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Förord 

Jag vill först tacka alla personerna som deltog i min studie med en positiv attityd och viljan att 

reflektera över sina egna åsikter. Utan er hade det inte blivit något arbete. Jag vill också tacka mina 

vänner som hjälpt mig att komma i kontakt med dessa underbara personer som ställt upp på att bli 

intervjuade eftersom jag känner få personer själv med barn på förskola som jag inte själv arbetar med, 

så underlättade ni verkligen med tips och stöd på personer som har barn på andra förskolor.  

 

Ett extra tack till min underbara familj för ert stöd. Speciellt min mormor som alltid finns där för mig.  

 

R.I.P Trollet – Min stora kärlek 

 



2 

 

Inledning 

FNs konvention om barns rättigheter, även kallad barnkonventionen är ett rättsligt bindande avtal som 

Sverige valt att ingå i (Unicef 2009). Det betyder bland annat att föräldrar och personal på förskolan 

bör agera utifrån de mänskliga rättigheterna, där barnets bästa ska främja förhållningssättet med 

barnet. Politiker, verksamhetsansvariga och lärarutbildare argumenterar för att samverkan är viktig för 

barnets välbefinnande och förskolans utformning (Unicef 2009). I läroplanen för förskolan (Skolverket 

2010) står det att förskolläraren är ansvarig för att en tillitsfull relation utvecklas mellan hem och 

förskola. Föräldrar och förskolläraren ska bygga upp en nära och förtroendefull samverkan som 

bygger på respekt. ”Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar 

för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt” (Skolverket 2010, s 13). 

 

Samverkan innefattar all kontakt mellan hem och förskola vid hämtning och lämning samt 

föräldramöten och föräldrasamtal. Jag använder begreppet samverkan i min text utifrån Sandberg och 

Vuorinens (2008) tolkning. När förskollärare och föräldrar har kontinuerlig kontakt samt ett samarbete 

sinsemellan leder relationen till samverkan. Samverkan mellan hem och förskola har under historiens 

gång påverkats av samhällets demokratiska strukturer och olika skildringar av barn påverkat 

forskningens framväxt (Sandberg & Vuorinen 2008, s 36). I utbildningen till förskollärare på 

Stockholms universitet har ämnet berörts ytligt i olika kurser och tydligt påpekat att det är viktigt med 

ett samarbete med hemmet utifrån en mängd olika teoretiska utgångspunkter och ämnesområden. Det 

jag efterfrågar, är både rik information om hur en meningsfull relation till hemmet kan byggas upp på 

förskolan, samt vilka egenskaper som föräldrar efterfrågar hos en förskollärare för att relationen ska 

bli meningsfull (Skolverket 2010, s 13). Meningsfull i texten innebär att samverkan mellan 

förskollärare och föräldrar är betydelsefull och viktigt, att båda parterna förstår varandras perspektiv 

och att de använder ett språk som är begripligt att förstå under sina vardagliga samtal på förskolan. 

Innan förskollärarutbildningen, arbetade jag på tre olika förskolor under två år. Den största och 

svåraste utmaningen för mig var mötet med föräldrar. Jag har under min utbildning efterfrågat en 

utveckling kring min kompetens hur jag bemöter föräldrar på ett professionellt och meningsfullt sätt.   

 

Kompetens kring hur en förskollärare bör agera och bygga upp en nära och förtroendefull relation med 

hemmet sker idag utan specifika direktiv från läroplanen för förskolan (2010). Det ställer höga krav på 

förskollärarens profession att utveckla en social kompetens för att samtala med barn, föräldrar och 

annan personal (SOU 1999:63, s 98). Forskning visar att ett gott samarbete mellan hem och förskola 

främjar barnets utveckling och välbefinnande (Foot et al 2002)(Sandberg & Vuoinen 2008)(Vuorinen 

2010)(Hedges & Lee 2010). Det synliggörs i min studie samt vilka åsikter, tankar och erfarenheter 

föräldrar har om relationer med förskollärare och hur föräldrar anser att en meningsfull relation byggs 

upp. Jag har läst mycket litteratur om hur förskollärare uppfattar kontakten, men endast ett fåtal ord ur 

föräldrars synvinkel. Det blir därför intressant att fördjupa mig i ett föräldraperspektiv, där 

föräldrarnas erfarenheter, åsikter och tankar präglar min studie. Jag använder föräldrar, när jag 

beskriver barnets vårdnadshavare.  
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Tidigare forskning 

Här presenteras relevanta forskningsstudier för min studie. Det finns mycket litteratur om varför det 

är viktigt att förskolepersonalen får en bra kontakt med föräldrarna, samt vilka faktorer som påverkar 

hur denna kvalitet uppnås i samspel med föräldrar. Det finns däremot relativt lite vetenskapliga 

artiklar om vilka faktorer som bidrar till skapa en meningsfull relation mellan förskolläraren och 

föräldrar på förskolan utifrån ett föräldraperspektiv. Jag kommer därför till sist att presentera en bok 

som bygger på ett forskningsprojekt som fokuserar på att belysa hur föräldrar och förskollärare ser 

på samverkan. Boken är skriven av Sandberg och Vuorinen, som är deltagare i studien som boken 

bygger på. I den tidigare forskningen jag presenterar finns både ett större utbud av personalen, 

framförallt förskollärare på förskolans perspektiv och synpunkter och ett mindre utbud av forskning 

om föräldrars perspektiv. Jag har använt mig av orden samverkan, interplay, preschoolparents, 

parents in preschool, hem och förskola, samspel, meaningfulness, parental interaktion, föräldrars 

perspektiv och föräldrasamverkan. En kort presentation om forskningsstudierna jag har tagit del av, 

inleder kapitlet. 

 

Persson och Tallberg Broman (2002) diskuterar fokus och avgränsningar mellan familjen med ett 

historiskt och nutida perspektiv. De intervjuade förskollärare och grundskolellärare. Sandberg och 

Vuorinen (2008) undersöker samspelet och samarbetet mellan förskola och föräldrar utifrån både 

enskilda intervjuer och gruppintervjuer. Hedges och Lee (2010) problematiserar relationen mellan 

föräldrar och lärare. Relationen, som anses som självklar, men svår att bilda i praktiken. Forskaren 

använder sig av 13 stycken studenter, som praktiserar utanför sin praktiska erfarenhet för att interagera 

med barn och familjer. Därefter användes gruppintervju för att undersöka föreställningar studenterna 

hade och förändringen som skedde efter avslutad studie. Foot, Howe, Cheyne, Terras och Rattray 

(2002) undersöker föräldrars perspektiv om möjligheter för delaktighet. De undersöker även både 

föräldrar och personalens perspektiv om hur delaktighet kan öka och vilka uppfattningar de har på 

föräldrars delaktighet. Studien använde sig av enkätundersökning med ett stort utbud av föräldrar, 

intervjuer med föräldrar och personal samt observationer. Vuorinen (2010) analyserar och diskuterar 

hur förskollärare hjälper föräldrar att stärka sin föräldraroll. Hon använder semistruktureradeintervjuer 

med öppna frågor och där 30 stycken förskollärare deltog i studien. Lunneblad (2014) syfte är att 

analysera hur nyanlända barn och deras föräldrar bemöts i förskolan. Metoden är textanalys från ett 

forskningsprojekt han själv deltog i. Han gör en etnografisk studie där forskaren gör en analytisk 

beskrivning av tal och sociala samspelsmönster utifrån data producerad över en längre tidsperiod. 

Müller och Isbell (2011) undersöker barnets perspektiv kring sina upplevelser i barnomsorg. De 

använder intervjuer, barn teckningar och observationen för att samla data.  

 

Samverkan mellan föräldrar och förskollärare 
 

 

I demokratin och ett välfärdssamhälles framväxt, med kvinnors rätt och behov av att arbeta, 

utvecklades intuitioner för barn. Ansvaret för barnet förändrades och samverkan mellan hem och 

förskola växte fram. En syn på barnet som en kollektiv samhällsmedborgare utvecklades och förskolan 

fick ett större ansvar (Persson & Tallberg Broman 2002, ss 159-160). 
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Det är nu förskolläraren som ansvarar för att föräldrar får regelbunden information om hur barnet har 

det på förskolan. Föräldrarna ska även få information om vilka framgångar barnet gör både som 

individ och i sina läroprocesser. Det är förskollärarens uppgift att bjuda in föräldrarna till samarbete 

(Sandberg & Vuorinen 2008, s 35). Partnerskap mellan föräldrar och förskollärare ger intrycket av att 

vara en självklarhet i olika samhällen runt om i världen (Hedges & Lee 2010, s 257)(Vuorinen 2010, s 

66)(Foot et al 2002, s 6). Men samverkan och kontakt mellan hem och förskola är inte helt 

problemfritt. En problematik som kan uppstå är att föräldrar tycker att förskolan är ansvarig för barns 

uppfostran istället för läroplanens direktiv som lyfter upp vårdnadshavaren som ansvarig för barns 

fostran. En tydlig ansvarsfördelning mellan hem och förskola bör klargöras (Sandberg & Vourinen 

2008, s 152). Vid eventuella konflikter bidrar en god samverkan till att problemen som uppstår lättare 

kan lösas och utan att barnet påverkas av situationen. Förskollärare och föräldrar kan samtala sig fram 

till en lösning. Författarna anser konflikter och kritik utmanar förskollärarens sätt att tänka och börja 

reflektera över förskolans verksamhet, samtidigt som det visar misstro och osäkerhet. Kulturella och 

språkliga hinder försvårar kontakten mellan förskollärare och föräldrar eftersom normer och 

värderingar kan skilja sig åt och med ett språk som andre parten inte behärskar blir kommunikationen 

ett problem. Samhörighet, ömsesidig förståelse kan bli en utmaning när värderingar och normer 

kolliderar (Lunneblad 2013, s 5). En delad referensram och kultur mellan förskollärare och föräldrar 

underlättar samarbetet (Sandberg & Vuorinen 2008, s 151-153). Social kompetens är ett begrepp som 

beskrivs som en god förutsättning för en förskollärare att bemöta föräldrar som är olik sig själv 

(Sandberg & Vuorinen 2008, s 158) I en forskningsartikel av Hedges och Lee (2010) visar studiens 

resultat att inre föreställningar och förutfattade meningar begränsar samarbetet mellan förskollärare 

och föräldrar som är olika varandra (2010, ss 263, 267). Barnets bästa är en viktig faktor för barnets 

utveckling och lärande. Lärare anser enligt Sandberg och Vuorinen (2008) att samarbete med föräldrar 

bidrar till ett samförstånd om att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Samarbete och kontakt 

mellan hem och förskola är inte helt problemfritt. En förskollärares vision, kan skilja sig från hur en 

förälder tycker att samarbetet ska gå till. Samtidigt bidrar konflikter och kritik att utmana 

förskollärarens sätt att tänka och börja reflektera över förskolans verksamhet, samtidigt som det visar 

misstro och osäkerhet (Sandberg & Vuorinen 2008, ss 151-153, 160).  

 

Barnet tillbringar större delen av sina dagar med förskolläraren på förskolan. I forskningen av Krag-

Müller och Isbell (2011, s 18-19) visar artikeln att barnet får en stark relation till både föräldrar och 

förskolläraren. Personerna som spenderar störst tid med barnet, påverkar vad barnet lär sig eftersom de 

berättar för barnet genom olika kommunikationsformer med barn diskurserna som samhället anser att 

en människa bör kunna eller leva efter. Moral, normer, rutiner och åsikter är fyra aspekter som både 

förskolläraren och föräldrarna ”smittar” av sig på barnet genom olika kommunikationsformer. Det 

betyder att barnets viktigaste förebilder, påverkar hur barnet kommer att se på sin omvärld. Kontakten 

mellan föräldrar och förskollärare blir därför en viktig faktor för barnets utveckling om både sig själv, 

olika färdigheter och om sin omvärld (Kragh-Müller & Isbell 2011, s 18-19). För att bygga ett 

förtroende och en tillitsfull relation mellan föräldrar och förskolan är det viktigt att respektera 

varandras kompetensområde. Det kan innebära att förskollärare på förskolan presenterar sig själva 

med en professionell attityd där förskollärare visar sin kompetens för yrket. Det är också viktigt att 

förskollärare på förskolan förstår och respekterar att vårdnadshavaren har huvudansvaret för barnets 

uppfostran och omsorg. Det är också viktigt att förskolläraren är öppen och ärlig för föräldrar, för att 

samarbetet ska bygga på tillit och förtroende (Sandberg & Vuorinen 2008, ss 151, 158, 160). Att 
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lyssna på föräldrar är viktigt för samverkan. Föräldrarna kan ses som ett verktyg för att få information 

om hur barnet är i sin hemmiljö, som skapar en bredare bild av barnet. En god samverkan mellan 

förskollärare och föräldrar berör ofta deras barn som samtalsämne (Markström 2011, s 469).  

 

Hem och förskola, ett forskningsprojekt 
Samverkan mellan hem och förskola gynnar barnets utveckling, lärande och välbefinnande (Sandberg 

& Vuorinen 2008, s 35) Kontakt och samarbete på förskolan sker genom olika samverkansformer och 

verktyg. Samverkan sker genom informella och formella möten. Formella möten kan vara 

föräldrasamtal, föräldramöten och föräldraråd. Informella möten kan vara den vardagliga kontakten 

under hämtning och lämning. En förutsättning för en god samverkan kan här innebära att förskolans 

planering och utformning av dagen kan vara avgörande. En del förskolor slår samman olika 

avdelningar eftersom det fattas personal eller att stor del av personalen redan slutat eller inte börjat. 

Det betyder att ingen ordinarie personal är närvarande när föräldrarna anländer till förskolan. Det är 

svårt att förmedla värdefull information kring alla barns dag och vecka i form av veckobrev som 

många förskolor använder sig av. Det finns även kontaktböcker och andra kommunikationsformer för 

att förmedla information om barnets vistelse på förskolan (Sandberg & Vuorinen 2007, ss 53, 55-59). 

En förmåga att skapa och upprätthålla relationer är en definition på social kompetens hos en människa. 

Social kompetens är även att kunna befinna sig i olika miljöer och tillsammans med en mängd olika 

människor. En människa som ser in i andras situationer och kan stötta och förstå deras olika 

synvinklar. Det betyder att en person med social kompetens kan visa empati och förståelse för en 

person som är olik sig själv och accepterar att alla människor har rätt att vara på sitt eget sätt. Det är 

lätt att ha förutfattade meningar och fördomar om människor. Det kräver att personen ifrågasätter sina 

fördomar och väljer att se hela individen och utmana sina tankemönster (Sandberg & Vuorinen 2007, s 

105-108).  

 

Tillit och trygghet är starkt sammankopplat och det ena utesluter inte det andra. En bidragande faktor 

till trygghet, är genom samarbete mellan förskolan och föräldrarna. När föräldern får en inblick i 

förskolans verksamhet, ger det en trygghet samt ett bevis på att barnet har det bra på förskolan. I 

inblick av förskolans verksamhet, kan en förståelse kring hur förskolan är uppbyggd och ser till varje 

barns behov, som föräldrarna annars endast kan gissa sig till. För att bygga ett förtroende och en 

tillitsfull relation mellan föräldrar och förskolan är det viktigt att respektera varandras 

kompetensområde. Det kan innebära att personalen på förskolan presenterar sig själva med en 

professionell attityd där personalen visar sin kompetens för yrket (Sandberg & Vuorinen 2007, s 49). 

 

Delaktighet anses bidra till ett stärkt förhållande mellan hem och förskola. Det ger en förståelse kring 

hur verksamheten är uppbyggd och de får information om barnets upplevelsevärld i förskolan. 

Förskollärare kan tycka att det är konstigt att föräldrar lägger stor vikt på mat och sovvanor istället för 

barnets utveckling. Men det är svårt att ställa frågor om något, som de inte har någon insikt i. Det gör 

delaktigheten för föräldrar central, för att ge ett helbildsperspektiv. Föräldrar blir besvikna när 

förskollärare inte kan ge en klar bild om hur barnets dag har varit, speciellt om barnet själv inte kan 

förmedla det än genom språk. Med barn som kan förmedla språket, anser föräldrar att aktiviteter blir 

en mer central roll i samtalet. En helhetsbild av barnet är viktigt både för föräldrar och förskollärare. 

Om barnet har det tufft hemma, är det bra för förskolläraren att veta det och kunna lägga upp arbetet 

efter barnets förutsättningar, anser en förälder i Sandberg och Vuorinens (2007, s 42) studie.  
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Syfte och frågeställningar  

I den tidigare forskningen visar på hur viktigt tillit, förtroende, dialog, respekt, delaktighet och 

kontakten med föräldrar är för att bygga en god relation mellan förskolan och hemmet. Mitt syfte är att 

undersöka hur föräldrar tycker att en meningsfull relation byggs upp med förskollärare på förskolan 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Frågeställningar 

 
- Vilka egenskaper anser föräldrar är grunden till en god och meningsfull interaktion med 

förskolan?  

- Hur bygger förskollärare på förskolan upp en tillitsfull relation med hemmet utifrån en 

förälders perspektiv? 

- Vilka medierande redskap och artefakter kan bidra till en meningsfull interaktion mellan 

förskollärare och föräldrar? 
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Teoretiskt perspektiv 

Den sociokulturella teorins grundare är den ryske psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) och i 

Sverige har Roger Säljö beskrivit ett flertal böcker och artiklar om sin tolkning kring den 

sociokulturella teorin. I boken Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv skriver Säljö (2014) 

att lärande är en process som uppstår genom samspel med sin omgivning. När två människor 

kommunicerar, delar de erfarenheter, upplevelser eller färdigheter. För att skapa sig kunskap om ett 

yrkesområde, som förskollärare, bör personen befinna sig i en miljö eller situationer som kan förmedla 

den kunskapen (Säljö 2014, s 34) 

 

Sociokulturell teori 
 

Redskap är ett begrepp för att förstå mänskligt lärande, hur människan förstår sin omvärld och agerar i 

sin vardag. Men det beskriver också hur människan tillsammans har skapat en kollektiv kunskap som 

har byggt upp vårt samhälle. Förskolan är en sådan kollektiv kunskap som bygger på ett kraftfullt 

samspel mellan människor (Säljö 2014, s 19). Redskap delas upp mellan intellektuella och materiella 

men som är starkt sammanbindande till varandra. Intellektuella redskap är förmågan att tänka, lära 

eller uttrycka sig. Det betyder att människan påverkas av vilka spelregler och tidigare erfarenheter en 

verksamhet eller människa har. Förskolan och samhället kan dela värderingar och normer. Förskolan 

kan också ha egna normer och värderingar som speglar verksamheten. En människans tidigare 

erfarenhet och kunskaper transformeras in till den befintliga kunskapen och utvecklar människan 

(Säljö 2014, ss 39, 119). Materiella redskap är olika föremål eller objekt som leder fram till kunskap. 

En ros kan exempelvis ha olika innebörder beroende på vilka erfarenheter en person har upplevt i livet. 

Rosen betyder kärlek för vissa individer och bara synen av rosen ger en person värme i kroppen eller 

en längtan efter en person. Den kan också tala till oss, i samma bemärkelse jag beskrev genom att 

rosen säger till mig att antingen sätta den i vatten eller hänga den upp och ned för att torka. 

Uppfattningen om budskapet av rosen är också beroende av vem människan får rosen av. Om 

individen får rosen av en pojkvän, kan det betyda ”jag älskar dig”, samtidigt som en ros från en vän 

kan betyda ”tack för att du finns”. En ros från en förälder, kan betyda att förskolläraren har en speciell 

roll förälderns liv och är ett tecken på uppskattning. Föremål ger oss en tolkning kring vår omvärld 

beroende av vilket situation samt vilket sorts föremål som används i sammanhanget (Säljö 2014, ss 35, 

80-86).  

Anders Jakobsson (2012, s 154, 156-158) hävdar att det sker en interaktion, ett samarbete mellan de 

tänkandet och materiella ting eftersom de är involverade i en ständig pågående utveckling (Jakobsson 

2012, s 154). Artefakter är olika redskap kring informations och kommunikationsteknologier i min 

uppsats. Artefakten konstrueras av människan och samtidigt transformeras materialet genom att det 

integrerar med mänskliga kunskaper, som ger erfarenheter av föremålet som kan användas på flera 

olika aktiviteter (Jakobsson 2012, s 154). Ett veckobrev förmedlar, eller medierar kunskap till 

föräldrar att ta med matsäck eller om förskolans utformning och verksamhet. Mediering uppstår 

genom samspel och kommunikation. Det kan vara kommunikation och samspel med fysiska redskap, 

en artefakt, som exempelvis en kalender eller en tidning eller så kan det vara intellektuella redskap 

som exempelvis kunskap, tänkande, lärande eller erfarenheter. Det viktigaste medierande redskapet är 

språket. Med språket kan individen lära om sin omgivning och den värld hen lever i (Säljö 2014, ss 

80-81). I samspel med sin omvärld, utvecklas inom sitt yrkesuppdrag. Genom att individer lär av 
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varandra i samspel, utvecklas individen både som person och kunskapsmässigt (Vygotskij 1978, ss 25-

26). Gjems (2011) använder begreppet symbolisk mediering när hon benämner språket som 

medierande redskap (Gjems 2011, s 20)  

Kunskap konstrueras genom interaktion mellan människor i kulturella kontexter. Kulturell kontext 

betyder att människan alltid interagerar med specifik omgivning. Kontexten väver samman förskolan, 

som social praktik och gör den möjlig att identifiera. Social kontext, är de relationen mellan människan 

och de kulturella sammanhang där lärande sker (Gjems 2011, ss 19-21). I samspel och dialoger skapar 

människor mening om ett fenomen, ord eller händelser som betyder något för oss. Det betyder att 

genom språk och artefakter samspelar människan med omgivningen och skaffar kännedom samt 

förståelse om vad som händer omkring oss. Att skapa sig kunskap om ett fenomen eller objekt, är en 

inre process som medierar med den yttre världen (Gjems 2011, s 35). Språket är brett och symboler är 

också en symbolisk mediering. En symbol kan betyda något annat, beroende av vilken situation 

människan befinner sig i (Gjems 2011, s 34). Deltagande av sociala aktiviteter, skapar kunskap. 

Genom förbindelselänkar i samspelet med olika fenomen och sociala sammanhang fördjupas 

kunskapen och föreställningar (Gjems 2011, ss 20-21, 34) Social interaktion eller kontext gör att 

människan anpassar sig efter miljön hon befinner sig i. Kommunikativa spelregler, är mönster som 

speglar hur en människa är i olika kulturella och sociala kontexter. Det betyder att förskolan har 

spelregler som skiljer sig från andra sociala praktiker (Säljö 2014, ss 104-105).  
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Metod 

Val av metod 

Detta kapitel inleds med att beskriva min valda metod och kopplingen till uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt och mitt syfte. Därefter tänker jag visa hur mina intervjuer är strukturerade utifrån en 

kvalitativ studie samt förklara vad detta innebär. Jag går därefter vidare med att förklara mina tankar 

och val av intervjupersoner, som följer av mitt genomförande av studien. Till sist redovisar jag vilka 

etiska aspekter som format mitt förhållningssätt kring genomförandet.  

 

Samband mellan syfte, metod och teori 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer som fokuserar på människors erfarenheter och tankar, till 

skillnad från den kvantitativa metoden som istället beskriver data i statistiskt material och siffror 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s 38). Intervju är ett verktyg där föräldrar kan dela med sig om 

sin syn på förskolan, sina tankar, erfarenheter och önskningar om hur kontakten med förskolläraren 

blir meningsfull för dem (Ehrlin 2012, s 80). Studien undersöker hur föräldrars syn på hur en god och 

meningsfull interaktion mellan hem och förskola byggs upp utifrån en sociokulturell teori. 

Interaktionen skapar en ömsesidig mediering mellan mig och föräldern. Tillsammans skapar vi 

kunskap, och interagerar med varandra i samtal där samhället formar vårt förhållningssätt gentemot 

varandra (Vygotskij 1978, ss 91, 92, 102). Färgerborg (2011) beskriver en intervju som en verbal 

interaktion där forskaren skapar sig ny kunskap om ett ämne som påverkas av kulturella normer och 

värderingar (Fägerborg 2011, s 89). I den sociokulturella teorin utvecklas ny kunskap genom att 

interagera och samarbeta med omgivningen människan befinner sig i (Jakobsson 2012, s 154). Det 

betyder att den kulturella kontexten och intervjusituationen också påverkar innehållet i intervjun.  

 

En intervju ger både forskaren och personen som blir intervjuad en möjlighet att reflektera om 

intervjufrågorna (Fägerborg 2011, s 89). Mötet på förskolan mellan föräldrar och förskollärare flätas 

samman som olika språkliga verktyg för att uppnå en relation som är meningsfull för både hem och 

förskola. Intervju är ett språkligt möte mellan mig och föräldern där vi tillsammans interagerar med 

yttre och inre faktorer och i interaktionen uppstår en uppfattning om världen som skapar olika 

relationer mellan människor (Säljö 2014). En kvalitativ intervju som handlar om en förälders 

erfarenheter, tankar och upplevelse kan skapa en nära relation mellan forskningspersonen och mig. 

Språket blir ett hjälpmedel för att hitta vad som finns inuti intervjupersonen. Men det verbala språket 

kan också vara en nackdel eftersom intervjupersonen bestämmer vilken kunskap han eller hon vill 

förmedla i intervjun. Intervjun är en social konstruktion med ett samspel mellan parterna som avgör 

vad som sägs eller inte sägs i intervjun. Intervjusituationen avgörs också av hur jag lägger upp mina 

intervjufrågor (Fägerborg 2011, ss 97-99). Mina inledande frågar (se bilaga 1) är vardagliga 

situationer, snälla och enkla frågor som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver som centralt 

för en inledning av en intervju. I min intervjuguide använder jag strukturerade frågor för att enklare 

kunna jämföra resultatet i analys och resultatdelen. Det betyder att jag färdigställt vilka frågor jag 

ställer till personerna jag intervjuar, men jag försökte även formulera öppna frågor för att få syn på 
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individernas egen föreställning. En öppen fråga betyder att intervjupersonen får större uttrymme att 

berätta om sina olika erfarenheter, händelser eller tankar. En nackdel med att ha strukturerade frågor, 

är att personen som intervjuar fokuserar endast på frågorna istället för att lyssna på svaren. Följdfrågor 

är ett stöd för mig som intervjuar eftersom det ger mig en möjlighet att utveckla och bredda svaren på 

frågorna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss 37-39). Det är viktigt att visa stöd, förståelse, intresse 

gentemot personen som blir intervjuad eftersom en trygg person förhoppningsvis vill dela med sig av 

mer information. Det betyder att jag bör finnas som ett stöd för frågor och vara en aktiv lyssnare 

(Fägerborg 2011, ss 97-99).  

Urval och avgränsningar 

Här presenteras personerna som har deltagit i min studie. Den informationen jag beskriver är hur 

många barn föräldern har och om hon själv gick på förskola som ung. Jag refererar till personerna 

jag har intervjuat som ”Förälder”, men även med en bokstav, för att kunna skilja på vem jag pratar 

om. Först vill jag berätta om varför jag valde dessa sex personer och vilka kriterier jag valde samt 

varför.  

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

I en kvalitativ intervju ökar trovärdighet och informationsvärdet utifrån vilka personer forskaren väljer 

att intervjua (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, s 40). Jag valde att intervjua sex föräldrar som har 

barn på förskola. I stor del av den tidigare forskningen jag tagit del av är intervjupersonerna 

förskollärare. En kvalitativ ansats bör framställa nya kunskaper och öka föreställningar kring ett 

fenomen. Det betyder att valet av att intervjua föräldrar, bidrar till en ökad kunskap inom 

forskningsområdet. Det är också en risk, eftersom tidigare forskare kan ha beslutat att föräldrars 

perspektiv inte är viktigt för samverkan mellan hem och förskolan. Kriterier för val av 

intervjupersoner är att föräldrarna ska ha barn på förskola. Med en variation bland intervjupersonerna, 

samt göra ett slumpmässigt val ökar trovärdigheten (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, ss 40-42). 

Jag valde därför att fråga mina nära vänner efter personer att intervjua. Det var svårare än väntat med 

tanke på tidspressen, så jag fick välja ett fåtal bekanta till mig som bor på olika ställen för att öka 

variationen av vart intervjupersonerna bor. Det var viktigt för mig att inte intervjua personer som har 

barn på samma förskola, även om erfarenheterna och kunskaperna med stor sannolikhet kan variera. 

Alla deltagare är kvinnor och anledningen till det är brist på intresse från de manliga föräldrarna jag 

frågade. Nedan kommer jag att beskriva kortfattat de personer som deltagit i min studie. Jag kommer 

att använda A, B, C, D, E, F för att inte avslöja om deltagarnas identitet. Eftersom det endast är 

kvinnliga deltagare, kommer jag fortsättningsvis benämna deltagarna som ”hon” i vissa sammanhang.  

 

Förälder A har ett barn som precis har börjat på förskolan under hösten. Gick även på förskola själv 

som barn.  

Förälder B har två barn på förskola. Gick på förskola som barn.  

Förälder C har ett barn som går på förskola. Gick inte själv på förskola som barn.  

Förälder D har ett barn på förskola. Gick själv inte på förskola som barn.  

Förälder E har tre barn på två olika förskolor. Gick själv på förskola som barn.  
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Förälder F har ett barn på förskola nu, och ett barn som precis slutat på förskola. Gick själv på 

förskola som barn.  

Genomförande 

Efter val av metod, teori och syfte var det dags att söka efter undersökningspersoner som ville delta i 

min studie. Jag började med att skriva intervjufrågor och ett samtycksbrev, se bilaga (1 & 2). Därefter 

sökte jag igenom mina kontakter efter personer som har barn på förskola, som jag inte själv har arbetat 

på. Fick kontakt med en person. Det visade sig vara väldigt svårt att få tag på personer, eftersom jag 

inte har många vänner eller bekanta som har barn som går på förskola. Jag kontaktade vänner och 

frågade om de hade bekanta med barn som skulle vilja vara med i min studie. Jag använde både 

telefonsamtal, olika sorters arbetsplatser som jag är bekant med samt internet för att kontakta personer 

till min studie. Även om allt löste sig till slut, så tog det lång tid att invänta svar från personer som jag 

kontaktat via internet. Jag startade faktiskt min första intervju med förälder A innan jag fått bekräftat 

om deltagande från min sista undersökningsperson utbildningen pågår under en viss tidsram. Därefter 

skickade jag ut samtycksintyget som jag skrivit. Att personerna samtycker till att delta i min studie är 

viktigt och varför kommer jag nedan att beskriva i mina etiska överväganden under studien.  

 

Intervju är en dialog som sker i samspel mellan intervjuare och respondent där personen som 

intervjuar styr dialogen eftersom frågorna både är formade av personen och sker genom forskarens 

initiativ. Det finns risk genom forskarens styrning, att personen som blir intervjuad känner sig 

underlägsen (Ehrlin 2012, s 80) och obekväm. För att få en person avslappnad, kan småprat vara ett 

verktyg (Fägerborg 2011, ss 98,99). Jag inledde alla mina möten med föräldrarna med artighetsfraser 

samt enkla frågor om deras barn, för att visa att jag är genuint intresserad av deras perspektiv. Valet av 

socialt sammanhang, där intervjun tar plats, påverkar en intervjusituation (Ehrlin 2012, s 80). Vi 

bestämde mötesplats, som var hemma hos personerna jag intervjuade eller hemma hos mig. 

Samtycksbrevet beskriver kring mitt syfte i studien. Därefter frågade jag om det var okej att jag 

spelade in samtalet för att kunna fokusera mer på vad personer säger. Innan intervjun startade, gick vi 

igenom samtycksblanketten och jag undrade om hon hade några frågor. Förälder A har jag närmast 

relation till av alla mina intervjupersoner. Det var lyckosamt att jag inledde med henne eftersom jag 

var nervös inför min första intervju. Efter hand blev intervjuerna lättare och lättare, men jag vet inte 

om resultatet blev bättre. Jag reflekterade innan första intervjun att jag fungerar bra under press, och 

har lättare att fokusera korta stunder istället för långa. Jag ville inte att intervjun skulle bli för lång. Det 

gjorde att jag valde att stryka en fråga från min intervjuguide eftersom jag kände att den besvarades i 

en tidigare fråga och vilseledde mitt tema jag försökte hålla. Men det viktigaste jag tänkte på var att 

vara närvarande i stunden och verkligen lyssna på personen som jag intervjuar, eftersom följdfrågorna 

visade sig vara nyckeln till ett djupare och mer informationsrikt svar på frågorna. För att ge föräldrarna 

jag intervjuade en chans att värma upp och känna sig avslappnade började jag varje intervju med att 

ställa enkla frågor som handlar om händelser som pågår hela tiden i vardagen på förskolan, nämligen 

hämtning och lämning. Föräldrar upplever ofta hämtningen och lämningen flera dagar i veckan, vilket 

gör att ämnet ligger nära, är enkelt att relatera till och ger möjligheter att slappna av och få igång sina 

tankar i relation till mina frågeställningar (Fägerborg 2011, ss 98, 99).  
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Databearbetning och analysmetod 

Kvalitativ analys är en analysmetod som Fejes och Thornberg (2015, ss 34-38) beskriver i sin bok 

handbok i kvalitativ analys. Det finns olika metoder att transkribera sina intervjuer som innebär att 

skriva ned sina inspelade intervjuer (Fejes & Thornberg 2015, ss 34-37). Jag valde att skriva ned ord 

för ord, en fråga i taget utifrån min intervjuguide. Jag valde att transkribera insamlad data till 

skriftspråk, för att underlätta för läsare och få bort onödiga pauser och ord som ”öh” och ”eh”. Att 

sedan skapa mening ur en mängd med data är en utmaning och kräver identifikation av det 

betydelsefulla från det triviala. När jag äntligen lyckades göra denna uppdelning, fortsatte jag med att 

dela in den mängd data som var kvar i mönster utifrån teman. En del frågor passade in tillsammans 

med tillit och förtroende, samtidigt som andra frågor handlade om delaktighet eller kommunikation. 

När denna uppdelning var gjord var det dags att jämföra förälder A-F med varandra för att se vad 

svaren har gemensamt eller vad som skiljer svaren åt (a.a. 2015, s 34).  

Forskningsetiska överväganden  

I en kvalitativ forskningsstudie berättar undersökningspersonerna privat information om sina liv som 

är känslig. Det handlar om information om tankar och kring åsikter om en förskola, samt detaljer om 

deras barn. Informationen riktar också in sig kring personliga upplevelser som undersökningspersonen 

upplevt som negativ, som kan göra andra personer arga. Ett samtycksbrev ger 

undersökningsdeltagarna ett skydd angående personens integritet (Vetenskapsrådet 2011, ss 20,21).  

 

Jag började med att skicka ut ett samtyckesbrev till föräldrarna som jag intervjuar, där jag belyser om 

att deltagandet är frivilligt och att föräldrarna när som helst kan dra tillbaka sin medverkan. Jag följer 

de anvisningarna som Vetenskapsrådet (2011) anser som viktiga. Det innebär att jag skyddar mina 

källor genom att inte använda riktiga namn eller personuppgifter i mitt studiematerial. Jag använder 

istället bokstäver när jag benämner personerna i min studie för att inte identifiera personerna. 

Tystnadsplikt och avidentifiering är två aspekter som innebär att jag inte får dela med mig av 

informationen jag får från intervjupersonerna till obehöriga för att skydda att identiteten inte kan 

kopplas till enskilda individer (Vetenskapsrådet 2011, s 66-67). I samtycksbrevet (se bilaga 2) 

beskriver jag syftet med min studie för att informera undersökningsdeltagaren om vilken uppgift hon 

har i min forskningsstudie samt att resultatet ingår i en skoluppgift som senare kommer att publiceras 

digitalt. Innan intervjuerna diskuterar jag samtycksbrevet och ger föräldrarna tillfälle att ställa 

eventuella frågor.  

Det är också viktigt hur jag formulerar mina frågor. Personerna som ställer upp på mina intervjuer ska 

inte bli kränkta eller känna sig obekväma. Föräldrarna ska behandlas med respekt och få en bild av 

varför jag skriver denna uppsats (Pripp 2011, s 81). I min presentation av deltagarna i min studie 

beskriver jag ingen information som strider mot individsskyddskravet (a.a. 2011, s 80). Studiens 

resultat, men framförallt analys kräver noggrann reflektion kring hur jag formulerar mig eftersom 

analysen går ut på att tolka ord, som innefattar känslig fakta för personerna i min studie 

(Vetenskapsrådet 2011, s 16). I resultatet ska redovisningen vara ärlig och ordagrann. Resultatet får 

inte förvrängas för att passa mitt personliga syfte bättre (Pripp 2011, s 80). 

Efter godkänt resultat ska materialet jag samlat in till studien förstöras för att inte uppdragsgivarnas 

identitet ska föras vidare. Jag är ensam om tillgång till mitt material och ska därför ansvara för att 
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uppgifter om studiens deltagare inte kränker, skadar eller förödmjukar individen (Vetenskapsrådet 

2011, ss 16, 70).  

Studiens kvalitet 

Den tidigare forskningen hjälpte mig att skapa kunskap och förståelse kring innebörden av vad en 

förälder söker för att skapa en god relation med en förskollärare. Med den kunskapen, kunde jag 

formulera mina forskningsfrågor och mitt syfte utifrån resultatet som andra forskaren kommit fram till 

med sin forskning. Jag visste vad jag ville skapa kunskap kring men genom tidigare forskning kunde 

jag se hur jag skulle kunna uppnå den kunskapen (Fejes & Thornberg 2015, s 34). Studien tar upp 

olika artefakter och medierande redskap som bidrar till att föräldrar får en ökad förståelse om hur 

förskolans uppbyggnad ser ut som främjar relationen mellan förskollärare och föräldrar. Artefakterna 

och de medierande redskapen som presenteras i studien, bidrar till att läsaren får kunskap om hur 

samverkan kan tillämpas i praktiken (Säljö 2014, ss 11, 80-81). 

Jag valde intervju som metod med tanke på kursens tidsspektrum. Med mer tid, hade jag valt en 

etnografisk fältstudie med både intervju och observation för att se hur föräldrakontakten är på 

förskolan utifrån mitt perspektiv, där jag är närvarande i situationen. Då får jag både se, samt höra hur 

föräldrasamverkan går till och jag skulle då kunna fördjupa samt bredda mitt syfte utan att mista 

djupet eller kvaliteten (Fejes & Thornberg 2015, ss 34-37). För att uppnå reliabilitet, ska resultatet bli 

samma genom flera undersökningar. Det betyder att mina sex intervjuer, inte nödvändigtvis kommer 

visa samma resultat vid vidare undersökning. För att nå högre reliabilitet skulle ovanstående metod 

samt ett bredare tidsspektrum kunnat bidra (Eriksson Barajas et al. 2013, s 103, 105).  

En svaghet som uppstod genom intervju av föräldrar, var mitt eget kontaktnät som gav mig svårigheter 

att hitta personer som har barn på förskola, men som jag inte själv arbetar med. Men tack vare studien 

har jag nu breddat mitt kontaktnät, samt fått tillfälle att inspirera föräldrar. Föräldrar jag intervjuade 

beskrev sin glädje efter avslutad intervju över att fått chansen att reflektera kring sina synpunkter, 

tankar, åsikter och känslor.  
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Resultat och analys 

I detta kapitel kommer jag att presentera studiens resultat och analys där föräldrarna besvarar mitt 

syfte och mina intervjufrågor. Resultatet redovisas efter vad jag vill lyfta fram och tycker är relevant 

för studiens syfte med citat från föräldrarna. Därefter analyseras resultatet systematiskt med kvalitativ 

analys. Rubrikerna nedan är uppdelade för att underlätta för läsaren, inte för att skilja mellan de 

olika fenomenen. Det är viktigt utifrån min valda teori att förstå hur samverkan med föräldrar skapar 

en helhet och flätas samman där de interagerar med varandra.  

Resultat 

Samverkan med föräldrar och olika verktyg 

Den dagliga kontakten på förskolan mellan föräldrar och förskollärare sker när barnen blir lämnade 

och hämtade på förskolan. Jag valde därför att fråga föräldrarna hur de upplever att de blir bemötta av 

personalen när de lämnar och hämtar barnen på förskolan för att se vilka sekvenser och detaljer som 

föräldrarna lyfter fram. Det är två inledande citat om lämning och två avslutande om hämtning.  

 

Väldigt välkomnande, kommer alltid och möter upp och visar ”namn” mycket uppskattning. Sedan 

följde personalen med och vinkade när jag skulle åka. (Förälder C, 2015-11-24) 

Jag blir bemött på ett väldigt varmt och välkomnade sätt. Dom hälsar alltid på barnen och frågor hur 

de mår. De lägger märke till vissa detaljer på barnen de säger t.ex. ”vilken häftig tröja du har” eller 

”vilken fin rosett du har” för att tala om för barnen att de sett dem. (Förälder B, 2015-11-25) 

Nej, det är inte så bra. Jag måste ofta fråga om han har ätit, hur dagen har varit, vad de har gjort under 

dagen. Sådana saker som föräldrar vill veta. Det hade kunnat vara blivit bättre. Men alla går hem 

samtidigt så det är mycket. Men det kunde ha varit mycket bättre. (Förälder A, 2015-11-19) 

Det blir samma sak. De kommer och möter mig och berättar hur länge barnet har sovit, om hon har 

ätit bra eller varit lite gnällig. Men allting går jätte bra. Precis som det ska vara tycker jag. (Förälder 

F, 2015-11-30) 

Föräldrarna nämner ovan att det är viktigt att få reda på vad barnet ätit och hur dagen har varit vid 

lämning av sitt barn på förskolan. Nästa fråga handlar om vad de anser som viktig information, vilken 

information vill de att förskolläraren ska förmedla.  

 
En bra kontakt för mig är när jag får den informationen jag behöver för att våga lämna mitt barn på 

förskolan. Det är viktigt att jag känner mig trygg med personalen och kan prata med dem om det är 

något viktigt. Jag vill ha information och veta om det har hänt något under dagen och vad de har gjort 

(Förälder E, 2015-11-28) 

Jag tycker att viktig information är om det har hänt något om mitt barn varit ledsen eller gjort sig illa. 

Det är bra för mig att veta om hon har ätit och vad hon har gjort under dagen (Förälder F 2015-11-30) 

Jag tycker det är viktig information att man får information om förändringar på förskolan. Om det 

kommer ny personal. Man får veta speciella rutiner som man ska ändra på. Då kan man prata med 

mina barn om det hemma så de är beredda. Om det hänt något på förskolan. Om pedagogerna ser 

någonting hos mitt barn, eftersom de jobbar med barn så vill jag veta om det är någon som mitt barn 

sticker ut med. Ärlig om man har sina misstankar om något. Både positivt och negativt. (Förälder C, 

2015-11-24)  
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Det finns olika verktyg på förskolan för att informera föräldrar om hur dagen har varit på förskolan 

och om olika viktiga händelser och aktiviteter. Men det finns också verktyg för att göra föräldrarna 

mer delaktiga i förskolans verksamhet. Verktyg i den här benämningen, sker genom olika former av 

kommunikation och samspel. Nedan ska jag presentera olika verktyg som föräldrarna i min intervju 

får ta del av på sin förskola.  

 
Vi får information om vad som hänt när vi hämtar barnen. Vi får även veckobrev via vår interna mail 

och där får vi information om de kommit en ny vikarie t.ex. men om det är något allvarligt som hänt 

så ringer de såklart till mig. (Förälder B, 2015-11-24) 

Från pedagogerna muntligt och från en whiteboardtavla som sitter i hallen. Där skrivs det vad de gjort 

under dagen. Jätte bra tycker jag! (Förälder D, 2015-11-26)  

De har ”förskolappen” där dom tar kort på barnen och taggar barnens namn. Då taggar de den 

föräldern vars barn som är på bilden. (Förälder F, 2015-11-30) 

Jag får information hela tiden när jag hämtar och lämnar. Det ger mig en chans att prata av mig om 

förändringar i vardagen och hur vi ska göra i framtiden kring val av skola. Det är viktigt att prata med 

personalen men vi får också veckobrev på mail och förskolan har ett intragramkonto där bilder finns 

på vad barnen gör. (Förälder E, 2015-11-28) 

 

- Hur delaktiga är föräldrarna i förskolans verksamhet? 

 
Vi hade ett möte för en månad sen om hur vi kände, hur vi ville att det skulle vara. Hur de skulle vilja 

forma förskolan. Men jag är ganska passiv, förrän jag tycker att någonting är fel. Men just nu har de 

bara gjort allt rätt. Jag känner mig delaktig men har inget att säga om förändringar och så. (Förälder 

F, 2015-11-30) 

Jag är så delaktig som man kan vara då jag har mina barn på ett föräldrakooperativ och får hoppa in 

som vikarie då och då. Jag vill gärna vara så delaktig jag kan på grund av att min son hamnade på en 

hemsk förskola som behandlade honom så otroligt dåligt. Jag mår bra av att veta vad dom gör eller 

vad dom gjort. (Förälder B, 2015-11-24) 

Inte så delaktig. Jag litar på att personalen är bra på sitt yrke. (Förälder D, 2015-11-26) 

 

Kommunikation och meningsfull dialog 

Mitt syfte är att undersöka hur föräldrar tycker att en meningsfull relation byggs upp med 

förskolläraren på förskolan. Nästa fråga berör både vilka egenskaper som föräldrarna tycker är 

grunden för en god och meningsfull dialog samt vad en meningsfull dialog är för dem.  

Jag anser att de ska vara sig själva, ärliga och uppriktiga, när vi för våra dagliga konversationer. 

(Förälder B, 2015-11-24) 

Lugn. När man lämnar barnet så skriker en del barn och då är det viktigt att man är lugn. 

Ögonkontakt, det är jätte viktigt. Kläder, om de har jeans. Hur ska du kunna leka med mitt barn? Du 

ska kunna sitta på golvet på hans nivå. Inte utsläppt utan uppsatt för att man kunna leka. En friluftsstil 

med ömtåliga kläder. Redo för äventyr. En sådan person (Förälder A, 2015-11-19) 

Empati, att man är mjuk som förskollärare. Alla föräldrar älskar ju sina barn mest i världen. När man 

hämtar så ger man lite extra beröm så barnet hör och det värmer så mycket hos en förälder att höra. 

Och idag gjorde han det här, det där var roligt exempel. Hur man är som människa. En del vill inte bli 

nära, men jag ville verkligen det. (Förälder C, 2015-11-24)  

Jag tycker det är viktigt att personen är glad, lugn och snäll. Kunna sätta gränser. Och få barn att 

lyssna för att du har respekt inte för att du är elak. Kunna vara personlig så jag kan relatera till dig 

som människa. (Förälder E, 2015-11-28)  
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Hon börjar berätta om sina upplevelser, ”det är samma sak med min son”. Hon kan relatera till mig 

och mina barn. Det är ganska skönt att hon visar att hon också är mänsklig och har problem med att 

barnet inte somnar innan klockan 02 på en vardag på grund av olika saker som händer. En vänskaplig 

relation. Så man slipper känna att man inte litar på någon. Det spelar ingen roll om personen inte har 

barn eftersom det finns en kille på förskolan som min dotter älskar som jag också kommer bra 

överens med på samma sätt. (Förälder F, 2015-11-30) 

Alla tillfällen. När vi skulle vänja av blöjan så hade vi en jättebra kommunikation med en pedagog 

om hur vi skulle göra och var helt överens huruvida han var redo eller inte. Vi var helt ense och då 

kändes det verkligen som "de känner min son på ett riktigt bra sätt" (Förälder D, 2015-11-26) 

 

 

Tillit, förtroende och trygghet 

Den första frågan valde jag både för att få reda på om föräldrarna känner sig trygga med att lämna sitt 

barn på förskolan, men jag vill också veta vad en förskollärare kan bidra med för att skapa trygghet 

hos en förälder. Om det visar sig att föräldrarna i studien inte känner sig trygga, blir det relevant att få 

reda på hur personalen på just den förskolan förhåller sig till den föräldern.  

 
Jag känner mig trygg med förskollärarna på förskolan. När mitt barn kommer till förskolan ser jag att 

hon känner sig bekväm med pedagogerna. Det är viktigt att pedagogerna pratar med mig om det är 

något som är fel men också om de sakerna som är bra. Allt handlar om jag kan lita på personalen. 

(Förälder E, 2015-11-28) 

Deras sätt att hantera barnen. Deras sätt att bemöta barnen som jag ser. Det tycker jag är trygghet. 

Gärna kramar om barnen vill, närhet, bra sammanhållning mellan pedagogerna, en bra miljö mellan 

personalen. De kan skicka sms om jag ser barnet är ledsen när jag går. (Förälder C, 2015-11-24) 

 

En av mina frågeställningar hur förskolläraren bygger upp en tillitsfull relation till hemmet. Det blir 

därför relevant att undersöka vilka egenskaper som kan påverka synen på tillit och förtroende. Jag 

ställde frågan till föräldrarna vilka egenskaper som de värdesätter hos en förskollärare för att de ska 

känna tillit och förtroende.  

 
Hur de bemöter barnet, hur mitt barn tyr sig till förskollärare, att han tycker om hen. Att de säger hej 

och att det alltid finns en vuxen där när man lämnar. Man är så skör när man lämnar barn på 

förskolan så att de finns där när barnet vinkar eller är ledsen är viktigt. Det är jätte jobbigt då är det 

viktigt att det finns någon som barnet kan ty sig till. (Förälder C, 2015-11-24) 

När mitt barn gjorde illa sig, fanns det en pedagog som fanns där för min dotter och tvättade henne, 

gjorde rent henne och stöttade henne tills jag kom. Så var hon borta i två veckor, tätt inpå 

inskolningen, och när hon kom tillbaka släppte hon min famn och sprang till förskolläraren som 

hjälpt henne under olyckan. Det betyder jätte mycket. Hon fanns där för mitt barn när jag inte kunde 

finnas där. Det är viktigt att de tar emot henne på ett fint sätt. ”Hej ”namn” hur mår du, känns allt bra 

osv” De visar mig att de ser min dotter. (Förälder F, 2015-11-30) 

Man ser när en personal blir trött, man ser när en personal mår dåligt. Jag värdesätter när jag kommer 

till förskolan och man ser att personalen gillar sitt jobb och vill vara på sitt jobb. Glada och har 

energi. Värdesätter att de bryr sig och visar det mot mig genuint. Tittar mig i ögonen, lyssnar och 

ställer frågor utifrån det jag säger. De är genuint intresserade av vad jag säger. Ögonkontakt och att 

de frågar vidare. (Förälder A, 2015-11-19) 

 

Barnets bästa är ett begrepp som förekommer både i läroplanen för förskolan (2010) och i 

barnkonventionen. Det är två statliga dokument som en förskollärare bör ha en djup förståelse kring. 
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Begreppet berör både föräldrar och förskollärare att de bör förhålla sig till barnets bästa i alla 

avseenden. Det gör att begreppet blir relevant för min studie eftersom det är ett gemensamt 

förhållningssätt för både föräldrar och förskollärare.  

 
Ett exempel är att pedagogerna sagt till mig att mitt barn behöver vara på förskolan även om det går 

olika sjukdomar. Jag är jätte rädd för att han ska bli sjuk men de säger att ”ta hit han och låt han få ett 

immunförsvar”. Att han mår bra är viktigt. Sen har jag en diagnos som jag bett dem att kolla efter. 

Använd gärna teckenkommunikation ifall han har det jag har. De tar åt sig av det. Jag vill att han ska 

flyttas upp en barngrupp för att han har kompisar där, men det händer inget. Men jag litar på dem så 

det är väl för hans bästa så att han inte ska hamna efter. För de pratar ju och det gör inte mitt barn än. 

(Förälder A, 2015-11-19) 

Jag tror att de vill hennes bästa. Min dotter springer och hoppar mycket och de har punktat henne 

eftersom hon är vild av sig. Och för mig är det ett tecken på att de vill hennes bästa eftersom om hon 

ramlar ner från köksbordet så gör hon illa sig. Jag tycker att de gör de mesta för henne, de gör allt för 

henne tycker jag .(Förälder F, 2015-11-30) 

Sammanställning av resultat 

 

För att underlätta och ge en tydligare bild av studiens resultat har jag valt att göra en kort 

sammanställning som är relevant för min kvalitativa analys.  

 
Frågeställningar…. Vilka personer eller egenskaper….. 

Vad är viktig information för en förälder att få 

reda på? 

Mängd mat, sov längd, välmående, förändringar 

på förskolan, misstankar kring ovanliga 

egenskaper hos ett barn.  

Vilka egenskaper anser föräldrarna är grunden 

till en god och meningsfull dialog? 

Lugn, mjuk, empatisk, kan använda personliga 

erfarenheter i kommunikationen, dela med sig 

av sig själv, glad, redo för äventyr.  

Känner föräldrarna trygghet? Alla svarade att de kände trygghet 

Hur bygger personalen på förskolan upp en 

tillitsfull relation till föräldrarna? 

Finnas där om barnet gjort sig illa, berätta om 

händelser på förskolan, Ge en trygg bas för 

föräldrar och barn, via sociala medier.  

Hur känner föräldrar tillit? Det speglar av sig på barnen, säger hej, visar 

glädje mot barnet, anknytning, ögonkontakt, 

ställa frågor till förälder och barn. 

Har alla föräldrar tillit till förskolläraren? Ja 

Vilka förutsättningar utifrån förälderns 

perspektiv, kan personalen ge för att skapa 

delaktig och en bra dialog med föräldrarna? 

Finna gemensamma intressen, lyssna, ha 

ögonkontakt, visa medkänsla, bjuda in till 

samtal. 

Vilken egenskap användes mest för att beskriva 

en god relation till personalen? 

Kunna prata med personalen om viktiga 

händelser, dela med sig av sig själv,  

Vilka har en bra relation med personalen på 

förskolan? 

Alla 

Vilka är delaktiga i förskolans vardag? A, B, C, E, F 

Kvalitativ analys 

I detta kapitel ska jag analysera materialet jag redovisat ovan. Analysen utgår från en kvalitativ 

analys, för att identifiera betydelsefulla mönster mellan mitt resultat och sociokulturell teori. Jag 

kommer att beskriva subjektiva erfarenheter i min kvalitativa analys. Intervjuerna beskriver 
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föräldrarnas personliga erfarenheter och upplevelser om fenomen som är betydelsefulla för att 

besvara mitt syfte och mina frågeställningar (Fejes & Thornberg 2015, ss 34-36). Interaktion mellan 

förskollärare och föräldrar, olika artefakter och medierande verktyg i den sociala praktiken 

analyseras för att undersöka hur en meningsfull relation och interaktion byggs upp på förskolan. Jag 

använder inga uppdelningar i analysen, för att tydligt redovisa hur olika fenomen bildar en helhet.  

 

 

 

Människan har en unik förmåga, i jämförelse med andra arter på jorden, att förmedla sin kunskap och 

kommunicera med andra människor. Meningsfull dialog kan uppfattas i det sociokulturella 

perspektivet som en dialog människan försöker skapa mening kring. En människa är redan från 

födseln en kommunikativ varelse som riktar in sig på att samspela och skapa kontakt med andra 

människor. Samhället kräver att en människa anpassar sig till den miljön hon lever i och kulturen är ett 

medierande redskap som ständigt påverkar människan att agera utifrån förbestämda mål eller normer i 

samhället. Samhällets förbestämda mål samverkar och påverkar hur en förälder förhåller sig till sin 

omgivning (Säljö 2014, s 34). Kulturella kontext blir därför ett centralt begrepp i det sociokulturella 

perspektivet, där människan påverkas av kulturella mönster och diskurser i samhället och alltid 

interagerar med en specifik omgivning (Gjems 2011, s 20). Bemötandet av förskolläraren när föräldrar 

lämnar barnet på förskolan har också en betydande roll för vilken upplevelse föräldrar får av förskolan 

och förskolläraren. Förälder B (2015-11-25) berättar att hon blir bemött på ett varmt och välkomnade 

sätt. En beskrivning på hur förälder C (2015-11-24) uppfattar ett välkomnande förhållningssätt är när 

förskolläraren kommer och möter upp på morgonen och följer med och vinkar när föräldern ska gå. 

Förskollärarens förhållningssätt är formade av sociala och kulturella erfarenheter. I samhället och på 

förskolan finns det förväntningar och kulturella normer som förskolläraren förhåller sig till i sitt 

bemötande med föräldrar och barn på förskolan (Säljö 2014, s 35). Förskolläraren hanterar situationer 

utifrån rutiner och sociala och kulturella kontexter med både direkt och indirekt samspel med andra 

människor. I situationen följer förskolläraren kommunikativa spelregler som förväntas relevant för att 

bemöta ankomsten av barn och föräldrar (a.a. 2014, ss 104-105).  

 

Intellektuella redskap, vilka spelregler och tidigare erfarenheter som förskolläraren har påverkar hur 

bemötandet och samspelet blir mot föräldrar och barn på förskolan. En förskollärare med en tidigare 

erfarenhet av att ärlighet är en viktig egenskap utifrån förälder B, påverkar vilken föreställningsvärld 

förskolläraren får när hon strävar efter att upprätthålla en god relation. En förskollärare som strävar 

efter att upprätthålla eller bygga en god och meningsfull relation med en förälder använder bland annat 

sina intellektuella redskap. I vilken kontext eller situation förskolläraren befinner sig i påverkar hur 

hon uttrycker sig. I språkliga framställningar som förskolläraren gör i samspelet med förälder B, är 

baserade på värderingar, olika formuleringsmöjligheter och antaganden om hur föräldern vill bli 

bemött. En förälder skickar ut olika signaler om sin person, samtidigt som kollegorna på förskolan 

beskriver sin uppfattning om personen. Det betyder att relationen föräldern har med resterande 

personal och med förskolläraren hon pratar med i stunden, avgör hur bemötandet blir. Om en annan i 

personalen uttryckt hur föräldern alltid tar illa upp, när hon är ärlig och berättar om olika problem som 

exempelvis förälder C uttrycker som viktigt, påverkas svaren av inre föreställningar och yttre faktorer 

som påverkat förskolläraren att ta ett beslut om sitt bemötande gentemot föräldern (Säljö 2014, ss, 39 

84-86, 119). I sociokulturell teori är kunskap inte något som är färdigutvecklat, det är något människor 

använder för att lösa problem, hantera kommunikativa situationer. Det betyder att förskollärarens 
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tidigare erfarenheter och kunskaper blir två viktiga egenskaper för hur en meningsfull relation byggs 

upp, men även föräldrars tidigare erfarenheter kan påverka vilken relation och information som blir 

viktig för dem (Vygotskij 1978, ss 25-26). Förälder B berättar i intervjun att hon har haft dåliga 

tidigare erfarenheter av förskola, eftersom hennes son inte blev behandlad utifrån hennes 

föreställningar. De tidigare erfarenheterna har bidragit med ett stort engagemang kring förskolans 

utformning och hon vill vara så delaktig som möjligt för att hon ska känna sig trygg och lita på 

personalen. En annan erfarenhet har förälder D, som inte är delaktig i förskolans verksamhet. Hon 

berättar att hon litar på att personalen är bra på sitt yrke. Tillit är alltså ett begrepp som speglar sig i 

föräldrars tidigare erfarenheter utifrån den sociokulturella teorin. Men tillit påverkas också av 

kulturella kontexter, där samhällets normer och värden ger information om vad samhället anser att 

tillit ska bygga på och visas sig i praktiken (Säljö 2014, ss 39, 42)(Säljö 2011, ss 19-20).  

Empati och att förskolläraren är mjuk är en viktig förutsättning för en meningsfull dialog för förälder 

C. Hon beskriver att alla föräldrar älskar sina barn mest i hela världen och beröm om vad barnet har 

gjort under dagen värmer otroligt mycket för henne att höra. En meningsfull dialog kan innebära att 

hon får ut något av samtalet, att det är meningsfullt för henne. Det kan också betyda att hon skapar 

mening av orden som uttrycker sig, för att förstå innehållet i samtalet. En förutsättning för att en 

dialog eller en relation ska bli meningsfull behöver interaktionen och samspelet en symbolisk 

mediering. Samspel och interaktion mellan förälder C och förskollärare sker genom symbolisk 

mediering. Symbolisk mediering är språket som används för att förmedla kunskap. Förskollärare 

förmedlar positiv information till förälder C, som ger henne kunskap om vad hennes barn har lärt sig 

under dagen. Ibland upprepas information, men det ger en djupare kunskap och en föreställning om 

hennes barn (Gjems 2011, ss 20-21, 33).  

 

I resultatet berättar föräldrarna om olika språkliga fysiska medierande redskap som bidrar till kunskap 

och information för föräldrarna. Fysiska redskap, även kallat för artefakter använder förskolläraren på 

förskolan för att informera föräldrar om exempelvis ändringar i verksamheter och om olika utflykter 

(Säljö 2014, ss 80-81). Artefakt är ett redskap som tillsammans med symbolisk mediering ger kunskap 

och utveckling (Gjems 2011, ss 20-21). En dator är en artefakt som veckobrevet produceras på. En 

dator är en kulturell medierande artefakt som innehåller en mängd olika kunskaper som människan har 

framställt. Med hjälp av en dator kan förskolläraren interagera och kommunicera med föräldrar om 

kunskap och viktig information i skriftform. Ett veckobrev blir ett medierande redskap som skickas ut 

till föräldrar via mail som för förälder B. Det gör att veckobrevet finns i mailinkorgen och kan läsas 

flera gånger, matsäcken som det informeras om i veckobrevet blir nedpackad, föräldrarna får kunskap 

och information om utflykten som gör att kläder kan planeras och anpassas efter aktivitet. Samspel 

sker mellan föräldrarna och den medierande artefakten som leder till kunskap och bättre 

förutsättningar att komma ihåg utflykten som förskolläraren berättar om vid hämtningen eftersom 

information kan läsas flera gånger om. Det sker en osynlig meningsfull kommunikation, där 

veckobrevet hjälper föräldrar att skapa mening och förståelse om utflykten. En annan artefakt är 

mobilen som innehåller ett medierande redskap som heter förskol-appen, som föräldrar kan ladda ned 

på sin mobil och följa under dagen. I appen ingår både bilder och texter, där föräldrarna både kan se 

sitt barn och läsa om aktiviteten. Mobilen är en medierande artefakt som presenterar språkliga 

medierande redskap, både bild och text med hjälp av förskolläraren som laddar upp bilden och skriver 

texten. Det uppstår ett samspel mellan förskolläraren och föräldern som kollar på bilden och läser 

texten. En whiteboardtavla som förälder D anser är ett riktigt bra hjälpmedel för att ta del hur hennes 

barn tillbringat dagen. Whiteboardtavlan är en artefakt, som är skapad av människan. På tavlan kan en 
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förskollärare skriva om dagen, viktiga möten eller utflyter. Whiteboardtavlan är en artefakt och ett 

medierande verktyg. Texten som förskolläraren skriver är kommunikation och språk (Säljö 2014, ss 

80-81). Språket är ett medierande verktygen för samspel, relationskapande och interaktion mellan 

människor. Det betyder att whiteboardtavlan kan påverka uppfattningen och relationen mellan 

förskollärare och föräldrar (Vygotskij 1978, ss 25-26). (Säljö 2014, ss 80-81).  

 

Kommunikation är ett brett begrepp som beskriver en mängd olika processer. Kroppsspråk kan 

exempelvis vara en kommunikationform som förälder C (2015-11-19) uttrycker när hon berättar om 

närhet och kramar i intervjun. En kram kan exempelvis signalera tröst eller trygghet. Det sker ett 

samspel, en interaktion mellan barnet och pedagogen vid fysisk beröring. Kramen blir en symbol kring 

vad förskolläraren vill förmedla till barnet. När barnet gråter och är ledsen, kan kramen signalera en 

inre process hos barnet, där budskapet är att kramen tröstar och gör situationen bättre (Gjems 2011, ss 

33-34). I detta scenario, är samhällets olika kontexter en påverkan av hur människan ska reagera. 

Förälder D (2015-11-26) och förälder E (2015-11-26) beskriver att de ser om barnet trivs med 

personalen och känner sig trygg. Icke-uppenbar mediering kan innebära observation, när ett barn 

observerar sin omgivning. Denna mediering sker även för föräldrarna när de ser att barnet är trygg 

med personalen, så smittar det av sig på föräldern. Föräldrarna observerar att barnet trivs med 

förskolläraren och förhåller sig efter sin infunna kunskap (Gjems 2011, s 30).  
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Diskussion  

Förskolan är en social sfär med egna normer som både föräldrar och förskollärare förhåller sig till 

medvetet, men även omedvetet. Kulturell kontext i den sociokulturella teorin, väver samman förskolan 

som verksamhet och gör den möjlig att identifiera (Gjems 2011, s 28). Verksamheten ska fylla olika 

syften som läroplanen för förskolan (2010) lyfter fram med olika riktlinjer. Samverkan mellan hem 

och förskola har ett eget kapitel i läroplanen, med egna riktlinjer för förskollärare. Förskollärare bör 

bygga och underhålla goda relationer gentemot föräldrar på förskolan (2010, s 13) Mitt syfte med min 

studie är att undersöka hur föräldrar tycker att en meningsfull relation byggs upp med förskolläraren 

på förskolan. Flera forskare och författare belyser att det är viktigt med en god samverkan mellan 

föräldrar och förskollärare för att ge barnet bästa förutsättningar för utveckling och välbefinnande 

(Vuorinen 2010, s 70)(Hedges & Lee 2010, s 262)(Sandberg & Vuorinen 2007, s 35). Föräldrar och 

förskollärare har olika erfarenheter om barnet. Barnet spenderar stor del av sin tid tillsammans med 

förskollärare. Förskollärare påverkar barnet genom olika kommunikationsformer om de kulturella 

kontexterna i samhället. Det betyder att både föräldrar och förskollärare bidrar till hur barnet ser på sig 

själv i samhället. Förskollärare saknar kunskap om hur barnet fungerar utanför instutionen, där 

föräldrarna blir ett verktyg för att förmedla denna kunskap vidare till förskolläraren. I hemmiljön lär 

barnet mer genom att observera. Men i förskolan finns en sorts förväntning att barnet ska lära sig 

något med utbildad personal (Kragh-Müller & Isbell 2011, s 18-19). Kunskap och förståelse om hur 

barnet är i olika miljöer kan förskollärare och föräldrar kan ske genom symbolisk mediering (Gjems 

2011, s 21). Det betyder att föräldrar och förskollärare samspelar och interagerar med hjälp av språket 

för att skapa kunskap om hur barnet spenderar sina dagar hemma eller på förskolan. Föräldrarna i min 

studie beskriver denna interaktion som viktig och som en bidragande faktor till en meningsfull 

relation. En annan bidragande faktor är de olika artefakterna (Säljö 2014, ss 81-82) som förskolan 

använder för att belysa föräldrar om förskolans verksamhet och det enskilda barnet (Sandberg & 

Vuorinen 2007, ss 55-56). Dessa artefakter är exempelvis en dator, mobiltelefon, surfplatta som 

förmedlar kunskap till föräldrarna. Ett veckobrev som förälder B får ta del av på sin förskola, är ett 

medierande redskap (Säljö 2014, ss 81-82) som belyser föräldrar om hur veckan varit och vad som 

kommer att ske nästa vecka. Förskol-appen som jag tidigare inte hört om, beskrev förälder F för mig. 

Det är en app på mobilen, som förskollärare och föräldrar använder för att dela bilder med varandra. 

Bilderna är på föräldrarnas barn, vad de gör under dagen. Mobilen är en artefakt, som både 

förskollärare och föräldrar använder. Förskol-appen används som ett medierande redskap, för att ge 

föräldrar kunskap om sitt barn. Det är ett medierande redskap som främjar förskollärare och föräldrars 

relation. En delad referensram, ömsesidig förståelse, delade erfarenheter och samhörighet är fyra 

fenomen som bidrar till en ökad samverkan mellan förskollärare och föräldrar (Lunneblad 2013, s 

5)(Sandberg & Vuorinen 2008, s 153). Appen förmedlar erfarenheter och inre föreställningsvärldar 

mellan förskolläraren och föräldern. De delar referensram, förståelse och erfarenheter med de fysiska 

och intellektuella redskapen. I mötet delar de erfarenheter och verkligheter med varandra. Med hjälp 

av det medierande redskapet minskar risken för olika konflikter och leder till en meningsfull relation 

och dialog. Dialogen blir meningsfull, om förskolläraren använder sig av sina tidigare erfarenheter om 

föräldern och inte obegripliga ord. Samspel är ett begrepp inom sociokulturell teori som beskriver hur 

en individ samspelar med sin omgivning (Jakobsson 2012, ss 154, 156). I mötet med en förskollärare 

samspelar föräldrar med symbolisk mediering, språket (Gjems 2011, s 21). Med kulturella fysiska och 

intellektuella redskap (Säljö 2014, s 80-82), blir föräldrar mer delaktiga i förskolans verksamhet. 
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Föräldrar ställer frågor utifrån vad de har insikt i. När en förälder får mer insikt i förskolans 

verksamhet, där kunskap har ett stort fokus, ges en helhetsbild på barnet. Det gäller även för 

förskolläraren (Sandberg & Vuorinen 2007, s 42). Hon använder sina erfarenheter i den symboliska 

medieringen (Gjems 2011, s 21). I interaktion och samspel mellan föräldrar och förskolläraren, som är 

i en ständig förändringsprocess, utvecklar sin bild av barnet (Jakobsson 2012, s 154). En förälder kan 

bidra till en ökad förståelse om hur barnet har det hemma och förskolläraren bidrar med kunskap om 

hur barnet har det på förskolan. Efter samspel, kan de anpassa sitt samspel med barnet. Det ökar 

trygghet hos föräldrar, när de får information om sitt barn, som leder till att de kan lita på 

förskolläraren. Delaktighet gör att relationen mellan hem och förskola blir god och informationen som 

förskolläraren delar med sig efter vad som är viktigt för föräldern hon möter bildrör till att dialog och 

relation blir meningsfull (Sandberg & Vuorinen 2007, s 42).  

Ett barn påverkas av hur föräldern uppfattar förskolan. Det behöver inte ske genom att verbalt beskriva 

en brist på trygghet, men barnet känner av om föräldern är otrygg med förskolläraren eller förskolan. 

En konsekvens sker om hur barnet upplever sin tid på förskolan och en otrygghet till personalen eller 

förskolan kan uppstå hos barnet själv (Sandberg & Vuorinen 2008, s 49) I mötet med föräldrar, kan 

förskolläraren skapa sig en djupare förståelse av vad föräldrarna värdesätter för normer och kunskaper. 

Det betyder att en nära relation med ett barns föräldrar, ger en djupare insikt i vad som speglar barnets 

värderingar och normer. En ömsesidig relation, kan uppstå när en förskollärare respekterar vilken 

information som är viktig för föräldern hon möter (Hedges & Lee 2010, s 263). Förälder F och E 

tycker att viktig information är vad barnen har gjort under dagen och om det har hänt något speciellt. 

Sandberg och Vuorinen (2008) beskriver att förskolläraren även ansvarar för att ge föräldrar 

regelbunden information om barns framgångar både som individ och i sina egna läroprocesser 

(Sandberg & Vuorinen 2008, s 160). Kulturella mönster och diskurser i samhället är två bidragande 

faktorer till vilken information som anses som viktigt i den sociokulturella teorin (Säljö 2014, ss84-

86). Det kan betyda att diskurser i samhället, vad en förälder bör tycka, kan spegla vilken information 

som är viktig. Förskollärare läser forskning och läroplanen för förskolan (2010) där föräldrasamverkan 

har en självklar innebörd för verksamheten (Hedges & Lee 2010, s 257)(Vuorinen 2010, s 66)(Foot et 

al 2002, s 6). Föräldrar C, E och B de tycker att det är viktigt att förskolläraren ser just deras barn. 

Förälder C beskriver att anledningen till detta, är för att alla föräldrar älskar sitt barn mest i hela 

världen. När förskolläraren visar för föräldrar att hon ser deras barn, bygger hon upp en tillit till 

föräldrarna i min studie. Förälder F tycker att det är viktigt att hon känner sig trygg med att lämna sitt 

barn på förskolan och att hon ska kunna prata med personalen om det är något viktigt. Samverkan 

handlar om att förstå varandras perspektiv. Det är viktigt att förskollärare har en förståelse för en 

förälders värderingar och normer. En individs normer och värderingar, kan skilja sig utifrån vilka 

kultur och erfarenheter en individ har (Säljö 2014, ss 84-86). Det betyder att varje individ och förälder 

har olika erfarenheter som speglar hennes föreställningar om hur förskolan är. Delaktighet hjälper 

föräldrar att få ett bredare perspektiv på sitt barn. När en förälder får se hur barnet har det på förskolan 

(Sandberg & Vuorinen 2007, s 42), genom olika artefakter, medierande redskap (Säljö 2014, ss 84-86) 

och genom att själv medverka i verksamheten utvecklas kunskap om hur förskolans verksamhet är 

utformad och varför (Sandberg & Vuorinen 2007, s 42). Det leder till en delad referensram som 

minskar konflikter mellan förskollärare och föräldrar (Sandberg & Vuorinen 2008, s 160). Social 

kompetens är en god egenskap hos en förskollärare. Det hjälper förskolläraren att bemöta föräldrar 

som är olik sig själv. Hedges & Lee (2002) har gjort en studie, där studenter får spendera tid med 

föräldrar för att lära känna dem. Syftet var att ta reda på om deras föreställning och förutfattade 

meningar om föräldrar förändrades. Det visade sig att studenterna fick insikt och förståelse av ett 

föräldraperspektiv. Efter avslutad studie ansåg studenterna vara mindre belägna att göra bedömningar 
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på familjer och såg det unika i varje familj. En student beskrev att det är viktigt att se varje individ 

som unik och inte ta för givet att alla familjer och individer är likadana (Hedges & Lee, ss 265-267). 

Föräldrar i studien vill kunna relatera till förskolläraren. Social kompetens är förmåga och upprätthålla 

relationer. Flera föräldrar i studien vill kunna vara personliga och söker efter respons hos 

förskolläraren. För att föräldrar och förskollärare ska känna förtroende och tillit är det viktigt att 

respektera varandras kompetensområde. Det kan innebära att förskolläraren har en professionell attityd 

gentemot föräldrar och visar sin kompetens för yrket (Sandberg & Vuorinen 2007, s 49). Vart gränsen 

går mellan att vara professionell och inte, kan diskuteras utifrån sociokulturell teori, som beroende av 

social kontext. Det betyder att sammanhang och arbetsplats, kan avgöra vad som är professionellt. 

Men det är också avgörande utifrån individens upplevelse och erfarenheter (Gjems 2011, ss 19-21). 

Förälder A beskriver att hon vill att förskollärare ska vara ärlig, ha ögonkontakt, använda passande 

klädsel och vara redo för äventyr. Redo för äventyr, är min uppfattning om hur en förskollärare bör 

vara. Det är mina erfarenheter och upplevelser, samt förskollärarutbildningens kulturella kontext som 

speglat min syn på hur en förskollärare bör vara (Gjems 2011, s 21)(Säljö 2014, s 43-45). 

Betydelse för praktiken och professionen 

Denna studie tar upp egenskaper som föräldrar tycker är viktiga, för att en meningsfull och god 

interaktion mellan förskollärare och föräldrar ska byggas upp och utvecklas. Tillit och trygghet är två 

begrepp, som i min studie får en framträdande roll för utveckla en relation som är meningsfull och 

god. Studien tar upp olika artefakter och medierande redskap (Säljö 2014, s 80) som bidrar till att 

föräldrar får en ökad förståelse om hur förskolans uppbyggnad ser ut som främjar relationen mellan 

förskollärare och föräldrar. Flera forskare benämner samverkan mellan hem och förskola som en 

självklar uppgift för förskolan (Hedges & Lee 2010, s 257)(Vuorinen 2010, s 66)(Foot et al 2002, s 6). 

Det framgår i styrdokumentet, läroplan för förskolan (2010) som är en riktlinje för förskolan, att 

förskolans arbete med barnen ska ske i samverkan hemmet. Personalen ska bygga upp ett 

förtroendefullt samarbete med hemmet (Skolverket 2010, s 13). Sandberg och Vuorinen (2008) 

beskriver att förskollärare har svårt att bygga upp relationer med föräldrar på förskolan och fler 

forskare tar upp problematiken, utifrån förskollärarens perspektiv, kring att bygga en relation med 

föräldrar (Hedges & Lee 2010, s 257)(Vuorinen 2010, s 66)(Foot et al 2002, s 6)(Sandberg & 

Vuorinen 2008, s 158)(Lunneblad 2013, s 5). Min förhoppning är att förskollärare kan använda sig av 

min studie för att se föräldrars perspektiv och inspireras av olika medierande redskap och artefakter för 

att utveckla relationer som är meningsfulla för både föräldrar och förskollärare i praktiken (Säljö 2014, 

ss 41-42). I praktiken är samverkan viktigt eftersom det bidrar till barns utveckling och 

lärandeprocesser (Sandberg & Vuorinen 2008, s 35)(Sandberg & Vuorinen 2007, s 42). Det påverkar 

hur barnet lär och vad barnet lär. Samverkan bidrar också till synen barnet har av förskolan, eftersom 

en förälders syn på förskolan lätt ”smittas” av på barnet. Om föräldern är trygg, så är barnet trygg 

(Kragh-Müller & Isbell 2011, s 18-19). Samverkan, ett samspel och en interaktion mellan föräldrar 

och förskollärare är i ständig utveckling (Jakobsson 2012, s 54), som tillsammans löser konflikter och 

delar kunskaper med varandra (Vygoskij 1978, ss 25-26).  

Slutsatser 

I studien besvaras tre frågeställningar, som är sammankopplat med mitt syfte. I den sociokulturella 

teorin är medierande redskap och artefakter, människans länk till omvärlden. Medierande redskap är 

ständigt sammankopplat med människan och omvärlden. Det betyder att mina frågeställningar och 
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mitt syfte ständigt är sammankopplat. Meningsfull relation är påverkat både av kultur, tidsepok och 

människors erfarenhet. Det betyder att en meningsfull relations uppbyggnad sker genom kulturella 

medierande redskap. För att bygga upp tillit, behöver en förskollärare medierande redskap, samspel 

med andra människor där interaktionen utvecklar tillit. Delaktighet och tillit, kan tillsammans bidra till 

en meningsfull relation med interaktion och samspel med medierande redskap, som språket. En 

artefakt, kan också bygga upp en meningsfull relation, där samspel och interaktion sker genom 

kulturellt verktyg som människan skapat (Jakobsson 2012, s 154).  

 

Erfarenheter och samhällets diskurser, har en stor betydelse i min studie. En förälder hade dåliga 

erfarenheter från sin tidigare förskola, som gjorde det svårt för henne att lita på att förskollärare och 

skapa tillitsfulla relationer. Det krävdes att hon fick delta i verksamheter och se efter själv om tilliten 

till förskolläraren är befogad. En annan förälder litar på personalen när hon får viktig information från 

förskolläraren. Viktig information var övergripande om hur barnets dag varit och om någon olycka 

skett, som också det är baserat på tidigare erfarenheter. Sandberg och Vuorinen (2007) berättar om sin 

studie, där en förälder beskriver att frågorna som ställs, är beroende av vilken kunskap en förälder har. 

Om en förälder är ovetande om barnets utveckling och lärandeprocess på förskolan, är det svårt att 

ställa frågor om det. Intresset varierar efter vad föräldrar har kunskaper om (Sandberg & Vuorinen 

2007, s 42). Delaktighet, tillit, samspel, interaktion och medierande redskap är därför alla bidragande 

faktorer till hur en meningsfull relation kan byggas upp. Det beror på vem du möter och i vilket 

sammanhang du möter personen (Jakobsson 2012, s 154). Studien är viktig för att förstå hur 

meningsfulla relationer byggs upp, samt varför samverkan är viktigt i praktiken. Samverkan är viktig 

för barnets utveckling och välbefinnande (Sandberg & Vuorinen 2008, s 35)(Sandberg & Vuorinen 

2007, s 42). Den föreställning föräldrar har på förskolläraren, ”smittar av sig” på barnet. Det betyder 

att relationen mellan hem och förskola har stor betydelse hur barnet ser på sin omgivning (Kragh-

Müller & Isbell 2011, s 18-19). 

 

Vidare forskning 

När jag sökte efter relevant forskning, var problematiken kring samverkan stor. Det fanns mycket 

tidigare forskning om olika faktorer som påverkade samverkan negativt. Konflikter är beroende av 

vilken relation en förskollärare har till föräldrar (Hedges & Lee 2010, s 257)(Vuorinen 2010, s 

66)(Foot et al 2002, s 6)(Sandberg & Vuorinen 2008, s 158)(Lunneblad 2013, s 5). I de olika studierna 

beskriver forskare olika verktyg för att minska konflikterna på förskolan. Ett verktyg som inte tas upp, 

som jag själv precis fått kännedom om, är förskol-appen. Vidare forskning, för att främja samverkan, 

skulle kunna vara den appen. När jag har presenterat mitt självständiga arbete för människor i min 

omgivning, vill flera ha mer information och ställer mycket frågor om appen. Gemensamt är att alla 

har en positiv inställning till appen och att den hjälper förskolan in i framtiden.  
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Bilagor  

Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

- Hur blir du bemött av personalen när du lämnar ditt barn på förskolan? 

- Hur blir du bemött av personalen när du hämtar ditt barn på förskolan? 

- Vilken kontakt har du med personalen? 

- Känner du dig trygg med att lämna ditt barn på förskolan? 

       Varför? 

- Hur delaktig är du i förskolans vardag? 

- Hur får du information om vad som hänt under dagen? 

- Vilka egenskaper värdesätter du hos en lärare för att du ska känna förtroende och tillit? 

- Hur ser du på jämlikheten mellan dig och läraren? 

- Tycker du att förskollärare vill barnets bästa? Och hur visar förskolläraren det för dig? 

På vilket sätt? 

Om inte varför? 

- Vad är viktigast för dig? Omvårdnad med matintag, hygien (Byte av blöjor), hur ditt barn mår 

eller utbildning, vad ditt barn lär sig på förskolan? 

Varför? 

- Berätta om ett tillfälle där du kände dig bekväm i ett samtal med en förskollärare på 

förskolan? 

- Är du bekant med läroplanen för förskolan? 

Isf hur kom du i kontakt med den? 

- Vad är viktig information för dig att veta som förälder? 

- Vilka egenskaper anser du är grunden till en god och meningsfull relation mellan dig och 

förskolläraren? 

- Berätta om en situation där du kände dig obekväm i kontakt med en förskollärare på förskolan. 
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Bilaga 2. Samtyckesbrev 

Skriven: Stockholm 11/24 

Hej! 

Jag är student på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskolforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för min sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska jag skriva ett examensarbete. Min studie kommer 

undersöka hur en del föräldrar tycker att en meningsfull relation byggs upp med förskollärare på 

förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

För att samla in material till mitt arbete skulle jag vilja intervjua dig om frågor som 
kommer att kunna hjälpa mig att besvara mitt syfte om hur en meningsfull relation 
byggs upp med förskollärare utifrån ditt perspektiv som förälder.  
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen 
(1998:204) samt Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär 
exempelvis att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte får avslöjas 
och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat material kommer därmed att 
avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det 
dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys 
samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 
godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All 
medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så 
skriver ni under bifogad blankett. Om ni accepterar kommer barnen också att bli 
informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt eget deltagande. En 
förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni tackar ja till 
medverkan, men barnen säger nej så kommer barnens beslut att respekteras.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår 
handledare vid Stockholms universitet. 
 
 

Vänliga hälsningar Denice 
 

 
 
Denice Svensson 
Telefonnummer: 0700915374 
Mail: Denicesvensson@hotmail.com 
 
Handledare: Inge Johansson  
Mail: Inge.johansson@buv.su.se 

mailto:Denicesvensson@hotmail.com
mailto:Inge.johansson@buv.su.se
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Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon: 08- 16 20 00 
 
 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till Denice innan intervjun. Om du inte 

samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

 

 
 

Jag MEDGER till att deltar i studien. 

 

Namnunderskrift…………………………………………………………………………  
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