel: 072-235 04 13 

E-post: lial503@student.miun.se 

 

Ida Nyberg 

Mittuniversitetet, Sundsvall 

Tel: 072-200 74 81 

E-post: idol1102@student.miun.se 

  

https://goo.gl/forms/FKJ8dMOyqAjPsWfq2
mailto:lial503@student.miun.se
mailto:idol102@student.miun.se
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Bilaga 3 

Missiv – Vårdnadshavarna 
Hej. 

Vi är två studenter som heter Linn Almroth och Ida Nyberg. Vi studerar till förskollärare vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Nu skriver vi vårt examensarbete som handlar om samverkan mellan 

förskola och hem. Vår inriktning med uppsatsen är att undersöka pedagoger och vårdnadshavares 

uppfattningar om samverkan mellan förskola och hemmet.  

 

Vi tar nu kontakt med er då vi är intresserad av att ta del av hur ni uppfattar att samverkan mellan 

förskola och hem ser ut. Vi undrar därför om du vill ställa upp och svara på en enkät. Enkäten innehåller 

14 frågor och det tar ungefär 10 minuter att besvara denna enkät.  

 

Deltagandet är frivilligt och du kan själv bestämma om du vill avbryta deltagandet. Svaren på enkäterna 

kommer att sammanställas och analyseras och användas endast i syfte för denna studie. Datan kommer 

att raderas när uppsatsen har blivit examinerad. Enkäten kommer att lämnas ut till flera olika förskolor 

och uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt då det inte kommer framgår vem som har svarat 

vad. 

 

Vi hoppas du tar dig tiden och hjälper oss genom att svara på enkäten, enkäten kommer du åt via denna 

länk: https://goo.gl/forms/OKHq6fFhzsUGY69B3  

 

Hälsningar 

Linn & Ida 

 

Kontaktuppgifter: 

Linn Almroth 

Mittuniversitetet, Sundsvall 

Tel: 072-235 04 13 

E-post: lial503@student.miun.se 

 

Ida Nyberg 

Mittuniversitetet, Sundsvall 

Tel: 072-200 74 81 

E-post: idol1102@student.miun.se  

  

https://goo.gl/forms/OKHq6fFhzsUGY69B3
mailto:lial503@student.miun.se
mailto:idol1102@student.miun.se
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Bilaga 4 

Enkät – Pedagoger 
1. Nämn din yrkestitel 

o Förskollärare 

o Barnskötare 

o Annat: ________________ 

2. Vilken förskola arbetar du på? 

o Fjällripan 

o Myltan 

o Norrskenet 

o Regnbågen 

o Rävlyan 

o Sagobacken 

o Skogsbacken 

o Täppan 

o Vågen 

3. Vad innebär samverkan mellan hem och förskola för dig? 

4. Upplever du att samverkan fungerar bra i nuläget? 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Instämmer inte alls 

5. Om du inte instämmer vad skulle kunna vara annorlunda? 

6. Vad använder ni för samverkans former? 

o Inskolningssamtal 

o Utvecklingssamtal 

o Avslutningssamtal 

o Veckobrev 

o Månadsbrev 

o Dagliga mötet vid hämtning/lämning 

o Föräldramöte  

o Fixarkväll 

o Annat: _____________ 

7. Vad är syftet med samverkansformerna? 

8. Är det någon samverkansform som ni använder digitalt? Hur? 

9. Vad anser du att förskolan och hemmet ska samverka kring? 

10. Synliggör du verksamhetens mål för vårdnadshavarna? I så fall, hur? 

11. Vad får och ger du vårdnadshavarna för information vid det dagliga samtalet? 

12. Vad ger du för information vid de formella samtalen (t.ex. utvecklingssamtalet)? 

13. Vad förväntar du dig som pedagog av vårdnadshavarna i samband med samverkan? 

14. Hur arbetar du för att vårdnadshavare ska vara delaktig i verksamheten? 

15. Finns det något övrigt du vill tillägga kring samverkan? 
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Bilaga 5 

Enkät – Vårdnadshavare 
1. Vilken förskola går ditt/dina barn på? 

o Fjällripan 

o Myltan 

o Norrskenet 

o Regnbågen 

o Rävlyan 

o Sagobacken 

o Skogsbacken 

o Täppan 

o Vågen 

2. Vad innebär samverkan mellan hem och förskola för dig? 

3. Jag är nöjd med samverkan mellan hem och förskolan 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Instämmer inte alls 

4. Om du instämmer delvis eller inte alls, vad skulle du vilja förändra? 

5. Jag tycker att samverkan är viktigt 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Instämmer inte alls 

6. Vilka former för samverkan har du upplevt? 

o Inskolningssamtal 

o Utvecklingssamtal 

o Avslutningssamtal 

o Veckobrev 

o Månadsbrev 

o Dagliga mötet vid hämtning/lämning 

o Föräldramöte  

o Fixarkväll 

o Annat: __________ 

7. Vilken samverkansform föredrar du? Motivera varför.  

8. Vad anser du att förskolan och hemmet ska samverka kring? 

9. Jag upplever att jag har möjlighet att påverka förskolans verksamhet 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Instämmer inte alls 

10. Jag upplever att jag är delaktig i förskolans verksamhet 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Instämmer inte alls 

11. Vad förväntar du dig att få för information vid det dagliga samtalet vid hämtning och lämning? 
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12. Jag tycker att förskolan är tydlig med deras mål i verksamheten 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Instämmer inte alls 

13. Skulle du vilja att samverkan mellan förskolan och hemmet var mer digital? 

o Ja 

o Nej 

14. Finns det något övrigt du vill tillägga kring samverkan? 

 


